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 الشخصيت البياواث

 م1891-1-11داسيخ الويالد:  

 هكاى اإلماهج: هغنظ/ الغيب

 هذضوجج الحالج االجذواعيج:

 عواًيج الجٌغيج:

 العلمي الخحصيل

 ةكليتتتج ابداا والملتتتتم االجذواعيتتتج، ،م3112يش علتتتن االجذوتتتا  هاجغتتتذ .1 

 .جاهمج الغلطاى ماةتط
 

م ، ةكليج ابداا والملتتم االجذواعيتج، 3111 ةكالتسيتط علن االجذوا  . 3

 .جاهمج الغلطاى ماةتط
 

 .جهذسعج فاطوج ةٌخ ميظ الشاًتي، م(3111-3114) الماهج  الشاًتيج. 2

 أخري شهاداث

(، الوولكتتتج الوذحتتتذث، Futures collegeشتتتةادث لاتتتج اًجليضيتتتج هتتتي ) - 

 م.3111ةشهٌجةام، 
 

 م3112(، أغغطظ IELTSشةادث اللاج االًجليضيج ) -
 

 –م 3118للمتتام اادتتاديو   اهذيتتاصشتتةادث دقتتتك والحعتتتت علتت  دنتتذيش  -

 م3111
 

لمتتام اادتتاديو  شتتةادث دقتتتك والحعتتتت علتت  دنتتذيش شتتش  دسجتتج ساًيتتج ل -

 م3118 –م 3119

 المهىيت الخبرة

، هغاعذ ةاحز فت  هشدتض التحتتر االًغتاًيج فت  جاهمتج الغتلطاى متاةتط.1 

 هغنظ.

 

 19"، الوشتةشث فت   الجوميج المواًيج للموت  الذطتتع عضت ف  إداسث " .3

 .3112ًتفوتش 

 

 فتت  الوشتتشو  التتتطٌ  )متتتا ن الجتتشد التتتطٌ  لمٌا تتش الذتتشار جةاحشتت. 2

الوادي وغيش الوادي ف  علطٌج عواى(، وصاسث الذشار والشنافج ةالذماوى هع 

 م.3112هٌظوج اليتًغكت، 
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( وامع الطالك ف  الوجذوع الموتاً ةاحز ف  الوششو  التحش  ) ث. هغاعذ4

الزي يمذٍ هشدض الذساعاح المواًيج ةالذمتاوى هتع وصاسث الذٌويتج االجذواعيتج 

 م.3113-3112

 

دتتترسيش الذايتتتشاح االجذواعيتتتج احتتتز فتتت  الوشتتتشو  التحشتتت  )ة ث. هغتتتاعذ1

( للتاحشتتج الوجذوتتع الموتتاً ، دساعتتج هيذاًيتتج الوما تتشث فتت  متتين الموتت  فتت 

 م.3113-م3111د.عايذث الٌتالوي 

 

. هغاعذ هحاضش ةالوٌحج الذذسيغتيج فت  ةشًتاها هاجغتذيش علتن االجذوتا  6

 م.3112/ 3111ةكليج ابداا والملتم االجذواعيج 

 

ج الظتارشث / الماهج للذٌويج االجذواعيج ةوحافظ الوذيشيج ج ف هذذسة ج. ةاحش1

 م.3111يٌايش  -م3111واليج عتشي، ًتفوتش 

 

 (4-1هذسعتتج الٌتتتتت للذملتتين ااعاعتت  )، أخعتتا يج اجذواعيتتج هذذسةتتج. 9

 .م 3111هايت  –فتشايش ، الحي  الجٌتةيجهغنظ /
 

 

 بالخخصص الصلت راث المهاراث
 :اآللي الحاسب اثمهار 

 word, Access, Excel, SPSS . 

 Front page, PowerPoint . 

 اإلًذشًخ. اعذخذام 

 :إداريت مهاراث

 فشيل ضوي والمو  النيادث عل  النذسث. 

 عاليج ادعات وهةاساح دٌظيويج هةاساح. 

 إداسث التمخ عل  النذسث. 

 .هةاسث إعذاد التحتر الملويج 

 .النذسث عل  دملن الٌظن الجذيذث ةغشعج 

 اللغاث

 هوذاصث ) دحذر، مشاءث، دذاةج (.  :المشةيج اللاج 

 دذاةج (. مشاءث، ) دحذر،جذا جيذث  :اإلًجليضيج  اللاج

 

 االجخماعيت وشطتاأل

وسشج عو  ةمٌتاى )دذشيي الوششو  التحش : اعذشاديجيج هنذشحج لذقميت   - 

فتت  الوسعغتاح الذشةتيتتج فت  لتت  هذطلتتتاح هضتتافج الموت  الذطتتتع  دنيوتج 

 31الذٌويج الوغذذاهج ةغلطٌج عواى(، دليج الذشةيج، جاهمج الغلطاى ماةتط، 

 م.3112ديغوتش 
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دا تتتشث شتتتسوى االةذكتتتاس، همغتتتكش االةذكتتتاس، جاهمتتتج الغتتتلطاى متتتاةتط،  -

 م.3112

 

اةشيت   11، (How to Defend Your Thesisوسشتج عوت  ةمٌتتاى ) -

 م.3113

 

 م.3113اةشي   9ًذوث )الذجشةج الوغشحيج ف  عواى(،  -

 

"،  يتتج والكيقيتتج فتت  التحتتتر الملويتتجالطتتشك الكو"  وسشتتج عوتت  ةمٌتتتاى -

 م.3111م االجذواعيج، اةشي  دليج ابداا والملتجاهمج الغلطاى ماةتط، 

 

 - م 3119،ماةتط الغلطاى االجذواعيج ةجاهمج جواعج الشؤيجعضت ف   -

 .م 3118

 

 م. 3118، هاسط دليج ابداا والملتم االجذواعيجالولذن  الشالز لجواعج  -

 

  

، فتشايتش أماهذةتا هجوتعتج الخذهتج االجذواعيتج دوسث الحاالح القشديج الذت  -

3118. 

 

الوشتتاسدج فتت  إعتتذاد ودٌظتتين فماليتتج ) الوذيٌتتج القاضتتلج ( الذاةمتتج لجواعتتج  -

 م. 3118، فتشايش االجذواعيجالشؤيج 

 

، اةشيتت  دذسيتيتج فتت  لاتتج اإلشتتاسث الذتت  أماهذةتا هجوتعتتج علتتن التتٌقظث دوس -

 .م 3119

 عرفىنالم

          

 د. سلطان الهاشمي . 1                 

 : جاهمج الغلطاى ماةتط، دليج ابداا، س يظ مغن االجذوا  والمو جهت العمل                    

 جذواع    اال                                   

 الوغاعذ : أعذار علن االجذوا المسمً الىظيفي                    

 88331618: رقم الهاحف                    

 sultanm@squ.edu.om: البريذ االلكخرووي                    

 

  د. مصطفً بىشيبه. 3                   

 ، دليج ابدااجاهمج الغلطاى ماةتط :جهت العمل                      

 الوغاعذ علن االجذوا أعذار : المسمً الىظيفي                      

 88392963: رقم الهاحف                      

 mbabiker@squ.edu.om: البريذ االلكخرووي                      
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