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 ٞايدنتٛز/طالٍ بٔ خايد ايطسٜف 

 أضتاذ ايتازٜذ اذتدٜح ٚاملعاصس املػازى جباَع١ اإلَاّ بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ

 :املعًَٛات ايػدص١ٝ 

 ٖـ 7/2/1396ّ املٛافل 8/2/1976َٛايٝد  َٔ -

 َتصٚز ٚي٘ أزبع بٓات. -

 :ٕايعٓٛا 

 سٞ ايفالح )ضهٔ داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ(. -

  13318ايسَص ايربٜدٟ:   3514ص.ب  -

   talal.altorifi@hotmail.comإميٌٝ:  -

  ٚايدٚزات ٚادتٛا٥ص:املؤٖالت ايع١ًُٝ 

  ساصٌ ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع َٔ قطِ ايتازٜذ ٚاذتطاز٠ جباَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد

 ٖـ، بتكدٜس دٝد ددًا.1419/1420اإلضال١َٝ خالٍ ايعاّ ادتاَعٞ 

  َادطتري يف ايتازٜذ اذتدٜح ٚاملعاصس، ختصص تازٜذ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚارتًٝر

)ايعالقات ايطعٛد١ٜ ايبشس١ٜٝٓ يف عٗد املًو عبدايعصٜص(، عاّ ايعسبٞ، عٔ أطسٚست٘: 

 ٖـ، بتكدٜس ممتاش.1425

  دنتٛزاٙ يف ايتازٜذ اذتدٜح ٚاملعاصس َع َستب١ ايػسف األٚىل، ختصص تازٜذ ادتصٜس٠

 1240ايعسب١ٝ اذتدٜح ٚاملعاصس، عٔ أطسٚست٘: )دبٌ مشَّس يف عصس ايدٚي١ ايطعٛد١ٜ ايجا١ْٝ 

 ٖـ.18/6/1433ٖـ / دزاض١ سطاز١ٜ( بتازٜذ 1309 –

  ساصٌ ع٢ً غٗاد٠ ايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ َٔ َعٗد نابًٔ اإلنادميٞ يف املًُه١ املتشد٠

 ّ.2011ٖـ/1432)بسٜطاْٝا(، خالٍ ايعاّ 

  ساصٌ ع٢ً عدد َٔ ايدٚزات املتدصص١ يف زتاٍ ايعٌُ األنادميٞ ٚختصص ايتازٜذ

 اذتدٜح ٚاملعاصس.

 ١ األَري ضًُإ بٔ عبدايعصٜص يدزاضات تازٜذ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ، عٔ زضاي١ ساصٌ ع٢ً َٓش

ٖـ/ دزاض١ سطاز١ٜ(، 1309 – 1240ايدنتٛزاٙ )دبٌ مشَّس يف عصس ايدٚي١ ايطعٛد١ٜ ايجا١ْٝ 

 ٖـ.1429خالٍ ايعاّ 

  ساصٌ ع٢ً دا٥ص٠ خادّ اذتسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص يًتُٝص يف دزاضات
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 ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ.تازٜذ 

 :ارتربات ايٛظٝف١ٝ ٚايع١ًُٝ 

  ُعني َعٝدًا يف قطِ ايتازٜذ ٚاذتطاز٠ جباَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ بتازٜذ

 ٖـ.6/4/1421

  ٖـ.1/12/1427ُعني ستاضسًا يف ايكطِ ْفط٘ بعد سصٛي٘ ع٢ً دزد١ املادطتري بتازٜذ 

  ٖـ.7/8/1433ُعني أضتاذًا َطاعدًا يف ايكطِ ْفط٘ بتازٜذ 

  ٖـ.7/8/1437ُعني أضتاذًا َػازنًا يف ايكطِ ْفط٘ بتازٜذ 

  ٖـ.1421/1426أَني قطِ ايتازٜذ ٚاذتطاز٠ خالٍ ايفرت٠ 

  ٔأَني ايًذ١ٓ املسنص١ٜ يًدطط ٚاملٓاٖر ٚايهتب ٚاملسادع ايدزاض١ٝ جباَع١ اإلَاّ ستُد ب

 ٖـ.1427/1431ضعٛد اإلضال١َٝ خالٍ ايفرت٠ 

 ٖـ.1432ٞ املًو عبدايعصٜص يدزاضات تازٜذ املًُه١، َٓر ايعاّ املٓطل ايعًُٞ يهسض 

  ّٖـ.1432أَني ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يًُؤمتس ايعاملٞ ايجاْٞ عٔ تازٜذ املًو عبدايعصٜص، َٓر ايعا 

  ّٖـ.1433ضهستري األَا١ْ ايعا١َ يًُؤمتس ايعاملٞ ايجاْٞ عٔ تازٜذ املًو عبدايعصٜص، َٓر ايعا 

