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 م1976ديوانية  التولد:
دراسلللال االكلللساوريوس  لللغ  سلللم ااكللللة اابرليلللة ككيلللة ااارليلللة  أكمللل  التحصـــيل الدراســـي:

 م.2000اكبسم اادراسغ  جسمبة ااقسدسية
دراسلة اامسجسلاير  لغ  سلم اابكلوم ااارلويلة واانرسلية دراسلا الدريس ااكللة اابرليلة  أكم 

 م.2013جسمبة لسل  اكبسم اادراسغ  اإلنسسنية غ ككية ااارلية اكبكوم 
 

اابسملللة اكمكاللللة  األمسنلللة ،رسسسلللة ااجسمبلللة ،ابللليي  لللغ جسمبلللة ااقسدسلللية مكـــان ال مـــل :
م لصلليلة دقللد مللم اللم املياللل دكللئ ااملليخ االلداسم لالللسريخ 1/8/2003خ اامركزيللة لاللسري

 م30/3/2006
 
اابسمللة اكمكاللللة اامركزيللة  للغ رسسسلللة  األمسنللةدمللل   للغ  :فـــي العام ــةال مــل  أمــاكن 

بديلد ملي لسابمل  شلسرخ  لغ اااارنيلة و  اإلجلرااا جسمبة ااقسدسلية ودمل  مسل و  و لد  
واجللسي ااجللرد واجللسي اامدسلقللة واجللسي اااقيلليم ااكجللسي ااملاكرللة ومنجللس اجللسي اامشللاريس  

دكلللئ االلللرامت اناكارونيلللة دالللل  اام سسلللة  كلللداخ  لللسم لالللدري  اابديلللد ملللي  واإلشلللرا 
االلديي يبمكللوي  للغ مكالللس  ااجسمبللة او لللسر  ااجسمبللة أ  اامكالللس  كللوادر اامكالللس  

جسمبلة  و سايلس يشلل  منصل  مسل و  مكاللة ككيلة ااارليلةاام كية اااغ ابود اكم س ظلة 
 .ااقسدسية 

 
شللسرخ  للغ اابديللد مللي اانللدوا  وااملل امرا  ومبللسرل ااكالل  اللدور اانشللر  المشــاركا :

اام كيلة ودالل  ااقدلر وللسر   األملسكيااملاكرة اام كية واابرلية واابسامية  غ ملاكل  
اارنيللللة اااللللغ اللللل  دملللل   اابملللل  ورشو  ،اابملللل  إدللللسرااقدللللر واااللللغ كسنلللل   للللمي 

 للغ للللداد اابكمللغ  للغ ااجيسللة اابسمللة اكمبكومللس  واا سسلللس   اامكالللس  ومنجللس ااملل امر
 لغ اابديلد ملي ااجسمبلس  اابرا يلة وشلسرخ  لغ مبلرل ارليل  االدواغ  أ يمل ومبسرل 

كردساسي لم س ظة ارليل  وشلسرخ  لغ مبلرل ليلرو  االدواغ االد   إ كيم غ  أ يمااد  



 لسإل للس ةس كسنل  انلس مشلسركة  بسالة جل لغ دوالة النلسي  لغ اابسصلمة ليلرو  وجميب أ ليم
املاكلل   مبللسرل دكللئ  سدللة اامكالللة اامركزيللة إ سمللةاابديللد مللي اامشللسركس   للغ  إاللئ

 دور اانشر.
 

ا  سلللواا كسنللل  ااالللغ الللل  دمللل  اامكاللللس   لللغ ور شلللسرخ لسابديلللد ملللي االللد الـــدورا :
او  ا   يللللسد  اا سسللللو ور اارجرسللللة واااصللللني  ام دورا  اامبكومللللس  اناكارونيللللة او د

ر  اك سسللللللس   لللللغ مركلللللز (اك سسللللللس  ودو IC3دورا  اااو للللل  اكللللللة اننككيزيلللللة ودور   
و صل   يجلس وكلداخ دورا  دراسلا ااالدريس  اا سسلس  االسصة لشركة مسيكرو سلو  

ملاكرلة دالل   أملسكي لغ  أ يمل ا  ااالغ ور دكئ شجسدا  مي لي  اامشسركة لجده ااد
 ااجسمبة 

 
جسمبللة ااقسدسللية ككيللة ااارليللة  سللم اابكللوم ااارلويللة  يبملل  ادريسللغ  للغال مــل الحــالي :

 واانرسية  سص  دكئ ااكق  اابكمغ  مدرس مسسدد( ومس و  مكالة ككية ااارلية 
 

 لللغ ككيلللة  اإلنسللسنية للغ مجكلللة اابكلللوم  األو اديللل ل ملللسي منشلللوراي البحـــول المنشـــورة:
اركيلر اانس لد الدل دكللة ااارلية جسمبة ااقسدسية لبنواي  امر اامنس شة اا لر   لغ انميلة اا

 اا ديث(. األد  سم ااكلة اابرلية  غ مسد  
نلواي    لب  ب لغ جلسمب لسلل  ل األسسسليةنشر  لغ مجكلة ككيلة ااارليلة  اآللرواال ث 

ااكلللللة اابرليللللة  للللغ ااا للللدث لساكلللللة اابرليللللة اارصللللي ة مللللي وججللللة نظللللر  أ سللللسمدكلللللة 
 واامبساجس ( األسلس ااادريسييي واادكلة/ 

نشلللر كالللس  لبنلللواي   اااركيلللر اانس لللد وااقلللدر  ااكلويلللة ر يلللة جديلللد   لللغ  الللئإ لسإل لللس ة
 .دراسا ااادريس ( دلب  غ دمسي  غ دار اار واي اكدلسدة واانشر


