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 :بُاهاث الشخصُتال 

 ـل:  الاظم                                                                                              .عمـــاد محمــذ عـبذهللا حـبًر

  : خ اإلاُالد  .1979اهخىبش  15جاٍس

 مذًىت بشهت العبع ، محافظت اإلاىىفُت ملش ؤلاكامت : 

  عىل زوج َوحخماعُت : متالحالت الا. 

  بلعم علم الىفغ / ولُت آلاداب/ حامعت اإلاىىفُتالىظُفت : مذسط 

 بجامعت الجىف / اإلاملىت العشبُت الععىدًت حالُا معاس للخذَسغ 

                                                                       

  -:العلمُت ثهؤلال اإلا (1

  مع  ًش مشجبت الششف ألاولىبخلذ 2012 الثالث مً ًىلُى فيآلاداب جخصص علم هفغ  فيهال دسحت الذهخىساه

، بعىىان )حىدة وأظلىب الحُاة لذي عتالخىصُت بالؼبع والخذاول مع الجامعاث ألاخشي على هفلت الجام

بُت(.  مٍشظاث اظدئصال الشحم : دساظت شبه ججٍش

 بخلذًش ممخاص مع الخىصُت بالؼبع والخذاول  2007ماًى  فيآلاداب جخصص علم هفغ  فيدسحت اإلااحعخير  هال

ض ى )حىدة الحُاة وبعع مخغيراث الشخصُت لذي فئخين مً مش  مع الجامعاث ألاخشي على هفلت الجامعت

 .ألالم اإلاضمً ملاسهت بأصحاء(

 2001علم الىفغ، ولُت آلاداب، حامعت اإلاىىفُت عام مً كعم لِعاوغ هال دسحت ال  
ً
بخلذًش حُذ حذا

 على اليلُت. والثاويترجِب ألاول على الذفعت بو 

 

 :الذسحاث الىظُفُت (2

  2012مبر عام ظبخ 24 فيُعين بىظُفت مذسط بلعم علم الىفغ ، ولُت آلاداب، حامعت اإلاىىفُت. 

  2007ًىلُى  فيُعين بىظُفت مذسط معاعذ بلعم علم الىفغ، ولُت آلاداب، حامعت اإلاىىفُت. 

  ل  فيُعين بىظُفت معُذ بلعم علم الىفغ، ولُت آلاداب، حامعت اإلاىىفُت  .2002أبٍش

 

عُت (3  :اإلاىاد الخذَس

  بيجذَسغ مادة علم الىفغ  .2012/2013/2014/2015/2016لؼالب الفشكت الثاهُت أعىام   الخجٍش

  خ علم الىفغ لؼالب الفشكت الثاهُت أعىام  .2012/2013/2015جذَسغ مادة جاٍس

  2013/2014 عاميجذَسغ مادة اللُاط الىفس ي لؼالب الفشكت الثالثت. 

  2013/2014/2015/2016ثاهُت أعىام علم الىفغ لؼالب الفشكت ال فيجذَسغ مادة ججاسب/ 

2017/2018/2019. 

 2015/2019جاسب فى الشخصُت لؼالب الفشكت الثالثت عام جذَسغ مادة ج. 



  ب باث مُذاهُت إولُيُىُت )جذٍس بمعدشفى الخاهىت لألمشاض الىفعُت( لؼالب  عمليجذَسغ مادة جذٍس

 .2012/2013/2014/2015/2016/2018/2019أعىام  اللِعاوغ

  2015/2016 عاميلؼالب اللِعاوغ  1جذَسغ مادة مىاهج البحث. 

 2018/2019 /2017 /2016الىفس ي لؼالب اللِعاوغ أعىام  ة الؼبجذَسغ ماد. 

  2015/2016 عاميماحعخير )الذساظاث الُعلُا(  جمهُذيجذَسغ مادة جصمُم اخخباس هفس ي لؼالب. 

  2015/2017 عاميالخخاػب )الذساظاث الُعلُا(  دبلىمجذَسغ مادة اللُاط الىفس ي لؼالب. 

  2016 الخخاػب )الذساظاث الُعلُا( عام دبلىملؼالب اإلاذاسط  فيجذَسغ مادة علم الىفغ. 

  2017الخخاػب )الذساظاث الُعلُا( عام  دبلىمجذَسغ مادة الخألُل الىفس ي للمسجىهين لؼالب. 

  ت والاحخماع وؤلاعالم  أعىام جذَسغ مادة علم الىفغ العام ألكعام اللغت العشبُت واللغت ؤلاهجليًز

2012/2013/2014 /2015/2016/2017/2018/2019. 