 تُاد األنادميٞ بكطِ ايتازٜذ ٚاذتطاز٠.عطٛ دت١ٓ ادتٛد٠ ٚاالع 

 .ٍعطٛ دت١ٓ ايدزاضات ايعًٝا يف قطِ ايتازٜذ ٚاذتطاز٠ ٚال ٜصا 

  ٖـ املٛافل 19/12/1433ٚنٌٝ عُاد٠ ايرباَر ايتشطري١ٜ يًػؤٕٚ ايطالب١ٝ، َٓر تازٜذ

 ّ.2015ٖـ/1436ّ ست٢ ايعاّ 4/11/2012

 ًو عبدايعصٜص، ايرٟ أققِٝ بسعا١ٜ خادّ األَني ايعاّ يًُؤمتس ايعاملٞ ايجاْٞ عٔ تازٜذ امل

 ٖـ.20/5/1436اذتسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، يف 

 .َطتػاز َعٗد تازٜذ ايعًّٛ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ 

  ّأضتاذ نسضٞ املًو عبدايعصٜص يدزاضات تازٜذ املًُه١ َٓر ايفصٌ ايدزاضٞ األٍٚ َٔ ايعا

 ٖـ.1437 – 1436ادتاَعٞ 

 ٢ً املػسٚعات ٚايرباَر ايع١ًُٝ بداز٠ املًو عبدايعصٜص.املقػسف ع 

 .ْٞا٥ب ايفسع ايعسبٞ اإلقًُٝٞ جملًظ األزغٝف ايدٚي 

 .عطٛ مجع١ٝ ايتازٜذ ٚاآلثاز ارتًٝذ١ٝ 

 .عطٛ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يًُؤمتس ايعاملٞ ايجاْٞ عٔ تازٜذ املًو عبدايعصٜص 

 .عطٛ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ملؤمتس سا٥ٌ يف عٕٝٛ ايسساي١ 

 :ارتربات اإلعال١َٝ 

  ّستسزًا صشافًٝا يف دسٜد٠ ادتصٜس٠ مبهتب سا٥ٌ خالٍ ايعا ٌُِ  ٖـ.1420َع

  ّٖـ.1420عطٛ ايٓادٟ األدبٞ حبا٥ٌ، ٚعطٛ ايًذ١ٓ املٓرب١ٜ، خالٍ ايعا 

  ٖـ.1423 – 1421ستسز صٝاغ١ يف دسٜد٠ ادتصٜس٠ خالٍ ايفرت٠ 

 طِ ايتشكٝكات ايصشاف١ٝ ٚضهستريًا أسد َؤضطٞ ايطبع١ احمل١ًٝ ايصشف١ٝ اذتٝا٠، ٚز٥ٝظ ق



 ٖـ.1425 – 1424يتشسٜسٖا خالٍ ايفرت٠ 

  ،ٖـ.1425 – 1424ز٥ٝظ حتسٜس زت١ً ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ 

  ٖـ.1427 – 1426ضهستريًا يتشسٜس زت١ً ايُٝا١َ 

  ّٖـ.1428َطتػازًا يتشسٜس صشٝف١ اذتٝا٠ خالٍ ايعا 

 ٖـ ٚال ٜصاٍ.1429حتسٜس زت١ً سا٥ٌ ايصادز٠ عٔ ايػسف١ ايتذاز١ٜ، َٓر ايعاّ  َطتػازًا 

  ٖـ.1431 – 1429املطؤٍٚ عٔ حتسٜس ايصفشات األدب١ٝ يف ايطعٛد١ٜ جمل١ً اجمل١ً خالٍ ايفرت٠ 

  َٔ اإلغساف ع٢ً ايعدد ارتاص ايرٟ أصدزت٘ زت١ً ٚاملفتؼ ايعاّ )زمح٘ اهلل( ٚع٢ً عدٍد

 يف اجمل١ً.املًفات ايصَّشاف١ٝ 

 .اإلغساف ع٢ً املطبٛعات ٚاملٓاضبات ايٛط١ٝٓ يف عُاد٠ ايرباَر ايتشطري١ٜ 

 :ايًػات 

 .ايًػ١ ايعسب١ٝ: ايًػ١ األّ، حتدثًا ٚنتاب١ 

 .ايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ: َطت٣ٛ دٝد حتدثًا ٚنتاب١ 

 :املؤيفات ٚايبشٛخ ٚايدزاضات 

  1953 – 1902ٖـ/1373 – 1319ايعالقات ايطعٛد١ٜ ايبشس١ٜٝٓ يف عٗد املًو عبدايعصٜص َٔ ،"ّ

 َٓػٛزات داز٠ املًو عبدايعصٜص.

  دزاض١ يف ايدٚافع ٚاألٖداف، حبح ستفٛظ يف َهتب١  –زسالت ايػسبٝني إىل ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ

 املًو فٗد ايٛط١ٝٓ، مل ٜتِ ْػسٙ ي١ٝٓ ايباسح تطٜٛسٙ يهتاب.

 ػازن١ يف حتكٝل نتاب )دخٍٛ ايدع٠ٛ اإلصالس١ٝ إىل دٓٛب ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ( امل

 يًُؤيف/ٖادٟ ايعذًٝٞ، حتت ايٓػس.

