
ملخص السيزة الذاتيت 
 

 

 

 

 خبنذ يطهق عٍذ انشواجفخ :االسم

 األسدٍَخ :الجىسيت

 انضسقبء األسدٌ 24/8/1953 :تاريخ الىالدة

عًبٌ - يُطقخ صهشاٌ - أو ارٌُخ -  شبسع انكىفخ 75 :العىىان

  11183عًبٌ -  ثشٌذ صهشاٌ 5629  ص ة :العىىان البزيذي

  00 962( 6 )5520073 انًُضل :الهاتف

  00 962( 777 )480 495          انخهىي 

 انجبيعخ األسدٍَخ :مكان العمل

 يتضوج و نذٌه أسثعخ أثُبء و ثُبد  :الحالت االجتماعيت

 

 

 

  :التعليم

 

  البحزيه–المىامت  :1971(بامتياس)الفزع العلمي / شهادة الذراست الثاوىيت العامت 

 المملكت المتحذة/ لىذن –جامعت ساوث باوك  :1978               (بتفىق)بكالىريىص في الهىذست الكيميائيت 

  فزوسا– تىلىس –معهذ البىلتكىيك الىطىي  :1981ماجستيز في الهىذست الكيميائيت                              

  فزوسا– تىلىس –معهذ البىلتكىيك الىطىي : 1984دكتىراي في الهىذست الكيميائيت                               

 

 

:  (محادثت و قزاءة و كتابت )اللغاث 

انعشثٍخ  (1

 اإلَجهٍضٌخ (2

 انفشَغٍخ (3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

:  الخبزة األكاديميت
 

المذة الشمىيت البلذ الجهت التي عمل فيها الىظيفت 

 1986 1985إسثذ جبيعخ انٍشيىك أعتبر يغبعذ . 1

 1991 1986عًبٌ انجبيعخ األسدٍَخ أعتبر يغبعذ أ . 2

 2001 1991عًبٌ انجبيعخ األسدٍَخ أعتبر يغبعذ ة . 3

 2004 2003انكشك جبيعخ يؤتخ أعتبر يشبسك صائش . 4

 2008 2001عًبٌ انجبيعخ األسدٍَخ أعتبر يشبسك أ  . 5

اٌَ  20011عًبٌ انجبيعخ األسدٍَخ أعتبر يشبسك أ  . 6

 

 

 

 

 

 

: الخبزاث العمليت غيز األكاديميت
 

البلذ الجهت التي عمل فيها الىظيفت 

المذة الشمىيت 

 إنى يٍ 

 1977ٍَغبٌ  1976أٌبس إَجهتشا    BP (Kent) Oil Refineryيهُذط يىقع 

 1979تششٌٍ أول 1978أٌهىل األسدٌ ششكخ انجىتبط انعشثٍخ  يهُذط يششوع 

Assistant Associé Institut De Génie Chimique Toulouse  1984كبَىٌ أول  1984أٌبس فشَغب 

 1991آة  1988أٌهىل األسدٌ انجبيعخ األسدٍَخ / كهٍخ انهُذعخ وانتكُىنىجٍب سئٍظ قغى انهُذعخ انكًٍٍبئٍخ 

 1999شجبط   1997أٌهىل األسدٌ انجبيعخ األسدٍَخ / كهٍخ انهُذعخ وانتكُىنىجٍب يغبعذ انعًٍذ نشؤوٌ انطهجخ 

 2001أٌهىل  1999شجبط األسدٌ انجبيعخ األسدٍَخ / كهٍخ انهُذعخ وانتكُىنىجٍب َبئت انعًٍذ 

 2003شجبط  2001أٌهىل األسدٌ انجبيعخ انهبشًٍخ عًٍذ شؤوٌ انطهجخ 

 2007أة  2005أة األسدٌ انجبيعخ األسدٍَخ  عًٍذ شؤوٌ انطهجخ  

 2011آة  2011شجبط األسدٌ انجبيعخ األسدٍَخ يذٌش يشكض اإلعتشبساد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

:  عضىيت اللجان
 

 1994- 1988انًجهظ األعهى نهعهىو وانتكُىنىجٍب / عضى نجُخ انصُبعخ وانًىاسد انطجٍعٍخ  .1

 1992وصاسح انتعهٍى انعبنً / عضى نجُخ وضع يعبٌٍش االعتًبد انخبص نهجبيعبد انخبصخ  .2

 1995-1992وصاسح انتعهٍى انعبنً / عضى نجُخ يعبدنخ انشهبداد انهُذعٍخ  .3

 1992وصاسح انثقبفخ / عضى نجُخ تحكٍى جبئضح انذونخ انتشجٍعٍخ فً حقم انعهىو  .4

انجبيعخ األسدٍَخ / عضى يجهظ إداسح يشكض االعتشبساد وانخذيبد انفٍُخ و انذساعبد  .5

1993-1995 

 1997-1994عضى يجهظ إداسح يؤعغخ انًىاصفبد و انًقبٌٍظ األسدٍَخ  .6

 1997-1995عضى هٍئخ تحشٌش يجهخ انًهُذط األسدًَ  .7

 1998عًبٌ - جبيعخ انعهىو انتطجٍقٍخ/ عضى نجُخ االعتًبد انخبص ثقغى انهُذعخ انكًٍٍبئٍخ  .8

 1999نعهىو انتطجٍقٍخ اعضى نجُخ تحكٍى جبئضح هشبو انحجبوي فً  .9

 2001-1999انجبيعخ األسدٍَخ / عضى يجهظ إداسح يشكض انذساعبد و األثحبث انًبئٍخ  .10

 1999وصاسح انطبقخ و انثشوح انًعذٍَخ / عضى انهجُخ انعهًٍخ نهطبقخ انُىوٌخ  .11

 انجبيعخ األسدٍَخ / عضى يجهظ كهٍخ انهُذعخ وانتكُىنىجٍب  .12

 عضى يجهظ انجبيعخ األسدٍَخ .13

 انجبيعخ األسدٍَخ / كهٍخ انهُذعخ وانتكُىنىجٍب/ عضى نجبٌ انتعٍٍٍ و انتشقٍخ  .14

  2005وصاسح انتعهٍى انعبنً / عضى نجُخ وضع يعبٌٍش االعتًبد نههُذعخ انكًٍٍبئٍخ  .15

 .عضى انهٍئخ اإلداسٌخ نإلتحبد األسدًَ نهشٌبضخ نهجًٍع .16

 .2007ركىس / سئٍظ  انهجُخ انتُفٍزٌخ نجطىنخ انجبيعبد انعشثٍخ نكشح انغهخ  .17

 .انًجهظ األعهى نهشجبة/ عضى يجهظ إعذاد انقٍبدح  .18

عضى يجهظ إداسح عهطخ إقهٍى انجتشاء  .19


