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 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ

 اٌغريح اٌزارُخ

 (C.V) 
 ادلؼٍىِبد اٌزؼشَفُخ  

   طبسق ِفٍؼ مجؼخ أثى ؽغُّش  االعــــــــــُ:

                فٍغطُين اجلٕغـــــــــُخ:

 3ػذد األثٕبء :                    ط ِزضو االعزّــــبػُخ:احلبٌخ 

 ؽٍ اٌزً األخضش. 8ثٍىن  –سلُُ اٌربَظ   – غضح  –فٍغطني  اٌؼٕـــــــــىاْ:

  463575 0599 – 0097سلُ اجلىاي:                      0097 - 2565936   08 اذلبرف :سلُ 

 Tarek_ahj@hotmail.comاٌربَذ اإلٌىزشوين: 
 

 ادلؤهالد اٌؼٍُّخ 

 . َ  2014ػبَ -ِصش –ِٓ عبِؼخ لٕبح اٌغىَظ  -يف إداسح األػّبي دسعخ اٌذوزىساٖؽبصً ػًٍ  -

 .2009َػبَ   -ٔبثٍظ-ِٓ عبِؼخ إٌغبػ اٌىطُٕخ -إداسح األػّبي –يف  دسعخ ادلبعغزري ؽبصً ػًٍ -

 .2002َ ػبَ–غضح  -ِٓ اجلبِؼخ اإلعالُِخ -ػّبيإداسح األ-يف  طاٌجىبٌىسَى دسعخؽبصً ػًٍ -

 
 

 اخلرباد األوبدميُخ    

  ٍؽىت اِْ 2007جلبِؼبد ِٕز ػبَ ا ثبٌؼذَذ ِٓ(غري ِزفشؽ )زلبضش عبِؼ. 

 ِؾشف وِٕبلؼ ٌٍؼذَذ ِٓ سعبئً ادلبعغزري ثبجلبِؼبد اٌفٍغطُُٕخ. 

 ح ٌألحببس واٌذساعبدعبِؼخ غضورلٍخ  أحببس مبغٍخ عبِؼخ االعزمالي ٌألحببس ؼذحٌُ زلى. 

 ثبجلبِؼبد اٌزبٌُخ:َ  2007 ػبَ ِٕززلبضش )غري ِزفشؽ( 

 2014ؽىت  2007/2008ِٕز ػبَ -وٍُخ اٌذساعبد ادلزىعطخ  – جببِؼخ األصهش - زلبضش غري ِزفشؽ/ 

 : أمههبادلغبلبد اٌؼذَذ ِٓ َ ثزذسَظ بؽُش ل2015

 .ُط االعزشارُغٍاٌزخط  –إداسح ادلىاسد اٌجؾشَخ  –ِجبدئ اإلداسح     

 وؽـىت   2009/2010ِٕز ػـبَ   -ثشٔبِظ اٌؼٍىَ اإلداسَخ  -جببِؼخ اٌمذط ادلفزىؽخ -زلبضش غري ِزفشؽ

 :أمههبادلغبلبد  اٌؼذَذ ِٓ ثزذسَظ بَؽُش ل 2018/2019َاِْ 

 –إداسح األصِبد  -  إداسح اجلىدح اٌؾبٍِخ  -  إداسح اٌمىي اٌجؾشَخ  -االعزشارُغُخ  اإلداسح   - ِجبدئ اإلداسح    

 .  إؽشاف ػًٍ ِؾبسَغ اٌزخشط

  اِْ ؽــىت 2011/2012ِٕــز ػــبَ -وٍُــخ اٌؼٍــىَ اإلداسَــخ وادلبٌُــخ -جببِؼــخ غــضح - زلبضـش غــري ِزفــشؽ 

  :أمههبادلغبلبد اٌؼذَذ ِٓ ثزذسَظ  بَؽُش ل 2019/2018َ

 اإلداسٌ .اٌزطىَش   ––إداسح األصِبد  -إداسح ادلىاسد اٌجؾشَخ   –اإلداسح االعزشارُغُخ 

