انغٍشج انزاذٍح
.

االعى انشتاػً وانهقة  :إٌاد حًٍذ إتشاهٍى عهٍى انُؼًًٍ
انرىنذ :انؼًاسِ 1959/
انرحظٍم انؼهًً  :دكرىسا ِ .
انهقة انؼهًً  :أعرار يغاػذ .
االخرظاص انؼاو  :انؼهىو اإلعاليٍح .
االخرظاص انذقٍق  :أطىل انذٌٍ  /ػهىو انقشاٌ .
ػُىاٌ انؼًم  :كهٍح انقاَىٌ /جايؼح يٍغاٌ .
ػُىاٌ انغكٍ  :انؼًاسج  /حً انكفاءاخ .
انحانح االجرًاػٍح  :يرضوض .
.
انهاذف 07803466334 :
انغٍشج انؼهًٍح  :حظهد ػهى شهادج انثكانىسٌىط يٍ كهٍح اَداب /جايؼح تغذاد /قغى
أطىل انذٌٍ نهؼاو 1983/1982
وفً ػاو 2000حظهد ػهى شهادج انًاجغرٍش تانؼهىو اإلعاليٍح  /أطىل انذٌٍ  /كهٍح
انؼهىو اإلعاليٍح جايؼح تغذاد.
وفً ػاو  2005حظهد ػهى شهادج انذكرىساِ تانؼهىو اإلعاليٍح  /أطىل انذٌٍ  /كهٍح
انؼهىو اإلعاليٍح جايؼح تغذاد.
حظهد ػهى نقة أعرار يغاػذ فً  2010/6/6يٍ جايؼح انثظشج.
ػٍُد يذسعا نهغح انؼشتٍح وانرشتٍح اإلعاليٍح ػهى يالك انًذٌشٌح انؼايح نرشتٍح يٍغاٌ
ػاو  1990شى سئٍغا نقغى انرشتٍح اإلعاليٍح وانهغح انؼشتٍح فً يؼهذ إػذاد انًؼهًاخ
يٍ انؼاو  1993ونغاٌح . 2010
فً  2010/2/24ذى َقم خذياذً يٍ وصاسج انرشتٍح إنى وصاسج انرؼهٍى انؼانً وانثؼس
انؼهًً /جايؼح يٍغاٌ .
انًُاطة انؼهًٍح  :شغهد يُظة سئٍظ قغى انقاَىٌ انخاص فً كهٍح انقاَىٌ  /جايؼح
يٍغاٌ يٍ ػاو 2010ـ . 2012
شغهد يُظة انًؼاوٌ انؼهًً تكهٍح انقاَىٌ  /جايؼح يٍغاٌ يٍ انؼاو  2010ونحذ
أالٌ.
ػًهد يحاضشا فً قغى انهغح انؼشتٍح /كهٍح انرشتٍح األعاعٍح يٍ 2000ـ . 2003

ػًهد يحاضشا وسئٍغا نقغى انرشتٍح اإلعاليٍح تانكهٍح انرشتىٌح انًفرىحح يُز انؼاو
2000ـ 2011
نً تحىز ػهًٍح يرخظظح تانششٌؼح اإلعاليٍح يُشىسج تانًجالخ انؼهًٍح نجايؼح
يٍغاٌ وواعط وتغذاد .
شاسكد فً إػذاد دوساخ ذاهٍهٍح وذقىٌح نهًؼهًٍٍ وانًذسعٍٍ فً انًذٌشٌح انؼايح
نرشتٍح يٍغاٌ  /قغى اإلػذاد وانرذسٌة يُز انؼاو 1993ـ .2010
 شاسكد يحكًا ً فً دوساخ ويغاتقاخ نقشاءج انقشاٌ انكشٌى فً يحافظح يٍغاٌ.انُراجاخ انؼهًٍح:
 -1ػُىاٌ سعانح انًاجغرٍش ((اٌاخ انظثش فً انقشاٌ انكشٌى – دساعح وذحهٍم)
وهً ذخظض فً ػهى انرفغٍش انرحهٍهً.
 -2ػُىاٌ اطشوحح انذكرىساِ ((يىقف انقشاٌ انكشٌى يٍ انرؼايم يغ انخظىو))
وهً ذخظض فً ػهى انرفغٍش انًىضىػً.
 -3انثحىز انًُشىسج:
 واو انصًاٍَح تٍٍ افكاس انُحاج وذاوٌالخ انًفغشٌٍ. انثغهًح ػُذ االشاسٌٍٍ.. اعشاس ذشاتط خىاذٍى انغىس انقشاٍَح يغ فىاذحها انرً تؼذها. احكاو انرثًُ تٍٍ انششٌؼح االعاليٍح وانقاَىٌ. انرطشف انذًٌُ وانؼقذي فً ذفرٍٍد انىحذج االعاليٍح-االعثاب وانًؼانجاخ يفهىو انغهطح فً انقشاٌ انكشٌى. -4انًؤنفاخ :
طذس ػٍ داس انفشاهٍذي فً تغذاد كراب تؼُىاٌ ((ػهً (ع) وانقشاٌ انكشٌى-
دساعح فً قشاءاخ االياو ػهً تٍ اتً طانة نهقشاٌ انكشٌى)).

