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  زیافلا هللادبع تنب ىھن

  ةیصخش تامولعم
 ةيدوعس :ةيسنجلا 
  ةجوزتم :ةيعامتجالا ةلاحلا
 ض<رلا :داليملا ناكم

  11476 ض<رلا  25607  .ب.ص
            +966 -1-2450083   فتاه
   gmail.comohabirkmann@     +9665053431689     لاوج

  تالھؤملا
 

      م  2002 - 2000                                                      تاغللا ددعتم ميلعتلا يف ريتسجام ¨

o ةيكيرمألا ةدحتملا ت<الولا ،يسرجوين  نوسنكيد يلريف ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك  
o نطنشاوب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس نم يملعلا قوفتلل ناطلس نب ردنب ريمألا ةزئاج ىلع ةلصاح و . 

            م 1996 -1991                                                           تايض<رلا مسق ، مولع سويرولاكب ¨

o  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  ، ض<رلا ،دوعس كلملا ةعماج  

  .م 2014 يعماجلا صصختلا و لمعلا تالاجم ديدحت و ةيرشبلا دراوملا و ةيصخشلا ليلحتب ةصاخلا و Birkman نامكريب ليلحتلا ةادأ يف دمتعم راشتسم ¨

 .ينهملا راسملا و تاذلا ريوطت و تاقالعلا لاجم يف  ICF نم دمتعم ) شتوك ( يصخش بردم ¨

  . ةصاخ سفنت تاسلج ميقأ و ت<وتسم عبرا ىلع ةلصاح و ةايحلا ةدوج و ةيدسجلا و ةيسفنلا ةحصلا لجا نم سفنتلا تاينقت شتوك ¨

  .نيبردم بيردت ةرود ىلع ةلصاح و . راوحلا تاراهم لاجم يف ـه  م2013 ينطولا راوحلل زيزعلادبع كلملا زكرم نم دمتعم بردم ¨

  . م 2013 ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشمل عباتلا ) ةيسردملا ةدايقلا سرامم ( جم�رب يف دمتعم بردم ¨

 ةیلمعلا تاربخلا

o هنيح ىتح و 2017 رياني  
  سرادملا ريوطتل ينطولا جم�ربلا ةدحو طيطختلا ةفرشم §

o 2015 رياني  
  ةرازولا زاهج ميلعتلا ةرازو تاسايسلا و طيطختلا ماع ريدم دعاسم §

o م 2011 ربمتبس  
   ةرادإل§ طيطختلا ةفرشم و )ض<رلا ةقطنم( ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشمل عباتلا سرادملا ريوطتل ينطولا جم�ربلا ةريدم §

o م 2010 ربمتبس  
  ض<رل§ ريوطتلا و طيطختلا ةرادإ ةيوبرت ةفرشم §

o م2007 رياربف   
  .ض<رل§ ةيوبرتلا تاينقتلا زكرم ةيوبرت ةفرشم §

o 1997 م2007 ىلإ 
 ) 72 ةيوناثلاو 99 ةطسوتملا139 ةيئادتبالا( ةيوناثلاو ةطسوتملا و ةيئادتبالا  ةلحرملل تايض<ر ةملعم §

 

إبراهيم نصار
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  تارودلا و بیردتلا
 : ) رثكأف نیعوبسأ( ةلیوطلا جماربلا :ً الوأ

  جم�ربلا مسا م
ةدملا  

)لوصف/تاعاس(  
خيراتلا ةنيدملا/دلبلا   

1.  
ICF CERTIFIED COACH ( ACTP)  

Coach Masters Academy  
ض<رلا 2019  رهشا 4  

2.  
 ةيلاملا ةرادإلا و ميلعتلا ةينازيم
 وكسنويلا يلودلا طيطختلا دهعم

ةعاس 80 سير§  2015   

3.  
نيرشعلا و دحاولا نرقلا يف ةيدايقلا تاراهملا  

 NIE يروفاغنسلا ينطولا دهعملا
ةعاس 80 اروفاغنس  2013   

يعامتجالا راشتسملا تاراهم  .4 ةيبيردت ةعاس 50  ض<رلا 2010   
ت§وهوملل ةيعامتجالا و ةيسفنلا تاجاحلا عم لماعتلا تاراهم جم�رب  .5 ةعاس 48  ض<رلا  0920   
تادجتسملا تافرشملا ليه¾ جم�رب  .6 ةعاس 50  ض<رلا 2007   
7.  ESL ةيزيلجنالا ةغللا رهشأ 6  ةدحتملا ت<الولا  2000   