 ِٓ حبش ختشط ٌطٍجخ اٌجىبٌىسَىط ختصص إداسح األػّبي يف عبِؼخ اٌمـذط ادلفزىؽـخ    50ِؾشف ػًٍ أوضش

 وعبِؼخ غضح 
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 اٌجؾش اٌؼٍٍّ:    

 – رأصري ِزغرياد اٌجُئخ اخلبسعُخ واٌزٕظُُّخ ػًٍ شلبسعبد اٌمُـبدح االعـزشارُغُخ"  :" ُ ثؼٕىاْحبش زلّى (1)

 -عبِؼــخ لٕــبح اٌغــىَظ -رلٍــخ وٍُــخ اٌزغــبسح-ىىُِــخ اٌفٍغــطُُٕخدساعــخ رطجُمُــخ ػٍــً ادلؤعغــبد احل

 )ِٕفشد(.2014َ،ِصش

دساعخ رطجُمُخ ػًٍ  -"دوس شلبسعخ اٌمُبدح ٌٍزؼٍُ ادلغزّش يف إداسح  ادلخبطش واألصِبد:" ُ ثؼٕىاْحبش زلّى   (2)

 ِٕفشد().َ 2014 ،ِصش -عبِؼخ لٕبح اٌغىَظ -رلٍخ وٍُخ اٌزغبسح -ادلؤعغبد احلىىُِخ اٌفٍغطُُٕخ 

والغ رجين ادلغؤوٌُخ االعزّبػُـخ يف اجلبِؼـبد اخلبصـخ ودوسهـب يف  مُـك اٌزُّـض       ُ ثؼٕىاْ: " حبش زلّى (3)

 )ِؾزشن(.2016َفٍغطني،-" رلٍخ عبِؼخ غضح-عبِؼخ غضح منىرعب –ادلؤعغٍ 

سلـبطش  وإداسح  اٌزٕظُُّـخ  : "اٌذوس اٌىعُط ٌٍؾفبفُخ ادلبٌُخ يف اٌؼاللخ ثـني اجلُٕـبد   ثؼٕىاُْ زلّى حبش  (4)

 -()دساعخ رطجُمُخ ػًٍ اٌىصساد اٌفٍغطُُٕخ ِٓ وعهـخ ٔظـش اٌؼـبٍِني يف دوائـش اٌشلبثـخ واٌزفزـُؼ      اٌفغبد"

 )ِؾزشن( 2017َأِبْ، فٍغطني، –إصذاساد االئزالف ِٓ أعً  اٌزناهخ وادلغبئٍخ 

ُ  ثؼٕىاْ : ُزلّى حبش (5) )وٍُـخ  اٌـزمين  اٌمُبدح االعزشارُغُخ ودوسهب يف  مُك اٌزُّض ادلؤعغٍ ثمطبع اٌزؼٍـُ

 )ِؾزشن(2017َ، فٍغطني،ِؤمتش االعزذاِخ واٌجُئخ اإلثذاػُخ منىرعب(،-فٍغطني اٌزمُٕخ

دساعـخ رطجُمُـخ ػٍـً ثٍذَـخ     اٌمُبدح اخلبدِخ ودوسهب يف رؼضَض ادلىاطٕخ اٌزٕظُُّـخ) ُ ثؼٕـىاْ:"  حبش زلّى (6)

 )ِٕفشد(2018َفٍغطني ، ،رلٍخ عبِؼخ غضح،غضح(

ُّض ِذي رىافشُ ثؼٕىاْ :"حبش زلّى (7) )دساعـخ رطجُمُـخ   أثؼبد اٌصؾخ اٌزٕظُُّخ ودوسهب يف  مُك األداء ادلزّ

 )ِٕفشد(َ 2018فٍغطني،  ػًٍ اٌجٕه اإلعالٍِ اٌفٍغطُين"، رلٍخ عبِؼخ االعزمالي ،

بي إٌفغـٍ اإلاـبو ودوسٖ يف رؼضَـض األداء اٌؼـبجل ثبجلبِؼـبد اٌفٍغـطُُٕخ       سأط ادلحبش زلىُ ثؼٕىاْ:"  (8)

