
 

 انسيشج انزاتيح

 
 

 اناليٙ انذكرٕر َعًح شٓاب ظًعح ٕٚضفاالضرار  -االسى انشتاعي :

  8/9/2991تغذاد -انًوانيذ :

 يرسٔض -انحانح االجتًاعيح :

 خًطح اطفال -عذد االطفال :
 حٙ االدرٚطٙ-شارع فهططٍٛ-تغذاد -انطكٍ:

 ذذرٚطٙ  -انًُٓح :

 اضرار دكرٕر -انهقة انعهًي :

 اتٍ رشذ –كهٛح انررتٛح  –ظايعح تغذاد  -: يكاٌ انعًم

 قطى انرارٚخ -انقسى :

 عشرٌٔ ضُح -انخذيح :

 ذارٚخ اضاليٙ -انتخصص انعاو :

 حضارج اضاليٛح  -انتخصص انذقيق :

 47749129791 – 47941790190 -سقى اننقال :
 

 -نشهاداخ انحاصم عهيها :ا

  2989-2987اعذاد انًعهًٍٛ انًركس٘ / يٛطاٌ يعٓذ  -2

  2998-2997 –اتٍ رشذ  –كهٛح انررتٛح  –خ يٍ ظايعح تغذاد ٚراراناداب  فٙتكانٕرٕٚش  -1

 عُٕآَا 1444اتٍ رشذ  –كهٛح انررتٛح  –ياظطرٛر فٙ اداب انرارٚخ االضاليٙ يٍ ظايعح تغذاد  -3

 )) انًكرثاخ فٙ انعصر انعثاضٙ ((    

 عُٕآَا  1440اتٍ رشذ  –كهٛح انررتٛح  –غذاد انرارٚخ االضاليٙ يٍ ظايعح ت انذكرٕراِ فٙ فهطفح -0

 )) عهى انحٕٛاٌ عُذ انعرب ٔانًطهًٍٛ ((     
 

 

 -انخثشج االكاديًيح :

 عًهد يذرضا فٙ ذرتٛح انرصافح االٔنٗ  2998ٔنغاٚح  2992يٍ عاو  -

االٔنٛح  كهٛح انررتٛح " ذذرٚص انذراضاخ –عًهد ذذرٚطٙ فٙ ظايعح دٚانٗ  1449ٔنغاٚح  1444يٍ عاو  -

 (, فهطفح انرارٚخ , حضارج , عثاضٙ يُٓط تحس  ,انًٕاد انذراضٛح ) عصر انرضانح ٔانخالفح انراشذج

ذذرٚص  –اتٍ رشذ قطى انرارٚخ  –كهٛح انررتٛح  –ٔنغاٚح االٌ ذذرٚطٙ فٙ ظايعح تغذاد  1449يٍ عاو  -

. ٔانذراضاخ انعهٛا نهًٕاد انذراضٛح " انعصر انعثاضٙ االٔل , انذراضاخ االٔنٛح نهًٕاد انذراضٛح " حضارج 

 . انحضارج , انحٛاج انعهًٛح فٙ انعصر انثٕٚٓٙ . 

 ذى االشراف عهٗ عذد يٍ تحٕز انرخرض نطالب انذراضاخ االٔنٛح  -

  ٔاطارٚح انذكرٕراِ ذى االشراف عهٗ رضائم انًاظطرر -

 ٔاطارٚح انذكرٕراِذقٛٛى رضائم انًاظطرٛر  -

 عذٚذ يٍ انًعالخ انعهًٛح انرصُٛحانعهًٛح فٙ انثحٕز ذقٛى انعذٚذ يٍ ان -

  خثٛر عهٗ انعذٚذ يٍ تحٕز انررقٛح  -
 

 

 



 -انًناصة انوظيفيح :

 ظايعح دٚانٗ  –عضٕ نعُح ايرحاَٛح فٙ قطى انرارٚخ كهٛح انررتٛح  1440 –ٔنغاٚح  1444يٍ عاو  -

 ٗعضٕ َقاتح انًعهًٍٛ فٙ ظايعح دٚان 1447ٔنغاٚح  1440يٍ عاو  -

 يعأٌ عًٛذ نهشؤٌٔ االدارٚح ٔانقإََٛح ٔانًانٛح نكهٛح انررتٛح ظايعح دٚانٗ  1449ٔنغاٚح  1447يٍ عاو  -

