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 الغُشج الزاذُح

 للذكرىسج / وعام هحوذ أحوذ تالتل

C.V 

 
 أوالً تُاًاخ ؽخصُح:ـ

 د/ وعام هحوذ أحوذ تالتلاالعن :  -

   3/8/4794ذاسَخ الوُالد:ـ  -

 هحافظح الوٌىفُح - هحل الوُالد:ـ ؽثُي الكىم -

   هصشَح -العٌغُح: -

 الذَاًح:ـ هغلوح -

 الحالح االظرواػُح:ـ هرضوظح -

 ؽثُي الكىم -بػ طلؼد حش 47الؼٌىاى:ـ  -

E- Wesam_Blabel@yahoo.com.  

 24222828332 - 24229298285ذلُفىى:ـ 

 ظاهؼح الوٌىفُح. -الىظُفح الحالُح:ـ هذسط ػلن االظرواع تكلُح اِداب

 -شاًًُا: الوؤهالخ الؼلوُح:

 :ترقةذَش  4776ٌىفُةح دوس هةاَى ظاهؼةح الو -اظرواع كلُح اِداب -اللُغاًظ

 ."جيذ جًذا هع هزتبت الشزف"

  4779حاصلح ػلً الغٌح الروهُذَح للواظغرُش فٍ ػام. 

 " أثز تأًيث  حاصلح ػلً دسظح الواظغرُش فٍ ػلن االظرواع فٍ هىضىع:ـ

دراسثت هيذاًيثت يثس ر ث   -األسزة على هسبهوت الوثزأة يثس سثىل ال وث 

 ."هوتبس"َش ترقذ 2224" ػام هحبيظت الوٌىييت

 " وضثثع حاصةةلح ػلةةً دسظةةح الةةذكرىساٍ فةةٍ ػلةةن االظروةةاع فةةٍ هىضىع:ةةـ

دراست هيذاًيت على عيٌثت هثي الوشثت بث م لثن  -الوزأة يس البح  ال لوس

ترقةةذَش  2242" ػةةام االجتوثثبف يثثس الابه ثثبث وهزاحثثش البحثثى  الو ثثز ت

 ."هزتبت الشزف األولى، هع التىصيت مطبع الزسبلت على ًفقت الابه ت"
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 شالصًا:ـ الرذسض الىظُفٍ:ـ

 .5/5/4779ػٌُد كوؼُذ تقغن االظرواع تكلُح اِداب ظاهؼح الوٌىفُح فٍ  -4

ظاهؼةةح  -ػٌُةةد فةةٍ دسظةةح هةةذسط هغةةاػذ تقغةةن االظروةةاع تكلُةةح اِداب -2

 2224الوٌىفُح ػام 

ظاهؼةح الوٌىفُةح ػةام  -ػٌُد فٍ دسظح هذسط تقغن االظرواع تكلُةح اِداب -3

2242. 

 الؼلوٍ:ـ ساتًؼاـ الٌؾاط

، تالرؼةاوى تةُي 4779ؽاسكد فٍ تحس الرأهُي الصحٍ الؾاهل فةٍ َىًُةى  -4

 وصاسج الصحح وهشكض الذساعاخ الىطٌُح توحافظح الوٌىفُح.

"الٌغق القُوةٍ فةٍ ـ اًضود إلً فشَق الؼول الوُذاًٍ فٍ الثحس الخاؿ ت -2

دساعةةةح هُذاًُةةةح فةةةٍ نشَةةةح  -الشَةةةل الوصةةةشٌ، نةةةُن اسًرةةةاض واالعةةةرهال 

والرةةةةاتغ للوشكةةةةض القةةةةىهٍ للثحةةةةىز االظرواػُةةةةح  4779ػةةةةام  هصةةةةشَح"

 والعٌائُح.

 4779ػولد ضوي الفشَق الؼلوٍ توحافظح الوٌىفُةح اػرثةاساً هةي ًةىفوثش  -3

فةةٍ الثشًةةاهط القةةىهٍ للرٌوُةةح الشَفُةةح الوركاهلةةح "ؽةةشو " ذحةةد إؽةةشا  

 الوشكض القىهٍ للثحىز تالذنٍ.

وةشأج/ الشظةل والرٌوُةح فةٍ ؽاسكد تٌعاغ فٍ الٌذوج الخاصح ػةي نضةاَا ال -4

والوٌؼقةةةذج تالصةةةٌذو  االظروةةةاػٍ للرٌوُةةةح تالرؼةةةاوى هةةةغ  4779هةةةاسط 

 تشًاهط اْهن الورحذج اسًوائٍ.

