
 .ايػٝش١ إبساِٖٝ بٔ عبدايسمحٔ بٔ ذلُد/ د: االضِ

ــ                                                                                1382ٖ: املٝالد تازٜذ -

 
 (.غكسا٤ حملافع١ ايتابع١) ايكسا٥ٔ: املٝالد َهإ -

 .َػازى أضتاذ: ايع١ًُٝ ايستب١ -

 . َٚعاصس سدٜح تازٜذ: ايعاّ ايتدصص -

 .ٚاخلًٝر ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ تازٜذ: ايدقٝل ايتدصص -

 ايع١ًُٝ املؤٖالت : 

 .بهايٛزٜٛع: األٚىل اجلاَع١ٝ ايدزد١ -

 .ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ: ايعاّ ايتدصص -

 .ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ: ايكطِ -

 .اإلضال١َٝ ضعٛد بٔ ذلُد اإلَاّ: اجلاَع١ -

 .ٖـ1405: ايتدسز ض١ٓ -

 املادطتري: 

 .َٚعاصس سدٜح تازٜذ: ايعاّ ايتدصص -

 .ٚاملعاصس احلدٜح أٚزٚبا تازٜذ: ايدقٝل ايتدصص -

 .ايتازٜذ:  ايكطِ -

 .ايعًٝا ايدزاضات: ايه١ًٝ -

 بايٛالٜات (Western Michigam University) َتػذإ; غسب داَع١: اجلاَع١ -

 .األَسٜه١ٝ املتشد٠

 .1991ّ/  ٖـ1412: ايتدسز ض١ٓ -

 

 ٙايدنتٛزا: 

 .َٚعاصس سدٜح تازٜذ: ايعاّ ايتدصص -

 .ٚاخلًٝر ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ تازٜذ: ايدقٝل ايتدصص -

 .ٚاحلطاز١ٜ ايتازخي١ٝ ايعًٝا ايدزاضات:  ايكطِ -

 .اإلضال١َٝ ٚايدزاضات ايػسٜع١: ايه١ًٝ -



 (.املهس١َ َه١) ايكس٣ أّ: اجلاَع١ -

 .ٖـ1428: ايتدسز ض١ٓ -

 .ايسضاي١ بطباع١ ايتٛدٝ٘ َع( ممتاش: )ايتكدٜس -

 -1319 عبدايعصٜص املًو عٗد يف ايكطس١ٜ ايطعٛد١ٜ ايعالقات: )ايسضاي١ عٓٛإ -

 (.ٖـ1373

 ايٛظٝفٞ ايتازٜذ : 

 اخلد١َ ْٗا١ٜ اخلد١َ بدا١ٜ َهاْٗا ايٛظٝف١ ّ

 ٖـ1412 ٖـ24/12/1405 .بايسٜاض اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ َعٝد 1

 ٖـ8/7/1428 ٖـ1412 .بايسٜاض اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ ذلاضس 2

 ٖـ30/7/1429 ٖـ9/7/1428 .بايسٜاض اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ  َطاعد أضتاذ 3

 ايعًّٛ ن١ًٝ – ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ قطِ َطاعد أضتاذ 4

 بٔ ذلُد اإلَاّ داَع١ – االدتُاع١ٝ

 .اإلضال١َٝ ضعٛد

 ٖـ12/6/1437 ٖـ1/8/1429

ن١ًٝ ايعًّٛ  –قطِ ايتازٜذ ٚاحلطاز٠  أضتاذ َػازى  5

داَع١ اإلَاّ ذلُد بٔ  –االدتُاع١ٝ 

 ضعٛد اإلضال١َٝ

ٚال شيت ع٢ً زأع  ٖـ13/6/1437

 ايعٌُ

 

 ٍٚاحلاي١ٝ ايطابك١ ٚايٛظٝف١ٝ األنادمي١ٝ األعُا : 

 :اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ يف بٗا نًفت اييت األعُاٍ-1

 اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ يطًب١ ايعطهسٟ ايتازٜذ َاد٠ َٓٗر بإعداد ٖـ1406 عاّ يف نًفت -