  َ )ِؾزشن(2018 فٍغطني، ، غضح-عبِؼخ األصهش"، رلٍخ منىرعًب عبِؼخ غضح -اخلبصخ

بِؼـبد يف  ٍجُخ ِزطٍجبد اٌزصُٕف اٌؼـبدلٍ ٌٍغ :" رُّٕخ ِذػّبد اٌزفىق اٌزوٍ وّذخً ٌزحبش زلىُ ثؼٕىاْ (9)

عبِؼـخ  رلٍـخ   دساعـخ رطجُمُـخ ػٍـً اجلبِؼـبد اٌفٍغـطُُٕخ(،      -ضىء االعزشارُغُبد ادلىعهخ ثبالعزذاِخ

  )ِؾزشن(َ .2018ني،فٍغط، غضح-األصهش

والغ اٌزؼٍـُُ واٌزـذسَت ادلهـين واٌـزمين يف فٍغـطني ودوسٖ يف سَـبدح ادلؾـشوػبد        "   :حبش زلىُ ثؼٕىاْ (01)

 -لُذ إٌؾش –َ.)ِؾزشن( 2019ٍخ اٌؼشثُخ ٌدإداسح، ِصش،"اجملاٌصغريح

  

 ىائض يف رلبي اٌجؾش اٌؼٍٍّ وأمههب:اٌؼذَذ ِٓ اجلؽبصً ػًٍ 

 ، ِغ رىشمي خالي ؽفً اٌزناهخ اٌىطين َ 2017ِىبفؾخ اٌفغبد ٌٍؼبَ عبئضح أفضً حبش ِزخصص يف 

 2002َػًٍ ِغزىي اجلبِؼخ اإلعالُِخ ػبَ  إداسح أػّبييف عبئضح أفضً حبش ػٍٍّ 
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 :اإلؽشاف وادلٕبلؾبد ٌشعبئً ادلبعغزري 

أصش شلبسعـبد إداسح ادلـىاسد اٌجؾـشَخ ػٍـً األداء      ثؼٕىاْ :" يف إداسح األػّبي سعبٌخ ِبعغزريؾشف ػًٍ ِ .0

، "اٌىظُفٍ ثىعىد االٌزضاَ اٌزٕظٍُّ وّزغري وعُط: دساعخ ُِذأُخ ػًٍ اٌجٕـىن اٌزغبسَـخ ثمطـبع غـضح    

 َ.1108، عبِؼخ األصهش ثغضح،زلّذ مجًُ زلّذ َىٔظ

َض اإلثـذاع يف ِؤعغـبد   يف إداسح األػّبي ثؼٕىاْ :"دوس ساط ادلبي اٌفىشٌ يف رؼض شعبٌخ ِبعغزريٌِٕبلؼ  .1

اٌزؼٍُُ اٌؼبجل ِٓ خالي إداسح ادلؼشفخ وّزغري وعـُط : دساعـخ رطجُمُـخ ػٍـً ثـشاِظ اٌزؼٍـُُ ادلغـزّش يف        

، عبِؼـخ األصهـش   اجلبِؼبد اٌفٍغطُُٕخ اٌؼبٍِـخ يف اابفظـبد اجلٕىثُـخ" ،وائـً ػجـذاٌىشمي دَـبة اٌغـش       

 َ.1108ثغضح،

ثؼٕىاْ:" أصش اٌصـؾخ اٌزٕظُُّـخ ػٍـً األداء االعـزشارُغٍ:     يف اداسح األػّبي  شعبٌخ ِبعغزريٌِٕبلؼ  .2

،عبِؼـخ األصهـش    ، ُِٕت ػجـذاهلل َىعـف اٌغـمب    "دساعخ رطجُمُخ ػًٍ ؽشوبد اٌزأِني اٌؼبٍِخ يف فٍغطني

