
 

                                                                         

 

 معلْمات عخؾٔ٘:

بً مكحه ذلند  االصه

 العْىٕ

 صعْدٖ اجليضٔ٘

 املنله٘ املتحدِ-ىْرتػ االقام٘ مهاٌ

 التخؾؿ

 العاو

 التخؾؿ احلدٓثالتارٓخ 

 الدقٔل

 االّربٕ احلدٓث ّاملعاؽزالتارٓخ 

m5000mm@hotmail.co االمئل

m 

 

 العلنٔ٘ ّالتحؾٔل العلنٕ:ملؤٍالت ا

 التخؾؿ الهلٔ٘ اجلامع٘ تارخيُ املؤٍل

 تارٓخ االجتناعٔ٘العلْو  االماو فزع الكؾٔهجامع٘  ٦٩٩١ بهالْرْٓظ

صاىدرالىد  جامع٘ ٢١٦٢ ماجضتري

 الربٓطاىٔ٘

العلْو 

 االىضاىٔ٘

 حدٓثتارٓخ 

اجنلٔا آضت جامع٘  == دنتْراِطالب 

 الربٓطاىٔ٘

العلْو 

 االىضاىٔ٘

 حدٓثتارٓخ 

 اخلربات ّالتحارب العلنٔ٘:

  ًمعله بالتعلٔه العاو يف املنله٘ العزبٔ٘ الضعْدٓ٘. ٦٩٩١-٦٩٩١عاو م 

  مدٓز مدرص٘ بالعلٔه العاو باملنله٘ العزبٔ٘ الضعْدٓ٘. ٢١١١-٦٩٩٩مً عاو 

 االصالمٔ٘.عضْ ٍٔئ٘ تدرٓط جبامع٘ االماو ذلن٘ بً صعْد  -٢١١١ 

 الدّرات التدرٓبٔ٘ يف املنله٘ العزبٔ٘ الضعْدٓ٘:



 تارخيُ امليظن٘ اجلَ٘ الربىامخ اصه

 ٢١١٦ التعلٔهّسارٗ  مهتباتادارٗ 

 ٢١١٢ تعلٔه الكؾٔه-التعلٔهّسارٗ  التعلٔهتكئات 

 ٢١١٢ تعلٔه الكؾٔه-التعلٔهّسارٗ  التدرٓط العام٘طزم 

 ٢١١٢ التعلٔه. ّسارٗ الضلْنٔ٘ للتعلٔهاالٍداف 

 ٢١١١ التعلٔهّسارٗ  التغٔريادارٗ 

 ٢١١٢ املعلنني بالزظنلٔ٘  مدراٛ املدارظدّرٗ 

 

 :الدّرات التدرٓبٔ٘ يف املنله٘ املتحدٗ

Diploma in Human Resource Management and Leadership at Luton 

International College. (Training in British). January 2012, (40 hours). 

Luton. 

صاع٘ تدرٓبٔ٘(، ٓيآز  ٢١يف ادارٗ املْارد البغزٓ٘ ّالكٔادٗ مً جامع٘ لْتً بربٓطاىٔا )دبلْو 

٢١٦٢. 

 

ASC Professional Training Diploma in Leadership and Strategic 

Management At          Anglo Skills, Luton College.(British). February 

2012, (4 Weeks), Luton. 

 ٢)لْتً بزٓطاىٔا مً جامع٘  ادارٗ التدرٓب املَين ّالكٔادٗ االصرتاتٔحٔ٘ مَارات يفدبلْو 

 .٢١٦٢اصابٔع(، فربآز 

 

Total Quality Management (TQM) At Luton International College in 

British. Course, (25 hours), February 2012. 

 ٢١٦2صاع٘(، فربآز  ٢٢ادارٗ اجلْدٗ الغامل٘ مً جامع٘ لْتً، بزٓطاىٔا،) 

 

 اللغْٓ٘:املَارات 

 اللغ٘ االجنلٔشٓ٘. 

