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. ةيملعلا الت هؤملا :ً وأال 

ةيملعلا ـــةةعماجلاةجردلا خيراتلايلكلا

سويرولا دادغبكب تانبللةعماج ةيضايرلا ةيبرتلا 1993ةيلك

دادغبريتسجاملا تانبللةعماج ةيضايرلا ةيبرتلا 2004ةيلك

دادغبهاروتكدلا تانبللةعماج ةيضايرلا ةيبرتلا 2011ةيلك

ىرخأ

. يعماجلا سيردتلا اثاين:

)ت ةيلكلا / دهعملا ) ىلاةعماجلاةهجلا – نم ةرتفلا

مولعو1 ةيندبلا ةيبرتلا ةيلك

تانبلل ةضايرلا

1995-2018دادغب



باد2 اال دادغبةيلك 2018-2019ةعماج

. اهسيردتب تمق يتلا ةيساردلا تاررقملا ثاثلا: 

ـــمت ةداسقلا ـــــ ةملا ـــــ نسلا

ةيدرفلا1 باعل ينفلااال 2001-1995كتسانمجلا

هيد2 رفلا باعل 2001-1995ةيامرلااأل

ةيدرفلا3 باعل يعاقياال اال االنكتسانمجلا ةياغل -2004

ةيدرفلا4 باعل االنةيامرلااال ةياغل -2004



ةيملعلا تارمتؤملا : اعبار

ــناونعلات نسلا

ة

ةكراشملاناكملا عون

/ ثحب )

رتسوب

( روضح

بطلل1 االلو يملعلا رمتؤملا

يضايرلا

ةيناميلسلا2011 / قارعلا ثحابةيروهمج

ةياعرل2 يناثلا يملعلا رمتؤملا

نيقاعملا ليهاتو

ةقراشلا2012 / ةدحتملا ةيبرعلا تارام ثحاباال



رشع3 نماثلا يرودلا رمتؤملا

ةيبرتلا ماسقاو تايلكل

ةيضايرلا

لصوملا2012 ةعماج / قارعلا ثحابةيروهمج

تايلكل4 يملعلا رمتؤملا

ةيضايرلا ةيبرتلا ماسقاو

دادغب2012 ةعماج / قارعلا ثحابةيروعمج

عبارلا5 يلودلا رمتؤملا

ةيضايرلا ةجلسفلل

ةرصبلا2012 ةعماج / قارعلا ثحابةيروهمج

يملعلا6 ثحبلل االلو ةيبرتلا2013رمتؤملا ةيلك / قارعلا ةيروهمج

تانبلل ةيضايرلا

ثحاب

ةياعرل7 ثلا لاث يملعلا رمتؤ ملا

نيقاعملا ليهأتو

ةقراشلا2013 / ةدحتملا ةيبرعلا تارام ثحاباال

ةضايرلا8 ثاحبا /2013ovidiusرمتؤم اينامور

universityofconstant

ثحاب

ةياعرل9 عبارلا يملعلا رمتؤملا

نيقاعملا ليهاتو

ةقراشلا2015 / ةدحتملا ةيبرعلا تارام ثحاباال

يضايرلا10 بطلا دادغب2015رمتؤم / قارعلا ثحابةيروهمج

مولعل11 االلو يلودلا رمتؤملا

ةضايرلا

ةجبلح2016 / قارعلا ثحابةيروهمج

ثاحباو12 مولعل يلودلا رمتؤملا

ةضايرلا

ءارس2016 اال ةعماج / قارعلا ثحابةيروهمج

مولعل13 االلو يملعلا رمتؤملا

هضايرلا

ةعماج2017 / قارعلا ةيروهمج

ةيناميلسلا

ثحاب

ةضايرلا14 مولع ل يلودلا ثحاب2017رمتؤملا



مولعل-15 االلو يلودلا رمتؤمل

ةضايرلا

مولعو2018 ةيندبلا ةيبرتلا ةيلك / قارعلا

تانبلل ةضايرلا

ثحاب

. ىرخ اال ةيملعلا ةطشن اس:األ ماخ

ةيلكلا ةيلكلالخاد جراخ

ثوحب عيراشم ةشقانم يف ةكراشملا

. ةيلو اال تاساردلا تابلا طل جرختلا

ةيملعلا تاشقانملا يف ةكراشملا

تاعماج يف ( هاروتكدلا و ريتسجاملا )

ةفلتخملا قارعلا

يلمعلا قيبطتلا عورشم ىلع فارش اال

. ةعبارلا ةنسلا تابلا طل

ةيملعلا الت جملا يف رشنلل ثوحب مييقت

ةيضايرلا ةيبرتلا تايلكل

ةيلو اال تاساردلل تاناحتم اال ةنجل ووضع ريتسجاملا لئاسرل يملع مييقت

هاروتكدلا
يوبرتلا داشر اال ةنجل ةيبيردتوضع لا ةرود لا يف ةكراشملا

ةيبرعلا تارام اال ةلود / نيقاعملل

ةدحتملا
ةيدرفلا باعل اال عرف سلجم /االوضع ةيزيلكن اال ةغللا ةرود يف ةكراشملا

ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنام

( رانمسلا ) ةيشاقنلا تاقلحلا يف مولعلةكراشملا يملا علا سلجملا يف وضع

ةضايرلا

يتلا تارودلا و تاودنلا يف ةكراشملا

ةضايرلا مولعو ةيندبلا ةيبرتلا ةيلك اهميقت

تانبلل

ةيلودلا ةيبيردتلا ةرودلا يف ةكراشملا

بيردتلا يف ةثيدحلا تايجيتارتس (اال

2018/ بعتلا داواةر يضايرلا

ةيلودلا ةشرولا يف ةكراشملا

2019 سيردتلا قئارط ايجولونكتل

تافلؤملا : اسداس
( ةيرصبلا ةيؤرلل ةيملع ميهافم ) باتك -1

ركشلا بتك نماثا:

ءادمعو دادغب ةعماج ءاس ؤرو يلا علا ميلعتلا ءار سلاادةزو من ركش 30تكاب نم رثكا



ةيناسن اال تامظنملا و تايلكلا

زئاوجلا : اعباس

2018 عارتخا ةءارب ىلع ةلصاح

: ةيضايرلا ةريسلا

1993-1990 ةيامرلل دادغب ةعماج بختنم 1-الةبع

االن ةياغلو 2001 ماع ذنم ةيامرلا ب دادغب ةعماج بختنم ةبردم -2

االن ةياغلو 2011 ماع ذنم ةيامرلا ب ءاسنلل يقارعلا ينطولا بختنملا ةبردم -3

2011 ةيامرلل ةيبرعلا ةلوطبلا يف ةكراشملا -4

2007 ةبردم ةفصب ةيامرلا ب قارعلا ةيدنا ةلوطب يف ةكراشملا -5

2012 ةبردم ةفصب نيقاعملا ةضاير ريوطتل ىلو اال ةيوسنلا ةلوطبلا يف ةكراشملا -6

ةبردم ةفصب ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف ةمطاف ةخيشلا ةلوطب يف ةكراشملا -7


