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 (CVانسيزج انذاتيح )

 

 انًعهىياخ انشخصيح 

 االعن الىبهل           : ْٗعف عؼذّى هحوذ لِوْد الوؼوْسٕ

 اللمت الؼلوٖ           :اعزبر هغبػذ

 حٖ الشِذاء –الوحبّٗل  –ػٌْاى الغىي الحبلٖ : ثبثل 

 1/7/1891ربسٗخ الو٘الد          : 

 اللغبد                  : الؼشث٘خ 

 الزخظض الؼبم       : المبًْى الخبص

 الزخظض الذل٘ك     : المبًْى الوذًٖ

 

 يعهىياخ االتصال

 27911781771سلن الِبرف                                    : 

  yosifsaadoon@gmail.comالجشٗذ االلىزشًّٖ الجبهؼٖ                 :  

 انتحصيم انذراسي 

 (1227-1222ّالؼلْم الغ٘بع٘خ)عٌخ المبًْى وشوْن/ول٘خخ / جبهؼىفٖ المبًْ ثىبلْسْٗط -1

) عٌخ  دثلْم فٖ المبًْى الخبص/ جبهؼخ ث٘شّد الؼشث٘خ / ول٘خ الحمْق ّالؼلْم الغ٘بع٘خ -1

1211- 1217) 

 (1212)عٌخ   / الجبهؼخ اإلعاله٘خ فٖ لجٌبى هبجغز٘ش فٖ  المبًْى الخبص   -1

 (1217)عٌخ  / الجبهؼخ  اإلعاله٘خ فٖ لجٌبى دوزْساٍ فٖ  المبًْى الخبص    -7

 انًؤنفاخ

 حوبٗخ الوشزشٕ فٖ ػمذ ث٘غ ػمبس رحذ االًشبء. -1

 الزٌظ٘ن المبًًْٖ لؼمذ الظ٘بًخ فٖ هششّػبد الجٌ٘خ االعبع٘خ ) دساعخ همبسًخ(. -1

 ًوبرط ػمْد اعزضوبسٗخ ّفك المبًْى الومبسى. -7
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 انًُشىرجانثحىث 

 

 -جبهؼخ وشثالء  –هجلخ سعبلخ الحمْق )  الذّل٘خ الزجبسح ػمْد فٖ الوزؼبلذ اخز٘بس و٘ف٘خ. 1

 .(1212الغٌخ الضبً٘خ ػششح الؼذد الضبًٖ  -ول٘خ المبًْى

  ول٘خ المبًْى( –جبهؼخ وشثالء  –) هجلخ سعبلخ الحمْق  الج٘ئ٘خ االػشاس ػي الزؼْٗغ. 1

) هجلخ الفٌْى ّاالدة ّػلْم  الؼشالٖ المبًْى فٖ ّػوبًبرَ األجٌجٖ االعزضوبس. 7

 .(1212اغغطظ  77الؼذد  -االًغبً٘بد ّاالجزوبع

 (االًغبً٘خ ّالؼلْم الوظشٗخ لالصبس ثبسله )هجلخ الشْ٘ع إلصالخ المؼبئ٘خ المغوخ دػْٓ. 2

 PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology)) 

 .) الوجلخ الجشٗطبً٘خ (. ػمذ الزؼل٘ن الخبص ) الىل٘بد األُل٘خ اًوْرجبً( 7

Journal of Innovation, Creativity and Change)  nternational) 

المبًًْ٘خ ػلٔ ّعبئل فغ هٌبصػبد ػمْد الزجبسح الذّل٘خ )الوؤروش . أصش الزطْساد 2

الذّل٘خ ث٘ي الحبػش ّالوغزمجل الجضء الذّلٖ الؼلوٖ االفزشاػٖ رحذ ػٌْاى : الزجبسح 

ّااللزظبدٗخ  ألوبً٘ب/  الضبلش، الوشوض الذٗومشاؽٖ الؼشثٖ للذساعبد االعزشار٘ج٘خ ّالغ٘بع٘خ

 ثشل٘ي ( .

. حك الوؤلف ّالحمْق الوجبّسح ) هجلخ جبهؼخ ث٘شّد الؼشث٘خ ، ول٘خ الحمْق ّالؼلْم 7

 الغ٘بع٘خ (.

