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 مصطفً صانم عثذ تخُد : ـم ـــــــــاالصــ

 0891/  4/  72 : ذارَخ انمُـالد 

 اعزب انحانح انزوجُح :

 /  ذد األوالد  :ــعـــ

 مضهم  :   انذَـــــــــــانح

 انقانىن انذونٍ:     صــانرـخـص

 ذذرَضٍ:        حانىظُف

 مذرس  انذرجح انعهمُح :

 كهُح انقانىن / جامعح تغذاد:     عنىان انعمم

 12204941171انعمم   :   هاذف

 12977422772  :  انهاذف اننقال

  dr.albkeet@yahoo.com : ٍأالنكررونانثرَذ 

 

 .أوالً : انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 تكانىريىش

 

 2332/  6/  03 انماَىٌ تغذاد

 2332/  5/  03 انحمىق االضكُذريح انًاجطتير

 انذكتىراِ

 

 2332/  4/  22 انحمىق االضكُذريح

 
 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانُاً : انرذرج انىظُفٍ . 

 

 انرذرَش انجامعٍ .ثانثاً :  

 انى -يٍ انفترج   انجايؼح )انًؼهذ / انكهيح(  انجهح خ

 األٌ نغايح 0/2/2334 تغذاد كهيح انماَىٌ 1

2    

3    

 

 راتعاً : انمقرراخ انذراصُح انرً قمد ترذرَضها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 ٌنحذ اال 2334 انماَىٌ انذوني انخاص انماَىٌ انذوني 1

 

– 2335 

 2334 انؼًهي )لضاء دوني( انماَىٌ انذوني 2

  2330 انؼاللاخ انذونيح انماَىٌ انذوني 3

 نحذ االٌ 2334 ػهى االجتًاع انماَىَي انماَىٌ انجُائي 4

 2335 انتحميك انجُائي انماَىٌ انجُائي 5

 2334 تاريخ انماَىٌ انماَىٌ انخاص 6

 نحذ األٌ 2336 ٍتشريؼاخ انتأيي انماَىٌ انخاص 7

 

 انى -انفترج يٍ  انجهح انىظيفح خ

 نغايح األٌ 0/2/2334 كهيح انماَىٌ / جايؼح تغذاد تذريطي 3

2    

0    



 

 

 

 

 

 

 

 انرٍ شارك فُها.انعهمُح واننذواخ انمؤذمراخ اً: خامض 

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

 حضىر كهيح انحمىق/ االضكُذريح 2332 انؼذانح تيٍ انىالغ وانًأيىل 1

 حضىر كهيح انماَىٌ/ تغذاد 2335 2335دضتىر جًهىريح انؼراق  2

 حضىر كهيح انحمىق/ انُهريٍ 2336 يشكهح اَؼذاو انجُطيح 3

انًهكيح انفكريح اضاش تمذو انًجتًغ  4

 وتطىرِ

 حضىر كهيح انماَىٌ/ تغذاد 2336

 ورلح ػًم جايؼح تغذاد 2336 ترصيٍ انتؼهيى انؼاني في انؼراق 5

 يهًتحج ػ كهيح انماَىٌ/تغذاد 2336 تؼسيس انماَىٌ انذوني اإلَطاَي 6

 ورلح ػًم فُذق ركٍ كهرياَح 2336 حمىق انًرآج 7

 

 

 .انرذرَثُح وورط انعممصادصاً: انذوراخ  

 

 انضنح انجهح انمنظمح انعنىان خ

 7114 مركز انذراصاخ / جامعح االصكنذرَح انجىانة اننظرَح وانعمهُح نهرحكُم دورج فٍ  1