 
  : يوبرتلا و يدایقلا لاجملا يف تارود :ً ایناث

 جم�ربلا مسا م
  ةدملا

 )ةعاسل§(
 ةرودلل ةمدقملا ةهجلا خيراتلا

  نارهظلا سرادم داؤف هنايك / أ  2019  ةعاس 12  ةينهملا ملعتلا تاعمتجم  .1
 ةماعلا ةرادإلا دهعم م 2019 15 تاعاس  اÅاقيبطت و ةينورتكلالا ةموكحلا تايجيتارتسا  .2
  ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ  2017 م تاعاس 8  ءادألا تارشؤم ءانب  .3

4.  
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ناسنإلا قوقح ميلعتل ةينطو ةيؤر وحن

  ةيدوعسلا
  ناسنالا قوقح ةئيه ةدحتملا ممألا  م 2015  تاعاس 8

  زاين ميهاربا , ءادألا تارشؤم ريبخو راشتسم م2015 تاعاس 6  ءادألا تارشؤمل حجانلا يملعلا راطإلا ءانب  .5
 ميلعتلا ةرازو عم نواعتل§ بيردتلل ةينقتلا رس زكرم م2015 ةعاس 25  ةيليغشت ةطخ بتكت فيك  .6
 جÍ عم نواعتل§ يبرعلا ةيبرتلا بتكم م2014 ةعاس 24 يسردملا دامتعالا  .7

 ميكحتلا ءاسؤرل لمع ةشرو  .8
 10 عومجمب

 تاعاس
 نيبوهوملا ةياعرل ةلاجر و زيزعلادبع كلملا ةسسؤم م 2013

 بيردتلل فرتحملا امس م 2013 ةعاس 15 نيسوؤرملا تاراهم ةيمنت  .9
 ريوطت م 2013 تاعاس 10 ماعلا ميلعتلا سرادمل يئارجالا و يميظنتلا ليلدلا  .10
 ةماعلا ةرادإلا دهعم م 2013 ةعاس 15 ضيوفتلا  .11
 ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشم م 2012 ةعاس 30 نيبردم بيردت  .12
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 جم�ربلا مسا م
  ةدملا

 )ةعاسل§(
 ةرودلل ةمدقملا ةهجلا خيراتلا

 م 2012 ةعاس 25 ينطولا راوحلا يف دمتعم بردم  .13
 

 ينطولا راوحلل زيزعلادبع كلملا زكرم

 ةطخلا ءانب  .14
 30 عومجمب

 ةعاس
 ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشم م 2012

 م2011 تاعاس 10 هذيفنت هيلآ و سرادملا ريوطت جذومنا فيرعت  .15
 ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشم

 

 ةسردملل يتاذلا ميوقتلا  .16
 35 عومجمب

 ةعاس
 م 2011

 ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشم
 

 ةيبرتلا ءاربخ دهعم م 2011 تاعاس 10 ءادألا يف ةدوجلا قيبطت ةرود  .17
 نيبوهوملا ةياعرل زيزعلادبع كلملا ةسسؤم م 2011 تاعاس 5 ةيكذلا لوصفلا  .18
 ةماعلا ةرادإلا دهعم م 2011 ةعاس 15 يميظنتلا رييغتلا ةرادإ  .19
 بيردتلل نيدايملا زكرم م 2011 ةعاس 20 ةيوبرتلا عيراشملا ميوقت و رايتخا ريياعم  .20
 ض<رلا ةقطنمب بيردتلا ةرادإ م 2010 ةعاس 15 ةيميظنتلا ةلدألا ءانب  .21

