
    

 

 انَُوح اننارُخ

 

 هيثو ؽٍَ شبنىؿ علوع:االٍى انوثبػٍ ثبنهغخ انؼوثُخ 

 Hazbar H. Shalookh:االٍى ثبنهغخ االَكهُيَخ

 7967:ربهَـ انًُالك  

 مكو :انغٌُ

 يزيوط:انؾبنخ االعزًبػُخ 

 8:ػلك االوالك 

 يَهى:انلَبَخ 

 رأهَـ روكُب انؾلَش وانًؼبصو:انزقصص انللُكانزأهَـ انؾلَش  وانًؼبصو   :انزقصص انؼبو

 رلهٍََ:انىظُفخ 

 أٍزبم:انلهعخ انؼهًُخ 

 لَى انزأهَـ –كهُخ انزوثُخ نهؼهىو اإلََبَُخ  -عبيؼخ كَبنً:ػُىاٌ انؼًم 

 ----:هبرف انؼًم 

 77774647770:انهبرف انُمبل 

 hazbarshalook@yhooانجوَل االنكزووٍَ     

 :هلى عىاى انَفو

 

 

 



 

 

 انًؤهالد انؼهًُخ  : اوالً 

 ربهَـ انؾصىل ػهُهب انكهُخ انغبيؼخ انلهعخ انؼهًُخ
 7997 اِكاة صالػ انلٍَ انجكبنىهَىً
 7774 انزوثُخ كَبنً انًبعَزُو

 7988-7964انزوكُخ  -رطىه انؼاللبد انَؼىكَخ ػُىاٌ انوٍبنخ
 7770 أثٍ هشل -كهُخ ثغلاك انلكزىهاِ
ػُىاٌ 

 األطووؽخ
وأصوهب فٍ  7980-7907انلٍزىهَخ فٍ روكُب انزطىهاد 

 انَُبٍخ انلافهُخ

    أفوي
 

 انزلهط انىظُفٍ  :  صبَُبً     

 انً –انًلح يٍ  انغهخ انىظُفخ د
 جاهعت دٌالى هذرش هطاعذ 7

1022121002-

1022121002 

 جاهعت دٌالى هذرش 7
1022121002- 

1122121022 

 112121022 جاهعت دٌالى أضتار هطاعذ 0

 1023 جاهعت دٌالــــــى  أضتار 4

 

 انزلهٌَ انغبيؼٍ  : صبنضبً    

 انً -انًلح يٍ  انغبيؼخ (انكهُخ / انًؼهل ) انغهخ  د

 انً االٌ 2005 -   كَبنً كهُخ انزوثُخ نهؼهىو اإلََبَُخ 7

7    
0    
4    
5    

 



 انًموهاد انلهاٍُخ انزٍ لبو انزلهٍََ ثزلهََهب  : هاثؼبً 

 الطٌت الذراضٍت القطن اضن الوادة ث

 1002-1002 التأرٌخ تأرٌخ الىطي العربً الحذٌث 2

 1001-1002 التأرٌخ تأرٌخ الخلٍج العربً الحذٌث 1

 1003 -1001 التأرٌخ تأرٌخ أضٍا الحذٌث والوعاصر 3

 1021-1022 الجغرافٍت تأرٌخ الىطي العربً الحذٌث 2

 1023-1021 التأرٌخ الىضٍطتأرٌخ أوربا فً العصر  2

 1023-1021 التأرٌخ تأرٌخ أٌراى وتركٍا الحذٌث والوعاصر 2

 1022-1023 التأرٌخ تارٌخ أضٍا الحذٌث والوعاصر 1

 1022-1023 التأرٌخ تأرٌخ أٌراى وتركٍا الحذٌث والوعاصر 2

    

    
 