 .اإلجنًٝص١ٜ بايًػ١ ٜدزع املٓٗر نإ فكد ايعسب١ٝ، بايًػ١

 ست٢ بٗا ايتشاقٞ َٓر اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ يطًب١ ايعطهسٟ ايتازٜذ َاد٠ بتدزٜظ قُت -

 .اإلضال١َٝ ضعٛد بٔ ذلُد اإلَاّ جلاَع١ خدَاتٞ ْكٌ

 يتدسز َتطًبًا اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ يطًب١ ايٓٗا١ٝ٥ ايبشٛخ َٔ ايعدٜد ع٢ً أغسفت -

 .ايه١ًٝ َٔ ايطايب

 ايكٛات َطت٣ٛ ع٢ً جل١ٓ يف عطٜٛٔ اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ يتُجٌٝ( ضابط) َع نًفت -

 نتاٍب إلعداد ٚذيو اجل١ٜٛ، ايكٛات يف ايجكاف١ َطت٣ٛ يسفع ٖـ،1418 عاّ يف ايطعٛد١ٜ املًه١ٝ اجل١ٜٛ

ٌٍ  .اجل١ٜٛ ايكٛات َٓطٛبٛ عًٝٗا ٜطًع إٔ جيب اييت امل١ُٗ املعًَٛات جلُٝع غاَ

 يًهًٝات ايعطهسٟ ايتازٜذ َاد٠ َكسز تٛسٝد جل١ٓ يف نعطٛ اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو ن١ًٝ َجًت -

 به١ًٝ ايعطهسٟ ايتازٜذ ملاد٠ َكسز بإعداد فكُت ٖـ،20/4/1428 يف املطًش١ ايكٛات بأفسع ايعطهس١ٜ

 .ٖـ1429 عاّ يف ٚذيو ايًذ١ٓ، يف عًٝ٘ االتفام مت َا َع متػًٝا اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو



 ظٓاح اخلاص١ ايتع١ًُٝٝ األْع١ُ ع٢ً حيتٟٛ ديٌٝ عٌُ يدزاض١ جل١ٓ يف عطًٛا غازنت -

 ايتعًِٝ ظٓاح اجل١ٜٛ ايكٛات تدزٜب أدي١ تطبٝل إَها١ْٝ َٚد٣ اجل١ٜٛ، فٝصٌ املًو به١ًٝ ايتعًِٝ

 .ٖـ1428 األٍٚ زبٝع 28 بتازٜذ بايه١ًٝ

 فٝصٌ املًو به١ًٝ ايتعًِٝ ظٓاح ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٚتطٜٛس تكِٜٛ جل١ٓ يف عطًٛا نًفت -

 .ٖـ1428 غٛاٍ يف اجل١ٜٛ

 

 ضعٛد ابٔ ذلُد اإلَاّ ظاَع١ ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ قطِ إىل خدَاتٞ اْتكًت عٓدَا أَا -2

 :اآلت١ٝ باألعُاٍ ُنًفت ٖـ1429 عاّ يف اإلضال١َٝ

 (.ضابكا) ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ بكطِ ايعًٝا ايدزاضات جل١ٓ يف عطٛ -

 (.ضابكا)ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ بكطِ ٚاجلٛد٠ ايتطٜٛس جل١ٓ يف عطٛ -

 .ٖـ1436-1435 ايدزاضٞ يًعاّ ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ بكطِ ٚاجلٛد٠ ايتطٜٛس جل١ٓ ز٥ٝظ -

-1434/ ٖـ1434-1433 دزاضٝني عاَني ملد٠ االدتُاع١ٝ ايعًّٛ به١ًٝ ايبشٛخ ٚسد٠ يف عطٛ -

 (.ضابكا) ٖـ1435

 احلدٜح ايتازٜذ يف ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ بكطِ ٚايدنتٛزاٙ املادطتري ملسسًيت ايكبٍٛ جل١ٓ يف عطٛ -

 .شيت ٚال ٚاملعاصس

عطٛ يف جل١ٓ َٓاقػ١ اخلطط ايدزاض١ٝ املكد١َ َٔ طالب ٚطايبات ايدزاضات ايعًٝا بايكطِ  -

