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Curriculum Vitae 
 السرية الذاتيــــــة

 يأ.د./ عــادل محمد البســـيون

 

 :انبيبنبث انشخصيت*

 ٙ.انجغَٕٛ يسًٕديسًذ ػبدل  :االعـــى ثبنكبيـــــم
 و.0541/ 01/ 01 :تبسٚـــخ انًٛـــــالد
 .يصش -انمبْشح :يكـــبٌ انًٛــــــالد

 .٘يصش :اندُغـــــــــــــٛخ
 .يتضٔج :االختًبػــــٛخانسبنخ 

   -انمبْشح–أٔل  يذُٚخ َصش –نثبيٍا ٙانس–ٙخًبل انذٍٚ ػفٛفشبسع  25 ــُضل:ـــػُـــٕاٌ انً
 .يصش

– انخًٛخ شجشا –خبيؼخ ػٍٛ شًظ  - انضساػخ كهٛخ – انُجبد لغى ٔلبٚخ : ػُــــٕاٌ انؼًــــم
 .يصش -انمبْشح

 .يصش -انمبْشح -زذائك شجشا 56ص.ة : 00130:   ٘انؼُٕاٌ انجشٚذ
 33330011 :تهٛفــٌٕ انؼًــــم

 10156165500:       يسًٕل
  E-mail : adel_ bass@yahoo.com:   ٙنكتشَٔانجشٚذ اإل

 عتبر يغبػذ: أ - و0551: يذسط - و0561يذسط يغبػذ:  - و0560يؼٛذ:  :ي*انتذرج انوظيف
 1115عتبر: أ -1112            

 :*انمؤهالث انعهميت
 .0561انؼهٕو انضساػٛخ )زشـــــشاد( فٙ  ثكبنٕسٕٚط -
 و.0565( تشثٛخ َسم -انؼهٕو انضساػٛخ )زششاد التصبدٚخفٙ  يبخغتٛش -
 و.0550( تشثٛخ َسم -انؼهٕو انضساػٛخ )زششاد التصبدٚخفٙ  دكتٕساِ -

 

 وخذمت انمدتمع يوانتطبيق يوانعهم ياننشبط انتعهيم
 ي:اننشبط انتعهيم :بوًنأ
تشثٛخ  - تمغٛى ٔتصُٛف انسششاد - يمبسٌ ٘شكم ظبْش :انذراسبث انعهيبمقرراث تذسٚظ  

 - َسم انؼغم ٔدٚذاٌ انسشٚشفٙ  انغالالد ٔانتٕاسث -َسم انؼغم  يهكبد َتبجإ - َسم يتمذو
 .يتمذو زشٚش تشثٛخ - يُتدبد َسم انؼغم تكُٕنٕخٛب
ٔتمغٛى  ٙيٕسفٕنٕخ - تشثٛخ َسم ٔدٚذاٌ انسشٚش - زششاد ػبو :مرحهت انبكبنوريوسمقرراث 
 .زششاد طجٛخ ٔثٛطشٚخ - نتطجٛمٛخا انسششاد – االلتصبدٚخ انسششاد – انسششاد

 ي:انبحث اننشبط :بثبنًي
 :بحبثكبديميت مدبل األانخبرة األ   

  .يدبل ػهٕو انُسمفٙ  بثسًث 41َشش  -
 :يدبالد فٙ  االْتًبو ثبنًٕظٕػبد انجسثٛخ -

  انؼغمتشثٛخ َسم.  

 انجٛئخ – ٙانجٕٛنٕخ - ٙانفغٕٛنٕخ – ٙانًٕسفٕنٕخ:  ػهٕو انسششاد 
 .تشثٛخ دٚذاٌ انسشٚش -انسششاد االلتصبدٚخ  - ٔانغهٕن

 انتهمٛر –انغالالد  -انٕساثخ انكًٛخ: يدبالدفٙ  انؼغم تشثٛخ َسم :انتخصص انذقيق     
 .انتضأج –انًهكبد  تشثٛخ – انغهٕن -نًهكبد َسم انؼغم ٙانصُبػ               

            :وانذكتوراه رسبئم انمبخستيرعهى  يشراف انعهماإل :بثبنًث
                         ِ.دكتٕسا  (01) -يبخغتٛش  (04): خبيؼخ ػٍٛ شًظ  – كهٛخ انضساػخ - 
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                                   .يبخغتٛش (0) : خبيؼخ ثُٓب –كهٛخ انؼهٕو  - 
  .خبيؼخ ػٍٛ شًظ - ٔانجسٕث انجٛئٛخ يؼٓذ انذساعبد -