 وانهجاٌ عضىيح انًجالخ

رحشٗش فٖ هجلخ الؼلْم اإلًغبً٘خ ّالطج٘ؼ٘خ ، الغْداى ، الخشؽْم ثحشٕ ، ػؼْ ُ٘ئخ .1

 .17/9/1212وبفْسٕ جْاس جبهؼخ الضػ٘ن األصُشٕ ثزبسٗخ 

.ػؼْ لجٌخ ػلو٘خ فٖ الوجلخ الذّل٘خ لالجزِبد المؼبئٖ، هجلخ دّسٗخ ػلو٘خ دّل٘خ هحىوخ 1

 .1211ثشل٘ي  –، الوبً٘ب 

وزبة جوبػٖ هشلن ّهحىن رحذ ػٌْاى ) اصش الزطْس ػؼْ اللجٌخ الؼلو٘خ لزأل٘ف .7

 الجضائش -جبهؼخ لًْ٘غٖ ػلٖ -الزىٌْلْجٖ ػلٔ المبًْى( فٖ ول٘خ الحمْق ّالؼلْم الغ٘بع٘خ

  .1211بم للؼ
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 . ػؼْ لجٌخ الزشل٘بد الوشوضٗخ فٖ ول٘خ االهبم الىبظن )ع(.2

 

 :انًىاد انتي درّسها ساتقا ويذرّسها حانيا

 

 انكهيح / انقسى انًزحهح انذراسيحأسى انًادج  خ

 كهيح انحهح انجايعح األههيح انثاَيح االنتزاياخ  1

 كهيح انحهح انجايعح األههيح انثانثح انعقىد انًذَيح 2

3 
انحقىق انعيُيح+ األوراق 

 انتجاريح
 كهيح انحهح انجايعح األههيح انزاتعح

 انثاَيح االنتزاياخ 4
قسى انقاَىٌ / كهيح االياو 

 انكاظى )ع( تاتم

 انثانثح  انشزكاخ انتجاريح  5
انقاَىٌ/كهيح األياو  قسى

 انكاظى)ع(ييساٌ

 كهيح انحهح انجايعح األههيح انزاتعح قاَىٌ انعًم وانضًاٌ 6

 األونى  عهى األجزاو وانعقاب   7
قسى انقاَىٌ/كهيح األياو 

 انكاظى)ع(ييساٌ 

8 
+ قاَىٌ  انحقىق انعيُيح

 انًزافعاخ واالثثاخ وانًحاياج
 انزاتعح

انقاَىٌ/كهيح األياو  قسى

 انكاظى)ع(ييساٌ

  

 كتة انشكز وانتقذيز:

 1827. وزبة شىش ّرمذٗش هي الغ٘ذ ػو٘ذ   ول٘خ األهبم الىبظن )ع( رٕ الؼذد: م.ػ/1

 .12/9/1212فٖ 

فٖ 1288رٕ الؼذد  . وزبة شىش ّرمذٗش هي هؼبلٖ الغ٘ذ سئ٘ظ دْٗاى الْلف الش٘ؼ1ٖ

7/8/1212. 
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. وزبة شىش ّرمذٗش هي هؼبلٖ الغ٘ذ سئ٘ظ دْٗاى الْلف الش٘ؼٖ رٕ الؼذد 7

 .1/11/1211فٖ  7288م.ػ.

 شىش ّرمذٗش هي الغ٘ذ ػو٘ذ ول٘خ الحلخ الجبهؼخ . ت. وز1

 انًُاصة اإلداريح انحانيح وانساتقح

 

 انى -يذج انعًم / يٍ  جهح انعًم عُىاٌ انىظيفح خ

 ول٘خ الحلخ الجبهؼخ االُل٘خ سئ٘ظ لغن المبًْى 1
الٔ 12/2/1219

17/11/1218 

 ول٘خ الحلخ الجبهؼخ االُل٘خ همشس لغن المبًْى 2
الٔ 7/11/1217

17/2/1219 

 ول٘خ الحلخ الجبهؼخ األُل٘خ  رذسٗغٖ  3
الٔ 7/12/1217

12/11/1218 

 ول٘خ  الوغزمجل الجبهؼخ األُل٘خ رذسٗغٖ 4
هحبػش 1217/1219 

 خبسجٖ

 رذسٗغٖ 5
ول٘خ اإلهبم الىبظن )ع( للؼلْم 

 اإلعاله٘خ الجبهؼخ / ألغبم ه٘غبى

إلٔ  18/11/1218

رن ًملٖ إلٔ  2/12/1211

الغبم ثبثل ثوْجت االهش 

فٖ  7271االداسٕ م.ػ/ 

11/8/1211. 

