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 :ثٛبَبد ػبيخ -1

 يحًذ حًزِ ػهٗ انرحًبَٗ االصى:
 
 

 1/1/1991ربرٚخ انًٛالد: 

 يززٔط انحبنخ االعزًبػٛخ: 

 اصكُذرٚخ -صبٌ انًُززح  –غٕصٌٕ  –يضزشبرٍٚ  52ط حًزِ ثٍ ػجذ انًطهت يزفرع يٍ ط انؼُٕاٌ: 

 11121115151رلى انًٕثبٚم: 

       59111111515512 : انرلى انمٕيٗ

                                     Dr.mohamedhamza90@yahoo.comاالنكزرَٔٙ:انجرٚذ 

 انًإْالد انؼهًٛخ: -5

 (:انزذرط انٕظٛفٙ األكبدًٚٙ )انذاخهٙ ٔانخبرعٙ -3

 انذٔنخ انغبيؼخ / انًإصضخ انزؼهًٛٛخ صُخ االنزحبق ثٓب انٕظٛفخ

 5111 يؼٛذ

 – ثٍُٛ انرٚبظٛخ انزرثٛخ كهٛخ

 خاألصكُذرٚ عبيؼخ
 هصر

 5112 يذرس يضبػذ

 5111 يذرس دكزٕر

  

  

 

 :األَشطخ انزذرٚضٛخ -2

 نهفرلخ انضبنضخرذرٚش يمرر يبدح أنؼبة انًعرة  - -1

 رذرٚش يمرر رخصص أنؼبة انًعرة نهفرلخ انراثؼخ -5

3- ------------------------------------------------------------------- 

2- ------------------------------------------------------------------- 

2- ------------------------------------------------------------------- 

 انذٔراد انزذرٚجٛخ:  -2

 اصى انغٓخ انًبَحخ رٕلٛذ انذٔرح اصى انذٔرح و

  اإلدارة الجاهعيت  .1

 

هركس تنويت القذراث 

 بجاهعت اإلسكنذريت

  ذةنظام الساعاث الوعتو  .5

  إدارة الفريق البحثى  .3

  أخالقياث البحج العلوى  .2

  هعايير الحودة فى العوليت التذريسيت  .2

  التخطيط اإلستراتيجى  .1

 يذرس دكزٕرالوظيفت الحاليت: 

 انذٔنخ انغبيؼخ / انًإصضخ انزؼهًٛٛخ انضُّ انذرعخ انؼهًٛخ

 2010 انجكبنٕرٕٚس /انهٛضبَش -1
 عبيؼخ – ثٍُٛ انرٚبظٛخ انزرثٛخ كهٛخ

 األصكُذرٚخ
 2013 انًبعضزٛر -5 يصر

 2016 انذكزٕراِ -3

mailto:Dr.mohamedhamza90@yahoo.com
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  إعذاد هشروعاث بحثيت تنافسيت  .1

هركس تنويت القذراث 

 بجاهعت اإلسكنذريت

  إدارة األزهاث والكوارث  .5

  إتخار القرار وحل الوشكالث  .9

  لكترونىالتعلين اإل  .11

  إستخذام التكنولوجيا فى التذريس  .11

  إستخذام قواعذ البياناث العالويت  .15

 

 

 األَشطخ انجحضٛخ: -1

 ثحضٗ انًبعضزٛر ٔانذكزٕراِ ٔاألثحبس انذٔنٛخ ٔانًحهٛخ انًُشٕرح 

 :ػهٗ رصبئم انًبعضزٛر ٔانذكزٕراِ انؼهًٗاألشراف  -1

  انؼهًٛخ: انًإنفبد -5

 انًشبرٚغ : -9

 انًشرٔػبد:

 ًًٕنّ نهًشرٔعانغٓخ ان ػُٕاٌ انًشرٔع لًٛخ انًشرٔع انضُخ

    

    

    

 عٓخ انُشر انزبرٚخ ػُٕاٌ انجحش و

1.  