 ظايعح دٚانٗ –عًٛذ كهٛح انررتٛح  1449 -

 اتٍ رشذ –كهٛح انررتٛح  –ٔنغاٚح االٌ ذذرٚطٙ فٙ ظايعح تغذاد  1447 -

 اتٍ رشذ –كهٛح انررتٛح  –عضٕ نعُح شقافٛح نقطى انرارٚخ  1449 -

 اتٍ رشذ –كهٛح انررتٛح  –عضٕ نعُح ايرحاَٛح نقطى انرارٚخ  1424 -

 .  اتٍ رشذ –كهٛح انررتٛح  -رئٛص قطى انرارٚخ 1420 - 1422-

 

 -انذساساخ انعهيا :

 االشراف عهٗ رضائم انًاظطرٛر فٙ انرارٚخ االضاليٙ -

 االضاليٙاالشراف عهٗ اطارٚح انذكرٕراِ فٙ انرارٚخ  -

 االشراف عهٗ اطارٚح انذكرٕراِ فٙ طرائق انرذرٚص -

 يُاقشح انعذٚذ يٍ انرضائم ٔاالطارٚح انعايعٛح  -

 خثٛر عهًٙ نرقٕٚى انرضائم فٙ انرارٚخ االضاليٙ -

 خثٛر عهًٙ نرقٕٚى انثحٕز انعهًٛح فٙ انرارٚخ االضاليٙ -
 

 

 -انثحوث انًنشوسج :

 انًكرثاخ فٙ انعصر انعثاضٙ -2

 عهى انحٕٛاٌ عُذ انعرب ٔانًطهًٍٛ -1

 انفكر انذُٚٙ عُذ انعاحع -3

 عهى انحٕٛاٌ تٍٛ االصانح ٔاالقرثاش -0

 انُثاخ ٔانًعادٌ ٔاالحعار فٙ َٓط انثالغح  -7

 انحٕٛاٌ فٙ انًصٕٛنٕظٛا انعرتٛح دراضح ذارٚخٛح  -9

 اضٓاياخ انعهًاء فٙ عهى انعغرافٛح -7

 ثشح ) دراضح فٙ انرارٚخ انحضار٘ (ضهطُح شٕا االضاليٛح فٙ انح -8

 ظٕاَة عهًٛح فٙ يؤنفاخ انعاحع )دراضح ذارٚخٛح(  -9

 انثٛسَطٛح, دراضح فٙ انصراع انعطكر٘ تذاٚح انعصر انعثاضٙ. –انعالقاخ انعثاضٛح  -24

 انعٓاد تٍٛ االياو عهٙ )عهّٛ انطالو( ٔفرٕٖ انطٛذ عهٙ انحطُٛٙ انطٛطراَٙ)داو ظهّ(. -22
 

 -:اننشاطاخ 

 . 1447 -1440نهعاو انذراضٙ  –ظايعح دٚانٗ  –انًشاركح فٙ انًؤذًر انعهًٙ نكهٛح انررتٛح  -2

 . 1449-1447 ,نهعاو انذراضٙ  –ظايعح دٚانٗ  –انًشاركح فٙ انًؤذًر انعهًٙ نكهٛح انررتٛح  -1

 انًشاركح فٙ يؤذًراخ عهًٛح عذٚذج نكهٛاخ انررتٛح -3

 تٍٛ انحٕزج ٔانعايعاخ فٙ ظايعح انكٕفح  انًشاركح فٙ يؤذًر انرقرٚة -0

 عضٕ فٙ ذعًع انرذرٚطٍٛٛ انعايعٍٛٛ  -7

 عضٕ فٙ اذحاد انعايعٍٛ انعراقٍٛٛ  -9

 عضٕ فٙ اذحاد انًؤرخٍٛ انعرب -7

 انًشاركح فٙ انًؤذًر انطُٕ٘ نهًعًٕعح انعراقٛح نهذراضاخ االضرراذٛعٛح -8

 راضاخ انعهٛا نكهٛح انررتٛح تُاخ / ظايعح تغذادعضٕ فٙ نعُح االشراف عهٗ اضرحذاز يٕاد انذ -9



 عضٕ فٙ يٕازَح انًالكاخ انرذرٚطٛح فٙ ظايعح تغذاد  -24

 كراتح يُاْط انذراضاخ انرارٚخٛح عضٕ دائى فٙ ٔرشح عًم إلعادج  -22

 

 -: كتة انشكش

,  ايعح كرتالءحاصم عهٗ انعذٚذ يٍ كرة انشكر يٍ ظٓاخ يخرهفح يُّ ) ظايعح دٚانٗ , ظايعح تغذاد , ظ

 (  ظايعح انقادضٛح , ظايعح تاتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 

 

 االستار انذكتوس                                                                                        

 سفنعًح شهاب جًعح يو                                                            