 7114 جامعح االصكنذرَحمركز انذراصاخ /  دورج فٍ مقاصذ انشرَعح االصالمُح 2

 7114 مركز انذراصاخ / جامعح االصكنذرَح دورج فٍ انظىاهر انقانىنُح انحذَثح  3

 7119 مركز انذراصاخ / جامعح االصكنذرَح دورج فٍ انعالقاخ انذونُح انذتهىماصُح 4

 7101 مكرثح االصكنذرَح دورج فٍ قىاعذ تُاناخ األمم انمرحذج 5

 7100 مكرثح االصكنذرَح قىاعذ وثائق األمم انمرحذج دورج فٍ  6

 7107 مركز انذراصاخ / جامعح انمنصىرج دورج فٍ انرحكُم فٍ عقىد انثررول 7

 7107 مركز انذراصاخ / جامعح انمنصىرج دورج فٍ انرأهُم انذتهىماصٍ 8

9    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ًً  . االخري : األنشطح انعهمُح صاتعاً

 خارج الكلوة داخل الكلوة

 2335فُذق تغذاد  ج /آورشح تذريثيح ػٍ حمىق انًر  2334انذوني  في َذوج نهفرع يؼمة

 2335دورج انهغح انؼرتيح/ جايؼح تغذاد  2334يؼمة في َذوج نهفرع انجُائي 

 2335دورج طرائك انتذريص/جايؼح تغذاد  2335يحاضر في َذوج نهفرع انذوني 

 2335ػًم نهترلياخ انؼهًيح/ جايؼح تغذاد ورشح  2335يؼمة في َذوج نهفرع انجُائي 

 2336دورج انًتاحف في انجايؼاخ يركس احياء انتراث  2336يحاضر في َذوج نهترلياخ انؼهًيح 

 2336دورج انًجالخ انؼهًيح/جايؼح تغذاد  2336 اػي ورشح ػًم ػٍ انُىع االجتً 

 2336ورشح ػًم نهترلياخ انؼهًيح/ جايؼح تغذاد  

 

 .مشروعاخ انثحثُح فً مجال انرخصصن: اثامناً  

 السنة النشر حمل أدم البحث ت

 2335انؼذد األول/ يجهح انؼهىو انماَىَيح  انحصاَح انمضائيح نهثؼثح انذتهىياضيح  0

 2336ػذد خاص / يجهح انؼهىو انماَىَيح  انُطاق انًكاَي نهؼًهياخ انحرتيح  7

2    

4    

 

 و شهاداخ انرقذَر. انجىائز كرة انشكر ، : ذاصعاً  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدور كتاب الشكر أو ت

 2330 وزير انتؼهيى انؼاني كتاب شكر 1

 2330 وزير انتؼهيى انؼاني شهادج تمذيريح 2

 2334 وزير انتؼهيى انؼاني كتاب شكر 3

 2335 وزير انؼذل كتاب شكر 4

 2335 ديطاػذ رئيص جايؼح تغذا كتاب شكر 5

 2334 ػًيذ كهيح انماَىٌ 4كتاب شكر / ػذد  6

 2335 ػًيذ كهيح انماَىٌ 5كتاب شكر / ػذد  7

 2336 ػًيذ كهيح انماَىٌ 5كتاب شكر / ػذد  8

 



 

 

 

 

 

 

 

 فٍ انكهُح.ان انعهمُح : عضىَح انهجعاشراً  

 2335-2334نهؼاو انذراضي  ػضىيح نجُح اَضثاط انطهثح. 

 ً2336 -2335نهؼاو انذراضي  ح انجىدجػضىيح نجُح يتاتؼح تطثيك اَظ. 

  ونحذ األٌ . 2336 -2335ضكرتير نجُح انترلياخ انؼهًيح نهؼاو 

 ونحذ األٌ 2336 -2335غذاد نهؼاو ػضى ارتثاط يتحف جايؼح ت. 

  ونحذ األٌ 2336 -2335يتحف انكهيح نهؼاو انًشرفح ػهى  نجُح اػضى. 

 

 اخ .ــانهغ :حادٌ عشر 

 وانهغح األ :  انؼرتيح. 

  جيذ. االَجهيسيح  : 

 

 

 

 