   ِ.دكتٕسا  (3) -يبخغتٛش  (2) ٙانمغى انطج - يبخغتٛش (4) ٙانمغى انضساػ     
 .يبخغتٛش (01): )نٛجٛب(  خبيؼخ عجٓب –كهٛخ انؼهٕو  -      
                                                ِ.( دكتٕسا3انمبْشح : ) خبيؼخ –فشٚمٛخ يؼٓذ انذساعبد اٞ -      
 :انمسبهمبث انعهميت وانتطبيقيت ب:رابًع
 :نشبءاثاإل -1   

 ٙ.َتبخاإل ًُسمانػذاد إ - ثشجشا انخًٛخ،  ثًمش انكهٛخ ٘سشبدٔاإل َٙشبء انًُسم انتؼهًٛإ -     
 .ثًضسػخ انكهٛخ ثشهمبٌ      
ٔانتهمٛر  خش خبص ثتشثٛخ انًهكبدآٔ، يشاض انُسم أثػذاد يختجش ػهًٙ خبص إتدٓٛض ٔ -     

                      .ثغهطُخ ػًبٌانُسم نًهكبد  ٙناٜ
 :انبرامح انتذريبيت -2   

  .ششاف ػهٗ انشزهخ انؼهًٛخ نطالة يشزهخ انجكبنٕسٕٚط ثبنمغى ػذاد ٔاإلاإل - 
                       .انُجبد ٔأيشاض لبٚخٔثشَبيح نطهجخ  ٙتطجٛمانتذسٚت ان -      
                        .بنتؼهٛى انًفتٕذثنهطهجخ  ٙانتذسٚت انًٛذاَ -     

 :وضع انمنبهح اندبمعيت وتطويرهب -3   
 ػذاد يستٕٚبد ثؼط انًمشساد انذساعٛخإتطٕٚش ٔفٙ  ثبنًُبلشخ ٔااللتشاذ نًشبسكخا-
 . ب نالئسخ انكهٛخ انًمتشزخطجًم،  نطالة يدبل ٔلبٚخ انُجبدٔانتخصصٛخ  

 ػذاد يستٕٚبد ثؼط يمشاساد انذساعبد انؼهٛب نتٕاكت إتطٕٚش ٔفٙ  ًشبسكخان- 
 .ٙانؼبنً ٙانتطٕس انؼهً  
              .كهٛخ ندُخ انُظبو ٔيشالجخ االيتسبَبد ثبنفٙ  انًشبسكخ -
 .نهمغى يٍ خالل يدهظ انمغىٔظغ انخطخ انجسثٛخ فٙ  انًشبسكخ -
                                       .نمبء انًسبظشادإٔ ػذاداإلثبنمغى ػٍ طشٚك  مبد انًُبلشخهانُذٔاد انؼهًٛخ ٔزيمشس -

              :بحبث انتطبيقيتانمشروعبث واأل يف كترانمشب :بخبمًس
 .يصشفٙ  االزتفبظ ٔتطٕٚش عالالد انُسم -   
 .يصشفٙ  َتبخٛخ َسم انؼغمئانُٕٓض ث -   
 .طٕائف َسم انؼغمفٙ  يشاض انفطشٚخيكبفسخ اٞ -   

                        .يششٔع تًُٛخ يُتدبد َسم انؼغم انثبَٕٚخ    - 
                .يششٔع تمٛٛى فؼبنٛخ انًجٛذاد انسششٚخ ظذ آفبد انمطٍ    - 
 ظذ دٔدح ٔسق انمطٍ انسٕٛٚخ انًغتخذيخيششٔع تمٛٛى فؼبنٛخ انًغتسعشاد  - 

                               .فٗ زمٕل انمطٍ ٔانجشعٛى
                            :مراثتانمؤفي  انمشبركت: بسبدًس
  .التسبد انُسبنٍٛ انؼشةنهُسم ٔ انذٔسٚخ ٛخانذٔن ادانًؤتًش -
 .نآلفاتول نتطبيقات انمكافحة انبيىنىجبية انمؤتمز انعزبى األ -
  .ندًؼٛخ انكًٛٛبء انضساػٛخ ٔزًبٚخ انجٛئخ انغُٕٚخ ٛخانؼهً ادانًؤتًش -
  .نهغًٕو انطجٛؼٛخ ٙانثبَ ٙانًؤتًش انذٔن -
 .انزابع عشز نالستخدامات انسهمية نهطاقة انذرية يانمؤتمز انعزب -

انؼشثٛخ انذٔل فٙ  نهتًُٛخ انًغتذايخ فبق انًغتمجهٛخاٜزـــــٕل انغُٕٚخ  انًؤتًشاد انذٔنٛخ -
 .يصش -ششو انشٛخ -فشٚمٛخ ٔيٕاخٓخ انتسذٚبد ٔاإل

 
 

  :يانمدتمع اننشبط: بسببًع
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 :وانمدتمعيت اندمعيبث انعهميت   

  خبيؼخ ػٍٛ شًظ -انضساػخ  يشكض َسم انؼغم ٔيُتدبتّ ثكهٛخَشبغ يذٚش. 