 َ.1108ثغضح،

يف إداسح األػّبي ثؼٕىاْ :"ػاللخ إداسح ادلىاهـت ثـبٌزطىَش اٌزٕظُّـٍ : دساعـخ      شعبٌخ ِبعغزريٌِٕبلؼ  .3

، عبِؼــخ األصهــش ػٍــً ادلٕظّــبد اٌذوٌُــخ يف زلبفظــبد غــضح"، ثٍغــُ زلّــذ عــٍُّبْ االطــشػ ُِذأُــخ

 َ.1107ثغضح،

ختصص اٌمُبدح واإلداسح ثؼٕىاْ:" ِهبساد اٌزوبء اٌىعذاين ودوسهب يف  غني  ِؾشف ػًٍ سعبٌخ ِبعغزري .4

 ثـني  ادلؾـزشن  ٍُـب اٌؼ اٌذساعـبد  ، ثشٔـبِظ أداء ِذَشٌ ادلذاسط مبؾبفظخ سفؼ"، هجخ ٔبفـز عـالِخ اذلّـص   

 .1107َثغضح، األلصً وعبِؼخ واٌغُبعخ اإلداسح أوبدميُخ

ختصص إداسح اٌذوٌخ واحلىُ اٌشؽُذ ثؼٕـىاْ:" أصـش اٌؼاللـخ ثـني اٌغـٍطزني       ِؾشف ػًٍ سعبٌخ ِبعغزري .5

 اٌزٕفُزَخ واٌمضبئُخ ػًٍ رطجُك ِؼبَري احلىُ اٌشؽُذ ٌذي ِؼبوين اٌمضبح "، زلّذ ػبطف أمحذ غضاي ،

 .1107َثغضح، األلصً وعبِؼخ واٌغُبعخ اإلداسح أوبدميُخ ثني ادلؾزشن اٌؼٍُب اٌذساعبد ثشٔبِظ

ختصص إداسح اٌذوٌخ واحلىُ اٌشؽـُذ ثؼٕـىاْ:" اٌـذوس اٌىعـُط ألخاللُـبد       ِؾشف ػًٍ سعبٌخ ِبعغزري .6

ٌذساعـبد  ، ثشٔبِظ ااٌؼًّ يف اٌؼاللخ ثني عىدح احلُبح اٌىظُفُخ واألداء ادلؤعغٍ"، ػّش زلّىد أثى مسشح

 َ.1107اٌؼٍُب ادلؾزشن ثني أوبدميُخ اإلداسح واٌغُبعخ وعبِؼخ األلصً ثغضح،

دوس اٌمُبدح األُِٕخ يف  غني وفـبءح اختـبر   :" ثؼٕىاْ واإلداسح اٌمُبدح ختصص ِبعغزري ٌشعبٌخ ِٕبلؼ .7

 ادلؾزشن ٍُباٌؼ اٌذساعبد ثشٔبِظ ػضاد مجؼخ، زلّذ ،"اٌمشاس ثىصاسح اٌذاخٍُخ واألِٓ اٌىطين اٌفٍغطُين

 .1107َثغضح، األلصً وعبِؼخ واٌغُبعخ اإلداسح أوبدميُخ ثني

ْ  واإلداسح اٌمُـبدح  ختصص ِبعغزري ٌشعبٌخ ِٕبلؼ .8 رؼضَـض اٌصـؾخ    يف اإلثذاػُـخ  اٌمُـبدح  دوس:" ثؼٕـىا

 اٌذساعـبد  ثشٔـبِظ  أمحـذ ػُغـً ػٍـٍ إٌؾـبس،     ،"اٌفٍغطُين اٌىطين واألِٓ اٌزٕظُُّخ يف وصاسح اٌذاخٍُخ

 .1107َثغضح، األلصً وعبِؼخ واٌغُبعخ اإلداسح أوبدميُخ ثني ادلؾزشن اٌؼٍُب

إداسح األصِبد و أصشهب ػًٍ عىدح اٌمـشاساد  :" ثؼٕىاْ واإلداسح اٌمُبدح ختصص ِبعغزري ٌشعبٌخ ِٕبلؼ .01