  2017جذَسغ مادة علم هفغ الىمى بيلُت الخمٍشع عام. 

  2019جذَسغ مادة علم الىفغ العام بيلُت الصُذلت عام. 

 

  العلميؤلاهخاج  (4

 :)هخب( 

  بيعلم الىفغ  .2012، مىخبت الشحمت، الخجٍش

  ،باث إولُيُىُت، مىخبت الشحمت  .2012جذٍس

  ،خ علم الىفغ، مىخبت الشحمت  .2012جاٍس

 2013للُاط الىفس ي، مىخبت الشحمت، ا. 

  ،2013ججاسب فى علم الىفغ، مىخبت الشحمت. 

  ،2015اللُاط الىفس ي : الذساظاث الُعلُا، مىخبت الشحمت. 

  ،2015ججاسب فى الشخصُت، مىخبت الشحمت. 

  2015، مىخبت الشحمت، 1مىاهج البحث. 

  2016، مىخبت الشحمت، الىفس يالؼب. 

 2017لشحمت،علم هفغ الىمى، مىخبت ا. 

  2018، لكىادًعلم الىفغ البعُؽ، داس 

 

 )أبحار( :

 م بحثى مً اللعم بحث والاحتراق الىفس ي لألمهاث  ألاخالقيألبعاد الزواء  اليعبي"ؤلاظهام  باالشتران مع فٍش

 واإلاعلماث في الخيبهؤ ببعع الخصائص العلىهُت لذي أػفال الشوطت بمحافظت اإلاىىفُت، مجلت علم الىفغ، 

 .92-29، ص ص 2019ماسط  (، فبراًش :120)العذد



 اإلاعخجذ فيروط وىسوها إلاشض ى عُىت مً أػلم الشعاًت الصحُت لالىفعُت  الحالت(COVID-19 ) ببعع

ص ، 2021ظبخمبر : ًىلُى (، 130العذد )، مجلت علم الىفغ، بمحافظت اإلاىىفُت الصحيمعدشفُاث العضل 

 .189-155ص 

 اث والععىدًاث معجي الحُاة والىعي الزاحي لذي عُىت مً ا لت ولُت ، مجثـبعذ جىكف الؼملعُذاث اإلاصٍش

 آلاداب، حامعت اإلاىىفُت )جحذ الؼبع(

 بمجمىعت مً ألابحار عً الشخصُت والصحت الىفعُت واإلاشأة والشباب وؤلاسشاد الىفس ي. مهخم 
ً
 حالُا

 

بُت : (5  الذوساث الخذٍس

 

  ( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث دوسة )الجىاهب اإلاالُت واللاهىهُت فى الاعمال الجامعُتاحخاص

 .15/5/2012: 13اء لُئت الخذَسغ واللُاداث بجامعت اإلاىىفُت خالل الفترة بين أعظ

  م الؼالباحخاص ( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث أعظاء لُئت دوسة )هظم الامخحاهاث وجلٍى

 .8/5/2012: 6الخذَسغ واللُاداث بجامعت اإلاىىفُت خالل الفترة بين 

  ( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث أعظاء لُئت الخذَسغ واللُاداث العلمياليشش دوسة )احخاص

 .8/5/2012: 6بجامعت اإلاىىفُت خالل الفترة بين 

  ت لذعم اإلاجخمع اإلاذويإلاهؤظعاث اإلاجخمع  الاظتراجُجيدوسة )الخخؼُؽ احخاص  في  ألاللي( مً اإلاهؤظعت اإلاصٍش

 .2012ماسط  16

  بُت على الحاظب س ذو الاحخاص مً مشهض هظم وجىىىلىحُا اإلاعلىماث  2012ظاعت( فى ماسط  66) آلالية الخذٍس

 (.ICDL) حعادل سخصت والتيبجامعت اإلاىىفُت 

  دوسة )مششوعاث البحىر الخىافعُت اإلاحلُت والعاإلاُت( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث احخاص

 .20/12/2011: 18بجامعت اإلاىىفُت خالل الفترة بين أعظاء لُئت الخذَسغ واللُاداث 

  دوسة )جىظُم اإلاهؤجمشاث العلمُت( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث أعظاء لُئت الخذَسغ احخاص

 .27/12/2011: 25واللُاداث بجامعت اإلاىىفُت خالل الفترة بين 

 تراجُجُت وجىمُت كذساث أعظاء لُئت الخذَسغ دوسة )الخذَسغ الفعال( مً مشهض الذساظاث الاظ احخاص

 .18/4/2007: 15واللُاداث بجامعت اإلاىىفُت خالل الفترة بين 

  دوسة )العاعاث اإلاعخمذة( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث أعظاء لُئت الخذَسغ احخاص

