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  5789لملا م5ظعلا د0ع قوراف نم'ا : مسالا
  م5مصت : صصختلا
 ة5نفلا ةLMN5لا ة5لK – ناولح ةعماج :اهنم جBختملا ةعماجلا

 
  :تالهؤملا
 . 2013 ناولح ةعماج ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW م5مصتلا ذاتسا• 
 2008 .م5مصتلا مسقV دعاسم ذاتسأ• 
 2003 م5مصت صصخت ةفسلفلا ەاروتكد• 
  1997. م5مصت صصخت –Ldتسجام• 
 •VWرولاgلا سوLMN5لا ة0ترم عم زا5تما ريدقتب م5مصت صصخت ة5نفلا ةnoع لوألاو فs9 ةعفدلا 
)1990). 

 
  : ةف5ظولا ماهملا
  . ناولح ةعماج ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW م5مصتلا ذاتسا• 
 2006 9}'داzا نردوم ة5م'داzأ ةرامعلا مسق ةسدنهلا ة5لVW دعاسملا s9خادلا م5مصتلا ذاتسا• 

 .اقVاس
 نامع ةنطلس� نامع ةعماج - ا5جولونكتلاو ةرادإلل ةسدنهلا ة5لs9 VWخادلا م5مصتلا مسق س~ئر• 
 اقVاس )2008(
 .(2010( فئاطلا ةعماج – م5ماصتلا ة5لs9 VWخادلا م5مصتلا ذاتسا• 
 .(2013( فئاطلا ةعماج ةسدنهلا ة5لVW ةرامعلا مسقs9 Vخادلا م5مصتلا ذاتسا• 
 ( .نألا �ا – 2010( 9}لعلا ثح0لاو ا5لعلا تاساردلل ةعماجلا ل5كو ةداعس بتكم ��9ف راش�سم• 

 
  :ة5م'داzالا ماهملاو تاVاقنلا
 .ناولح ةعماجV س�ردتلا ةئيه ءاضعأ ىدان وضع• 
 .ةرهاقلا ه5ل5تأV بات�لاو ��dنانفلا ةعامج وضع• 
 ة5ثاLMلا نونفلل سلجملا ماع Ldتركسو ة�اعملا نونفلل ةلاصأ ةرادإ سلجم وضع• 
 ( اقVاس(ة�اعملاو



 

 

  .��dيل5كش�لا ��dنانفلا ةVاقن وضع• 
  .ةسدنهلا ة5لVW ةرامعلا مسق س~سأت ةنجل ةضع• 
 .(2013( فئاطلا ةعماج عــــgراشمل ا5لعلا ةرادإلل 9 دنه راش�سم• 
�£ ��dلواقملل ��9فلا معدلاو ة5نفلا ةنجلا يراش�سا• 

 .(فئاطلا ةعماج( ةعماجلا عــــgراشم 9
 .ةرامعلا مسقل يرادالا ل5كش�لا ةنجل ةضع• 
 ةعماجلا يوتسم s9ع ة5نفلا لامعالا م5كحتو تا0لاطلاو ة0لطلل ة5ملعلا تارمتؤملا ةنجل وضع• 
Vع. فئاطلاs9 2013-2010( �9اوتلا).  
 .فئاطلا ةعماج عــــgراشمل ة5نفلا ةنجللا وضع• 
 . فئاطلا ةعماجل ا5لعلا تارادالاو تادامعلاو تا5ل¤لا ل5لد دادعإ ةنجل وضع• 
�£ ل5جس�لاو لوبقلاو ا5لعلا تاساردلاو تادامعلاو تا5ل¤لا ل5لدل 9§5فارجلاو ��9فلا قس¥ملا• 

9 
 .ةعماجلل ماعلا ل5لدلاو ل5لدلا دادعا
 .فئاطلا ةعماجV ةفاقثلاو نونفلا ةنجل وضع• 
 .فئاطلا ةعماجV جهانملا رªgطت ةنجل وضع• 
 .(2010(.فئاطلا ةعماجV 9}لعلا سلجملا ةنامأ وضع• 
 (2013-2009(. فئاطلا ةعماجV م5ماصتلا ة5لK سلجم وضع• 
 . ة'دوعسلا ةBN5علا ة�لمملا .فئاطلاV نونفلاو ةفاقثلا ة5عمج وضع• 
  .برعلا ��dممصملا ة5عمج وضع• 
 .(2008(. نامع ةنطلس� ا5جولونكتلاو ةرادإلل ةسدنهلا ة5لK سلجم وضع• 
�£ يود5لا جيس¥لا ة5منتل �9ودلا رمتؤملل 9¬العإ راش�سم