ؽةةاسكد تٌعةةاغ فةةٍ ًةةذوج حةةىف إلشةةا  كافةةح أؽةةكاف الروُُةةض ضةةذ الوةةشأج  -5

تالرؼاوى تُي كلُح الثٌاخ ظاهؼح ػُي ؽوظ وظوؼُح الوشأج العذَذج فٍ ػام 

2222. 

وسؽةةةح ػوةةةل ػةةةي ػوالةةةح اْطفةةةاف فةةةٍ الضساػةةةح الوخةةةاطش ؽةةةاسكد فةةةٍ  -6

والوحةةةارَش فةةةٍ ظةةةل الظةةةشو  الشاهٌةةةح تالرؼةةةاوى تةةةُي ظاهؼةةةح الوٌىفُةةةح 

 .2225وهؤعغح فشَذسَؼ إَثشخ اْلواًُح ػام 

ؽةةةةةاسكد فةةةةةٍ وسػ الؼوةةةةةل ػةةةةةي: حقةةةةةى  الوةةةةةشأج وال فةةةةةل، والوةةةةةشأج  -9

والوؾةةشوػاخ الصةةشُشج، والوةةشأج والرٌوُةةح. ورلةةع ضةةوي هؾةةشوع الوةةشأج 

والرٌوُةةح تالرؼةةاوى تةةُي ظةةاهؼرٍ الوٌىفُةةح وظاهؼةةح كىًُكرُكةةد اْهشَكُةةح 

 (.2228، 2229، 2226لصالز )أػىام ػلً الرىالٍ 

ظاهؼةةةةح الوٌىفُةةةةح ػةةةةي  -ؽةةةةاسكد فةةةةٍ الوةةةةؤذوش الغةةةةٌىٌ لكلُةةةةح اِداب -8

 .2242ًىفوثش  4: 2الؼؾىائُاخ فٍ هصش فٍ الفرشج هي 

تةةغ لكلُةةح اِداب هىَةةح ؽةةاسكد تالحضةةىس والرٌظةةُن للوةةؤذوش الؼلوةةٍ الشا -7

 . 2244ًىفوثش  6 – 4هصش: الوٌ لق ًحى الرٌوُح الوغرذاهح 
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ؽةةاسكد تالحضةةىس  والرٌظةةُن للوةةؤذوش الؼلوةةٍ الةةذولٍ اْوف لقغةةن  -42

 34اللشةةح الؼشتُةةح  تؼٌةةىاى: أعةةغلح الثالاةةح والذساعةةاخ الثٌُُةةح فةةٍ الفرةةشج  

  . 2245فثشاَش  2ٌَاَش 

ج الرةةةةذسَة تالكلُةةةةح هةةةةي ذقلةةةةذخ هٌصةةةةة الوةةةةذَش الرٌفُةةةةزٌ لىحةةةةذ -44

 . 2/4/2245وحرً  23/2/2244

حضىس هؤذوش  ائرال  العوؼُاخ  الوصشَح هٌاهضح خراى اسًاز  -42

 . 45/6/2245فٍ 

ؽاسكد تالحضىس فٍ فؼالُاخ الوؤذوش الذولٍ الصةاهي لكلُةح الثٌةاخ  -43

ظاهؼةةةح ػةةُي ؽةةةوظ تؼٌةةةىاى: الوةةةشأج و فةةةا   –لةةّداب والؼلةةةىم والرشتُةةةح 

هةةاسط  7 – 8اِهةةاف فةةٍ الفرةةشج هةةي  –الروكةةُي  –اخ الوغةةرقثل : الرحةةذَ

2246 . 

 –تالحضةةةىس فةةةٍ الوةةةؤذوش الةةةذولٍ الصالةةةس لكلُةةةح اِداب ؽةةةاسكد  -44

ظاهؼةةح حلةةةىاى تؼٌةةةىاى: هغةةةرقثل الذساعةةاخ الثٌُُةةةح فةةةٍ الؼلةةةىم اسًغةةةاًُح 

 .  2246هاسط  46 – 45واالظرواػُح فٍ الفرشج هي 

ذوش الؼلوٍ الغةادط ؽاسكد فٍ ذحكُن هؾاسكاخ ال الثاخ فٍ الوؤ -45

 2هـ22/4/4436 – 47تعاهؼح الذهام خالف الفرشج 

 الخبزاث ال وليت:خبهًسب: 

 

هزاجع مبلهيئت القىهيت لضوبى جىدة الت لين واالعتوبد لوؤسسبث الت لثين  -1

 .7112هب قب  الابه ى هٌذ  

ًبئثثثد هثثثذ ز وجثثثذة الاثثثىدة مقسثثثن االجتوثثثبف جبه ثثثت الوٌىييثثثت لل ثثثبهيي  -7

