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 ػهً َجٍت حًضح انذكزٕس  :االعى

 1661نزٕنذ:ا

 اعزبرانهمت انؼهًً : 
 : دكزٕساِ فً انحمٕق انشٓبدح

 التحصيل العلميثانيًا : 
 دكزٕساِ فً انحمٕق / لبٌَٕ ػبو / كهٍخ انحمٕق / جبيؼخ حهٕاٌ / انمبْشح -1

 اِ فً يؼٓذ انجحٕس ٔ انذساعبد انؼشثٍخ فً انمبْشحانزحضٍش نذكزٕس -2

 يبجغزٍش فً انمبٌَٕ انؼبو / كهٍخ انمبٌَٕ / جبيؼخ ثبثم -3

 شٓبدح انًؼٓذ انمضبئً /ثغذاد -4

  1694//جبيؼخ ثغذادٔ انغٍبعخ/ لغى انمبٌَٕ فً انمبٌَٕ/كهٍخ انمبٌَٕ طثكبنٕسٌٕ -5

 انزخظض انذلٍك لبٌَٕ اداسي -6
 1666َكهٍضي ػبو اإل انكفبءححبطم ػهى شٓبدح  -7

 انمبْشححبطم ػهى شٓبدح انزٕفم اإلَكهٍضي يٍ  -9

 ثالثًا : المهنة و المناصة الىظيفية و النقاتية 
ٔثؼذ اكًبنً نهًؼٓذ  ٔفك خطخ انزؼٍٍ انًشكضي 1694ػٍُذ يؼبٌٔ لضبئً ثؼذ رخشجً ػبو  -1

الحٕال انشخظٍخ ٔ ٔ نؼذح عُٕاد حٍش ػًهذ فً يغبئم اانمضبئً ػٍُذ لبضًٍب فً انًحبكى انؼشالٍخ 

 انمضبٌب انًذٍَخ ٔ انجضائٍخ 

  2003سئٍظ لغى انمبٌَٕ انؼبو عُخ  -2

  2006سئٍظ لغى انمبٌَٕ انخبص عُخ  -3

   2002رذسٌغً فً كهٍخ انمبٌَٕ جبيؼخ انمبدعٍخ يُز ػبو  -4

 يذسط يبدح انمبٌَٕ االداسي ٔ انمضبء االداسي نؼذح عُٕاد  - أ

 يذسط يبدح فهغفخ انمبٌَٕ  - ة

 نؼذح عُٕادٕل انًحبكًبد انجضائٍخ يذسط يبدح اط - د

 اإلعاليٍخ نؼذح عُٕاد يذسط يبدح انششٌؼخ  - س
 2005ػضٕ يشكض حمٕق االَغبٌ نألثحبس /فشع انذٌٕاٍَخ يُز ػبو  -5

سئٍظ نجُخ االرظبل ٔانحٕاس انًُجضمخ ػٍ انهجُخ انذعزٕسٌخ انزً كزجذ دعزٕس جًٕٓسٌخ انؼشاق  -6

 انزبثؼخ انى انجًؼٍخ انٕطٍُخ  2005نؼبو 

 2006ػضٕ انٍٓئخ انؼبيخ فً يُظًخ انُخت ٔ انكفبءاد انؼشالٍخ ثغذاد يُز ػبو  -7

  2009ػضٕ ارحبد انحمٕلٍٍٍ انؼشالٍٍٍ فً ثغذاد يُز ػبو  -9

 حبنًٍب اعزبر انمبٌَٕ انؼبو انًغبػذ فً كهٍخ انمبٌَٕ جبيؼخ انمبدعٍخ -6

اع انُشش سعبئم يبجغزٍش ٔيمٍى نؼذح ثحٕس ألغشٔ اطبسٌح دكزٕساِ خجٍش ػهًً نؼذح -10

 ٔانزشلٍبد انؼهًٍخ 

 االششاف ٔ انزذسٌظ ػهى طهجخ انذساعبد انؼهٍب ٔ انًشبسكخ فً ػضٌٕخ ػذح نجبٌ يُبلشخ -11

 سعبئم انًبجغزٍشألطبسٌح انذكزٕساِ  ٔ



انزذسٌظ ٔاالششاف ٔيُبلشخ اطبسٌح انذكزٕساِ ٔسعبئم انًبجغزٍش فً يؼٓذ انؼهًٍٍ نهذساعبد  -12

 2015و انؼهٍب فً انُجف االششف يُز ػب

يمشس نجُخ انزشلٍبد انؼهًٍخ فً انكهٍخ يُز ػبو ٔ 2016سئٍظ نجُخ انزشلٍبد فً انكهٍخ يُز ػبو  -13