  9̄2003سوتملا 89®روألا نواعتلا راطأ 9
�£ ��dثحا0لا ةك0شل �9ودلا رمتؤملل 9¬العإ راش�سم• 

 ةلاKولل ةعVاتلا ة5ساسألا قوقحلا 9
 .  2004ة5نوفوكنارفلا

 
  .اهتعا0ط مت ) بت�لا ( ة5ملعلا تافلؤملا
�£ م5مصتلا سسأ• 

 نونفلا مسقل )ررقم باتك ) . ة5ل5كش�لا نونفلا 9
 s9خادلا م5مصتلا مسقل )ررقم باتك ) . 9 دنهلا روظنملا نف• 
 s9خادلا م5مصتلا مسقل )ررقم باتك ) . s9خادلا م5مصتلا نف• 
 نونفلا مسقV )ررقم باتك ) . ) ة5فورحلا ( 89®رعلا طخلا تا5لامج• 
�£ تاماخلا ا5جولونكت نف• 

 s9خادلا م5مصتلا مسقل )ررقم باتك ) .s9خادلا م5مصتلا 9
  نونفلا مسقV )ة5ل5لحت ةسارد( ة�اعملاو ةثيدحلا نونفلا• 
 ةرامعلا مسقV ررقم باتك )1( ةرامعلا نونف خــــgرات• 
 ةرامعلا مسقV ررقم باتك )2( ةرامعلا نونف خــــgرات• 

 
  :ة5نفلا شرولا
 فلاوا قدنفV تارمتؤملا ةعاقV ةسدنهلا ة5لMechatronicsducation K   ة5لودلا ةشرولا• 
Vفئاطلا. 
�®ارمعلا ثاLMلل �9ودلا رمتؤملاV ة5نف ةشرو• 

 ة'دوعسلا ة�لمملاV ةدج نوتاLdش� لوالا ��9طولا 9
)2011). 



 

 

�®ارمعلا ثاLMلل �9ودلا رمتؤملاV ة5نف ةشرو• 
�®اثلا ��9طولا 9

 ة'دوعسلا ة�لمملاV مامدلا نوتاLdش� 9
)2012). 
�®ارمعلا ثاLMلل �9ودلا رمتؤملاV ة5نف ةشرو• 

 ة'دوعسلا ة�لمملاV ة0يط ةعماجV ثلاثلا ��9طولا 9
)2013). 
 .(2013( يرامعملا ط5طختلاو م5مصتلا ة5لVW م5صق ةعماجV لوألا يرامعملا ÃMتلملا ةشرو• 
�®ارمعلا ثاLMلل �9ودلا رمتؤملاV ة5نف ةشرو• 

 .(2014( ة'دوعسلا ة�لمملاLd VسعV عبارلا ��9طولا 9
 .(2011( يرغصلا ةعاقلاV فئاطلا ةعماجV ة5نف شرو• 
 .2008 نامع ةنطلس� ىوزن ةعماجV ة5نف شرو• 
�£ ة5نف شرو• 

 .2008. نامع ةنطلس نوÆgف5لتب روك'دلا تاهويدوتسا 9
 .s9 2008خادلا م5مصتلا مسقV ا5جولونكتلاو ةرادإلل نامع ة5لVW تالاجملا ةعونتم ة5نف شرو• 

 
  :ة5نفلاو ة5ملعلا ةطشÇألا
 .صصختلاV ةط0ترملا ةروش¥ملا ة5ملعلا ثوح0لا نم د'دعلا• 
�£ كراش• 

 .عمتجملا ةمدخV ةط0ترملا ة5ثح0لا عــــgراشملا نم د'دعلا 9
 كلذكو س�ردتلا ةئيه ءاضعأ تاردق ة5من�ب ةط0ترملا ةgÉ5ردتلا تارودلا نم د'دعلا تزاتجا• 
  لمعلا شرو
�£ ةكراشملا• 

  . ناولح ةعماجV ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW ة5نفلاو ة5ملعلا تارمتؤملا دادعإ 9
�£ تكراش• 