 . 7112/7112، و  7112/7112الذراسييي 

 2242/2244اًضةةود إلةةً ذؾةةكُل هعلةةظ نغةةن االظروةةاع للؼةةام العةةاهؼٍ  -3

 ن ترلع الفرشج.غوػولد كأهُي لوعلظ الق

ظاهؼةح الوٌىفُةح للؼةام  -ؽاسكد كؼضةى فةٍ لعٌةح الوخرثةشاخ تكلُةح اِداب -4

 .2244 -2242العاهؼٍ 

ذؼوةةل كوةةذَش لؾةةؼثح هؼلىهةةاخ وتحةةىز طفةةل القشَةةح توعلةةظ إداسج هشكةةض  -5

ِداب ظاهؼةةح الوٌىفُةةح هٌةةز االخذهةةح لالعرؾةةاساخ الثحصُةةح واللشةةاخ تكلُةةح 

 .ولوذج ػاهُي هررالُُي  32/8/2242

اًضود إلً وحذج الوؾاسكح الوعروؼُح تالكلُح الراتؼح لىكُةل الكلُةح لؾةغىى  -6

اسكد هةةي خاللهةةا فةةٍ القُةةام تالؼذَةةذ هةةي خذهةةح الوعروةةغ وذٌوُةةح الثُغةةح وؽةة

   .للوعروغنىافل الرىػُح 

 تالوٌىفُح.العوؼُح الوصشَح للٌهىض تالوشأج وال فل ػضى ت -أ 

 العوؼُح الوصشَح لذساعاخ الهعشج تالوٌىفُح .ػضى ت -ب 
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ػولد كوذَش لؾؼثح ودساعاخ وتحىز ال فل توعلظ إداسج هشكةض الخذهةح  -ض 

وحرةةً  2244اِداب ؽةةهش أاغةة ظ لالعرؾةةاساخ الثحصُةةح واللشةةاخ تكلُةةح 

 اِى .

 ال الب الرؼلُن لعٌح ؽغىى  -د 

 عادًعا:ـ الحصىف ػلً الذوساخ الورخصصح:ـ

فٍ ذٌوُح نذساخ أػضا  هُغح الرةذسَظ فةٍ الثةشاهط  حصلد ػلً دوساخ  -4

 :الرالُح

 .3/4/2226حرً  28/4/2226ههاساخ االذصاف الفؼاف هي  -

 .9/2/2226حرً  4/2/2226الرذسَظ الفؼاف هي  -

 .22/2/2226حرً  47/2/2226أعالُة الثحس الؼلوٍ هي  -

 .28/2/2226حرً  26/2/2226ههاساخ الرفكُش هي  -

 .4/3/2228حرً  2/3/2228ًظن االهرحاًاخ وذقىَن ال الب هي  -

 .4/6/2242حرً  32/5/2242إداسج الفشَق الثحصٍ هي  -

 . 48/4/2242حرً  45/4/2242الغاػاخ الوؼروذج هي  -

 .2224إػذاد الوؼلن العاهؼٍ ػام  حاصلح ػلً دوسج -2

 حاصلح دوسج الحاعة اِلٍ واالًرشًد هي ظاهؼح الوٌىفُح. -3

( فةةٍ SPSSحاصةةلح ػلةةً دوسج هكصفةةح فةةٍ تشًةةاهط الرحلُةةل اسحصةةائٍ ) -4

الؼاهةةةح  هةةةي هشكةةةض الخذهةةةح 32/5/2244إلةةةً  45/5/2244الفرةةةشج هةةةي 

   . تعاهؼح الوٌىفُح 

فةٍ الفرةشج  SPSSل اسحصائٍ حاصلح ػلً دوسج هكصفح فٍ تشًاهط الرحلُ -5

 .هي كلُح ال ة تعاهؼح الوٌىفُح  2242ٌَاَش  24 – 22هي 

جبصلت على دوراث هتخ  ت هي الهيئثت القىهيثت لضثوبى جثىدة الت لثين  -2

 وهس حبآلتس : لوؤسسبث الت لين ال بلس واالعتوبد 

  72/9/7112التقثثى ن الثثذاتس لوؤسسثثبث الت لثثين ال ثثبلس يثثس الفتثثزة هثثي 

 . 01/9/7112وجتى 

  تىصثثي  البثثزاهل والوقثثزراث وتقثثى ن ًثثىاتل الثثت لن لوؤسسثثبث الت لثثين

 . 79/11/7112وجتى  72/11/7112هي  ال بلس يس الفتزة

  وجتثى  79/11/7112الوزاج ت الخبرجيت لوؤسسبث الت لين ال بلس هثي

 م. 1/17/7112

  وجتثى  1/7/7112لوؤسسثبث الت لثين ال ثبلس هثي التخطيط االستزاتياس

 م .7/7/7112

ورشثثثت عوثثث  م ٌثثثىاى : ه ثثثب يز اعتوثثثبد حليثثثبث وه بهثثثذ الت لثثثين ال ثثثبلس  -2