2009  

   والمحلية الدوليةراتعًا : المشاركات العلمية 

 المشاركات الدولية أ:
انُظشٌخ ٔ انزطجٍك انزي ػمذ فً يًهكخ انجحشٌٍ/ انًُبيخ / انزي يؤرًش انذعزٕس انؼشالً ثٍٍ  -1

 رحذ سػبٌخ َمبثخ انًحبيٍٍ انجحشٌٍُخ  19/6/2003ذ فً ػم

رحذ  21/2/2005يؤرًش يجبدئ انذعزٕس انؼشالً انًشرمت انزي ػمذ  فً ػًبٌ االسدٌ فً  -2

 اششاف َمبثخ انًحبيٍٍ ٔ انحمٕلٍٍٍ األسدٍَخ 

 .حضٕس يؼظى انًؤرًشاد انؼهًٍخ فً جبيؼبد انمبْشح ٔ ػٍٍ انشًظ ٔ حهٕاٌ  -3

 المحليةالمشاركات ب :   
انُذٔح انذعزٕسٌخ االٔنى انًُؼمذح فً لغى انمبٌَٕ فً كهٍخ االداسح ٔ االلزظبد جبيؼخ انمبدعخ  ,  -1

 2004/اراس/4انًٕعٕيخ )انذعزٕس انؼشالً انجذٌذ( فً 

ْبة انذٔنً ٔاصبسِ( فً سانُذٔح انًُؼمذح ػهى لبػخ سئبعخ جبيؼخ انمبدعٍخ انًٕعٕيخ )اال -2

  2004/َغبٌ/6

ًً انغبدط نالخزظبطبد االَغبٍَخ انًُؼمذ فً جبيؼخ انمبدعخ ثزبسٌخ انًؤرًش انؼه -3

16/1/2007   
  2009/كبٌَٕ انضبًَ/6طجٍؼخ َظبو انحكى فً انؼشاق َذٔح كهٍخ انمبٌَٕ جبيؼخ انمبدعٍخ ثزبسٌخ  -4

َذِٔ حٕل انجبيؼخ ٔ دٔسْب فً رأيٍٍ انٕفبق انٕطًُ ٔ انًظبنحخ انٕطٍُخ ػمذد فً كهٍخ   -5

  15/3/2007انمبٌَٕ فً 

  5/11/2009انًؤرًش انؼهًً االٔل فً كهٍخ انمبٌَٕ انزي ػمذ ثزبسٌخ  -6

-2009-2007انًشبسكخ فً اػهت انحهمبد انُمبشٍخ ٔ َذٔاد لغى انمبٌَٕ انؼبو نهغُٕاد  -7

2006 . 

  20/3/2006 َظشح انى انذعزٕس انؼشالً انجذٌذ َذٔح ػمذح فً كهٍخ انمبٌَٕ جبيؼخ انمبدعٍخ  -9

يشبسكّ ثحضٍّ فً انًؤرًش انؼهًً انغُٕي انحبدي ػشش انًُؼمذ فً كهٍخ انمبٌَٕ/جبيؼخ اْم  -6

 2015اٌبس 2انجٍذ ثزبسٌخ 

انًُؼمذ ثبالشزشان يغ  انؼشالٍخ نهجبيؼخيشبسكّ ثحضٍّ فً انًؤرًش انؼهًً انزخظظً  -10

  16/5/2015كهٍخ انمبٌَٕ /جبيؼخ كشثالء ثزبسٌخ 

 . 5/5/2019هًً انشاثغ ػشش نجبيؼخ اْم انجٍذ ثزبسٌخ فً انًؤرًش انؼيشبسكخ ثحضٍخ  -11

 2016يشبسكخ فً انًؤرًش انخبيظ ػشش فً جبيؼخ اْم انجٍذ ػبو  -12

 2016يشبسكخ فً انًؤرًش انؼهًً انذٔنً فً كهٍخ انزشثٍخ جبيؼخ انكٕفخ ػبو  -13

 خامسًا : االنجازات العلمية 
ثبد ٔانزششٍح يُشٕس فً يجهخ جبيؼخ انضًبَبد انمبٍََٕخ نًًبسعخ االلهٍبد حمٓب فً االَزخب -1

 2005كشثالء / انًجهذ انضبًَ / انؼذد انؼبشش / 

االَزخبثبد فً انفمّ انذعزٕسي االعاليً / يُشٕس فً يجهخ جبيؼخ ثبثم / انًجهذ انؼبشش / انؼذد  -2

  2005انغبدط / حضٌشاٌ 

بثم / انًجهذ انؼبشش االسْبة االجشايً فً انزششٌغ انجُبئً انذاخهً / يُشٕس فً يجهخ جبيؼخ ث -3