 . ةBN5علا لودلاو ÎمV ة'درفو ة5عامج ضراعم ةماقإ 9
�£ ةمهاسملا• 

�£ تارودلا ضراعملاو لمعلا شرو نم د'دعلا 9
9 Kا5جولونكتلاو ةرادإلل نامع ة5ل 

  . نامع ةنطلس� يوزن ةعماجو
�£ تكراش• 

 .فئاطلاV ةعماجV م5ماصتلا ة5لVW ك5فارجلاو s9خادلا م5مصتلا مسق تاررقم رªgطت 9
�£ تكراش• 

�®و�LMلإلا مسرلاو نونفلا 9}سقل ة5ساردلا ططخلا رªgطتو عضو 9
9 VWم5ماصتلا ة5ل 

  .فئاطلا ةعماج
�£ بالطلل ضراعملا نم د'دعلا هماقأ• 

 .نامع ةنطلس� ةددعتملا نونفلا تالاجم 9
  .2009 ماع ا5جولونكتلاو ةرادإلل نامع ة5لK بالط Bg789خ لفح روك'د م5مصت• 
 .(2009( نامع ةنطلس� ا5جولونكتلاو ةرادإلل ةسدنهلا ة5ل¤ل ��9فلا ماعلا فnoملا• 
 no¥لا ةرادÒب تاعوبطملاو ة5ملعلاو ةررقملا فئاطلا ةعماج بت�ل ةفلغألا عيمج م5مصتب مئاقلا• 
 .( 2011( 9}لعلا
�£ فئاطلا ةعماج حانج روك'د ذ5فنتو م5مصت• 

 ةدجV يرامعملا ثاLMلل لوألا �9ودلا رمتؤملا 9
2011. 

�®اثلا �9ودلا رمتؤملل فئاطلا ةعماج حانج روك'د ذ5فنتو م5مصت• 
 نوتاLdش� يرامعملا ثاLMلل 9

  .2012 ة5قnoلا ةقطنملاV مامدلا
 .2011 فئاطلا ةعماج ل5مجتل ةgرادج تاحول ذ5فنتو تام5مصت• 
  2011. فئاطلا ةعماجV اهتاق5بطتو داوملا مولعل �9ودلا رمتؤملا تاعوبطم تام5مصت• 
 .  2012 فئاطلا ةعماج تا5لK راعش م5مصت• 
  .2012 ةعماجلاV داسفلا ةحفاWم راعش م5مصت• 
 ) ة0عولا( ة5مط علقم ةقطنم ة5منتو رªgطتل لص5فلا دلاخ Ldمألل Ô9ا5سلا عجتنملل ا5نف روصت• 



 

 

V2012. ا5حا5س بشك رفح 
 2011.فئاطلا نيدا5م ل5مجتل فئاطلا ظفاحم ةداعس �9ا ةمدقملا تام5مصت م5يقت• 
  .2012 لص5فلا دلاخ Ldمالا 9 رك راعش م5مصت• 
  .2013 فئاطلا ةعماجل ة5ملعلا ةلجملا م5مصت• 
  .2012رويطلا مولعل ة'دوعسلا ة5عمجلا راعش م5مصت• 
  .�M9 2013ح اهتأشÇ ذنم ةعماجلا تارادصإل لوألا بات�لا م5مصت• 
  .2012 9}لعلا ثح0لا زئاوج ب5تكو راعش م5مصت• 
 .2012 فئاطلا ةعماج تا0لاطو بالطل 9}لعلا رمتؤملا تاعوبطمو روشوL8لاو راعش م5مصت• 
  .2011 ) ةعماجلاV راوزلا را0ك ةعاق( ى�L8لا ةعاقلا روك'د ذ5فنتو م5مصت• 
 .2011 فئاطلا ةعماجV يرامعملا ثاLMلا نع ى�L8لا تاعاقلاV تاgرادج ذ5فنتو م5مصت• 
�£ حيشLMلل ةعماجلا يوتسم s9ع تا0لاطلاو ة0لطلا لامعا عيمج م5كحت• 

 ��9طولا 9}لعلا رمتؤملا 9
 .2011 �9اعلا م5لعتلا ةرازول ة�لمملل
�£ حيشLMلل ةعماجلا يوتسم s9ع تا0لاطلاو ة0لطلا لامعا عيمج م5كحت• 