 . 79/2/7112" يس  ىم 7112 ىليى  –"اإلصذار الثبل  
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جبصلت على دوراث هتخ  ت هي الهيئثت القىهيثت لضثوبى جثىدة الت لثين  -2

 واالعتوبد لوؤسسبث الت لين هب قب  الابه س وهس حبآلتس : 

 الت لثثين لوؤسسثثبث الت لثثين قبثث  الاثثبه س  التقثثى ن الثثذاتس وضثثوبى جثثىدة

 . 01/11/7112إلى  11/ 72إصذار جذ   يس الفتزة هي 

  تقثثى ن ًثثىاتل الثثت لن وخثثزائط الوثثٌهل وهؤسسثثبث الت لثثين قبثث  الاثثبه س

 . 72/17/7112إلى  72/17إصذار جذ   يس الفتزة هي 

  الوزاج ثثت الخبرجيثثت لوؤسسثثبث الت لثثين قبثث  الاثثبه س إصثثذار جثثذ   يثثس

 . 72/1/7112إلى  77/1تزة هي الف

 وهبراث والووبرسبث الايذة للوزاج ت الخبرجيت موؤسسبث الت لثين قبث  ال

إلثثثى  4/7يثثثس الفتثثثزة هثثثي  7112الاثثبه س : ودورة هتقذهثثثت ا إصثثثذار 

2/7/7112 . 

 عاتًؼا:ـ الوىاد الرٍ نود ترذسَغها:ـ

 هٌاهط الثحس االظرواػٍ. -4

 ػلن االظرواع الصٌاػٍ. -2

 تلشح ػشتُح.ًصىؿ اظرواػُح  -3

 نضاَا اظرواػُح هؼاصشج. -4

 (.4إحصا  ) -5

 هىاد الرذسَة الوُذاًً تالفش  اْستؼح. -6

 .هادج ذٌوُح الوعروغ تذتلىم الرٌوُح  -9

 .هادج الغُاعاخ االظرواػُح تذتلىم الرٌوُح -8

 هادج ناػح تحس )ػلن اظرواع الوشأج(. -7

ذن االؽرشا  فٍ لعٌح ذ ىَش الوقشساخ الخاصح تالرذسَة الوُةذاًٍ  -42

، ونذ ذن فؼالً ذؼذَالخ الوحرىي 2242/ 2244تالقغن الؼلوٍ للؼام الحالٍ 

   .ثُقها الؼلوٍ وذ 

 شاهًٌا اسؽشا  ػلً الشعائل الؼلوُح : 

ػةةةضج ػثةةةذ الثاعةةةظ ػثةةةذ الةةةىدود تؼٌةةةىاى: الؼىاهةةةل الثٌائُةةةح الوةةةؤششج ػلةةةً  -4

ُح الوؾاسكح الغُاعُح للوشأج : دساعح هُذاًُح فٍ نشَح نلرً توحافظح الوٌىف

 . 43/3/2243، هاظغرُش تراسَخ 

أعةةةوا  حوةةةذٌ ػفُفةةةٍ تؼٌةةةىاى : الوؼىنةةةاخ االظرواػُةةةح لوؾةةةاسكح الوةةةشأج  -2

الوؼُلح فٍ الرٌوُةح : دساعةح هُذاًُةح فةٍ هذٌَةح هصةشَح ، هاظغةرُش ترةاسَخ 

44/5/2244 . 

أهةةل أحوةةذ فشَةةذ الؾةةافؼٍ تؼٌةةىاى : اْتؼةةاد الوعروؼُةةح لروكةةُي الؾةةثاب فةةٍ  -3

ساعةةح هُذاًُةةح ػلةةً ػٌُةةح هةةي الؾةةثاب توذٌَةةح ؽةةثُي الوعروةةغ الوصةةشٌ : د

 . 44/5/2244الكىم هحافظح الوٌىفُح دكرىساٍ تراسَخ 
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ستةةاب هحوةةىد الؼُغةةىي : عُاعةةاخ الروكةةُي االنرصةةادي للوةةشأج فةةً هصةةش  -4

 .2249:دساعح ذقُُوُح، هاظغرُش 

الؾةةُوا  ػثذالشعةةىف تهٌغةةً عةةىَلن : اْتؼةةاد االظرواػُةةح للؼٌةةل: دساعةةح  -5

  .2248، هاظغرُش  عشائن الؼٌل العٌغً ضذ اْطفافذحلُلُح ل

 


