
 السيرة العلمية

 ٔنٛذ يشصح حًضح َبطش انذٍٚ انًخضٔي0ٙد :-االسى

 1/2/1972 :-يحم ٔرأسٚخ انٕالدح 

 1/12/2005 :-رأسٚخ أل رؼٍٛٛ 

 :-التحصيل الدراسي

 ثزمذٚش عٛذ عذاعبيؼخ انُٓشٍٚ /  قكهٛخ انحمٕ/ثكبنٕسٕٚط فٙ انمبٌَٕ  -

 ثزمذٚش عٛذ عذا                   عبيؼخ انُٓشٍٚ / قكهٛخ انحمٕ /يبعسزٛش فٙ انمبٌَٕ  -

 عبيؼخ ثغذاد ثزمذٚش عٛذ عذا                   -كهٛخ انمبٌَٕ/ دكزٕساِ فٙ انمبٌَٕ اإلداس٘ -

 انفشَسٛخ -االَكهٛضٚخ –انؼشثٛخ :-اللغات

 :- االلقاب العلمية وتأريخ الحصىل عليها

 1/12/2005يذسط  فٙ 

 4/5/2011اسزبر يسبػذ فٙ 

 :-المهنية واالجتماعيةالفعاليات 

 ػضٕ فٙ َمبثخ انًحبيٍٛ  -

ػضٕ فٙ انغًؼٛخ انؼشالٛخ نًكبفحخ رؼبعٙ انًخذساد ٔانًسكشاد ٔانًإصشاد  -

 انؼمهٛخ 

 ػضٕ عًؼٛخ انمبٌَٕ انًمبسٌ -

  ارحبد انحمٕلٍٛٛ انؼشالٍٛٛ ػضٕ  -

 ػضٕ عًؼٛخ حمٕق اإلَسبٌ انؼشالٛخ  -

 :-الىظائف التي شغلها 

 1998فٙ كهٛبد انمبٌَٕ انحكٕيٛخ يُٓب ٔاألْهٛخ يُز ػبو ػًهذ يحبضشا  -1

 ٔحزٗ انضيٍ انحبضش
 ػًهذ يشبٔسا لبََٕٛب فٙ ٔصاسح انؼذل ْٔٛئخ دػبٖٔ انًهكٛخ  -2



ػًهذ يحبيٛب را طالحٛخ يغهمخ ئيبو يخزهف انًحبكى انًذَٛخ ٔانؼسكشٚخ يُز  -3

 . 1995ػبو 
  2008-2005ػًهذ يذسسب ػهٗ يالن ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ  -4
 0عبيؼخ ثغذاد  -اػًم أالٌ رذسٚسٙ نًبدح انمبٌَٕ اإلداس٘ فٙ كهٛخ انمبٌَٕ -5

كًب ػًهذ يحبضشا نًبدح انمبٌَٕ انذٔنٙ انغُبئٙ ٔارفبلٛبد عُٛٛف ٔأطٕل 
اَٛخ ئيبو انًحبكًبد فٙ انحشة ٔانغشائى ضذ انسهى ٔثبنًضم ضذ اإلَس

انًحبكى انٕعُٛخ ٔانذٔنٛخ فٙ انذٔساد انزؼهًٛٛخ ٔانزغٕٚشٚخ نمضبح انؼشاق 

داخم ٔخبسط  2004انزٙ ألبيٓب يغهس انمضبح ٔٔصاسح انؼذل فٙ ػبو 

 . انؼشاق
 :-سبًْذ فٙ ئػذاد يسٕداد انكضٛش يٍ انمٕاٍَٛ يُٓب  -6
 لبٌَٕ يغهس انمضبح  -
 لبٌَٕ ْٛئخ دػبٖٔ انًهكٛخ  -
 إلٚغبسرؼذٚم لبٌَٕ ا -
 رؼذٚم لبٌَٕ انؼمٕثبد ٔأطٕل انًحبكًبد انغضائٛخ  -
 لبٌَٕ ئداسح انذٔنخ نهًشحهخ االَزمبنٛخ ٔانًهحك انزبثغ نّ  -
 ٔنٙ يٍ انًٕنفبد انًغجٕػخ ٔرحذ انغجغ -
  

 َسخخ ٔسلٛخ(دساسخ فٙ األًَٕرط انؼشالٙ نهمضبء اإلداس٘ )فمّ انمضبء اإلداس٘  -

 َسخخ انكزشَٔٛخ  0٘ فٙ انغشائى االَضجبعٛخ انذنٛم ئنٗ أطٕل انزحمٛك اإلداس -

 َسخخ انكزشَٔٛخ(خالطخ انمشاءح انمبََٕٛخ)اسزمالل انمضبء اإلداس٘      -

 (دساسخ فٙ اإلداسح انؼبيخ انؼشالٛخ)يجبدئ اإلداسح انؼبيخ ٔئحكبيٓب  -

 لشاءح رحهٛهٛخ نهًبضٙ ٔانحبضش ٔانًسزمجم 0انُظبو انمضبئٙ انؼشالٙ   -

 2010ٔحزٗ ػبو  -2003نمبََٕٙ انؼشالٙ يُز ػبو انُظبو ا  -

 رحذ انغجغ   0فمّ انمبٌَٕ انذسزٕس٘  -

 حك انذٔنخ فٙ حًبٚخ أيُٓب انٕعُٙ ٔحمٕق األعبَت لجهٓب َسخخ انكزشَٔٛخ      -

َسخخ انكزشَٔٛخ رضى دسبرٛش انذٔل انؼشثٛخ            0عبيغ انُظٕص انذسزٕسٚخ انؼشثٛخ   -

