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 المؤهالث العلميت: 

 

  ٗ2016ثتمذيش ايتيبص   ) كهيخ انحمٕق جبيؼخ انمبْشح (    -دكتٕساِ فٗ انمبٌَٕ انجُبئ . 

  ٌَٕ2010ثتمذيش جيذ   ) كهيخ انحمٕق جبيؼخ انًُٕفيخ (   -يبجغتيش فٗ انمب . 

  2009يبيٕ  –انمبٌَٕ انؼبو دثهٕو . 

  2010يبيٕ  –دثهٕو انؼهٕو انجُبئيخ . 

  جبيؼخ   -جيذ جذاً يغ يشتجخ انششف  ػبو  تمذيشث 2008دٔس يبيٕ  –نيغبَظ انحمٕق

 انًُٕفيخ  فشع انغبداد .

 
 

 : التذرج الىظيفى 
 

  ٗ10/  26اػتجبساً يٍ  –كهيخ انحمٕق جبيؼخ يذيُخ انغبداد  –يذسط انمبٌَٕ انجُبئ 
 , ٔحتٗ اآلٌ .2016/
 

  ٗكهيخ انحمٕق جبيؼخ انًُٕفيخ فشع انغبداد  –يذسط يغبػذ ثمغى انمبٌَٕ انجُبئ– 
 .  2016/ 10/ 25ٔحتٗ  12/12/2010اػتجبساً يٍ 

 
  ٗاػتجبساً يٍ  –ثكهيخ انحمٕق  جبيؼخ انًُٕفيخ فشع انغبداد  –يؼيذ ثمغى انمبٌَٕ انجُبئ

 .12/12/2010, ٔحتٗ  2009/  4/  12
 

 التذريب:   
 

 
  ٗحبصم ػهٗ يجًٕػخ دٔساد تًُيخ لذساد أػضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانميبداد ثجبيؼت

 . 2015, ٔ 2009انًُٕفيخ ٔيذيُخ انغبداد خالل ػبو 
 

 انتفبػهٗ  شبسن فٗ ثشَبيج انتؼهيى ( Inter active Teaching TOT Faculty 
Workshop  )   انزٖ  َظًتّ َمبثخ انًحبييٍ األيشيكيخ-  ( AMERICAN BAR 

ASSOCIATION RULE OF LAW INITIATIVE) ٍ28 -27فٗ انفتشح ي 
 . 2015َٕفًجش 

 
 



 المهاراث :

 

 . ٍيجيذ انتٕاصم يغ االخشي 

 . يجيذ انؼًم ضًٍ فشيك 

 

 : البحث العلمى والخبزاث 

 

  "ٌالتصزف فى األمىال فى اإلجزاءاث  ماهيت أوامز المىع مهلبو ثُشش ثحج ثؼُٕا

ثحج يمذو ضًٍ يتطهجبد انحصٕل ػهٗ دسجخ انذكتٕساِ فٗ انمبٌَٕ  - الجىائيت "

 . 2017انؼذد األٔل  –جبيؼخ يذيُخ انغبداد  –ثًجهخ كهيخ انحمٕق  -انجُبئٗ

   ٌالجهىد المصزيت فى استزداد األمىال المهزبت للخارج كأثز لبو ثُشش ثحج ثؼُٕا "

ثحج يمذو ضًٍ يتطهجبد انحصٕل ػهٗ دسجخ انذكتٕساِ  المىع مه التصزف " ألوامز

 فٗ انمبٌَٕ انجُبئٗ.

 ٌَٕانؼمٕثبد  شبسن فٗ تذسيظ يمشساد يبدح انمبٌَٕ انجُبئٗ نهفشلتيٍ انثبَيخ ٔانثبنثخ ) لب

انمغى انخبص ( ؛ ٔيمشساد يبدح اإلجشاءاد انجُبئيخ نهفشلخ انشاثؼخ فٗ  –انمغى انؼبو 

 و .2017/  2016انؼبو انجبيؼٗ 

  ٖجبيؼخ  –لبو ثتذسيظ يبدح حمٕق اإلَغبٌ نطالة انفشلخ األٔنٗ ثكهيخ انطت انجيطش

 . 2017/  2016خالل انفصم انذساعٗ انثبَٗ يٍ انؼبو انجبيؼٗ  –يذيُخ انغبداد 

 ٔحتٗ ػبو 2010ٗ اػًبل كُتشٔالد انفشلتيٍ انثبنثخ ٔانشاثؼخ يٍ ػبو شبسن كؼضٕ ف 

2016 . 

  ٍشبسن فٗ أػًبل كُتشٔالد َظبو انتؼهيى انمبََٕٗ انًفتٕح فٗ األػٕاو انجبيؼيخ ي

 . 2016ٔحتٗ  2010

  ثُظبو انتؼهيى انمبََٕٗ انًفتٕح  –ػًم كشئيظ كُتشٔل ٔيشاجغ َتبئج نهًغتٕٖ انثبنج– 

 . 2017/ 2016نهؼبو انجبيؼٗ  – ثكهيخ انحمٕق

  كًغئٕل ػٍ نجبٌ انتخطيظ  –شبسن فٗ أػًبل ٔحذح انجٕدح ٔانتطٕيش انًغتًش

 . 2016ٔحتٗ ديغًجش  2014ٔانًتبثؼخ , ٔانميبط ٔانتمٕيى فٗ انفتشح يٍ ػبو 

  جبيؼخ يذيُخ  –يشغم يُصت يذيش ٔحذح انجٕدح ٔانتطٕيش انًغتًش ثكهيخ انحمٕق

 ٔحتٗ اآلٌ . 2016/ 12/ 26انغبداد يٍ تبسيخ 

  ٔحتٗ  2017يشغم يُصت يذيش ٔحذح انميبط ٔانتمٕيى ثبنكهيخ اػتجبسا يٍ فجشايش ,

 تبسيخّ .