 : انزٍ أشوف ػهُهب انزلهٍََ( االطبهَؼ ، انوٍبئم : ) فبيَبً   

 الطٌت القطن اضن األطروحت أو الرضالت ث

2 
دمحم البشٍر اإلبراهٍوً وأثرٍ االصالحً 

 2322 - 2223والطٍاضً فً الجسائر 
 1022 التارٌخ

 1021 التارٌخ 2332 - 2323التجربت الٌٍابٍت فً تركٍا  1

3 
-2322التركٍت  -العالقاث الطعىدٌت 

1001 
 1022 التارٌخ

2 
الفكري والطٍاضً فً دمحم إقبال وأثرٍ 

 2332-2211باكطتاى 
 1022 التارٌخ

2 
هطعىد ٌلواز وأثرٍ الطٍاضً فً تركٍا حتى 

 1001عام 
 1023 التارٌخ

 1010 التارٌخ 2320 - 2322التٍار الٍطاري فً تركٍا  2

 1012 التارٌخ 1001 -2332التجربت الٌٍابٍت فً تركٍا  1
 

 .وانُلواد انؼهًُخ انزٍ شبهن فُهب انًؤرًواد : ٍبكٍبً 

 َىع انًشبهكخ يكبٌ اَؼمبكهب انَُخ انؼُىاٌ د

 2012 انًؤرًو انؼهًٍ انَبثغ 1
عبيؼخ كَبنً / كهُخ انزوثُخ 

 نهؼهىو اإلََبَُخ
 ثبؽش

 2014 انًؤرًو انؼهًٍ انضبيٍ 2
عبيؼخ كَبنــــــً كهُخ انزوثُخ 

 نهؼهىو اإلََبَُخ
 ثبؽش

3 
انلونٍ  انًؤرًو انؼهًٍ

 انواثغ
2020 

انغبيؼخ انؼوالُخ وعبيؼخ 

 كهىن
 ثبؽش

4 
انًؤرًو انؼهًٍ انلونٍ 

 انًليظ األول
2021 

لَى انزبهَـ كهُخ انزوثُخ 

 نهؼهىو اإلََبَُخ عبيؼخ كَبنً
 ثبؽش

 



 االَشطخ انؼهًُخ االفوي  :  ٍبثؼبً   

 

 كافم انكهُخ
 

 

 فبهط انكهُخ

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 .انًشووػبد انجؾضُخ فٍ يغبل انزقصص نقليخ انجُئخ وانًغزًغ أو رطىَو انزؼهُى : صبيُبً 

 انَُخ يؾم انُشو اٍى انجؾش د

1 
ؽية انؼلانخ انزوكٍ ؽزً اَمالة ػبو 

1890 
 2009 يغهخ كَبنً

2 
روكُب ويشووع َظبو انشوق أوٍطٍ 

1880-1886 
 2009 يغهخ انفزؼ

3 
-1808فبهٍُخ -شوكخ انُفظ األَكهى

1814 
 2009 يغهخ كَبنً

4 

فٍ روكُب كهاٍخ  1860آَبه 22اَمالة 

فٍ اَؼكبٍبد انفهَفخ األربرىهكُخ 

 ويؼطُبرهب

 2009 يغهخ روثُخ واٍظ

5 
انًغهٌ انىطٍُ انكجُو وكوهِ انَُبٍٍ 

 1824-1820فٍ روكُب 
 2013 يغهخ كَبنً

 2013 انؾكًخيغهخ ثُذ  األهًُخ انغُى ٍزوارُغُخ نًىلغ روكُب 6

2 
انلثهىيبٍُخ انكًبنُخ وأصوهب فٍ انغبء 

 1822 - 1820يؼبهلح ٍُفو 
 2019 يغهخ األَجبه 

9 
ؽية انؾوكخ انمىيٍ وأصوِ فٍ 

 1890-1868انَُبٍخ انزوكُخ 
 2018 يغهخ الهن  

8 
-1894االَزقبثبد انجهلَخ انزوكُخ 

1884 

يغهخ كَبنً 

 نهجؾىس اإلََبَُخ 

2019 



10 
أهًُخ انًىلغ انَُبٍٍ انغُىثىنزُكٍ 

 نزوكُب 

يغهخ كَبنً 

 نهجؾىس اإلََبَُخ 

2018 

 

 

 .ػضىَخ انهُئبد انؼهًُخ انًؾهُخ وانلونُخ : ربٍؼبً 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

2-   

 

 

 

 كزت انشكو ، انغىائي و شهبكاد انزملَو : ػبشواً 

 

 ث

 

كتاب الشكر أو الجائسة أو 

 شهادة
 

 

 الجهت الواًحت

 

 الطٌت

2 
 شكر وتقذٌر 

عوٍذ كلٍت التربٍت للعلىم 

 اإلًطاًٍت 
1012 

1 
 شكر وتقذٌر 

عوٍذ كلٍت التربٍت للعلىم 

 اإلًطاًٍت 
1012 

3 
 شكر وتقذٌر 

عوٍذ كلٍت التربٍت للعلىم 

 اإلًطاًٍت جاهعت األًبار 
1011 

 1011 رئٍص جاهعت دٌالى  شكر وتقذٌر  2

 1011 رئٍص  الىزراء  شكر وتقذٌر  2

 

 

 



 . انكزت انًؤنفخ أو انًزوعًخ : ؽبكٌ ػشو 

 

 د

 

 اٍى انكزبة
 

 

 ٍُخ انُشو

7   
7   
0   
4   
5   
6   

 

 

 :انهغبد انزٍ َغُلهب انزلهٍََ:  صبٍَ ػشو   

 انهغخ انؼوثُخ .7

7. 

0.  