22.  
 ، ملعتلل ةليسوك مييقتلا ، ةيميلعتلا جهانملا ءانب لحارم(

 )نيفظوملل ينهملا ومنلا
 م 2009 ةعاس 15

 تاجتنملل  McGrow-Hill ليهورقام ةكرش
 ةيكيرمألا ةدحتملا ت<الولا ،اوياهوا سوبمولوك ،ةيميلعتلا

23.  
 و تايض<رلا عورشم نمض ينهملا ريوطتلا جم�رب

 ةيعيبطلا مولعلا
 م 2009 تاعاس 20

 ، ةيميلعتلا  McGraw-Hill ةكرش ، ناكيبعلا ةكرش
 ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

24.  
 My organization ةباغ انتسسؤم لمع ةشرو

is a jungle) ةمواقملا ىلع بلغتلل تايجيتارتسا 
 )رييغتلل ةيلخادلا

 )يلاعلا ميلعتلا ةرازو( ينورتكلالا ميلعتلل ينطولا زكرملا م 2009 تاعاس 10

 ينطولا فحتملا م 2008 تاعاس 5 يفحتملا ميلعتلا و ةيبرتلا لمع ةشرو  .25

26.  
 ملعتل  Cort جم�رب يف ةيساسألا لمعلا ةشرو

 ريكفتلا تاراهم
 م 2008 ةعاس 20

 ةرئاد زكرم و ندرألا ريكفتلا تاراهم ملعتل ونوبيد زكرمل
 ض<رل§ بيردتلا و تاراشتسالل ركفلا

 ةماعلا ةرادإلا دهعم م 2008 ةعاس 10 ةلاعف ةيميظنت ةفاقث ءانب ةرود  .27
 ةماعلا ةرادإلا دهعم م 2007 ةعاس 15 يوبرتلا طيطختلا ةرود  .28

 م 2007 تاعاس 5 دحاو موي ةدمل تايض<رلا ملعت لمع ةشرو  .29
 زيزعلادبع كلملا ةنيدمب مولعلا و تايض<رلل ينطولا زكرملا

 ةينقتلا و مولعلل
 ريوطتلا و بيردتلا زكرم , ةيملعلا ماسقألا , ةيبرتلا ةيلك م 2006 ةعاس 15 ةدمل ةطسوتملا ةلحرملا تايض<رلا ميلعتل عادبإ جم�رب  .30
 ض<رلا ةقطنم بيردتلا ةرادأ م 2005 ةعاس 15 ةيليصحتلا تارابتخالا يف ةرود  .31
 ض<رلا ةقطنم بيردتلا ةرادأ م 2005 ةعاس 25 ينواعتلا ملعتلا يف ةرود  .32
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  :ينقتلا لاجملا يف تارود :ً اثلاث
 

 ةرودلل ةمدقملا ةهجلا خيراتلا )ةعاسل§(  ةدملا جم�ربلا مسا م
ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشم  م 2011 ةعاس 15   ةيرادإلا ةمظنألا يف ةيبيردت ةرود  .1  
ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشم  م 2011 ةعاس 15  ةيميلعتلا ةمظنألا يف ةيبيردت ةرود  .2  
 بيردتلل نيدايملا زكرم  م 2010 ةعاس 25  ينورتكلالا ميلعتلا و ميلعتلا يف تاراهم ةرود  .3
 ض<رلا ةقطنم بيردتلا ةرادإ  م 2010 ةعاس Access   15 تفوسوركيام ت�ايبلا دعاوق جم�رب  .4

5.  
 ريوطتلا جم�ربب ةصاخلا ينورتكلالا ميلعتلا لمع ةشرو
   ةيعيبطلا مولعلا و تايض<رلا عورشم نمض ينهملا

  م 2009  تاعاس 5
 

  ، ةيميلعتلا  McGraw-Hill ةكرش ، ناكيبعلا ةكرش

  م 2009 تاعاس 5  ًاينورتكلا تايض<رلا ىقتلم  .6
 زيزعلادبع كلملا ةنيدمب مولعلا و تايض<رلل ينطولا زكرملا

 ةينقتلا و مولعلل

  ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو  م 2008  ةعاس 15  ينورتكلالا ميلعتلا ىقتلم  .7

