
 السيرة الذاتية

  

 حائز رحٍى كاظى حسٍ انًزيضً االسى انزباػً

 

 ػهى االرتًاع االختصاص انؼاو

 ػهى االرتًاع انتًٍُت االختصاص انذلٍك

8791 –يحافظت انمادسٍت  –انؼزاق  انتىنذ ويسمظ انزأس  

 +A فصٍهت انذو

 يتزود ونذي اربؼت اوالد انحانت االرتًاػٍت

حً انصذر االول –انمادسٍت  –انؼزاق  ػُىاٌ انسكٍ  

وانًىباٌم  رلى انهاتف  009647817778660 

thaer.raheem78@gmail.com انبزٌذ االنكتزوًَ  

 ػُىاٌ انؼًم

تذرٌسً فً لسى ػهى االرتًاع / كهٍت اَداب / رايؼت     -1

 انمادسٍت

االلساو انذاخهٍت فً رايؼت انمادسٍتيذٌز     -2  

   انشهاداث انحاصم ػهٍها

2002بكهىرٌىس فً ػهى االرتًاع / كهٍت اَداب / رايؼت انمادسٍت  بكهىرٌىس    -1  

 انًارستٍز      -2

ػُىاٌ انزسانت / يشكالث انشباب انزايؼً / دراست يٍذاٍَت فً 

 رايؼت انمادسٍت

2002   سُت انتخزد  

 انذكتىراِ     -3

دكتىراِ فً ػهى االرتًاع / كهٍت اَداب / رايؼت انًُصىرة / رًهىرٌت 

 يصز انؼزبٍت /ػُىاٌ االطزوحت

دور يُظًاث انًزتًغ انًذًَ فً انتًٍُت انًستذايت نهًزتًغ 

mailto:thaer.raheem78@gmail.com


انًحهً / دراست يٍذاٍَت نهًُظًاث غٍز انحكىيٍت فً انًزتًغ 

 . انؼزالً

2082سُت انتخزد   

 انبحىث

انؼىنًت وانًىاطُت وانهىٌت : بحج فً تأحٍز انؼىنًت ػهى االَتًاء      .1

انىطًُ وانًحهً فً انًزتًؼاث . انًُشىر فً يزهت انمادسٍت فً 

 . اَداب وانؼهىو انتزبىٌت فً كهٍت انتزبٍت رايؼت انمادسٍت

يشكالث انًسٍٍُ فً دور انذونت : دراست يٍذاٍَت فً يذٌ      .2

انمادسٍت نهؼهىو االَساٍَت فً كهٍت اَداب انفزاث االوسظ .يزهت 

 . رايؼت انمادسٍت

انًزتًغ انًذًَ بٍٍ انًفهىو انغزبً وانؼزبً , يُشىر فً      .3

 .يزهت كهٍت اَداب . رايؼت انًُصىرة

انًؤتًزاث انؼهًٍت وانُذواث      

 انؼهًٍت

 2001انذي ػمذ فً سُت   انًؤتًز انسُىي نهؼهىو االَساٍَت    -1

كهٍت اَداب / رايؼت انكىفت فً انبحج انًىسىو ) وػً انشباب  فً

انخمافٍت  انزايؼً نًفهىو انؼىنًت وػاللتّ بانهىٌت  ) 

انًؤتًز انؼزالً انؼهًً األول نًكافحت انًخذراث انًُؼمذ فً     -2

فً انبحج 2007/كاَىٌ األول/ 22-22كهٍت اَداب/ رايؼت انمادسٍت/

وػاللتها باإلدياٌ انًىسىو انًشكالث األسزٌت . 

انًؤتًز انسُىي فً كهٍت اَداب / رايؼت انمادسٍت فً انبحج     -3

2082انًىسىو ) انًُهذ انحسًٍُ بٍٍ يفزدتً انشهادة وانخىرة (   

َذوة ػهًٍت ػهى لاػت كهٍت اَداب رايؼت انمادسٍت بؼُىاٌ انذٌٍ     -4

 وانًزتًغ

بٍٍ انمهز انسهطىي َذوة بؼُىاٌ غٍاب انُهذ انذًٌمزاطً     -5

2007وانًىروث االرتًاػً/  

2080سًُار بؼُىاٌ انسهىن االَتخابً /    -6  

 


