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 هثح طالح إتزاهٍى يزطً إتزاهٍى االطى

 و2891يارص  12 ذارٌخ انًٍالد

 يظزٌح انجُظٍح

 يرشوجح انحانح االجرًاػٍح

 جايؼح االطكُذرٌح –كهٍح انرزتٍح  –يذرص انىظٍفح

 انًُاهج وطزق انرذرٌض انرخظض انؼاو

 يُاهج وطزق ذذرٌض انجغزافٍا انرخظض انذلٍك

 طاتا تاشا –نذٌٍ تذر ا 21خهف  انؼُىاٌ

 Heba.salah213@gmail.com انثزٌذ اإلنكرزوًَ

 72781919010 انهاذف

 الجامعة التقدير السنة مجال التخصص اطى انًؤهم

 اإلطكُذرٌح ______ 1729 يُاهج وطزق ذذرٌض انجغزافٍا دكرىراج انفهظفح فى انرزتٍح

 اإلطكُذرٌح ايرٍاس 1722 يُاهج وطزق ذذرٌض انجغزافٍا ياجظرٍز

 اإلطكُذرٌح جٍذ جذا 1771 يُاهج وطزق ذذرٌض دتهىو خاص فً انرزتٍح

جٍذ جذا يغ  1771 انجغزافٍا نٍظاَض االداب وانرزتٍح

 يزذثح انشزف

 اإلطكُذرٌح

 تاريخ التعيين التخصص مكان العمل انىظٍفح

 1729 انجغزافٍا ذذرٌضانًُاهج وطزق  جايؼح االطكُذرٌح –كهٍح انرزتٍح  يذرص

 1722 انًُاهج وطزق ذذرٌض انجغزافٍا جايؼح االطكُذرٌح –كهٍح انرزتٍح  يذرص يظاػذ

 1771 انًُاهج وطزق ذذرٌض انجغزافٍا جايؼح االطكُذرٌح –كهٍح انرزتٍح  يؼٍذ

 الخبرات التدريسية الوظيفة اطى انًؤطظح 

 األَشطح انرزتىٌح  ذذرٌض يمزر  يؼٍذ جايؼح االطكُذرٌح –كهٍح انرزتٍح 

 ذذرٌض يمزر انىطائم انرؼهًٍٍح 

 ذذرٌض يمزر انرذرٌض انًظغز 

 اإلشزاف ػهً انرزتٍح انؼًهٍح 

يذرص  جايؼح االطكُذرٌح –كهٍح انرزتٍح 

 يظاػذ

 ذذرٌض يمزر انرذرٌض انًظغز 

 اإلشزاف ػهً انرزتٍح انؼًهٍح 

 انثٍاَاخ انشخظٍح

 انًؤهالخ انذراطٍح

 انظهى انىظٍفً

 خ انؼًهٍحانخثزا
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 جهة الحصول علي الدورة تاريخ الدورة اطى انذورج

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1729أتزٌم  1 – 1 ٍاخ انثحس انؼهًًأخالل

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1729فثزاٌز   11 – 11 انرخطٍط االطرزاذٍجً

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1729فثزاٌز   29 – 20 َظى ذمىٌى انطالب واالخرثاراخ

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1729فثزاٌز   21 – 21 إدارج انفزٌك انثحثً

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1729فثزاٌز  0 – 9 إدارج األسياخ وانكىارز

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

TOEFL 12/27/1721  جايؼزززززح  –يزكزززززش انهغزززززح اإلَجهٍشٌزززززح

 اإلطكُذرٌح

إػززززززذاد يشزززززززوػاخ تحثٍززززززح 

 ذُافظٍح

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1727ٌىنٍى 11 -17

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

نغزززززح اإلشزززززارج وطزززززٍكىنىجٍح 

 انًؼالٍٍ طًؼٍا

 جًؼٍح أطذا  نزػاٌح انًؼالٍٍ طًؼٍا  1770أغظطض 22ٌىٍَى : 22 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1770ٌىٍَى  21-21 يهاراخ انرفكٍز

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1770ٌىٍَى  21-8 انرذرٌض انفؼال

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1770ياٌى12 -18 انجىاَة انًانٍح تانجايؼاخ

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1770ياٌى  11-11 يهاراخ االذظال

 اإلطكُذرٌح جايؼح  –انرذرٌض 

يهزززززززاراخ انحاطزززززززة اَنزززززززً 

ICTP 

 جايؼح االطكُذرٌح –كهٍح انرزتٍح 1770فثزاٌز : ٌىنٍى 

يزكززززش ذًٍُززززح لززززذراخ اػ ززززا  هٍ ززززح  1771أكرىتز 12-29 اطانٍة انثحس انؼهًً

 اإلطكُذرٌح جايؼح  – انرذرٌض

 انذوراخ انرذرٌثٍح
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 الهدف من المشروع الفترة الزمنية اطى انًشزوع

انذراطزززززح انطىنٍزززززح نثزَزززززايج  

 ذحظٍٍ انرؼهٍى فى يظز
 لٍاص انًظرىي انرحظٍهً نهراليٍذ 1779- 1771انؼاو انذراطً 

 تزَايج ذطىٌز انرؼهٍى

: َزززززىفًثز  1771دٌظزززززًثز 

1771 

ى لثزم انخذيزح اهرى تىضزغ يؼزاٌٍز ألدا  انًؼهز

فزززً جًٍزززغ انرخظظزززاخ ذحزززد إشززززاف ا د/ 

يززارن جٍُظززثزي يززذٌز  لظززى كهٍززاخ انرزتٍززح 

 تثزَايج ذطىٌز انرؼهٍى 

 

 انؼهًٍح شزوػاخانً