  م 2008 ةعاس 20   يلآلا بساحلا ةنايص ةرود  .8
 

 يلآلا بساحلا ىلع بيردتلل لبقتسملا قيرط دهعم
 ةماعلا ةرادإلا دهعم  م 2008 ةعاس 25  بيردتلا و ميلعتلا تاينقت ةرود  .9

10.  
 Moodle( ينورتكلالا ميلعتلا ةرادإ ماظن لمع ةشرو
  سيردتل§ هفيظوت ةيفيك و )

  م 2008 تاعاس 5
 ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

 ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو  م 2008  تاعاس 5  ينورتكلالا ميلعتلا ميمصت لمع ةشرو  .11

12.  
 جم�رب مادختسال ةبسوحم تايض<ر وحن لمع ةشرو

CABRI ، يسدنهلا مسرلا GSP ، باتكلا 
  تايض<رلا سيردت يف ةينورتكلالا ةلقنملاو

  م 2007  تاعاس 5
   بيردتلا ةرادإ

 ةماعلا زيزعلادبع كلملا ةبتكم  م 2007  ةعاس 25  بوشوتوفلا جم�رب ةرود  .13
 ض<رلا ةقطنمب بيردتلا ةرادإ  م 2007  ةعاس 15  تنرتنالا ةرود  .14

 
  : تاذلا ریوطت لاجم يف :ُ اعبار
 

 ةرودلل ةمدقملا ةهجلا خيراتلا )ةعاسل§(  ةدملا جم�ربلا مسا م
  بيردتلل راهدزا زكرم    2019 م  30  )جنشتوكلا ( يصخشلا بيردتلا  .1
 ةماعلا ةرادإلا دهعم  2019  م  25  ةيداصتقالا ىودجلا ةسارد دادعا  .2
م<أ  ةيسفنلا ةنيكسلا و ةحصلا ةلحر  .3   دنهلا رولجن§ 2016 م    7 
 ةماعلا ةرادإلا دهعم  م2016 15  ةفرعملا ةرادإ ةقلح  .4
 ةماعلا ةرادإلا دهعم  م 2016 15  تالكشملا لح يف يعادبإلا ريكفتلا ةقلح  .5
 ةماعلا ةرادإلا دهعم م2015 ةعاس 15 لمعلا طوغض تحت ةرادإلا ةقلح  .6
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 ةرودلل ةمدقملا ةهجلا خيراتلا )ةعاسل§(  ةدملا جم�ربلا مسا م
 ةيرقبعلا ةعانص زكرم م2014 ةعاس 15 كدوجو ققحت فيك  .7
 ةيرقبعلا ةعانص زكرم م2014 تاعاس 8 لقعلا ةرادإ تاراهم  .8
 ةيرقبعلا ةعانص زكرم م2014 تاعاس 5 نزاوتلا دعاوق  .9

 ةيرقبعلا ةعانص زكرم م2014 تاعاس 5 )نانتمالا( يتاذلا ءاقترالا  .10
 مكراشتسم زكرم م2014 تاعاس 10 ةيوبرت تافقو  .11

 م2013 تاعاس 5 ةفلتخملا تايصخشلا طامنأ مهف  .12
 

 ةنئمطم زكرم

 م2013 تاعاس 5 ةيتايحلا طيطختلا تاراهم  .13
 

 ةنئمطم زكرم

 م2011 تاعاس 5 ةيلوألا تافاعسإلا ئدابم ةرود  .14
 لالهلا ةئيه ،ةيلوألا تافاعسإلا ئدابمل في� جم�رب

