
 

د.االء َاطش دغٍُ انثؼاض أ.و. -االعى :  

 

انثظشج \0790\0\01 -انًىانُذ :  

                                                               -انثشَذ االنكرشوٍَ:

alaanaser1971@yahoo.com 

 

أطىل االجشاءاخ  \االخرظاص\فهغفح انماَىٌ انجُائٍ  -انرخظض انذلُك :

 انجضائُح

 

تكهىسَىط فٍ انماَىٌ عُح  -انشهادج :  

0771 

كهُح \جايؼح تغذاد \ياجغرُش فٍ انماَىٌ انجُائٍ   -انشهادج االونً وذاسَخها :

  0775\انماَىٌ

دساعح يماسَح\انؼفى انمضائٍ  -ػُىاٌ االطشودح :  

 

كهُح \جايؼح تغذاد \دكرىساج فٍ انماَىٌ انجُائٍ  -انشهادج انصاَُح وذاسَخها :

  1110\ٌانماَى

ذُاصع االخرظاص فٍ االجشاءاخ انجضائُح -ػُىاٌ االطشودح :  

 

جايؼح تغذاد  -ذذسَغُح فٍ كهُح انماَىٌ -انىظُفح انذانُح :  

 

انجايؼح \سئُظ لغى انماَىٌ انؼاو فٍ كهُح انماَىٌ  -انىظُفح انغاتمح :

 انًغرُظشَح

04/4/1115نذذ  1112\9\12 -ذاسَخ انركهُف تانىظُفح انغاتمح :  

ونغاَح  20/8/1115يذَش لغى انشؤوٌ انماَىَُح فٍ يشكض جايؼح تغذاد نهفرشج يٍ 

04/01/1115  

نغاَح  0/5/1102يمشس انمغى انجُائٍ فٍ كهُح انماَىٌ /جايؼح تغذاد يٍ 

0/7/1103  

 

1110\7\09 -ذاسَخ أول ذؼٍُُ :  

  

  -انثذىز وانكرة انؼهًُح :

 

ذانُف د.تاعى \  1111نغُح  45تانماَىٌ  سلى ششح لاَىٌ اَجاس انؼماس انًؼذل  --

 1111\يطثؼح دمٍ االَثاسٌ \ػثذ انضياٌ انشتُؼٍ و د. االء َاطش دغٍُ انثؼاض 

1111نغُح \ 971\سلى االَذاع فٍ داس انكرة وانىشائك تثغذاد \  

  



نغُح  051تذس انرشكُالخ انمضائُح فٍ لاَىٌ انرُظُى انمضائٍ انؼشالٍ سلى  --

  1111يمذو انً جايؼح انثكش نهذساعاخ انؼغكشَح عاتما ػاو \ل انًؼذ 0797

 

 

–يُشىس فٍ يجهح سعانح انذمىق –أ.و.د.آالء َاطش دغٍُ -انرىلُف انرؼغفٍ   --

1103-انؼذد انصاٍَ –انغُح انغادعح –جايؼح كشتالء -كهُح انماَىٌ  

.د.فشاط أ.و .د.آالء َاطش دغٍُ و أ.و –انمظذ انجشيٍ فٍ انجشًَح اإلسهاتُح -

–جايؼح تغذاد –كهُح انماَىٌ  -يُشىس فٍ يجهح انؼهىو انماَىَُح –ػثذ انًُؼى 

1103انؼذد األول –انًجهذ انراعغ وانؼششوٌ   

انؼُف االعشٌ )دساعح فٍ ضىء يششوع لاَىٌ انذًاَح يٍ انؼُف األعشٌ نغُح -

هُح ك يُشىس فٍ يجهح-أ .و.د.آالء َاطش دغٍُ وأ.و.د. تاٌ دكًد انجاف-(1100

 انماَىٌ/انجايؼح انًغرُظشَح

أ .و .د.آالء َاطش دغٍُ  وأدًذ ػثذ –جشًَح إفشاء أعشاس انذفاع ػٍ انثالد -

–جايؼح تغذاد –يُشىس فٍ يجهح انؼهىو انماَىَُح /كهُح انماَىٌ  –األيُش دغٍُ 

1109عُح -انجضء انصاٍَ–انؼذد انخاص   

أ.و.د. االء َاطش –اإلسهاتٍ انًغؤونُح انجُائُح انذونُح نًجشيٍ ذُظُى داػش -

انؼذد –تذس يُشىس فٍ يجهح انؼهىو انماَىَُح -دغٍُ  وو.د. َثشاط إتشاهُى يغهى 

انخاص نثذىز يؤذًش انماَىٌ انجُائٍ انًُؼمذ ذذد ػُىاٌ )َذى عُاعح جضائُح 

12/00/1109-11يؼاطشج ذجاِ انجشائى اإلسهاتُح نهًذج   

تذس يُشىس عكىتظ –َىٌ انذونٍ انًغؤونُح انجُائُح نهًشأج فٍ انما -  
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-انشكش وانرمذَش :  

