
 الخاصة بالدكتور المدرس )حدين عبد فياض(الديرة الذاتية 
 المعلىمات الشخصية: -1

 االطى: حظٍٛ عجذ فٛبض عجذ انعبيز٘

 دٚبنٗ / َبحٛخ ثُٙ طعذ 3591انًٕانٛذ: 

 عبو 31انخذيخ فٙ ٔسارح انزعهٛى انعبنٙ ٔانجحش انعهًٙ 

 االخزصبص انعبو: عهٕو طٛبطٛخ

 االخزصبص انذلٛك: فكز طٛبطٙ
 

 الشهادات: -2

  كهٛخ انمبٌَٕ ٔانظٛبطٛخ /  فٙحبصم عهٗ شٓبدح انجكبنٕرٕٚص فٙ انعهٕو انظٛبطٛخ

 .35/5/3591جبيعخ ثغذاد/ لظى انظٛبطٛخ فٙ 

  حبصم عهٗ شٓبدح انًبجظزٛز فٙ انعهٕو انظٛبطٛخ فٙ جبيعخ ثغذاد/ كهٛخ انعهٕو

 . 39/9/3551انظٛبطٛخ فٙ 

 (3591-3591انشٕٛعٛخ فٙ رزكٛب عُٕاٌ االطزٔحخ )دراطخ فٙ انحزكخ 

  حبصم عهٗ شٓبدح انذكزٕراِ فٙ انعهٕو انظٛبطٛخ فٙ انفكز انظٛبطٙ فٙ جبيعخ

 .31/4/3119ثغذاد فٙ 

عُٕاٌ االطزٔحخ )رأصٛزاد انضٕرح انفزَظٛخ انظٛبطٛخ عهٗ يفكز٘ انًشزق 

 انعزثٙ }يصز ٔثالد انشبو{ خالل انمزٌ انزبطع عشز(

 

 البحىث: -3

 االلزصبدٚخ ٔانظٛبطٛخ فٙ انٕطٍ انعزثٙ ثحش يشززن يُشٕر  رحذٚبد انعٕنًخ

 .3111فٙ يجهخ دٚبنٗ انعذد انظبثع عبو 

  ايزٚكب ٔانخهٛج انعزثٙ فٙ ضٕء يعطٛبد انمزٌ انعشزٍٚ/ ثحش يُشٕر يُفزد

 .3133نظُخ  33فٙ انًجهخ انظٛبطٛخ ٔانذٔنٛخ انعذد 

  /فٙ يجهخ ثحش يُشٕر ظبْزح عذو االطزمزار انظٛبطٙ فٙ دٔل انعبنى انضبنش

 3134نظُخ  32ٔاطظ انعذد 

 

 الترقيات: -4

 .39/33/3113رى رزلٛزّ انٗ نمت يذرص فٙ 

 

 

 



 المىاقع العلمية: -5

  ٙثبشز ثعُٕاٌ يذرص يظبعذ فٙ ْٛئخ انًعبْذ انفُٛخ / انًعٓذ انفُٙ ثبثم ف

 .9/31/3559ٔنغبٚخ  31/3/3551

  ٙيٍ انًعٓذ  9/31/3559ٔثعذ اطزحذاس كهٛخ انززثٛخ فٙ دٚبنٗ رى َمم خذيبرّ ف

انزٙ كبَذ ربثعخ فٙ حُٛٓب نهجبيعخ اعالِ انفُٙ ثبثم انٗ انكهٛخ انًذكٕرح 

 انًظزُصزٚخ.

  رى رُظٛجّ انٗ انجبيعخ انًظزُصزٚخ / كهٛخ انززثٛخ ثًٕجت االيز انٕسار٘ انًزلى

 .33/4/3112فٙ  9593

  ٙرى َمهّ انٗ كهٛخ انعهٕو انظٛبطٛخ انجبيعخ انًظزُصزٚخ ٔانٗ  34/3/3115ف

 االٌ.

  3555نغبٚخ  3552يًضم َمبثخ انًعهًٍٛ فٙ جبيعخ دٚبنٗ نهفززح يٍ عبو. 
 