 رمحألا
 بيردتلل لومش زكرم م2010 ةعاس 25 راكفألا ةرادإ نف ةرود  .15
 بيردتلل لومش زكرم م2009 ةعاس 25 يقيقحلا رييغتلا ةشرو  .16
 نويوبرتلا ةسسؤم م2009 تاعاس 10 ناسنإلا لفطلا ىقتلم  .17
 ةماعلا ةرادإلا دهعم م2008 تاعاس 10 لمعلا ةئيب يف لاعفلا يناسنإلا لاصتالا ةرود  .18
 عبرملا عرف ةماعلا زيزعلادبع كلملا ةبتكم م2007 تاعاس 5 حاجنلل كحاتفم ةيباجيالا لمع ةشرو  .19
 بيردتلل ىؤرلا راد زكرم م2006 ةعاس 25 ةعيرسلا ةءارقلا ةرود  .20
 يبيردتلا دشارلا زكرم م2006 ةعاس 25 ةيويحلا ةقاطل§ جالعلل يعيبطلا ماظنلا يكيرلا يف ةرود  .21

 م2003 ةعاس NLP ( 25 ( ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا يف مولبد  .22
 The international و تامولعملا مظن دهعم

NLP Trainers Association 
  ةیلحملا و ةیلودلا تارمتؤملا

 

 يسردملا دامتعالل يجيلخلا ىقتلملا §

  م 2014 ، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، ةرونملا ةنيدملا

  ماعلا ميلعتلا يف ةلماشلا ةدوجلل لوألا يلودلا رمتؤملا §

 .م2011 ، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، ض<رلا

   NCTM)(National Council of Teachers of Mathematics  تايض<رلا يملعمل هينطولا همظنملل يلودلا رمتؤملا §

 . م 2009 ، ةيكيرمالا ةدحتملا ت<الولا  ، DC  نطنشاو     

 )يلاعلا ميلعتلا ةرازو ينورتكلالا ميلعتلل ينطولا زكرملا( eli  دعب نع ميلعتلا و ينورتكلالا ميلعتلل  لوألا يلودلا رمتؤملا §

 .م2009 ، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، ض<رلا

  يبظوبا يف  bit ةينقتلا ضرعم •
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 ةیملعلا تازاجنإلا و تاماھسإلا زربأ
 

 
o ـه 1429 ،) مدقتم ،ئدتبم ةيلعافتلا ةروبسلا مادختس§ ميلعتلا ءارثإ( ةيبيردتلا ةبيقحلا فيل¾ يف ةكراشملا .  

o ـه 1429 ، )رتساماغيل ةيلعافتلا ةروبسلا مادختسا( ةيبيردتلا ةبيقحلا فيل¾ يف ةكراشملا .  

o ـه 1432 ، دوعس كلملا ةعماج ناكملا "ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو يف ميلعتلا تاينقتل لومأملا و عقاولا " ناونعب لمع ةشرو ميدقت  . 

o م 1432 ، ةطسوتملا ةلحرملا تابلاطل  "نيحجانلل عبسلا تاداعلا " ناونعب لمع ةشرو ميدقت.  

o م 1434 ،  ةرون ةريمألا ةعماج  "نيحجانلل عبسلا تاداعلا " ناونعب لمع ةشرو.  

o م 1435 ،  ةرون ةريمألا ةعماج  "راوحلا يف لاصتالا تاراهم ةيمنت " ناونعب ةيبيردت ةرود. 

o ـه1435 ةيريخلا ناينب ةيعمج )نيحجانلل عبسلا تاداعلا ( ناونعب لمع ةشرو. 

o ـه 1435 ض<رلا ةقطنم تاريدمل ةيسردملا ةدايقلا سرامم ةشرو ميدقت .  
  يلودلا ىوتسملا ىلع ةیمیداكألا ةطشنألا

 

-8 )يوـبرتلا طيـطختل§ ةلـصلا تاذ ةيناكـسلا تارـشؤملا ىـلع زـيكرتلا ، نميـلاو يـجيلخلا نواـعتلا سـلجم لود يف 2050 ميلعتلا( لمعلا ةشرو يف ةكراشملا §

  .ض<رلا -يبرعلا ةيبرتلا بتكم– م2015 ربمتبس 10

  . م 2013 برق نع ةيروفاغنسلا ةبرجتلا ىلع عالطالا و اروفاغنس ةلود يف ةددعتم سرادم ةر<ز يف ةكراشملا §

    .م2010 ،ينطولا راوحلل زيزعلادبع كلملا زكرم يف ماقملا و ت<دوعسلا و تايلاطيالا تاديسلا نيب تافاقثلا لدابت عامتجا يف ةكراشملا §