1103شكش وذمذَش يٍ يؼانٍ انغُذ وصَش انرؼهُى انؼانٍ وانثذس انؼهًٍ نغُح -  

1103يٍ انغُذ سئُظ انجايؼح نغُح شكش وذمذَش -  

1111شكش وذمذَش يٍ يؼانٍ انغُذ وصَش انرؼهُى انؼانٍ نغُح -  

شكش وذمذَش يٍ لثم كهُح انًؼاسف انجايؼح ػٍ انرذسَظ فٍ لغى انماَىٌ--  

شكش وذمذَش يٍ لثم انًؼهذ انمضائٍ فٍ انؼشاق ػٍ اطشودح انذكرىساج  --

ءاخ انجضائٍانًىعىيح ترُاصع االخرظاص فٍ اإلجشا  

شكش وذمذَش يٍ لثم ػًُذ كهُح انماَىٌ /جايؼح تغذاد ػٍ َُهها دسجح أعرار -

 يغاػذ

شكش وذمذَش يٍ لثم ػًُذ كهُح انذمىق/جايؼح ذكشَد ػٍ انجهىد انًثزونح -

وانرفاػم انًغرًش نهًشاسكح فٍ يُالشاخ انشعائم واالطاسَخ ذكثذ ػُاء انغفش 

 ويخاطش انطشَك

ثم هُأج انُضاهح ػٍ انًشاسكح تئجشاء ايرذاَاخ انخاطح تها ذصًٍُ جهىد يٍ ل-

 وذظذُخ انذفاذش االيرذاَُح نهًرمذيٍُ نهرؼٍُُ فٍ هزِ انهُأج
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شكش وذمذَش يٍ لثم ػًُذ كهُح انماَىٌ /انجايؼح انؼشالُح ػٍ انجهىد انًثزونح فٍ -

 إجشاء االيرذاٌ انشفىٌ نطهثح انذساعاخ انؼهُا

-انذوساخ وانُذواخ :  

 --  دوسج انراهُم انرشتىٌ فٍ طشائك انرذسَظ انرٍ َظًها يكرة

انجايؼح انًغرُظشَح نهًذج \االعرشاساخ انرؼهًُُح فٍ كهُح انًؼهًٍُ 

  1110\ 1\19ونغاَح  \ 1110\1\09يٍ 

 --  انذوسج انرطىَشَح فٍ انهغح انؼشتُح انرٍ َظًها انًكرة

انجايؼح \االخرظاطٍ واالعرشاسٌ انرشتىٌ فٍ كهُح انًؼهًٍُ 

1110ذششٍَ انصاٍَ  20 \5انًغرُظشَح نهًذج يٍ   

 - ٍ18-19وسشح ػًم ذذسَثُح ػٍ انؼذانح و انجُذس خالل انفرشج ي 

ألايرها نجُح االَمار انذونُح – 1104اَاس   

 - وسشح ػًم ذذسَثُح ػٍ )دمىق انًشأج فٍ ظم انًؼاَُش انذونُح

وانؼُف ضذ انًشأج( )انذذ يٍ انرًُُض  -وانمىاٍَُ انىطُُح انؼشالُح(

وانرٍ َظًرها جًؼُح َغاء تغذاد  تانرؼاوٌ يغ يُظًح يغاػذاخ 

13/01/1105انشؼة انُشوَجٍ فٍ   

 - وسشح ػًم ػٍ )آنُاخ انًذافؼح( وانرٍ َظًرها جًؼُح َغاء تغذاد

1109آراس نغُح -19-14نهفرشج يٍ   

 - انًشاسكح كًذسب نهفشَك انؼشالٍ فٍ انًغاتمح انؼشتُح انشاتؼح

ًذكًح انظىسَح تانهغح انؼشتُح وانًمايح فٍ دونح انكىَد نهًذج نه

5/3/1109-1يٍ   

 : انخثشاخ االخشي-  

 -- لغى انماَىٌ \انماء انًذاضشاخ فٍ كهُح انًؼاسف انجايؼح االههُح  

 0775 

 -- جايؼح تغذاد  \لغى انًذاعثح  \انماء انًذاضشاخ فٍ كهُح االداسج وااللرظاد

0779\ 0775نهؼاو انذساعٍ   

 --  لغى انًذسعٍُُ انرجاسٍَُ  \انماء انًذاضشاخ فٍ كهُح االداسج وااللرظاد\ 

0779\ 0775جايؼح تغذاد نهؼاو انذساعٍ   

 -- ذذسَظ يادج أطىل انًذاكًاخ انجضائُح فٍ كهُح انماَىٌ /انجايؼح انًغرُظشَح

1115إنً ػاو  1111يٍ ػاو   

 -- ُنهًشدهح اإلػذادَح وانصاَىَح \ثُح انرذسَظ نًادج انهغح انؼشتُح فٍ انًذسعح انه

انظٍُ نألػىاو انذساعُح \فٍ انغفاسج انهُثُح فٍ تكٍُ \ 

1115\1119\1118\1117  

  فٍ كهُح انماَىٌ /جايؼح ىاد انماَىٌ انجُائٍ نهذساعاخ االونُح وانؼهُاذذسَظ ي--

  نذذ اٌِ  1100تغذاد يٍ 
 

 

 

 

 