   ساثطخ يًهكخ انُسم داسحإسئٛظ يدهظ. 

  انُسمخًؼٛخ ساثطخ يًهكخ  داسحإَبئت سئٛظ يدهظ. 

 ٞيٍٛ انؼبو ندًؼٛخ انكًٛٛبء انضساػٛخ ٔزًبٚخ انجٛئخا. 

  انًصشٚخ نإلداسح انًتكبيهخ نٝفبدهدًؼٛخ نانغكشتٛش انؼبو. 

 ػعٕ يؤعظ التسبد انُسبنٍٛ انؼشة. 

 ػعٕ يؤعظ ندًؼٛخ يشثٗ انُسم ثبنغشثٛخ. 

 ػعٕ اندًؼٛخ انًصشٚخ نهسٛبح انجشٚخ. 

  ٕثبنمبْشحاندًؼٛخ انًصشٚخ نؼهى انسششاد ػع. 
 خذمت انمدتمع وانبيئت  

 :انمحبضراث انعبمت -
 ٙنمبء يسبظشاد فإ ، جمعيات اننحم انمختهفةفي  نمزبى اننحمنقاء محاضزات إ     
  .اندبيؼخ ًٕٙظفن ٕٙػان ٔانتٗ تؼمذْب خبيؼخ ػٍٛ شًظ نتًُٛخ،  دٔساد انتغزٚخ ٔانجٛئخ      

  :انذوراث انتذريبيت -
لشٖ فٙ  دٔسح( 21) تذسٚجٛخ تطجٛمٛخ ػهٗ تشثٛخ َسم انؼغم ٔػًهٛبد انُسبنخدٔساد ػًم       

 تذسٚت انُسبنٍٛ ٔانٕٓاح ػهٗ ػًهٛبد انُسبنخ -. شجبة انخشٚدٍٛ ثدُٕة ثٕسعؼٛذ
 ٙٔيٕخٓ ٙتذسٚت يذسع - خبيؼخ ػٍٛ شًظ - كهٛخ انضساػخثثًشكض َسم انؼغم 

  ٙ.انتؼهٛى انضساػ
 :خذمت انمدتمع -    

نقاءات شهزية  -.  ًْٛتٓبأثبنُسم ٔيُتدبد انُسم ٔ راػخ خبصخنهتهفضٌٕٚ ٔاإلنمبءاد 

فٙ  يشبسكخ يشكض َسم انؼغم -. نحم مشاكم اننحم واننحانة نمزبى نحم انعسم
     .ثذاخم ٔخبسج اندبيؼخيؼبسض انًؤتًشاد 

 : انسفريبث:بثبمًن
ثبعتخذاو انتهمٛر  ِنهذكتٕسا خشاء انتدبسة انؼًهٛخ ٔانتطجٛمٛخنًبَٛب انغشثٛخ: إلأ -

 .نًهكبد انُسم ٙانصُبػ
)تٕصٛف  عهطُخ ػًبٌ: يغتشبس ٔخجٛش انُسم ثٕصاسح انضساػخ ٔانثشٔح انغًكٛخ -

 انُسم انؼًبَٗ كغالنخ خغشافٛخ(.
 .ثدبيؼخ عجٓب -عتبر دكتٕس ثكهٛخ انؼهٕو أنٛجٛب:  -

 :زـوائـ: اندبتبسًع
  و.1114يدبل انؼهٕو انضساػٛخ نؼبو فٙ  خبئضح خبيؼخ ػٍٛ شًظ نهجسٕث انًًتبصح -
 .عهطُخ ػًبٌ -خبئضح تمذٚش يٍ ٔصاسح انضساػخ ٔانثشٔح انغًكٛخ -

 
 

 يبســـيونمحمذ محمود ان عبدل/ د..أ                      
 عتبر انسششاد االلتصبدٚخ ٔتشثٛخ َسم انؼغمأ                      

                          خبيؼخ ػٍٛ شًظ –كهٛخ انضساػخ                           

 01098086611(002)  : يسًٕل
  adel_bass@yahoo.com :ٙنكتشَٔانجشٚذ اإل                           

mailto:adel_bass@yahoo.com