 ثحش يشزشن يغ االعزبر انًغبػذ انذكزٕس ػذَبٌ ػبدل ػجٍذ  2005/ انؼذد انغبدط / حضٌشاٌ 



االسْبة فً انفمّ انجُبئً االعاليً / يُشٕس فً يجهخ جبيؼخ كشثالء / انًجهذ انشاثغ / انؼذد  -4

  2006انضبنش / اٌهٕل 

ً يجهخ انمبٌَٕ انًمبسٌ / ثغذاد / رحذ اششاف انغبء انمشاس االداسي يٍ لجم االداسح / يُشٕس ف -5

  2009نؼبو  51جًؼخ انمبٌَٕ انًمبسٌ انؼشالٍخ فً ثغذاد / ػذد 

عحت انمشاس االداسي / يُشٕس فً يجهخ انمبدعٍخ نهمبٌَٕ ٔ انؼهٕو انغٍبعٍخ / انؼذد االٔل/  -6

  2009انًجهذ االٔل / حضٌشاٌ 

س ضًٍ ٔلبئغ انًؤرًش انؼهًً االٔل فً كهٍخ االعبنٍت انحذٌضخ نهزؼبلذ االداسي ثحش يُشٕ -7

رحذ شؼبس َحٕ اسعبء دػبئى دٔنخ  11/2009/ 6-5انمبٌَٕ جبيؼخ انمبدعخ انًُؼمذ نهًذح يٍ 

 انمبٌَٕ

انفٍذسانٍخ ٔ افبق رطجٍمٓب فً انؼشاق / يمجٕل نهُشش فً يجهخ جبيؼخ كشثالء ثزبسٌخ  -9

26/7/2007 

/ يمجٕل نهُشش فً يجهخ انًحمك انحهً نهؼهٕو انمبٍََٕخ ٔ اكزغبة انًبل انؼبو فً انمبٌَٕ االداسي -6

 23/7/2006انغٍبعٍخ / جبيؼخ ثبثم كهٍخ انمبٌَٕ ثزبسٌخ 

/ثحش يمجٕل نهُشش ضًٍ ٔلبئغ  انًؼبطشح انذٔنخأعبط ثُبء  انًٕاطُخرشعٍخ فكشح  -10

اٌبس 2سٌخ انًؤرًش انؼهًً انغُٕي انحبدي ػشش فً كهٍخ انمبٌَٕ /جبيؼخ اْم انجٍذ انًُؼمذ ثزب

2015 

حًبٌخ حمٕق األلهٍبد فً انؼشاق ضًبَّ نٕحذح انٕطٍ ثحش يمجٕل نهُشش ضًٍ ٔلبئغ انًؤرًش  -11

انًُؼمذ ثبالشزشان يغ كهٍخ انمبٌَٕ /جبيؼخ كشثالء ثزبسٌخ  انؼشالٍخ نهجبيؼخانؼهًً انزخظظً 

16/5/2015 

نهمبٌَٕ ٔانؼهٕو  انمبدعٍخ ػُذ رُفٍز انحكى انمضبئً/ثحش يمجٕل نهُشش فً يجهخ اإلداسحيٕاجٓخ  -12

 5/5/2015ثزبسٌخ  انغٍبعٍخ

 عهطخ االداسح فً يجبل انؼمٕد االداسٌخ يمجٕل نهُشش فً يجهخ جبيؼخ اْم انجٍذ  -13

سلبثخ االداسح ػهى يشبسٌغ انجٕد يمجٕل نهُشش فً يجهخ انمبٌَٕ نهذساعبد ٔانجحٕس انمبٍََٕخ  -14

 جبيؼخ ري لبس /كهٍخ انمبٌَٕ 

نمبٍََٕخ ػهى يششٔػٍخ انمشاساد االداسٌخ انزُظًٍٍخ ثحش يشزشن يؤرًش اصش رغٍش انظشٔف ا -15

 كهٍخ انمبٌَٕ جبيؼخ انمبدعٍخ 

 ٌخ انًمذيخ فً ٔعبئم االػالو ثحش يشزشن يغ د. ثبعى يخٍف انًظبدسح االداس -16

 انشلبثخ االداسٌخ انغبثمخ ػهى ٔعبئم االػالو انزمهٍذٌخ ثحش يشزشن يغ د. ثبعى يخٍف -17

 هجبد رٔي انشٓذاء ثحش يشزشن يغ انجبحش ثبلش يحًذنجبٌ انُظش ثط -19

 انشلبثخ انمضبئٍخ ػهى انًُغ يٍ انزؼبلذ االداسي ثحش يشزشن يغ صٌُت عؼذ -16

 اكادميي و باحث و قاضي سابق
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