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 الوؤهالخ :
 

 القرآى الكرَن .حفظ  .1

 إجازج رواَح الكرة الطرح تالطٌذ عي الشُخ عثذ الغفار حطي / تاكطراى / إضالم أتاد . .2

 م / الثاكطراى . 1989الشهادج العالُح )تكالىرَىش(   .3

هعادلح م  / الثاكطراى /  1999ضالهُح الشهادج العالوُح ) هاجطرُر( فٍ العلىم العرتُح واإل .4

 .  اللُثُحجاهعاخ التاإلجازج العالُح هي 

 :في هجال التخصص الخثزاخ 

هطُحٍ هحاضر هرعاوى فٍ هادج اللغح العرتُح  2008 /01/03م حرً  13/09/2003هي  .1

 .تالوعهذ الىطٌٍ العالٍ لإلدارج 

تكلُح اِداب قطن   ذارَخه هحاضر هطاعذ تجاهعح طراتلصهطُحٍ حرً  24/08/2008هي  .2

 الذراضاخ اإلضالهُح   .

عذاد الوٌاهج الذٌَُح لوذارش الرعلُن الذٌٍَ الوشكلح تقرار وزَر الرعلُن د.خلُفح عضى لجٌح إ .3

 م 2015الطاروٌ ترئاضح د. فىزٌ الغرَاًٍ هذَر إدارج الرعلُن الذٌٍَ تالىزارج ـ

 . 17/1/2022اعرثارا هي الررقُح إلً درجح هحاضر  .4

 أخزي  :وههاراخ لغاخ 

 .العول علً جهاز الحطىب واألًررًد . 2ـــــــــــ   / جُذ قراءج وكراتح اللغح االًجلُسَح  .1  

 الوهام والىظائف في الجاهعح : 

ذكلُف هي عوُذ كلُح اِداب توهام هٌطق الذراضح واالهرحاًاخ تقطن الذراضاخ اإلضالهُح  .1

  16/11/2011حرً  28/10/2008اعرثارا هي 

 . 9/3/2009اإلضالهُح ترارَخ ذكلُف هي عوُذ كلُح اِداب توهام رئُص قطن الذراضاخ  .2



ذكلُف تعضىَح لجٌح إعذاد دلُل شعثح الذارضاخ العلُا تكلُح اِداب جاهعح طراتلص تقرار  .3

 . 28/7/2009( ترارَخ 32رئُص جاهعح طراتلص رقن )

 . 20/7/2010ذكلُف هي عوُذ كلُح اِداب رئُص قطن الذراضاخ اإلضالهُح ترارَخ  .4

 ( 03رقن )رىَاخ هكرثح كلُح اِداب تقرار عوُذ كلُح اِداب ذكلُف تعضىَح لجٌح هراجعح هح .5

 . 2011لطٌح 

ذكلُف تعضىَح لجٌح إعادج ذشكُل لجٌح ضىاتظ حضىر الوؤذوراخ تقرار عوُذ كلُح اِداب  .6

 . 2011( لطٌح 06رقن )

 16/11/2011ذكلُف هي عوُذ كلُح اِداب توهام هذَر هكرة الذراضح واالهرحاًاخ اعرثارا هي  .7

 . 24/3/2015 حرً

 .21/9/2014( ترارَخ 1977عضىَح لجٌح ذحقُق الوشكلح تقرار رئُص جاهعح طراتلص رقن ) .8

تعضىَح لجٌح الوعادالخ العلوُح تالقطن لطالب هي رئُص قطن الذراضاخ اإلضالهُح ذكلُف  .9

 .  5/11/2022هرحلح اللُطاًص وهرحلح الذراضاخ العلُا هي ذارَخ : 

 والذوراخ في هجال التخصص :األًشطح العلويح 

ذكلُف تالىعظ واإلرشاد هي قثل الشؤوى الذٌَُح واألوقاف فرع طراتلص ذشول جاهع تاقٍ  .1

 . 26/9/2011وهطاجذ أخري هي ذارَخ 

حرً ًهاَح شهر  16/10/2011ذكلُف توهام خطُة الجوعح تجاهع فشلىم الكثُر ترارَخ  .2

12/2014 . 

،  2011للٌاش " علً قٌاج اإلَواى الوطوىعح ترارَخ هقاتالخ إراعُح فٍ ترًاهج " تصائر  .3

 وترًاهج " ًثض الحُاج " علً قٌاج لُثُا الحرج .

الوشاركح توحاضراخ فٍ العقُذج اإلضالهُح تالذورج الشرعُح توطجذ العٌقىدٌ هي الفررج  .4

، ذحد إشراف وحذج األوقاف والشؤوى اإلضالهُح تطراتلص  7/25/2013حرً  26/1/2013

 .الوركس 

 . 8/2015هحاضراخ الشهر الوفرىح  تجاهعح طراتلص توذرج رشُذ كعثار شهر  .5
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