  ّقتٌ اإلخ٠ٛ ٚأقفاص األَسا٤ يف عصس ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ، حبح َٓػٛز يف زت١ً داَع١ أ

 ايكس٣.

  املًو ايعالقات اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ يًػٝذ خصعٌ ٚأثسٖا ع٢ً َٛقف٘ َٔ ايصساع بني

ّ(، حبح َٓػٛز يف زت١ً 1922 – 1900ٖـ/1340 – 1318عبدايعصٜص ٚإَاز٠ آٍ زغٝد يف سا٥ٌ )

 ادتُع١ٝ ايتازخي١ٝ ايطعٛد١ٜ.

  ٖـ، َٓػٛز يف زت١ً ايدزع1340.١ٝ – 1334األش١َ االقتصاد١ٜ يف سا٥ٌ خالٍ ايفرت٠ 

  1944 – 1925ٖـ/1363 – 1344اذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف عسبطتإ ٚضٝاض١ بسٜطاْٝا جتاٖٗا ،ّ

 َٓػٛز يف زت١ً مجع١ٝ ايتازٜذ ٚاآلثاز ارتًٝذ١ٝ.

  دزاض١ سطاز١ٜ" ْػس نسضٞ املًو  –نتاب "إَاز٠ سا٥ٌ يف عصس ايدٚي١ ايطعٛد١ٜ ايجا١ْٝ

 ضًُإ بٔ عبدايعصٜص يدزاضات تازٜذ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ جباَع١ املًو ضعٛد.

 ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ.حبح ايُبعد ايسَٚاْطٞ يف نتابات ايسساي١ األٚزبٝني إىل  

 .حبح ايسفاٙ االدتُاعٞ يف عٗد املًو ضعٛد 

 .سكٛم غري املطًُني يف ٚثٝك١ املد١ٜٓ 



 

 :ارتربات ايع١ًُٝ 

 ٚاإلغساف ع٢ً عدٍد َٔ زضا٥ٌ املادطتري يف ختصص املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  املٓاقػ١

 ٚارتًٝر اذتدٜح ٚاملعاصس، ٚختصص ايتازٜذ ايعجُاْٞ ٚايرتنٞ اذتدٜح ٚاملعاصس.

 .سهَِّ عددًا َٔ األعُاٍ ايع١ًُٝ ٚاإلعال١َٝ ٚاألدب١ٝ 

 :ايدٚزات ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات 

 ٖـ ببشح 20/5/1438 – 18يف ًَتك٢ سامت ايطا٥ٞ األٍٚ حبا٥ٌ خالٍ ايفرت٠  املػازن١

 دزاض١ َكاز١ْ باملصادز ايعسب١ٝ". –عٓٛاْ٘: "سامت ايطا٥ٞ يف أدب زسالت ايػسبٝني 

 " دٚز٠ ايكٝاد٠ املٛثٛق١، عكدتٗا غسن١Franklin Covey ٖـ 21/12/1433" يف دبٞ، بتازٜذ

 ّ.6/11/2012املٛافل 

 ْد٠ٚ "ايّٝٛ ايٛط:ي: َالَ  املاضٞ ٚآَاٍ املطتكبٌ"، اي ي أقُٝت مبٓاضب١ ايّٝٛ املقػازن١ يف 

 يًًُُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. 83ايٛط:ي 

  املقػازن١ يف ْد٠ٚ ايتُجٝالت املها١ْٝ عٔ غب٘ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ جباَع١ ايطٛزبٕٛ ببازٜظ

ىل ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ" خالٍ ببشح بعٓٛإ: "ايُبعد ايسَٚاْطٞ يف نتابات ايسساي١ األٚزبٝني إ

 ّ.2016أنتٛبس  21 – 20ٖـ/1438ستسّ  20 – 19ايفرت٠ 

  املقػازن١ يف ْد٠ٚ دٚز ايتعًِٝ ايعايٞ يف عٗد املًو ضعٛد يف حتكٝل ايسفاٙ االدتُاعٞ ببشح

 ّ.2016ْٛفُرب  7ٖـ/ 1438صفس  7بعٓٛإ: "ايسفاٙ االدتُاعٞ يف عٗد املًو ضعٛد" يف 

 ك٢ ايعًُٞ املقكاّ يف ايٝابإ سٍٛ بٓا٤ ايعالقات اإلْطا١ْٝ بًػ١ اذتٛاز: ٚثٝك١ املقػازن١ يف املًت

 8 – 7املد١ٜٓ أمنٛذدًا ببشح بعٓٛإ: "سكٛم غري املطًُني يف ٚثٝك١ املد١ٜٓ" خالٍ ايفرت٠ 

 ّ.2016أنتٛبس  9 – 8ٖـ/ 1438ستسّ 

  :املٗازات اإلضاف١ٝ 

 ت٘.ايتُهٔ َٔ اضتدداّ اذتاضب اآليٞ جبُٝع َٗازا 

 .ٟتطٜٛس ايعٌُ اإلداز 

 