 ػهٗ ٔفك احذس رؼذٚالرٓب 

 0حك انذفبع ػٍ انُفس َٔظبو األيٍ انغًبػٙ يخغٕط -



حظش ٔثٛبٌ ألْى اإلحكبو انزٙ رٓى انُبط ثٓى يٍ َٕاصل )يٍ الٚحضشِ انمبضٙ

 يحظٕػ(ػ ٔانًشٕسحالٚحضشْى فٛٓب لبع أٔ يحبو نهُض

 

 :- االبحاث العلمية

دساسخ فٙ لٕاٍَٛ انٕظٛفخ )كزًبٌ اإلسشاس انؼبيخ ٔحشيخ ئفشبء انًٕظف نٓب* 

 (انؼبيخ ٔانؼمٕثبد انُبفزح

 رؼبسع اإلحكبو ثٍٛ انمٕاٍَٛ انٕعُٛخ ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ انؼبو ٔعشق سفؼّ  *

 سهغخ انمبضٙ فٙ االيزُبع انًششٔع ػٍ رغجٛك انمبٌَٕ*

دساسخ فٙ انذسبرٛش (ٔد انذسبرٛش ثٍٛ اػزجبساد االسزمشاس ٔسُخ انزغٕس عى*

 (انؼشالٛخ

 ( لشاءح فٙ انذٔس انمضبئٙ نإلداسح)اإلداسح انمبضٛخ*

 اإلسْبة يؼُبِ ٔحكًّ فٙ انزششٚغ ٔانمضبء ٔانفمّ*

 (فٙ انمبٌَٕ انؼشالٙ ٔانًمبسٌ)حك انٕنذ فٙ عُسٛخ أيّ*

 انٕضغ انمبََٕٙ نهًفزش انؼبو فٙ انمبٌَٕ انؼشالٙ *

 انزششٚغ انجبعم يؼُبِ ٔحكًّ*

 انًسإٔنٛخ انمبََٕٛخ نؼضٕ انجشنًبٌ فٙ انمبٌَٕ انؼشالٙ *

 انٕضغ انمبََٕٙ نهٕصٚش فٙ انمبٌَٕ انؼشالٙ *

 دساسخ ٔرحهٛم  0انغشًٚخ االَزخبثٛخ *

 الزظبدٚخخظخظخ انًشافك انؼبيخ فٙ انؼشاق سؤٚخ لبََٕٛخ *

 لشاءح لبََٕٛخ خبنظخ 0يسٕدح لبٌَٕ انُفظ *

 يكبٌ انذٍٚ فٙ انُظبو انذسزٕس٘ انؼشالٙ ٔانًمبسٌ*

 انًسإٔنٛخ انسٛبسٛخ نشئٛس انذٔنخ فٙ انُظبو انجشنًبَٙ *

 كزًبٌ اإلسشاس انٕظٛفٛخ ٔحشيخ ئفشبئٓب فٙ انمبٌَٕ انؼشالٙ*



 ح لشاءح َبفز0ئعشاءاد انزضًٍٛ فٙ انمبٌَٕ انؼشالٙ *

 َمذ ٔرظٕٚت 0اإلداسح انًبنٛخ نهذٔائش انضمبفٛخ انؼشالٛخ *

 انًؼُٗ ٔاألسكبٌ ٔانًإسسبد  0يمذيخ فٙ دٔنخ انمبٌَٕ *

 

 

 

 

 

 

ْزا فضال ػٍ انؼششاد يٍ انًمبالد انًُشٕسح فٙ انظحف انٕٛيٛخ فٙ شإٌٔ 

 انمبٌَٕ يُٓب 

 انمزم ٔانزششٚذ ٔانخغف :  2006يحُخ أْم انزؼهٛى فٙ انؼشاق فٙ ػبو *

 انخذيخ انؼبيخ أيبَخ ٔركهٛف ٔرششٚف :ٚب أٚٓب انُبط 

 انغشًٚخ انًُظًخ فٙ انؼشاق 

 اسزمالل انغبيؼبد فٙ انمبٌَٕ انؼشالٙ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزغجٛك 

س٘ َٔٓظ اإلسالو سكٕد انذسزٕس ػًب الٚغٕص ػُّ انسكٕد يٍ ئحكبو انفسبد اإلدا

 فٙ يُؼّ ٔلًؼّ   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


