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 شخصيــة : موماتمع- 

 انُٕع االصــــــى 
تاريخ 

 انًيـالد
 انًٕقف يٍ انخذيح انحانح االختًاعيح  انرقى انتأييُٗ  انرقى انقٕيٗ 

عاصى يحرٔس عثذ 

  انًطهة   
 ركر

1/1/

1391 

 

 قائى تانعًم يتزٔج  

 انصٕرج انشخصيح طُطا انعُٕاٌ 

انثريذ  41441010313 ْاتف خٕال

 اإلنكترَٔي

 انصٕرج انشخصيح 

 

 

 

 انٕظيفح
 اصتار غير يتفرغ  

 

 كهيح انترتيح خايعح ديُٕٓر اندٓح

تقضى انعهٕو  انقضى 

 )......االختًاعيح

 تخصص تاريخ حذيج ٔيعاصر( انتخصص

 1441 تاريخ انذرخح  اصتار غير يتفرغ   انذرخح 

 تاريخ انتعييٍ 
1311 

 1311 اصتالو انعًم 

 ا:المؤهالت العمميةوالشهادات الحاصل عميه- 
 انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انكهيح / اندايعح  انتقذير تاريخّ انًــــؤْـــــم و

 نيضاَش آداب - 1

  و1391
كهيح اآلداب 

 خايعح انقاْرج

  انتاريخ

 انًاخضتير 1

يعٓذ انثحٕث   1391

ٔانذراصاخ 

 انعرتيح

انتاريخ انحذيج  انتاريخ 

 ٔانًعاصر

 ذكتٕراِان 9
كهيح اآلداب   1391

 خايعح انقاْرج

انتاريخ انحذيج  انتاريخ 

 ٔانًعاصر

0       

9       

 : عناوين الرسائل- 

  

 السيرة الذاتية
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 ياخضتير 

ياخضتير فٗ انتاريخ انحذيج يٍ يعٓذ انذراصاخ ٔانثحٕث انعرتيح ، خايعح انذٔل انعرتيح 

 " 1131-1119صياصتٓا انخارخيح  –يٕضٕعٓا "انذٔنح انًٓذيح  1391

 
 

 دكتٕراِ
تًرتثح انشرف االٔنٗ ٔيٕضٕعٓا "  1391دكتٕراِ فٗ األداب يٍ قضى انتاريخ خايعح انقاْرج      

 1391-1313ييٍ فٗ انحركح انٕطُيح دٔر انطهثح انًصر

 : البيانات الوظيفية- 
 تاريخ انقرار  رقى انقرار اعتثارا يٍ انٕظيفح  و

1 

قائى تعًم رئيش قضى انعهٕو 

االختًاعيح تكهيح انترتيح 

 تذيُٕٓر

 

يٍ اتريم 

حتٗ  1441

91/9/1441  . 

  

1     

9     

0     

9     

6     

9     

 

  االدارية واإلشرافية:الوظائف- 
 تاريخح  رقى انقرار  اعتثارا يٍ  انٕظيفح  و

1 

قائى تعًم رئيش قضى انعهٕو االختًاعيح تكهيح 

 انترتيح تذيُٕٓر 

 

يٍ اتريم 

حتٗ  1441

91/9/1441  . 

  

1     

  :النشاط المهنى- 
 تاريخح  رقى انقرار  اعتثارا يٍ  انٕظيفح  و

1 

قائى تعًم رئيش قضى انعهٕو االختًاعيح تكهيح 

حتٗ  1441انترتيح تذيُٕٓر يٍ اتريم 

91/9/1441  . 

 

يٍ اتريم 

حتٗ  1441

91/9/1441  

  

1     

9     
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  :الجوائز- 
 تاريخح  رقى انقرار  اعتثارا يٍ  انٕظيفح  و

1     

1     

9     

   وورش العمل :والمحاضرات  المؤتمرات والمقاءات العممية- 
 انتاريخ عُٕاٌ انًؤتًر  و

1   

1   

9   

4   

5   

6   

7   

  :  الدورات التدريبية- 
 إنٗ   -انفترج يٍ انًركز  انثرَايح  و

1    

1    

9    

0    

 

  :  األبحاث العممية 
 االشتراك انعذد تاريخ انُشر خٓح انُشر اصى انثحج

 يهُيير تييييٍ انقييٕٖ انًصيييريح"قضيييح األيتيييافاخ فيييٗ يشييرٔع 

 " 1314ٔاألخُثيح أغضطش/َٕفًثر 

انًركز انذٔنٗ 

 نهًعرفح

 

 

1339 .   

 1319نضيييييييييييييُح  10"قيييييييييييييإٌَ  .1

 نالختًاعاخ ٔانًظاْراخ" 
 

   .1440، يدهح يصر انحذيثح

"انًيييييييرأج ٔاالحيييييييٕال انشخصييييييييح  .1

1313-1391 " 
 

انًدهش االعهٗ 

 نهثقافح .
   

ٔحضٍ انتفاْى " دراصاخ صياصح صعذ فغهٕل تيٍ انثٕريح 

 تاريخيح ،
   .1446 دار انًعرفح اندايعيح 
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  :  االيفاد 
 انفترج انًكاٌ تاريخ االيفاد َٕع االيفاد

    

    

    

 : االجازات واالعارات- 
 انفترج  رقى انقرار ٔتاريخح  انًكاٌ َٕع االخافج 

أعارج نهعًم تكهيح 

انثُاخ تانًًهكح 

انعرتيح انضعٕديح 

 تانذياو 

تانًًهكح انعرتيح انضعٕديح 

 تانذياو يٍ
 

حتٗ  9/11/1330يٍ 

94/6/1444 

    

    

    

    

    

 

 

 ٔهللا ٔني انتٕفيق ،،،

  