 ملَارات االجتناعٔ٘ ّالتطْعٔ٘:ا

 .مغزف علٙ التعداد العاو للضهاٌ ّاملضانً يف ميطك٘ الكؾٔه 

  ٢١١٩-٢١١١عضْ اجلنعٔ٘ اخلريٓ٘ بالعنار مً عاو. 

  ْو.٢١٦٢ – ٢١١٩يف اليادٖ الضعْدٖ مبدٓي٘ ىْٔناصل مً عاو عض 

  ٢١٦٢-٢١٦٦مدٓز املدرص٘ الضعْدٓ٘ يف ىْٔناصل عاو. 



  و٢١٦١-٢١٦٢عضْ يف اليادٖ الضعْدٖ يف ىْرتػ بربٓطاىٔا. 

  ٛعدد مً الدّرات التدرٓبٔ٘ عً الكٔادٗ ّاالدارٗ يف ادارٗ التعلٔه مبحافظ٘ املذىب.الكا 

 ّرات تدرٓبٔ٘ يف بعض االىدٓ٘ الضعْدٓ٘ يف بزٓطاىٔا.الكاٛ ذلاضزات ّد 

 .)عضْ يف املزنش االصالمٕ بغنال بزٓطاىٔا)ىْٔناصل 

 لعضْٓات:ا

  ٘ٓ٢١١٩عضْ اجلنعٔ٘ التارخئ٘ الضعْد. 

  ْ٢١٦٢-٢١٦٦اجلنعٔ٘ التارخئ٘ الربٓطاىٔ٘، فزع درو عض.  

 Member of the British Historical Association, Durham Branch 

(2011, 2012). 

 ٢١٦١-٢١٦٦يف ليدٌ،  الدراصات التارخئ٘ مجعٔ٘ عضْ يف. 

  Member of the Folio society in London (2011-2016). 

 

 ّاملؤمتزات:املغارنات 

 .ٌاملؤمتز الضعْدٖ الثامً بليدٌ جبامع٘ امربٓال نْجل ليد 

  ٢١٦٢املغارن٘ يف حبث بعيْاٌ خط صه٘ حدٓد احلحاس ّالذٖ اقٔه يف ىْفنرب 

 بإصطيبْل.

  املؤمتز الضيْٖ جبامع٘ آضت اجنلٔاPolitics before democracy11: Britain 

and its world,c.1830-1914) , ٢١٦٢يف جامع٘ آضت اجنلٔا بربٓطاىٔا يف مارظ 

  يحَاو.الضعْدٖ التاصع يف جامع٘ بزماملؤمتز 

  ًيف جامع٘ آضت اجنلٔا ّجامعات  جلض٘ ىكاؼ ّذلاّر حبثٔ٘ ٢٢حضْر انثز م

 Seminars)) ّخارجَا، اخزٚ داخل املنله٘ املتحدٗ 

 ( ٢١اجناس )٘مً متطلبات احلؾْل درج٘ الدنتْراِ مً جامع٘ آضت اجنلٔا  صاع

 باملنله٘ املتحدٗ.

 

 ّالبحْث:االجناسات 

  ب "نتابات ّاملعيْىاالىتَاٛ مً رصال٘ املاجضتري بالتارٓخ االّربٕ احلدٓث ّاملعاؽز  ٘

جامع٘ صاىدرالىد  مً". ٦٩٢٢-٦٩١٢املؤرخني االّربٕ عً عً ميطك٘ جند مً 

 الربٓطاىٔ٘.

Education: 2012 MA in Modern and Contemporary History – 

Sunderland University by Dissertation on (The Writings of 

European Historians about Najd Region, 1902-1953). 

  ٢١٦٢مً امللحكٔ٘ الثكافٔ٘ يف بزٓطاىٔا لعاو دراصٕ  علٙ مهافأٗ متٔشاحلؾْل. 

 يف التخؾؿ.دلنْع٘ مً البحْث العلنٔ٘  إعداد 



  يف الكضه حبث صيْٖ ّمياقغتُتكدٓه  (،Upgrade ).  

 