 الذورات التأهيلية: -6

  ٙشٓبدح رأْٛهٛخ رمذٚزٚخ يٍ ٔحذح رطٕٚز طزائك انزذرٚض ٔانزذرٚت انجبيعٙ ف

 .13/2/3559ٔنغبٚخ  31/2/3559نهفززح يٍ  كهٛخ انززثٛخ/ انجبيعخ انًظزُصزٚخ

  يؤطظخ انًعبْذ انفُٛخ نهفززح يٍ  –شٓبدح يشبركخ فٙ يزكش رطٕٚز انًالكبد

 .34/3/3551ٔنغبٚخ  11/3/3551

  ٍٔصٛمخ كفبءح يٍ ٔحذح انحبطجخ االنكززَٔٛخ / كهٛخ انززثٛخ/ جبيعخ دٚبنٗ نهفززح ي

 .11/9/3113ٔنغبٚخ  11/4/3113

  كهٛخ انززثٛخ/ جبيعخ دٚبنٗ  –رمذٚزٚخ يٍ ٔحذح انحبطجخ االنكززَٔٛخ شٓبدح رأْٛهٛخ

 .33/9/3111ٔنغبٚخ  39/9/3111يٍ 

 :المقررات الذراسية )المىاد التذريسية( -7

رذرٚض يبدح اطززانٛب َٕٔٛسنُذا فٙ انًزحهخ االٔنٗ لظى انجغزافٛخ ثبالَكهٛشٚخ فٙ  -3

 كهٛخ انززثٛخ فٙ جبيعخ دٚبنٗ.

انُظزٚخ انظٛبطٛخ نطهجخ انًزحهخ انزاثعخ فٙ كهٛخ انعهٕو انظٛبطٛخ / رذرٚض يبدح  -3

 انجبيعخ انًظزُصزٚخ.

رذرٚض يبدح انفكز انظٛبطٙ انعزثٙ االطاليٙ نهًزحهخ انضبنضخ فٙ كهٛخ انعهٕو  -1

 انظٛبطٛخ/ انجبيعخ انًظزُصزٚخ.

هٛخ رذرٚض يبدح انفكز انظٛبطٙ انعزثٙ االطاليٙ انًعبصز نهًزحهخ انزاثعخ فٙ ك -4

 انعهٕو انظٛبطٛخ/ انجبيعخ انًظزُصزٚخ.

رذرٚض يبدح حمٕق االَظبٌ نهًزحهخ االٔنٗ فٙ جبيعخ دٚبنٗ ٔفٙ كهٛخ انعهٕو  -9

 انظٛبطٛخ / انجبيعخ انًظزُصزٚخ.

رذرٚض يبدح انشٕرٖ ٔانذًٚمزاطٛخ نهًزحهخ انضبَٛخ فٙ كهٛخ انززثٛخ جبيعخ دٚبنٗ،  -9

 انًظزُصزٚخ .ٔكهٛخ انعهٕو انظٛبطٛخ فٙ انجبيعخ 



رذرٚض يبدح َصٕص عزثٛخ ثبنهغخ االَكهٛشٚخ نهًزحهخ انضبنضخ لظى انهغخ انعزثٛخ فٙ   -2

 جبيعخ دٚبنٗ.

عضٕ يُبلش ألطزٔحخ يبجظزٛز فٙ انعهٕو انظٛبطٛخ فٙ كهٛخ انعهٕو انظٛبطٛخ /  -9

 .3139انجبيعخ انًظزُصزٚخ عبو 
 

 المؤتمرات العلمية: -8

 ُٕ3552٘ االٔل انذ٘ البيزّ جبيعخ دٚبنٗ عبو انًشبركخ فٙ انًؤرًز انعهًٙ انظ. 

 انًشبركخ فٙ انًؤرًز انعهًٙ انظُٕ٘ انزاثع انذ٘ البيزّ كهٛخ انعهٕو انظٛبطٛخ- 

 .3131انجبيعخ انًظزُصزٚخ عبو 
 

 التشكرات: -9

 .رشكزادصًبَٛخ 

  انززثٛخ جبيعخ دٚبنٗصالصخ كزت شكز يٍ كهٛخ . 

  ٍانجبيعخ انًظزُصزٚخ .كهٛخ انعهٕو انظٛبطٛخ/ صالصخ كزت شكز ي 

 . ٗكزبة شكز يٍ انًذٚزٚخ انعبيخ نززثٛخ دٚبن 

 . كزبة شكز يٍ رئبطخ انجبيعخ انًظزُصزٚخ 
 

 العقىبات: -11

 ال ٕٚجذ 
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