 

 وانتقييى انعهًي وانًُاقشاخاألشزاف 

 ول٘خ المبًْى فٖ المبًْى الوذًٖ. -رم٘٘ن ػلوٖ لشعبلخ هبجغز٘ش فٖ جبهؼخ وشثالء .1

 ول٘خ المبًْى فٖ المبًْى الوذًٖ. -رم٘٘ن ػلوٖ ألؽشّحخ دوزْساٍ فٖ جبهؼخ وشثالء .1

 رم٘٘ن ػلوٖ لشعبلخ هبجغز٘ش فٖ هؼِذ الؼلو٘ي للذساعبد الؼل٘ب فٖ المبًْى الوذًٖ. .7

 ّلحذ االى. 1217االششاف ػلٔ ثحْس الذساعبد االّل٘خ هي ػبم  .2
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 وانذوراخ انتذريثيحانشهاداخ 

.الوشبسوخ فٖ الْسشخ الزذسٗج٘خ الزٖ ألبهزِب ّصاسح الزؼل٘ن الؼبلٖ ّالجحش الؼلوٖ / 1

جِبص األششاف ّالزمْٗن الؼلوٖ / لغن ػوبى الجْدح ثبلزؼبّى هغ ول٘خ الظفْح الجبهؼخ 

د األُل٘خ رحذ ػٌْاى ) رطج٘ك الوؼبٗ٘ش لالػزوبد الوؤعغٖ ؽشٗمٌب ًحْ ػبلو٘خ الجبهؼب

 .12/2/1218-17الؼشال٘خ ( ّللفزشح هي 

.الوشبسوخ فٖ الْسشخ الزذسٗج٘خ الزٖ ألبهِب ارحبد الوذسث٘ي الؼشة ثبلزؼبّى هغ هجلظ 1

الْحذح االلزظبدٗخ الؼشث٘خ   رحذ ػٌْاى ) في الزفى٘ش اإلثذاػٖ ّالزحظ٘ل الؼلوٖ 

 .17/1/1218ّالزٖ ًفزد ثزبسٗخ  NLPثزمٌ٘بد الجشهجخ اللغْٗخ ّالؼظج٘خ 

الزشف٘غ ّالزشل٘خ الؼلو٘خ ( الزٕ  ألغشاع.الوشبسوخ فٖ دّسح ) عالهخ اللغخ الؼشث٘خ 7

، 12/7/1212-12 فزشحألبهَ هشوض الزؼل٘ن الوغزوش فٖ الجبهؼخ الزمٌ٘خ الْعطٔ لل

 .12/7/1212فٖ 1799/1ثوْجت شِبدح الوشبسوخ رٕ الؼذد 

وغزوش فٖ الجبهؼخ الزؼل٘ن ال .الوشبسوخ فٖ دّسح ) الحبعجبد ( الزٕ ألبهَ هشوض2

 .الزمٌ٘خ الْعطٔ

ّحغت وزبة سئبعخ  2/8/1212. اجز٘بص دّسح اخزجبس طالح٘خ الزذسٗظ ثزبسٗخ 7

( فٖ 9277جبهؼخ وشثالء / لغن الشؤّى اإلداسٗخ / شؼجخ الوْاسد الجششٗخ رٕ الؼذد )

2/8/1212. 

ب هشوض الزؼل٘ن الوغزوش .الوشبسوخ فٖ دّسح  ) ؽشائك الزذسٗظ الضبهٌخ ( الزٖ ألبه2ِ

( ّلذ 72/11/1217 – 19/11/1217ّرطْٗش الىْادس فٖ جبهؼخ ثبثل للفزشح هي) 

 اجزبص الذّسح ثٌجبح .     

 

 ومن هللا التوفيق


