
 ّالْظٔفٔ٘ السريٗ الذاتٔ٘

 

 

 بٔذاء عبذ اخلالل سلناٌ سلطاٌ : االسه الزباعٕ -

 و1982/ 6/  12   : تارٓخ الْالدٗ -

 . 2001/2002يف عاو  93,5حاصل٘ علٙ شَادٗ الذبلْو مً معَذ إعذاد املعلنات  , األّىل علٙ املعَذ ّمبعذل  -

 90, 751حاصل٘ علٙ شَادٗ البكالْرْٓس مً جامع٘ دٓاىل / كلٔ٘ الرتبٔ٘ , األّىل علٙ جامع٘ دٓاىل ّمبعذل -

 .  2006/ 2005لعاو 

 و2011/ 31/3حاصل٘ علٙ شَادٗ  املاجستري   مً جامع٘ دٓاىل , كلٔ٘ الرتبٔ٘ األصنعٕ  , تارٓخ احلصْل علَٔا : -

 اليخْاللػ٘ ّالتخصص الذقٔل :                             التخصص العاو : اللػ٘ العزبٔ٘     -

 و12/6/2011اللكب العلنٕ : مذّرس مساعذ                                 تارٓخ احلصْل علُٔ :  -

 و12/7/2016حاصل٘ علٙ شَادٗ الذكتْراِ مً جامع٘ دٓاىل , كلٔ٘ الرتبٔ٘ للعلْو اإلىساىٔ٘ , تارٓخ احلصْل علَٔا  -

 و          2016/ 8/ 1لػآ٘ ّىصف أشَز  أربع٘سيْات ّ مثاٌعذد سيْات اخلذم٘ يف التعلٔه العالٕ :                -

 عذد سيْات اخلذم٘ خارج التعلٔه العالٕ :            ال تْجذ -

   الربٓذ االلكرتّىٕ : -

 اجلَ٘ املاحن٘ للصَادٗ البكالْرْٓس :  -

 (اجلامع٘)األّىل علٙ الكلٔ٘ ّ و 2006جامع٘ دٓاىل/كلٔ٘ الرتبٔ٘          تارٓخ ميح الصَادٗ :                

         للعلْو االىساىٔ٘ جامع٘ دٓاىل / كلٔ٘ الرتبٔ٘ اجلَ٘ املاحن٘ لصَادٗ املاجستري  :    -

 و31/3/2011تارٓخ ميح الصَادٗ :          

     جامع٘ دٓاىل/ كلٔ٘ الرتبٔ٘ للعلْو اإلىساىٔ٘اجلَ٘ املاحن٘ لصَادٗ الذكتْراِ :  -

      و12/7/2016تارٓخ ميح الصَادٗ :          

 عيْاٌ رسال٘ املاجستري :   -

 ٍـ( الّيخّْٓـ٘ يف مػين اللبٔب عً كتب األعارٓب البً ٍصاو األىصار672ٖأثز مصّيفات ابً مالك )ت

 عيْاٌ اطزّح٘ الذكتْراِ :  -

 اختصاص البئ٘ يف الكزآٌ الكزٓه " دراس٘ صزفٔ٘ داللٔ٘ "
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 َا :تالْظائف اليت شػل -

 مً                              اىل مكاٌ العنل ىْع الْظٔف٘ ت

 و10/5/2007و      إىل 11/12/2006مً  كلٔ٘ الرتبٔ٘ / جامع٘ دٓاىل مْظف يف ّحذٗ إدارٗ الكلٔ٘  1

 و28/1/2011و         إىل 11/5/2007مً  كلٔ٘ الرتبٔ٘ / جامع٘ دٓاىل  البخح ّالتطْٓز / الذراسات العلٔاشعب٘  مسؤّل٘ 2

 و      إىل حذ اآل28/1/20011ٌمً  كلٔ٘ الرتبٔ٘ األصنعٕ / جامع٘ دٓاىل يف قسه اللػ٘ العزبٔ٘  ٘تذرٓسٔ 4

 

 اجلامعات اّ املعاٍذ اليت درس فَٔا -

 مالحظات اىل –الفرتٗ مً  اجلَ٘ )اجلامع٘ )الكلٔ٘(/ املعَذ( ت

 ال تْجذ و         إىل حذ اآل10/12/2006ٌ جامع٘ دٓاىل / كلٔ٘ الرتبٔ٘ للعْو االىساىٔ٘  1

 

 املْاضٔع الذراسٔ٘ اليت قنت  بتذرٓسَا -

 السي٘ الذراسٔ٘ املادٗ الكسه الكلٔ٘ اجلامع٘ ت

 و2012و/2011 الكتاب الكذٓه  )املزحل٘ الجالج٘( قسه اللػ٘ العزبٔ٘  كلٔ٘ الرتبٔ٘ للعْو االىساىٔ٘  جامع٘ دٓاىل  1

ّٕ )املزحل٘ ا قسه اللػ٘ العزبٔ٘  كلٔ٘ الرتبٔ٘ للعْو االىساىٔ٘  جامع٘ دٓاىل 2  و2012و/2011 (ألّىلالصزف العزب

ّٕ )املزحل٘ الجاىٔ٘( قسه اللػ٘ العزبٔ٘  كلٔ٘ الرتبٔ٘ للعْو االىساىٔ٘  جامع٘ دٓاىل 3  و2016و/2015 الصزف العزب

ّٕ )املزحل٘ ا قسه اللػ٘ العزبٔ٘  كلٔ٘ الرتبٔ٘ للعْو االىساىٔ٘  جامع٘ دٓاىل 4  و2017و/2016 (ألّىلالصزف العزب

 

 بَا  تالذّرات اليت شارك -

 السي٘ مكاٌ االىعكاد عيْاٌ الذّرٗ ت

 و2008 جامع٘ دٓاىل / كلٔ٘ اهليذس٘ دّر ٗ يف احلاسب٘ اإللكرتّىٔ٘  1

 و2011 لػات/ كلٔ٘ ال بػذادجامع٘  دّر ٗ يف احلاسب٘ اإللكرتّىٔ٘  2

 و2011 جامع٘ دٓاىل / ّحذٗ التعلٔه املستنز دّرٗ يف طزائل التذرٓس ّالتذرٓب اجلامعٕ  3

 

 ميظن٘ غري حكْمٔ٘ ( عطْٓ٘ رابط٘ أشيْىا للكفاءات العلنٔ٘ ) -

 حاصل٘ علٙ عذد مً كتب الصكز ّالتكذٓز مً الكلٔ٘ ّاجلامع٘ . -

ًّا )  -  ( رسائل ماجستري  17الزسائل اليت قاو بتكْميَا لػْ

  مصارك٘ يف اللجاٌ الذائن٘ يف الكسه -