  شبسن فٗ تذسيت انطالة أػضبء انًحكًخ انتذسيجيخ ) اإلفتشاضيخ ( ثكهيخ انحمٕق

 . 2016/ 2015ثبنفصم انذساعٗ األٔل نهؼبو انجبيؼٗ  –جبيؼخ يذيُخ انغبداد 

  ػهٗ اػًبل تذسيت انطالة أػضبء انًحكًخ انتذسيجيخ )اإلفتشاضيخ ( ثكهيخ أششف

 2016/  2015انحمٕق جبيؼخ يذيُخ انغبداد فٗ انفصم انذساعٗ انثبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

. 

 

 

 



 الذوراث التذريبيت وورش العمل : 

 ؼخ انذاخهيخ نتذسيت ٔإػذاد انًشاجؼيٍ ػهٗ انًٕاصفخ انميبعيخ حبصم ػهٗ دٔسح انًشاج

ISO 9001 / 2015   . 

  شبسن ضًٍ فشيك انًشاجؼيٍ انذاخهييٍ ػهٗ يؤعغبد ٔكهيبد جبيؼخ يذيُخ انغبداد– 

 .   ISO 9001 /2015انٗ  -  ISO 9001/2008نتشليخ شٓبدح 

  حبصم ػهٗ يجًٕػخ دٔساد يشكض تًُيخ لذساد أػضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانميبداد

اإلتجبْبد  –ثجبيؼتٗ انًُٕفيخ ٔيذيُخ انغبداد يُٓب  ) اتخبر انمشاس ٔحم انًشكالد 

 –انتؼهى اإلنكتشَٔٗ  –يٓبساد االتصبل فٗ أًَبط انتؼهيى انًختهفخ  –انحذيثخ فٗ انتذسيظ 

 تطهجبد انتمذو نإلػتًبد ( .ي –إداسح األصيبد ٔانكٕاسث 

  ٍشبسن ضًٍ ٔفذ ػٍ جبيؼخ يذيُخ انغبداد فٗ حضٕس يهتمٗ إػذاد لبدح نخذيخ انٕط

/  8/  14ثًؼٓذ إػذاد انمبدح ثحهٕاٌ خالل انفتشح يٍ  –ٔسيبدح انًغتمجم " لبدح ٔطٍ" 

 . 2015/  8/  18ٔحتٗ  2015

 تٕصيف  –شاتيجٗ شبسن فٗ حضٕس انذٔساد انتذسيجيخ ػٍ  " انتخطيظ اإلعت

 ثكهيخ انحمٕق جبيؼخ يذيُخ انغبداد . –انًمشساد ٔانجشايج األكبديًيخ 

  شبسن فٗ حضٕس انًؤتًش انؼهًٗ انذٔنٗ نهجًؼيخ انؼشثيخ نكهيبد انحمٕق انؼشثيخ– 

 . 2015انًُؼمذ فٗ كهيخ انحمٕق جبيؼخ انمبْشح َٕفًجش 

  شبسن فٗ حضٕس انًؤتًش انؼهًٗ انًشتشن ثيٍ كهيخ انحمٕق جبيؼخ انمبْشح ٔ أكبديًيخ

انًُؼمذ ثفُذق ْهيٕثٕنيظ يذيُخ َصش فٗ  –اإليبساد انؼشثيخ انًتحذح  –ششطخ دثٗ 

 . 2016يبيٕ  3 -2انفتشح يٍ 

 الحاسب :

 ( ٗحبصم ػهٗ دٔسح ليبدح انحبعت االنICDL  ) 

 

 اللغت :

 

   انهغخ األو (انهغخ انؼشثيخ ( 

 .  انهغخ االَجهيضيخ   جيذ ٔ حبصم ػهٗ شٓبدح  تٕيفم يٍ جبيؼخ انمبْشح 

   انهغخ انفشَغيخ  جيذ 

 

 المعزفىن:

 
د :   -ا.د  / ػًش دمحم عبنى    " أعتبر انمبٌَٕ انجُبئٗ " ػًيذ كهيخ انحمٕق جبيؼخ انمبْشح 

00201227002400 . 
 جبيؼخ يذيُخ انغبداد .  –أ . د / خبنذ عؼذ صغهٕل " أعتبر انمبٌَٕ انؼبو " ػًيذ كهيخ انحمٕق 

 . 01001433684د :   
 . 966568456280  -د /  سضب انؼجذ  " يذسط انمبٌَٕ انًذَٗ كهيخ انحمٕق جبيؼخ انًُٕفيخ 

 


