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 :ذتلبةاناتذتلشخصة 

 .أعزبر يغبػذ كهيخ انششيؼخ ٔانقبٌَٕ خبيؼخ اندٕف.انحغيٍ ػثًبٌ انششيف ػجذانؼضيض د ، 

 اندُغيخ                                                    عٕداَي 

                                             1291/  1/1ربسيخ انًيالد 

  ٔأةانحبنخ االخزًبػيخ                                      يزضٔج 

 انهغبد                                                انهغخ انؼشثيخ   ـــ  انهغخ االَدهيضيخ 

                                                1525811351انٓبرف 

                                  انجشيذ االنكزشَٔيhoshmaj@hotmail.com 

 .ٌَٕانؼُٕاٌ انحبني خبيؼخ اندٕف كهيخ انششيؼخ ٔانقب 

  ٌفي انغٕداٌ: انخشطٕو خبيؼخ دَقال كهيخ انششيؼخ ٔانقبٌَٕ.انؼُٕا 

ذذذ:تملؤهالتذتلعلمة 
 ِانقبٌَٕ انؼبو   خبيؼخ خٕثب انغٕداٌ )ثؼُٕاٌ: شكم انذٔنخ ٔأثشِ ػهي  دكزٕسا

 3110االعزقشاس انغيبعي  دساعخ فقٓيخ ٔقبََٕيخ يقبسَخ (  

 انقبٌَٕ انؼبو  ثزقذيش خيذ خذا  خبيؼخ إفشيقيب انؼبنًيخ   انغٕداٌ )ثؼُٕاٌ يبخغزيش

:اإلػالٌ اػٍ انًشزجّ  فيّ ٔانًزٓى  انٓبسة  في انزششيغ اندُبئي اإلعاليي ٔانقبٌَٕ 

 و3113انٕضؼي  ـ دساعخ فقٓيخ ٔقبََٕيخ يقبسَخ ( 

 جخ انششف  خبيؼخ ايذسيبٌ انششيؼخ ٔانقبٌَٕ ثزقذيش خيذ خذا يغ يشرثكبنٕسيٕط

 .و1221اإلعالييخ  انغٕداٌ 

 تخلربتتذتلعملة ذ

   ٌو1228ـــ 1221يغزشبس قبََٕي ــ ديٕاٌ انُبئت انؼبو ـــ ٔصاسح انؼذل ــ انغٕدا 

  ٌو1220ــ  1225يحبيي ٔيغزشبس قبََٕي ـــ انغٕدا 

   ٌ3111ـ ــ 1221يغبػذ رذسيظ ثكهيخ  انششيؼخ ٔانقبٌَٕ خبيؼخ دَقال  انغٕدا 

   و3119ـــ   3113يحبضش ثكهيخ انششيؼخ ٔانقبٌَٕ خبيؼخ دَقال 

   3113ــ    أغغطظ  3110أعزبر يغبػذ ثكهيخ انششيؼخ ٔانقبٌَٕ خبيؼخ دَقال 

 سئيظ قغى انقبٌَٕ انؼبو ثكهيخ انششيؼخ ٔانقبٌَٕ خبيؼخ دَقال 

 ػضٕ ندُخ االػزًبد ٔانزقٕيى  خبيؼخ دَقال 

  اندٕف     حزي ربسيخّاعزبر انقبٌَٕ انؼبو خبيؼخ 

 تخلربتتذتلتدريسة ذذ

 خجشح ػهًيخ ٔػًهيخ ايزذد ألكثش يٍ ػششٌٔ عُخ في رذسيظ انًقشساد اآلريخ :ــ 

mailto:hoshmaj@hotmail.com


انقبٌَٕ انذعزٕسي ـ انقبٌَٕ اإلداسي ــ انقبٌَٕ اندُبئي  انؼبو ــ انقبٌَٕ اندُبئي 

ائى االنكزشَٔيخ ــ  اإلخشاءاد اندضائيخ ــ انقبٌَٕ انخبص ــ ػهى اإلخشاو ٔانؼقبة ــ اندش

 انذٔني  انؼبو ــ انًبنيخ انؼبيخ ٔانزششيغ انضشيجي  . 

ذتلدورتتذتلتدريبة 
  ٌانذٔسح األعبعيخ نزشقيخ األداء انًُٓي ألػضبء ْيئخ انزذسيظ  خبيؼخ دَقال انغٕدا

   3111/ 31/0حُي  33/0/3111

  0/3111/ 35ــ 38انطالة  خبيؼخ دَقال انغٕداٌ دٔسح في َظى االخزجبساد ٔرقٕيى  

  ٌ30ــ 39دٔسح في يفٕٓو اندٕدح انشبيهخ في انزؼهيى انؼبني خبيؼخ دَقال انغٕدا  

/0/3111  

  دٔسح االعزخذاو انفؼبل نإلَزشَذ في انزذسيظ  ػًبدح اندٕدح ٔاالػزًبد األكبديًي

 ْــ13/1828/ 8ــ1

 نزذسيظ  /اعزخذاو انغجٕسح انزكيخ  دٔسح اعزخذاو انزقُيخ انحذيثخ في اSmart 

Board ،1/13/1828ْــ 

   دٔسح االعزخذاو انفؼبل نجشَبيح انؼشٔض انزقذييخPower Point 2007   32 ـــ

32  

 ْــ 11/1828/

  ْـ1825/ 1/ 11دٔسح اإلسشبد األكبديًي ٔانطالثي ٔأًْيزّ في انحيبح اندبيؼيخ 

  ْـ1829/ 12/8قٕاػذ انًؼهٕيبد دٔسح  يٓبساد انجحث ٔاالعزشخبع في 

  يف دورة موارات الرتافع أمام احملكمة اإلدارية لطالب كلية الشريعة والقانون واملهعقدة

 هـ72/6/4141بأمانة اجلوف بتاريخ 

  3115اعزخذاو قبػذح ثيبَبد ) يؼشفخ ( انشقًيخ  انثبَي ػشش يٍ ّاراس دٔسح 

   دٔسح اعزخذاو قبػذريASKZAD Ebsco 2l1L 14363/11/1829ْــ 

   دٔسح اعزخذاو قبػذحALMANHIL__ JSTOE 2/3/1820ْــ 

  ( دٔسح في انزؼهيى االنكزشَٔي ثالك ثٕسدBb )31/1/1820ْــ 

ذاتــــــــتللغ
 اخبدح انهغخ انؼشثيخ. 

 .اخبدح انهغخ االَدهيضيخ 

 تلبحوثذتملنشور ة

 يحبكًخ انًزٓى انغبئت في انزششيغ اندُبئي االعاليي. 

  ػهي االعزقشاس انغيبعي ِثشأانذٔنخ في االعالو ٔشكم. 

 عظ انًٕاطُخ في صحيفخ انًذيُخأ. 

 ُثحث يشبسك في يؤرًش  ٕس دعزٕسي ٔقبََٕيظانٕحذح انٕطُيخ يٍ ي (

 .و3118انٕحذح انٕطُيخ ٔرشعخ االيٍ ( خبيؼخ اندٕف 
 