 أداء فبػهٛخ فٙ انُٕػٛخ انزذرٚجبد رأصٛر  

 انًعرة ثٕعّ انؼهٕ٘ انذٔراٌ راد انعرثخ

 انطبٔنخ  رُش نُبشئٙ انخهفٙ

5113 

 

5.  
 اإلرصبل نرد انخططٛخ األداءاد ثؼط رطٕٚر  

   انطبٔنخ رُش نُبشئٗ انًعبد انٓغٕو ٔ
5111 

3.  

 صرػّ ػهٗ انؼمهٛخ انصالثخ رذرٚجبد رأصٛر

 انخهفٗ انًعرة ثٕعّ انضبحمخ انعرثخ ٔدلخ

 انطبٔنخ رُش نُبشئٗ

5115  

2.     

2.     

 انًرحهخ ػُٕاٌ انرصبنخ اصى انجبحش و
ربرٚخ 

 انًُبلشخ

1.      

5.      

3.      

 
 صُخ انُشر انغالف اصى انكزبة انًإنفٍٛ

1-      

5-      

3-      
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 انخجراد : -11

 .يشبرن فٗ رُظٛى انؼذٚذ يٍ انُذٔاد ٔٔرط انؼًم انًُظًخ يٍ ٔحذح ظًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ -1

 .يشبرن فٗ ئػذاد ٔرٕصٛف انًمراراد انذراصٛخ ثبنجرايظ انزؼهًٛٛخ ثبنكهٛخ  -5

 .يشبرن  فٙ رُظٛى  األَشطخ انطالثٛخ  نطالة كهٛخ انزرثٛخ انرٚبظٛخ  -3

/ 1/ 51انًشبركخ فٗ انؼرض انرٚبظٙ إلفززبػ اإلٔنًجٛبد األٔل نهغبيؼبد انًصرٚخ  انًمبو ثبألصكُذرٚخ ٕٚو  -2

 و . 5115

و ٔانحصٕل ػهٙ انًركز  5119انًشبركخ فٙ ثطٕنخ انغًٕٓرٚخ نهؼرٔض انرٚبظٛخ نهكهٛبد انًزخصصخ ػبو  -2

 انضبَٙ نهجٍُٛ 

 و.5119بإلصكُذرٚخ انًشبركخ فٙ اإلحزفبل ثٕٛو انًحبرة انًمبو ث -1

انًشبركخ فٗ انؼرض انرٚبظٙ إلفززبػ اإلٔنًجٛبد انضبَٙ نهغبيؼبد انًصرٚخ  انًمبو ثبإلصكُذرٚخ ٕٚو  -1

 و. 51/1/5119

و ٔانحصٕل ػهٙ انًركز  5111انًشبركخ فٙ ثطٕنخ انغًٕٓرٚخ نهؼرٔض انرٚبظٛخ نهكهٛبد انًزخصصخ ػبو  -5

 انضبَٙ نهجٍُٛ 

 و.5111انًحبرة انًمبو ثبإلصكُذرٚخ انًشبركخ فٙ اإلحزفبل ثٕٛو  -9

و  5111انًشبركخ فٗ رُظٛى انًهزمٗ انؼهًٗ األٔل نكرح انضهخ " رؤٚخ يضزمجهٛخ نزطٕٚر كرح انضهخ انًصرٚخ "  -11

 ثكهٛخ انزرثٛخ انرٚبظٛخ عبيؼخ اإلصكُذرٚخ .

 يم.ئػزًبد انًؼب / األَشطخ انًخزهفخ فٙ يغبل َظى ئدارح انغٕدح / يشرٔػبد رطٕٚر انزؼهٛى -11

ػعٕ فرٚك انؼًم نٕحذح ظًبٌ انغٕدح ثمضى رذرٚت األنؼبة انرٚبظٛخ ثكهٛخ انزرثٛخ انرٚبظٛخ ٔانًؼزًذ يٍ  -

 عبيؼخ اإلصكُذرٚخ .

انًإرًر انؼهًهٗ انذٔنٗ انحبدٖ ػشر نهزرثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انحركخ انرٚبظٛخ ثٍٛ انُظرٚخ ٔانزطجٛك اكزٕثر  -

 و. 5113

 انهغبد : -15
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