
 السيزة الذاتيت والىظيفيت 
 

 * االعى انصالشٙ ٔانهقة : انذكرٕس َعى ػثذ يغهى ْاشى انفّحاو .          

           

 :* انًغرٕٖ انؼهًٙ 

 فٙ انششٚؼح ٔانؼهٕو االعاليٛح . ) ششف ( تكانٕسٕٚط

 ياظغرٛش فٙ انثالغح انقشآَٛح .

 دكرٕساِ فٙ انذساعاخ االعاليٛح .

فٙ ظايؼح انقادعٛح / كهٛح انرشتٛح / قغى انهغح انؼشتٛح /  يادج انرفغٛش أعرار *

1002 . 

 يادج ػهٕو انقشآٌ فٙ ظايؼح انقادعٛح / كهٛح انرشتٛح / قغى انهغح  أعرار *

 .  1001_  1002انؼشتٛح / 

يادج انفقّ اإلعاليٙ فٙ ظايؼح انقادعٛح / كهٛح انرشتٛح / قغى انهغح  أعرار* 

 .  1001_  1002انؼشتٛح / 

يادج ػهٕو انحذٚس فٙ ظايؼح انقادعٛح / كهٛح انرشتٛح / قغى انهغح  أعرار *

 . 1002_  1001انؼشتٛح / 

ح / يادج انثالغح فٙ ظايؼح انقادعٛح / كهٛح اٜداب / قغى انهغح انؼشتٛ اعرار *

1003  _1002  . 

 

 المناصب المهنيت واإلداريت :  

 

 .  1004_  1002* يذٚش قغى انؼالقاخ انؼايح فٙ سئاعح انعايؼح          

 . 1004_  1002* يذٚش قغى اإلػالو فٙ سئاعح انعايؼح          

 . 1003* أيٍٛ ػاو انًكرثح انًشكضٚح فٙ ظايؼح انقادعٛح          

 .  1004_  1003شكض انرؼهٛى انًغرًش فٙ سئاعح انعايؼح * يذٚش ي        

* أيٍٛ ذحشٚش يعهح انقادعٛح نهؼهٕو انرشتٕٚح فٙ سئاعح انعايؼح         

1003  . 

 . 1004* يذٚش ٔحذج االػالو فٙ كهٛح اٜداب         

 . 1002_  1002* يؼأٌ ػًٛذ كهٛح اٜداب نهشإٌٔ اإلداسٚح         
 

 

 

 

 



 العلميت :الخبزاث 
        * يغرشاس انًحكًح انذٔنٛح نرغٕٚح انًُاصػاخ

 * أكصش يٍ ػششج تحٕز يُشٕسج ٔيقثٕنح نهُشش .

  * يقٕو ػهًٙ نشعائم ظايؼٛح تُاء ػهٗ اخرٛاس ظٓاص اإلششاف ٔانرقٕٚى 

 انؼهًٙ فٙ ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس انؼهًٙ .   

 * انًشاسكح فٙ حهقاخ َقاشٛح ٔدٔساخ خاسض ٔداخم انقطش . 

 * شالز شٓاداخ فٙ يعال انحاعٕب ٔاألَرشَٛد .

 * سئٛظ انعًؼٛح انصقافٛح اإلعاليٛح فٙ انؼشاق .

 * سئٛظ انًشكض انصقافٙ اإلعاليٙ ألتحاز انقشآٌ ٔانغُح . 

 * ػضٕ ظًؼٛح يُرذٖ انُشش فٙ انُعف األششف . 

 از انفكش ٔانصقافح فٙ انذٕٚاَٛح            رذٖ انٕطُٙ ألتح* أيٍٛ ػاو انًُ

 ) عاتقاً ( .   

 * سئٛظ ذحشٚش يعهح انٕػٙ .
             

 

 

 الكتب والمؤلفاث : 
 

 * ئسْاطاخ انفكش انغٛاعٙ فٙ االعالو .       

 * ػهٙ قّٛى انقشآٌ .        

 * قشاءاخ فٙ طحٛح انثخاس٘ .        

 ى ٔانًرشاتّ تٍٛ يذسعح أْم انثٛد ٔيذسعح انظحاتح . * انًحك       

 * انقشاءاخ انقشآَٛح فٙ ذهخٛض انثٛاٌ .        

  * األيش تٍٛ انُحٍٕٚٛ ٔاألطٕنٍٛٛ ٔأششِ ػهٗ اإلخرالف فٙ األحكاو        

 انششػٛح .           

 . -انششٚف انشضٙ إًَٔرظا  -* انًعاص انقشآَٙ ٔانُثٕ٘        

 * يُٓط انرفاعٛش انحذٚصح نهقشآٌ انكشٚى .        

 .ٙ انًُٓط * انرفغٛش تانًأشٕس دساعح ف       

 * انًعاص ػُذ انًفغشٍٚ .        

 * أشش انًعاص فٙ ذأٔٚم انُض انقشآَٙ ) سؤٚح هللا ٔانظفاخ اإلنٓٛح        

 إًَٔرظا ( .           

 
 

 



 البحىث والذراساث :
 

 * انرفغٛش ٔانرأٔٚم .       

 * أشش انضْذ فٙ ذشتٛح انفشد .        

 * انرغهٛة ٔيٕاضؼّ فٙ انُض انقشآَٙ .        

 * انثؼذ انغٛاعٙ نخطاب االعرُظاس انحغُٛٙ .        

 * يشذكضاخ شٕسج أتٙ انشٓذاء .        

 * انفٕس ٔانرشاخٙ ػُذ األطٕنٍٛٛ .       

 

 انًإذًشاخ : 

 

 5انًإذًش انؼانًٙ انشاتغ نذػى اػًاس انؼشاق فٙ االسدٌ نهفرشج يٍ         

 _22  /4  /1002  

 

_  10يإذًش ٔضغ انخطظ انرًُٕٚح ٔانخذيٛح ٔآنٛح ذُفٛزْا نهفرشج يٍ         

12  /8  /1002  

يإذًش ايكاَٛاخ انقطاع انخاص ٔآنٛح اششاكّ فٙ تشايط انرًُٛح         

  1002/  2/  4_  3نهفرشج يٍ 

يإذًش انضساػح فٙ يحافظاخ ظُٕب انٕعظ ٔدٔسْا فٙ ذحذٚذ فشص        

  1002/  20/  3_  2االعرصًاس انًحهٙ ٔاالظُثٙ نهفرشج يٍ 

يإذًش دٔس يعهظ انُٕاب فٙ ذُظٛى ػًم انعٓاخ انشقاتٛح ٔيُغ         

  1008/  3/  22_  21انرذاخم فًٛا تُٛٓا نهفرشج يٍ 

شج انفغاد ٔانذٔس انز٘ ذإدّٚ انحكٕياخ ٔانًإعغاخ فٙ يإذًش ظاْ        

  1008/  3/  18_  12يُغ انفغاد نهفرشج يٍ 

يإذًش انفشم فٙ ظزب االعرصًاساخ انخاسظٛح ٔأششِ فٙ ظاْشج         

  1008/  4/  23_  22انفغاد نهفرشج يٍ 

تشػاٚح  1008/  5/  11_  12انًإذًش انرشتٕ٘ االٔل نهفرشج يٍ         

 يعهظ يحافظح انذٕٚاَٛح 

يإذًش انقٛادج ٔاالداسج االقهًٛٙ نًحافظاخ ظُٕب انٕعظ نهفرشج يٍ         

2  /20  /1008  . 

 

 

 02802242431:  سقى انًٕتاٚم 


