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 دمشق ، سوريا

 والفوتونيكدكتوراه في الضوئيات 

 الشهادات العلمية

 اإلهتمامـات والهوايـات

 السباحة•

 الطائرة الريشة•

 المطالعة•

 

  اللغـات

 

 (اللغة األم) لعربيـةا•

 (ممتازمستوى ) اإلنجليزيـة•

 (إتقان) لفرنسيـةا•

 

 

 

 

 

Matlab, Prolog, JAVA, Ocaml 

SQL server, MySQL 
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 فرنسا/ بوزنسون/اس ت - فمتومعهد /، جامعة فرانش كومته والفوتونيكفي الضوئيات  كتوراهد :2009-2013
 

 فرنسا/رين /انسا رين /وبصريات االتصاالت، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية  الفوتونيكماجستير في  :2007-2008
 

 سوريا/ جامعة حلب / دبلوم دراسات عليا في الكترونيات الجسم الصلب، كلية العلوم : 2004-2005
 

 سوريا/ جامعة حلب / إجازة في الفيزياء، كلية العلوم : 2004-2000
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