 زلّـذ ؽغـني زلّـذ ػجـذ اٌؼـبي،      ،"اإلداسَخ ثىصاسيت اٌؼًّ واٌزُّٕخ االعزّبػُخ ثبابفظبد اجلٕىثُخ

 .1106َثغضح، األلصً وعبِؼخ واٌغُبعخ اإلداسح أوبدميُخ ثني ادلؾزشن اٌؼٍُب ذساعبداٌ ثشٔبِظ
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 ِؤمتشاد و أَبَ دساعُخ: 

ِؾبسوزبْ حبضُزبْ يف ٌٍّؤمتش اٌؼٍٍّ اٌضبين " لضبَب رّٕىَخ ِؼبصشح"، وٍُخ االلزصبد واٌؼٍىَ اإلداسَخ،  -1

 َ.2018غضح، فٍغطني،-عبِؼخ األصهش

العزذاِخ واٌجُئخ اإلثذاػُخ  ثمطبع اٌزؼٍُُ اٌزمين "،وٍُخ فٍغطني اٌزمُٕخ، ِؾبسوخ حبضُخ يف ِؤمتش "ا -2

 َ.2017غضح، فٍغطني، 

ؾبسوخ حبضُخ يف َىَ دساعٍ ثؼٕىاْ" ػٍُ الزصبدَبد اٌزؼٍُُ ادلؼبصش ثني اجلزوس واألصىي"، عبِؼخ ِ -3

 َ.2018فشع خبُٔىٔظ ،غضح، فٍغطني، -اٌمذط ادلفزىؽخ

،  "ادلفبهُُ وادلٕطٍمبد –اٌؼٍىَ االٔغبُٔخ ِٓ ادلٕظىس االعزّبػٍ "ؼٕىاْ ث يف َىَ دساعٍحبضُخ وخ ِؾبس -4

 َ.2016 ،، فٍغطني،غضحفشع سفؼ -عبِؼخ اٌمذط ادلفزىؽخ

 

 أحببس: زلىُ  

 ؼذح أحببس ٌٍٕؾش يف ختصص اٌؼٍىَ اإلداسَخ مبغٍخ عبِؼخ غضح ٌألحببس واٌذساعبد  ، زلىُ ٌ -

 رلٍخ عبِؼخ االعزمالي ٌألحببس.يف اإلداسَخ  ؼذح أحببس ٌٍٕؾش يف ختصص اٌؼٍىَزلىُ ٌ -

 

 اٌذوساد  اٌزذسَجُخ 

 ؽبصً ػًٍ اٌؼذَذ ِٓ اٌذوساد :

 ..)ػضىَخ اٌجىسد األِشَىٍ وّذسة(PTTدوسح إػذاد ِذسة زلزشف  -

 رُُ.–اخلرباء اٌؼشة يف اذلٕذعخ واإلداسح  -اٌزخطُط االعزشارُغٍدوسح  -

 اٌزؼٍُُ ادلغزّش ثبجلبِؼخ اإلعالُِخ. -بعجخ وااللزصبداٌٍغخ اإلصلٍُضَخ إلداسح األػّبي واادوسح  -

 ِٓ فٍغطني وِصش. –دوساد ػذَذح يف رلبي احلبعىة واالٔزشٔذ واٌٍغبد  -

 .2014َ ػبَ ِشوض اٌٍغبد جببِؼخ لٕبح اٌغىَظ - :TOEFEL – 500  Total Markؽهبدح  -

 عبِؼخ اٌمذط ادلفزىؽخ. –ادلهبساد األعبعُخ ٌٍصف االفزشاضٍ  -

 
 

 بسادادله 

 .اٌفشٔغُخ ) ِزىعطخ( –اإلصلٍُضَخ  –إعبدح اٌٍغبد : اٌؼشثُخ -

 إعبدح اٌزؼبًِ ِغ اٌؼذَذ ِٓ ثشاِظ احلبعىة ادلزخصصخ . -

 
 
 

 
 


