C.V.
معلىمات شخصية:
االعى :ػفبف عبنى انًحًذي
أعزبر يغبػذح فً قغى ػهى انُفظ ،كهٍخ انزشثٍخ ،يشكض انذساعبد انجبيؼٍخ ثجبيؼخ انًهك عؼىد.
انجُغٍخ :عؼىدٌخ.
انحبنخ االجزًبػٍخ  :يزضوجخ

المؤهالت العلمية:
 ثكبنىسٌىط فً انزشثٍخ األعشٌخ يٍ كهٍخ انزشثٍخ -جبيؼخ انًهك ػجذ انؼضٌض فشع انًذٌُخ انًُىسح يبجغزٍش فً انزشثٍخ األعشٌخ و انًىاسد انجششٌخ (قغى دساعبد األعشح و انطفىنخ) يٍ جبيؼخأوهبٌى ثبنىالٌبد انًزحذح األيشٌكٍخ.
 دكزىساِ انفهغفخ فً انزشثٍخ -رخصص ػهى َفظ رشثىي (رؼهى و فشوق فشدٌخ) يٍ جبيؼخ طٍجخثبنًذٌُخ انًُىسح ،ثزقذٌش يًزبص يغ يشرجخ انششف األونى.

الشهادات و الذورات:
 دوسح فً يقذيخ فً انحبعت. دوساد فً انهغخ االَجهٍضٌخ يٍ انًؼهذ انثقبفً انغؼىدي. شهبدح فً انهغخ اإلَجهٍضٌخ يٍ يؼهذ هىكُج كىنج فً والٌخ أوهبٌى فً انىالٌبد انًزحذح األيشٌكٍخ. شهبدح انزىفم يٍ يؼهذ انهغخ االَجهٍضٌخ ثجبيؼخ أوهبٌى فً والٌخ أوهبٌى فً انىالٌبد انًزحذحاأليشٌكٍخ.
 حعىس انُذوح اإلقهًٍٍخ نؼهى انُفظ ـ ثؼُىاٌ ػهى انُفظ وقعبٌب انزًٍُخ انفشدي و انًجزًؼٍخ ـ كهٍخانزشثٍخ ـ جبيؼخ انًهك عؼىد.
 دوسح يجبدئ إَشبء يىاقغ أػعبء هٍئخ انزذسٌظ. دوسح رحذٌث يىاقغ أػعبء هٍئخ انزذسٌظ (يزقذو). حعىس وسشخ ػًم ثؼُىاٌ" إصالح انزؼهٍى فً انذول انؼشثٍخ – انًًهكخ انؼشثٍخ انغؼىدٌخأًَىرجب.
 حعىس ثشَبيج رهٍئخ و إػذاد أػعبء هٍئخ انزذسٌظ انجذد (انذوسح انزأعٍغٍخ انثبنثخ) انًقبو فًيشكض انذساعبد انجبيؼٍخ ثؼهٍشخ .
 حعىس وسشخ ػًم ثؼُىاٌ " انجىدح فً انزؼهٍى انؼبنً :رؼشٌفهب و رحذٌذ ػالقزهب ثبنجٍئخ األكبدًٌٍخ" حعىس وسشخ ػًم ثؼُىاٌ "يششوع انخطخ اإلعزشارٍجٍخ نهجحث انؼهًً ثجبيؼخ انًهك عؼىد" دوسح " يهبساد رقىٌى أداء انطالة".انجهخ انًُظًخ ػًبدح رطىٌش انًهبساد. دوسح "يهبساد انزذسٌظ انجبيؼً انفؼبل" ثكهٍخ انزشثٍخ ثؼهٍشخ .انجهخ انًُظًخ ػًبدح رطىٌشانًهبساد ثجبيؼخ انًهك عؼىد.
 دوسح " ثُبء انًقشس انذساعً" ثكهٍخ انزشثٍخ ثؼهٍشخ .انجهخ انًُظًخ ػًبدح رطىٌش انًهبساد ثجبيؼخانًهك عؼىد.
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 دوسح "انؼًم األعبعٍخ فً ثشَبيج انكىسد نزؼهٍى انزفكٍش" انًؼزًذح يٍ يشكض دٌجىَى نزؼهٍىانزفكٍش ،األسدٌ.
 دوسح " إػذاد انًذسة انًؼزًذ نجشَبيج انكىسد" انًؼزًذح يٍ يشكض دٌجىَى نزؼهٍى انزفكٍش،األسدٌ.
 دوسح " ثشَبيج رشٌض نحم انًشكالد ثطشق إثذاػٍخ-دوسح أعبعٍخ" ثزبسٌخ انًؼزًذح يٍ يشكضدٌجىَى نزؼهٍى انزفكٍش ،األسدٌ.
 دوسح " إػذاد انًذسة انًؼزًذ نجشَبيج رشٌض نحم انًشكالد ثطشق إثذاػٍخ" ثزبسٌخ .انًؼزًذحيٍ يشكض دٌجىَى نزؼهٍى انزفكٍش ،األسدٌ.
 دوسح "حقىل انزفكٍش فً يىاجهخ ظغىغ انحٍبح و انؼًم" انًؼزًذح يٍ انًؤعغخ انؼبيخ نهزذسٌتانزقًُ و انًهًُ.
 انًشبسكخ فً َذوح " رحذٌبد َفغٍخ يؼبصشح " ثجحث ثؼُىاٌ " ػالقخ اعزشارٍجٍبد انزُظٍى انزارًنهزؼهى وانذافؼٍخ و دػى انىانذٌٍ ثبنزحصٍم انذساعً".

الخبرات العملية:
-

انزذسٌظ فً انًشكض انزؼهًًٍ انغؼىدي ثًذٌُخ أثُض فً والٌخ أوهبٌى فً انىالٌبد انًزحذح
األيشٌكٍخ.
رذسٌظ ثؼط انًىاد انزطجٍقٍخ فً انًذاسط األيشٌكٍخ خالل دساعخ انًبجغزٍش.
رذسٌظ دوسح فً انًىاسد انجششٌخ ثؼُىاٌ " فٍ االرصبل" ثًؼهذ انؼبنًٍخ.
انزذسٌظ كًزؼبوَخ يغ جبيؼخ األيٍشح َىسح ثُذ ػجذ انشحًٍ فً كهٍخ انخذيخ االجزًبػٍخ.
انزذسٌظ فً قغى ػهى انُفظ فً جبيؼخ انًهك عؼىد.

اللجان و العضىية:
 ػعى فً نجُخ االخزجبساد نهفصم انذساعً انصٍفً نؼبو 1430هـ ،و انفصم انذساعً األول1430هـ.
 يقشسح نجُخ االخزجبساد نقغى ػهى انُفظ نهفصم انذساعً انثبًَ انحبنً نؼبو 1431هـ. ػعىح فً نجُخ انقجىل و انزحىٌم ثقغى ػهى انُفظ جبيؼخ انًهك عؼىد نهؼبو 1431 -1430هـ. ػعىح فً نجُخ رطىٌش انقغى ثقغى ػهى انُفظ جبيؼخ انًهك عؼىد نهؼبو 1431 -1430هـ. ػعى جًؼٍخ انكفٍفبد ثبنشٌبض. -ػعى جًؼٍخ يشكض دٌجىَى نزؼهٍى انزفكٍش ،األسدٌ.
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