 .م 2009 ،ةيكيرمألا ةدحتملا ت<الولا ،اوياهوا سوبمولوك يف   McGrow-Hill جهانمل ةقبطملا سرادملل ةيناديم تار<ز يف ةكراشملا §

 .م 2009، ةيكيرمألا ةدحتملا ت<الولا ، اوياهوا سوبمولوك يف ةيميلعتلا تاجتنملل  McGrow-Hill ةكرشل ةيناديم تار<ز يف ةكراشملا §

  .م 2011 ، ءاقلإلا و ةدايقلل ، يلودلا رتسام تسوتلا يد� يف وضع §

 ةماعلاو ةیمیداكألا ةطشنألا

 يف ةدعاــسملا و يعماــجلا صــصختلا راــيتخال تاــبلاطلا ةدعاــسمل ) Birkman ( ناــمكريب ساــيقم عورــشم قــيبطت يف ةــيلهألا ةــيبرتلا سرادــم مــعد و ينــبت §

  يصخشلا و ينهملا داشرالا تايلمع

   . يلاوتلا ىلع ةعبارلا هنسلل ةيمالسالا ةيبرتلا سرادم ءانما سلجم وضع §

 .م2014 ىروشلا سلجم - ميلعتلا ةرازو ريرقت ةشقانم ةيطغت §

  . م 2013 "عادبإ " يملعلا عادبإلل ينطولا دايبملالا يف يملعلا ثحبلا ةنجل ةسيئر §

  . م 2012 ةمركملا ةكم يف سرادمل ريوطت ةدحو ءاضعأ رايتخ§ ةصاخلا تالباقملا يف ةكراشملا §

   . م 2012 و م 2011 "عادبإ " يملعلا عادبإلل ينطولا دايبملوالا يف ميكحتلا يف ةكراشملا §

  .م 30/5/2011 يف دقع يذلا و  "مولعلا و تايض<رلا عورشمل بيرجتلا سرادم ميركت و يملعلا ءاقللا حاتتفا"  لفحل ةمظنملا ةنجللا ةسيئر §

  . م 2011 ،)ريوطتل ةيميلعتلا و ةيرادإلا ةمظنألا قيبطت ( ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشمل لاصتالا طباض §

   ,م 2011 ، ض<رل§ ةيعيبطلا مولعلا و تايض<رلا جهانم ريوطت عورشم ةقسنم §

  .م 2009 ، 2010 ،ض<رل§ ةيوبرتلا تاينقتلا زكرم يف ةيلعافتلا ةروبسلا ةنجل ةسيئر §
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    .م2010 ،ينطولا راوحلل زيزعلادبع كلملا زكرم يف ماقملا و ت<دوعسلا و تايلاطيالا تاديسلا نيب تافاقثلا لدابت عامتجا يف ةكراشملا §

  .م 2009 ، )يعاو( يعامتجالا ليهاتلا و ةيعوتلا ةيعمج يف وضع §

 اهتـسارد يف ةكراـشملا و ض<رـلا ةقطنمب ةصاخ تاصقانم يف اهحرطل ، ةيميلعتلا ةزهجألاو لئاسولا ضعبل ةينف و ةماع تافصاوم و طورش دادعإ يف ةكراشملا §

  . م 2010 ،2009 ،2008 ،ةيلاملا و ةينفلا نيتيحانلا نم

 .م2008 ،ض<رل§ لوألا ينورتكلالا ميلعتلا ىقتلم ميظنت يف ةكراشملا §

 ةـيبرتلا ةرازو ت§وـسنم بيردت و   Legamaster  و Promethean ةكرام نم ةيلعافتلا ةروبسلا ىلع بيردتلل ةيبيردت جمارب ميمصت ةنجل ةسيئر §

  .م2008، 2009،2010  ،اهيلع ض<رلا ةنيدم يف ميلعتلا و

 م2008 ،ض<رـل§ ميـلعتلا و ةـيبرتلا زكارم عيمج يف ،اهيلع ةظفاحملا قرط ،اهمادختسا ةقيرط ،ةيلعافتلا ةروبسل§ فيرعتلل ةيفيرعتلا تاءاقللا  نم ددع ةماقإ §