 ��9طولا 9}لعلا رمتؤملا 9
 .2012 �9اعلا م5لعتلا ةرازول ة�لمملل
 ( .2013( فئاطلا ةعماجV ة5نفلا ةطشÇالا s9ع ماع فnoم• 
 (1320( عادVالاو ةعماجلا ل5ك ةداعس نم ف5لWتب ظاWع قوس تاراعش م5مصت• 
 ةداgرو راWتبالل �9ودلا يراش�سالا سلجملا ءاضعأ ةودنلاو ةشرولا تاعوبطم م5مصت• 
  .ـه1434لامعألا
 .(2014( ةعماجلا عــــgراشمل ا5لعلا ةرادالا تاعوبطمو راعش م5مصت• 
 .(�d� )2014لواقملاو ة5سدنهلا تاراش�سالا بتاWم نم ةمدقملا ةعماجلا عــــgراشم ةسارد• 
 ة5نفلا تاصصختلا عيمج نم ��9بملا تاجا5تحا ةساردو م5ماصتلا ة5لK ��9بم s9ع ماعلا فnoملا• 
 .(2012( تا��احملا تاعاقو لماعملاو
 بتاWملل s9خادلا م5مصتلا ةساردو ةgرادج تاحول نم ةعماجلل ا5لعلا ةرادالا ��9بم ل5مجت• 
)2014). 
 ( .2014(ةعماجلا نيدا5م ل5مجتل يراKذتلا بصنلل تاحLMقم م'دقتو ةسارد• 

 
  :ة5عامجلا ضراعملا
  1988 ناسÇإلا قوقحل ة5ملاعلا وكسÇويلا ةمظنم ةقVاسم ضرعم• 
  .ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW �89هذلا لªN5يلا ضرعم• 
�®اثلا نونفلا قوس ضرعم• 

 .(1996 ( يروغلا ةلاKوب 9
 ( 1998 ندنلV ( مارهألا ةدBgجل د'دجلا ��بملاV ة�اعملا ة5ثاLMلا نونفلل ةلاصأ ضراعم• 
 ( 1999 ( اوسا5Wب ةعاقV لا5جألا ةLdسم ضرعم• 
 (1999 ( بات�لل �9ودلا ضرعم• 
  (2001 _ 1999( با0شلا نولاص• 
  .(2001( ثلاثلا فBgخلا نولاص ضرعم• 
�ÛاBgلا روهزلا يدانب ة5ثاLMلا نونفلا ضرعم• 

9 ) 2001 )  
  .(2001 ( ارNوألا رادV س�ردتلا ةئيه ءاضعأ ضرعم• 



 

 

 .2002 نماثلا ة5ل¤لا رمتؤمل بحاصملا س�ردتلا ةئيه ءاضعأ ضرعم• 
 2002 نماثلا ة5ل¤لا رمتؤمل بحاصملا ا5لعلا تاساردلا ضرعم• 
 2003 ةÎgملا ارNوألا رادV س�ردتلا ةئيه ءاضعأ ) ة5نف ىؤر ( ضرعم• 
 2004 ةعماجلا Bg78خ ل5غش�ل سداسلا ناولح ةعماج ÃMتلمل بحاصم ضرعم• 
�£ كاLMشالا• 

 2006 سرام ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW عساتلا 9}لعلا رمتؤملل بحاصملا ضرعملا 9
�£ كاLMشالا• 

 2006 )ناولح ةعماجV ( 9}لعلا رمتؤملل بحاصملا ضرعملا 9
  2003ىواصلا ة5قاس� ) ةمل¤لاو ةمWحلا ةعاقV ( ة5نفلا ةLMN5لا ة5لK س�ردتلا ةئيه ضرعم• 
�£ �9ودلا ضرعملا• 

  (2003( ة5طسوتملا ةN5روالا ةÝاnoلاو sحملا ثاLMلا عوnoم راطإ 9
 .(2012( فئاطلاV فلاوا جBب نونفلا ةعاق فئاطلا ��dنانفل ضرعم• 
 .2010 فئاطلا ةعماج م5ماصتلا ة5لVW س�ردتلا ةئيه ءاضعأ ضرعم• 
 2009 م5ماصتلا ة5لVW �9اعلا م5لعتلا ەارزو ةقVاسم شماه sع ة5نف ىؤر ضرعم• 
�g7راتلا اL8ش Îق فحتمV م5ماصتلا ة5لVW س�ردتلا ةئيه ءاضعأل ة5ل5كشß تاعادVإ ضرعم• 