 احلدٜح ٚاملعاصس.ملسسًيت املادطتري ٚايدنتٛزاٙ يف ايتازٜذ 

 .املادطتري زضا٥ٌ َٔ ايعدٜد ع٢ً اإلغساف -

 .املادطتري زضا٥ٌ َٔ ايعدٜد َٓاقػ١ -

 .ايعًٝا ايدزاضات يطالب اإلزغاد -

 .املرتمج١ ٚايهتب ايع١ًُٝ، ٚايسضا٥ٌ ايبشٛخ َٔ ايعدٜد حتهِٝ -

 أخس٣ ٚنًٝات االدتُاع١ٝ، ايعًّٛ ن١ًٝ يف  ٚأقطاّ ٚاحلطاز٠، ايتازٜذ بكطِ بايتدزٜظ ايكٝاّ -

 .باجلاَع١

 ٚاألقًٝات، ايكطاٜا تازٜذ َاد٠: ٖٚٞ ٚاحلطاز٠ ايتازٜذ قطِ يف املٛاد َٔ ايعدٜد بتدزٜظ قُت -

 .األٚىل ايطعٛد١ٜ ايدٚي١ تازٜذ َٚاد٠ أفسٜكٝا، يف ٚاملعاصس احلدٜح اإلضالَٞ ايعامل تازٜذ َٚاد٠

 املًُه١ ايعالقات ايدٚي١ٝ بكطِ ايتازٜذ ٚاحلطاز٠، َٚاد٠ تازٜذتازٜذ  َاد٠ بتدزٜظ أقّٛ )سايًٝا( -

 .أٜطًا باجلاَع١ أخس٣ ٚنًٝات االدتُاع١ٝ، ايعًّٛ به١ًٝ أخس٣ أقطاّ يف ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ

 ايع١ًُٝ اجلُعٝات عط١ٜٛ: 

 .ايطعٛد١ٜ ايتازخي١ٝ اجلُع١ٝ يف عطٛ -

 .اخلًٝذٞ ايتعإٚ دلًظ بدٍٚ ٚاآلثاز ايتازٜذ مجع١ٝ يف عطٛ -

 

 ًْتٗا اييت ٚاألٚمس١ اجلٛا٥ص : 



 ّ،2005/ ٖـ1426 يعاّ ايعسب١ٝ اجلصٜس٠ تازٜذ يدزاضات عبدايعصٜص بٔ ضًُإ األَري َٚٓش١ دا٥ص٠ -

 .عبدايعصٜص املًو داز٠ ايدنتٛزاٙ، زضا٥ٌ َٓش١ ٖٚٞ

 .ٖـ1419 عاّ بايسٜاض اجل١ٜٛ فٝصٌ املًو به١ًٝ ايتعًِٝ دٓاح َٔ ترنازٟ دزع -

 بتازٜذ دٗٛد َٔ بريت٘ َا ع٢ً االدتُاع١ٝ ايعًّٛ ن١ًٝ عُٝد َٔ ٚتكدٜس غهس غٗاد٠ -

 .ٖـ23/11/1435

 ٍايع١ًُٝ األعُا : 

 ّ.1953-1902/  ٖـ1373 – 1319 عبدايعصٜص املًو عٗد يف ايكطس١ٜ ايطعٛد١ٜ ايعالقات -

 .ٖـ1351-1319 جند يف االدتُاعٞ ايطالّ حتكٝل يف عبدايعصٜص املًو ٚضا٥ٌ -

 (.تازخي١ٝ قسا٠٤) ضعٛد آٍ عبدايعصٜص املًو دلايظ أمناط -

 .باحلطب١ عبدايعصٜص بٔ ضعٛد املًو عٓا١ٜ -

 يًهٜٛت ايعساقٞ ايػصٚ أش١َ) األشَات ساٍ يف عبدايعصٜص بٔ فٗد يًًُو ايطٝاضٞ اخلطاب -

 (.أمنٛذدًا

 ٕايعٓٛا: 

 ايسٜاض ،5701: ب. ص-االدتُاع١ٝ ايعًّٛ ن١ًٝ-.اإلضال١َٝ ضعٛد بٔ ذلُد اإلَاّ داَع١
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