    .م 2010 ، م2009 ،

 و ذـيفنتلا ةـلحرم ،طيـطختلا و ةـيعوتلا ةـلحرم لـحارم ثالـث ىـلع لمتـشت ماعلا ميلعتلا سرادمل ةيلعافتلا ةروبسلا ةينقت لاخدإل ةلماكتم ةطخ ذيفنت و دادعإ §

   . م2007 ،ليدعتلاو مييقتلا ةلحرم ،ةعباتملا

    .م 2006 ، طسوتم ثلاثلا فصلا ىلع اهقيبطت و تايض<رلا سيردتل ةيميلعت ةليسو ميمصت §

 .م 2006 ،اهيلع تاملعملا بيردت و ينواعتلا ملعتلا ةيجيتارتسإ مادختس§ سيردتلا نع ةيبيردت ةبيقح و يبيردت جم�رب ميمصت §

 ، ةحيحـصلا دادـعألا ةـلجم ، لـمع قاروأ ، ةحيحصلا دادعألا يف ةفثكم سورد ، يلبق ناحتما لمشي رهش هتدم ةحيحصلا دادعألل لماكتم ناجرهم ةماقإ §

 . م 2003 -2002 ، ناجرهملا ةيلاعف سايقو تابلاطلا ىوتسم نسحت مييقتل يدعب ناحتما مث ، ةحيحصلا دادعألا لاجم يف ةيميلعت باعلاو تاقباسم

 .خلا ...ت�احتما و باعلاو سورد نمضتي ،بالطلل ةجوم ةيزيلجنالا ةغلل§ برضلا لوادجل ينورتكلا عقوم ميمصت §

  .تاذلا ريوطت صخت ةددعتم تاعوضومب ةيلئاع تاشقانم ةرادإ §
 ریدقتلاو ركشلا تاداھش

 

 .ميلعتلا ريوطتل هللادبع كلملا عورشم نم ركشلا ت§اطخ نم ددع §

 .ميلعتلا ةرازو– تاسايسلا و طيطختلا ماع ريدم نم ركش باطخ §

 .)زيزعلا دبع نب هللا دبع تنب ةلداع( ةريمألا ومس ينطولا فحتملل ةيراشتسالا ةئيهلا ةسيئر نم ركش باطخ §

  .يملعلا قوفتلا ةبسانمب ةيكيرمألا ةدحتملا ت<الولا ىدل نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ريفس نم ةئنÅ باطخ §

  .ض<رلا ةقطنمب نينبلل ميلعتلا و ةيبرتلا ماع ريدم نم ركش باطخ §

  .ض<رلا ةقطنمب تانبلل ميلعتلا و ةيبرتلا ماع ريدم نم ركشلا تاداهش نم ددع §

  .ض<رلا ةقطنمب تانبلل ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا نم ركش ةداهش §

  .ض<رلا ةقطنمب نينبلل ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا نم ركش باطخ §

 .ض<رلا ةقطنمب يوبرتلا فارشإلا ةرادإ نم ركش ةداهش §

  .ةضهنل§ ميلعتلا و ةيبرتلا زكرم نم ركشلا تاداهش نم ددع §

  .ةعيدبل§ ميلعتلا و ةيبرتلا زكرم نم ركش ةداهش §

  .افشل§ ميلعتلا و ةيبرتلا زكرم نم ركش ةداهش §
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 تایاوھلاو تاراھملا
 

 .ةباتك و ً!دحت ةيزيلجنالا و ةيبرعلا نيتغلل§ ماملالا §

 .ماع لكشب يلآلا بساحلا مادختسا يف ةراهم §

 .يملعلا ثحبلا يف تاراهم §

 .لصاوتلا و لاصتالا يف ةراهم §

 .) ةدايقلا , تقولا ةرادإ ،زيفحتلا ،ءاقلإلا ( ةيدرف ةيصخش تاراهم §
 


	،يسرجوي