9 
V2010 فئاطلا 
 2010فئاطلا ةعماجV ى�L8لا ةلاصلا تا5¥تقملا ضرعم• 
 . 2012 فئاطلاV ظاWع قوس ضرعم• 
�g7راتلا اL8ش Îق فحتمV ة5نف تاعادVإ ضرعم• 

9 V2012 فئاطلا 
 2009 م5ماصتلا ة5لVW �9اعلا م5لعتلا ەارزو ةقVاسم شماه sع ة5نف ىؤر ضرعم• - 

 
  :ةصاخلا ضراعملا
  (1991( ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW نونفلا ةعاقV ضرعم• 
 .(1997( ةرهاقلا�d� Vيفحصلا ةVاقنب نونفلا ةعاقV )�89عشلا نفلا زومر ( ضرعم• 
  .2200 ةرهاقلا ه5ل5ثأV )9 دنهلا لWشلا راوح ( ضرعم• 
 . 2003ىواصلا ة5قاس� ةمل¤لاو ةمWحلا ةعاقV )ة5نوعرف تاحمل ( ضرعم• 
  .�d� 2004يفحصلا ةVاقنب ) 89®رعلا طخلا ة5ك5مانيد ( ضرعم• 
 ةم'دقلا ةÎgملا زومرلا رود( ارNوألا رادV ةريدتسملا ةعاقلا�d� Vيل5كش�لا ��dنانفلا ةVاقنب ضرعم• 

£�
  .2007 ) نالعإلا ءارثإ 9
�£ نالعإلا رود ( ناونعV ضرعم• 

 ة5لVW ( تارمتؤملا ةعاقV ) ناسÇإلا قوقحà9 Vولا ة5منت 9
  .2006 ) سمش ��dع ةعماج قوقحلا
�ÛاBgلا روهزلا يدانب نونفلا ةعاقV ضرعم• 

9 Vةروطتم تا5ثادحإ (ناونع £�
 ( .��كسلا م5مصتلا 9

  .روهزلا يدانب نونفلا ةعاق ) ةÎgم ت'داوح ( ضرعم• 
�®ول راوح ( ضرعم• 

9( Vش ةعاقLdجيلخلا نوتا V1994. رطف 
  .2005 ) روك'دلاو s9خادلا م5مصتلا ( ناونعV ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW ضرعم• 
BgÃMفالا نفلا زومر ( ضرعم• 

9 ( Vنامع ةنطلس� يوزن ةعماج ) 2009. )  
�£ نوللا ة5جولويسف ( ضرعم• 

 ( .2009( نامع ةنطلس� )s9خادلا م5مصتلا 9
 فئاطلا ةعماجV ى�L8لا ةعاقلاV نونفلا ةعاقV ) بات�لا فالغ م5مصت( ك5فارجلا ضرعم• 

2010. 
 2011. نونفلا ةعاق اL8ش ÎقV 89®رعلا طخلا تا5لامج ضرعم• 



 

 

 . 2012 .فئاطلاV اL8ش ÎقV )ة5سدنه تا5بعش( ضرعم• 
 .2013 ة5نفلا ةLMN5لا ة5لK سروح ةعاقV ة�اعم ةgؤر ضرعم• 
 (2013( سروح ةعاقV عمجم ضرعم• 
 .ناولح ةعماج ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW نونفلل سروح ةعاقV ) 89®رعلا طخلا ة5ك5مانيد (ضرعم• 
 2013 م5صق ةعماجV نونفلا ةعاق )لظلاو ءوضلا ��dب 9 دنه راوح ( ضرعم• 

 
  :تاداهشلاو زئاوجلا
 .2014 فئاطلا ةعماجLd� Vمتم ثحV لضفا ةداهش• 
 .2013 فئاطلا ةعماجLd� Vمتم ثحV لضفا ةداهش• 
 .2015 فئاطلا ةعماجLd� Vمتم ثحV لضفا ةداهش• 
 .2014 م5صق ةعماجV لوالا يرامعملا رمتؤملا نم ريدقتو ركش ةداهش• 
�£ ةلاعفلا ةكراشملل ناطلس Ldمألا نم ريدقت ةداهش• 

�®ارمعلا ثاLMلل لوألا �9ودلا رمتؤملا 9
9 2010. 