 .4/4/2007: 2واللُاداث بجامعت اإلاىىفُت خالل الفترة بين 

  مهاساث الاجصال الفعال( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث أعظاء لُئت الخذَسغ  دوسة احخاص(

 .27/3/2007: 25واللُاداث بجامعت اإلاىىفُت خالل الفترة بين 

  دوسة )أخالكُاث وآداب اإلاهىت( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث أعظاء لُئت الخذَسغ  احخاص

 .20/3/2007: 18ت اإلاىىفُت خالل الفترة بين واللُاداث بجامع



  دوسة )اعذاد اإلاعلم( مً مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت وجىمُت كذساث أعظاء لُئت الخذَسغ واللُاداث  احخاص

ل  فيبجامعت اإلاىىفُت                         2003أبٍش

 

 اإلاهؤجمشاث العلمُت : (6

  ذودًت آلافاق وسحابت الاهؼالق"، اإلاىعلذ جحذ سعاًت وصاسة للمعىين بين مح الثلافيشاسن بمهؤجمش "الخمىين

ش الشعاًت الىفعُت 2017الثلافت والهُئت العامت للصىس الثلافت خالل دٌعمبر  ، بحث بعىىان : جؼٍى

 .640:  599والاحخماعُت لذي اإلاعىين، ص ص

  ( اإلاى الفجيشاسن بفعالُاث مهشحان )ؤلابذاع
ً
محافظت أظُىغ سحاب  فيعلذ العابع لألػفال اإلاعاكين رلىُا

 .2013فبراًش  7: 5جحذ سعاًت الجمعُت اليعائُت بجامعت أظُىغ للخىمُت خالل الفترة بين 

  
ً
شاسن بفعالُاث مهشحان )أػفال أبؼال(  الثالث اإلاىعلذ جحذ سعاًت حمعُت هُان للؼفل اإلاعاق رلىُا

 .2012الصُذ نهاًت فبراًش  بىادي

 ( اإلاىعلذ بمحافظت أظُىغ جحذ  الفجيذاع شاسن بفعالُاث مهشحان )ؤلاب
ً
العادط لألػفال اإلاعاكين رلىُا

 .2012فبراًش  10: 8سعاًت الجمعُت اليعائُت بجامعت أظُىغ للخىمُت خالل الفترة بين 

 

 : تؤلاداٍساإلاهام  (7

  ًبلفُى لزواء الشاشذًً -اخخباساث )وهعلش في 2003خبير اللُاظاث الىفعُت بمعمل علم الىفغ م

حشؼلذ / اخخباس  شاللين / وهعلش للُاط رواء ألاػفال /  اخخباس جىصُل الذوائش / اخخباس البىذسواإلا

/ اخخباس جفهم اإلاىطىع  H.T.Pظخاهفىسد بُيُه الصىسة الخامعت/ اخخباس سظم اإلانزل والشجشة والشخص  

 (. M.M.P.I ت مخعذد الاوحهللشخصُ امُىِعىج/ اخخباس  C.A.T/ اخخباس جفهم اإلاىطىع لألػفال   T.A.Tللىباس  

  2019وحتى  2003العللُت مً مشاض لأل  م علم الىفغ بمعدشفُاث الخاهىتكعب لؼال  الشئِغاإلاذسب. 

 2007 ماسطمً  محاطش بجمعُت مىع اإلاعىشاث بشبين اليىم. 

 2019حتى ًىاًش   2008)سصذ واظخخشاج الىدُجت( مً ًىاًش  والشابعت عظى الجىدة بىىترول الفشكت الثالثت. 

  2011حتى ًىاًش  2009عظى صىذوق الضمالت بيلُت آلاداب ، حامعت اإلاىىفُت مً ًىاًش. 

  2009مً هىفمبر  بشبين اليىم ؤلاكلُميمحاطش بمشهض الاجحاد. 

  مذًش عمل لفترة 
ً
 .2012 لُل روي الاحخُاحاث الخاصت وأظشلم باإلاىىفُت خالل عامشهض البعمت لخأإلا ا

  م الجى  .2014حتى ماًى  2012دة بيلُت آلاداب عً كعم علم الىفغ مً فبراًش ميعم فٍش

   ماحعخيرلل سظاالث 6  عذدمششف على. 

  ت بمذاسط  محاطش شبين اليىم وبشهت العبع )ملاومت الخذخين/ ؤلادمان/صىاعت  مشهضي جىمُت بشٍش

 الخفىق/اإلازاهشة الفعالت(. 

ذ الالُىترووي  Dremado@yahoo.com:  البًر

 


