السيزة الذاتيت

االعى  :خبنذ عهًٍبٌ يُبحً انجبىس
يكبٌ وتبسٌخ انًٍالد  :انُقٍشة فً 0992/7/02
انجُغٍت  :األسدٍَت
انؼُىاٌ  :دائشة اَثبس انؼبيت  ،ؿ.ة .سقى  00008-88ػًبٌ
انهبتف 2990779979970 :
انبشٌذ االنكتشوًَ :
jbour.khaled@yahoo.fr

المؤهالث العلميت :
-0
-0
-3
-7

ؽهبدة انذكتىساة فً اَثبس  /انُقىػ انؼشبٍت اإلعاليٍت يٍ جبيؼت اكظ /يبسعٍهٍب -فشَغب
 0229بذسجت انؾشف.
ؽهبدة انًبجغتٍش فً اَثبس اإلعاليٍت يٍ جبيؼت انٍشيىك 0999 -0998بتقذٌش جٍذ جذا.
ؽهبدة بكبنىسٌىط فً اَثبس يٍ انجبيؼت األسدٍَت فً ػبو  0987بتقذٌش جٍذ
ؽهبدة انثبَىٌت انؼبيت يٍ يذسعت عحبة انثبَىٌت ػبو  0979بًؼذل  %82.9نهفشع انؼهًً.

الخبزاث العمليت :
 -0يفتؼ آثبس يحبفظت انضسقبء يُز تبسٌخ  0227/02/8انى اٌَ.
 -0ببحث فً دائشة االثبس0227./02/7- 0229/00/0
 -3يفتؼ آثبس يحبفظت انًفشق .0999- 0987
 -7اإلؽشاف ػهى انؼذٌذ يٍ انًؾبسٌغ األثشٌت انًختهفت.
 -5اإلؽتشاك يغ انبؼثبث األثشٌت األجُبٍت انؼبيهت فً االسدٌ
اللغاث :
 -0انؼشبٍت (األو )
 -0االَجهٍضٌت
 -3انفشَغٍت

دوراث متخصصت :
 -1دوسة فً تحهٍم انُقىػ انؼشبٍت فً جبيؼت Aix en Provence University.
.0220-0222
 -2دوسة فً صٍبَت انهىحبث انفٍُت فً انًشكض اإلقهًًٍ نصٍبَت انًًتهكبث انثقبفٍت فً
بغذاد0988 ،
 -3ؽهبدة ICDLفً انحبعىة فً ػبو .0228

المؤتمزاث :
-0
-0
-3
-7

يؤتًش انُقىػ فً جبيؼت انٍشيىك فً ػبو 0999
انًؤتًش انغببغ نتبسٌخ وآثبس االسدٌ فً انذًَبسك .0998
انًؤتًش انثبيٍ نتبسٌخ وآثبس االسدٌ فً اعتشانٍب .0220
انًؤتًش انؼبؽش نتبسٌخ وآثبس االسدٌ فً انىالٌبث انًتحذة .0227

األبحاث والمقاالث العلميت :
انؼشبٍت
-0
-0
-3

:
انبٍئٍت انطبٍؼت فً يُطقت انحشّة  /انصفبوي ،يجهت آثبس ،دائشة اَثبس انؼبيت.0998،
حضبسة انؾبٍكت  ،صىث انجٍم  ،وصاسة انثقبفت  ،انؼذد .0997 ،00
وادي عهًى ،يجهت أَببء  ،انؼذد  ،09جبيؼت انٍشيىك.0999،

انهغت االَجهٍضٌت :
;-Published an Article on; Greek Inscriptions in Wadi Salmà, Le Muséon
Tome, 110, P.453-466, in collaboration, with Dr. Nabeel Attallah, Yarmouk
University, 0997.
-Published an ِArticle on the; Arabic Inscriptions from Wada Salmà at
SHAJ. 7th
- Published an ِArticle on the; The Discovery of the First Abbasid
Milestone in Bilad al-Sham, SHAJ. 10.

المعزفون :
 -0األعتبر انذكتىس صٌذاٌ كفبفً ،أعتبر فً يؼهذ اَثبس واالَثشوبىنىجٍب  ،جبيؼت
انٍشيىك .هبتف 2795952020
 -0انذكتىس فىصي صٌبدٌٍ ،يذٌش دائشة اَثبس انؼبيت عببقب ،هبتف 064641464:
 -3انذكتىسة صبب فبسط أعتبر يؾبسك فً انكتبببث انؼشبٍت يٍ جبيؼت
Nancy 2 ,France
انؼُىاٌ saba. fares@ univ-nancy2.fr :