�£ ةكراشملا s9ع ريدقتو ركش ةداهش• 
 مولعل �9ودلا رمتؤملا راعشو تاعوبطم م5مصتو م5ظنت 9

  .2012. اهتاق5بطتو داوملا
�£ ا5جولونكتلاو ةرادإلل ةسدنهلا ة5لK نم ريدقتو ركش ةداهش• 

 ضراعملاو ة5نفلا ةطشÇالا حاجن 9
  .نامع ةنطلسلا يوتسم s9ع
�£ ا5جولونكتلاو ةرادإلل ةسدنهلا ة5لK نم ريدقتو ركش ةداهش• 

 s9خادلا م5مصتلل تاررقملا عضو 9
  . ك5فارجلا مسقو
�£ ��9فلا �Ldمتلا ةداهش• 

 .2013ةعماجلا ةمدخو تام5مصت 9
 .2010 ��9فلا طاش¥لل ة'دوعسلاV �9اعلا م5لعتلا ةرازو نم ريدقت ةداهش• 
  .ريدقتو ركش م5ماصتلا ة5لK ةد5مع ةداعس نم عرد• 
  .ريدقتو ركش ةعماجلا ل5كو ةداعس نم عرد• 
ÃMتلملل روضح ةداهش• 

�®ارمعلا ثاLMلل 9}لعلا 9
�®اثلا ��9طولا 9

9 ) Vمامدلا) 
�£ ةمهاسملل ريدقتو ركش ةداهش• 

 .ندرألاV ا5فلدال5ف عماجV �9ودلا رمتؤملا حاجن 9
 .2011 ��9فلا ضرعملاو ةعماجلا يوتسم s9ع ة5نفلا لامعالا م5كحت نع ريدقتو ركش ةداهش• 
�£ ريدقتو ركش ةداهش• 

  .فئاطلا ةعماجV اهتاق5بطتو داوملا مولعل �9ودلا رمتؤملا 9
 ��بم �Æg�dت ةقVاسم �£ ةكراشملل ة'دوعسلا ةBN5علا ة�لمملاV �اعلا م5لعتلا ةرازو نم ريدقت ةداهش• 
 1430 ةرازولا
�£ ةكراشملل فئاطلا ةعماج ريدم نم ريدقت ةداهش• 

 .1431 ة5نفلا ةطشÇالا 9
 زÝارم قيقحتو ةعماجلا يوتسم s9ع ة5نفلا لامعالا م5كحتل فئاطلا ةعماج نم ريدقت ةداهش• 

�®اثلا 9}لعلا رمتؤملل ة'دوعسلا ةBN5علا ة�لمملا يوتسم s9ع
 �9اعلا م5لعتلا تا0لاطو بالطل 9

  ـه 2012
 ءاضعأ ضرعم �£ ةكراشملل عمتجملا ةمدخ نوئشل ة5نفلا ةLMN5لا ة5لK ل5كو نم ريدقت ةداهش• 

 2002 ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW سروح ةعاقV س�ردتلا ةئيه
�£ ةلاعفلا ةمهاسملاو ةداجلا ةكراشملل ريدقت ةداهش• 

 ة5لVW نماثلا 9}لعلا رمتؤملا تا5لعاف ءارثإ 9
 2002 ة5نفلا ةLMN5لا
�£ ةكراشملل ةماعلا تاقالعلاو ةئãبلا ة5منتو عمتجملا ةمدخ نوئش مسق نم ريدقت ةداهش• 

9 



 

 

  2002 مارهألا ةسسؤمV" ةلماشلا ة5منتلاو ناولح ةعماج " ةودنل بحاصملا ��9فلا ضرعملا
�£ ةكراشملل عمتجملا ةمدخ نوئشل ة5نفلا ةLMN5لا ة5لK ل5كو نم ريدقت ةداهش• 

 ءاضعأ ضرعم 9
 .2002 ة5نفلا ةLMN5لا ة5لVW سروح ةعاقV س�ردتلا ةئيه
�£ ةعضول ثاحVا ةnoع لضفا عم ەرا5تخا مت 9}لع ثحV لضفأ• 

�£ ثاLMلاو ةرامعلا باتك 9
9 

 .ة'دوعسلا ةBN5علا ة�لمملا
�£ ةكراشملل لص5فلا دلاخ Ldمالا ومس نم ريدقت ةداهش• 

 .2012 ظاWع قوس ضرعم 9
 .2012 فئاطلاV نونفلا ة5عمج ةزئاج• 
�®اثلا يرامعملا رمتؤملا نم ريدقتو ركش ةداهش• 

9 V2015 م5صق ةعماج 


