
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئانب   بئانب ةصاخلا   ةصاخلا ةيتاذلا   ةيتاذلا ةريسلا   ةريسلا
بالطلاو بالطلاو

نيدلا نيدلا ماصع   ماصع روتكدلا /  /  روتكدلا ذاتسالل   ذاتسالل ةيتاذلا   ةيتاذلا ةريسلا   ةريسلا

ةيتاذلا ةيتاذلا ةريسلا   ةريسلا

نيدلا نيدلا ماصعروتكدلا   ماصعروتكدلا ذاتسالل   ذاتسالل ةيتاذلا   ةيتاذلا ةريسلا   ةريسلا

دبع  هللاهللا دبع ىلوتم   ىلوتم
 : ةيصخش تانايب  ًالوأ :   ـ

.هللا دبع  ىلع  ىلوتم  نيدلا  ماصع  مسالا :   ـ
.م  1960  / 6  / 16 داليملا :  خيرات   ـ

.ىرصم ةيسنجلا :   ـ
.سيردتلا قرطو  جهانملا  ـم  سق ىملعلا :  مسقلا   ـ

نوئشل تاداسلا  ةنيدم  ةعماج  سيئر  بئانو  سيردتلا  قرطو  جهانملا  ـم  سقب ذاتسأ  ةيلاحلا :  ةفيظولا   ـ
  . بالطلا ميلعتلا و 

048  / 2603206 سكاف :    048  / 2603206 لمعلا  :  نوفيلت   ـ
esam.motwaley@usc.edu.eg ىنورتكلالا  :          ديربلا   ـ

ة   ــــ نيدم ةسماخلا –  ةقطنملا  تاداسلا –  ةنيدم  ةعماج  لمعلا - :  ناونع   ـ
 . ع.م.ج ةيفونملا –  ةظفاحم  تاداسلا –                               

: ةيملعلا تالهؤملا  ًايناث :   ـ
نينبلل         -  ةيضايرلا  ةيبرتلا  ةيلك   - ًادج ديج  ماع  ريدقت  ةيضايرلا  ةيبرتلا  سويرولاكب   ـ

 . ناولح 1983م ةعماج                                                 
 . ناولح 1987م ةعماج  تانبلل - ةيضايرلا  ةيبرتلا  ةيلك  ةيضايرلا  ةيبرتلا  ريتسجام   ـ

 . ناولح 1991م ةعماج  تانبلل - ةيضايرلا  ةيبرتلا  ةيلك  ةيضايرلا  ةيبرتلا  ىف  ةفسلفلا  هاروتكد   ـ
يفيظولا جردتلا  تانايب  ًاثلاث : 

ةيلك ةيضايرلا -  ةيبرتلا  ةيلكب  سيردتلا  قرطو  جهانملا  مسقب  د  ــــ يعم - 
.م نم 14/2/1984 نم  ناولح  ةعماج  ةيضايرلا -  ةيبرتلا                         

ةيلك ةيضايرلا -  ةيبرتلا  ةيلكب  سيردتلا  قرطو  جهانملا  مسقب  دعاسم  سردم  - 
.م نم 15/9/1987 ناولح  ةعماج  ةيضايرلا -  ةيبرتلا                        

ةيلك ةيضايرلا -  ةيبرتلا  ةيلكب  سيردتلا  قرطو  جهانملا  مسقب  سردم  - 
..م نم 11/7/1991 ناولح  ةعماج  ةيضايرلا -  ةيبرتلا                         

تاداسلا         -  ةنيدمب  ةيضايرلا  ةيبرتلا  ةيلكب  سيردتلا  قرطو  جهانملا  مسقب  دعاسم  ذاتسأ  - 
.م نم 10/9/1995 ًارابتعا   .ةيفونملاةعماج "   

ةيفونملا ةعماج  تاداسلا  ةنيدمب  ةيضايرلا  ةيبرتلا  ـة   يلكب سيردتلا  قرطو  جهانملا  ذاتسأ   - 
نم                       

.م 29/10/2000 
تاداسلا        -  ةنيدمب  ةيضايرلا  ةيبرتلا  ةيلكب  سيردتلا  قرطو  جهانملا  مسق  سيئر  ذاتسا و   - 

.ةيفونملا ةعماج     
.ةيفونملا ةعماج  عمتجملاو -  ةئيبلا  ةمدخ  نوئشل  تاداسلا  ةنيدمب  ةيضايرلا  ةيبرتلا  ةيلك  ليكو  - 

.ةيفونملا ةعماج  ثوحبلاو  ايلعلا  تاساردلل  تاداسلا  ةنيدمب  ةيضايرلا  ةيبرتلا  ةيلك  ليكو  - 
ةيفونملا ةعماج  ةيضايرلا -  ةيبرتلا  ةيلك  ديمع  - 

ربمتبس 2013                          بالطلا  ميلعتلا و  نوئشل  تاداسلا  ةنيدم  ةعماج  سيئر  بئان  - 

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

عاطقلا عاطقلا رابخأ   رابخأ

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان
بالطلاو بالطلاو

يميظنتلا يميظنتلا لكيهلا   لكيهلا

يعماجلا يعماجلا ميوقتلا   ميوقتلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا

بالطلا بالطلا ةياعرل   ةياعرل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   ةرادالا

ةيضايرلا ةيبرتلا  ةيلكل  ةيلخادلا  ةحئاللا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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ةعماجلا ةعماجلانع  نع 

ةلاسرلا ةيؤرلا و 

ةعماجلا فادهأ 

ىميظنتلا لكيهلا 

ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

عقوملا عقوملاتايئاصحإ  تايئاصحإ 

730730 سيردتلا :  ةئيه  ءاضعأ  سيردتلا : ددع  ةئيه  ءاضعأ  ددع 

2794227942 ةيعماجلا : ةلحرملا  بالط  ةيعماجلا :ددع  ةلحرملا  بالط  ددع 

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

ىلوتم ىلوتم
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