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 السرية الذاتية
 

 انشأي ػثذ انثاصظ ػثذ انصًذ احًذ ػهً  :االصى 

 1/7/1531 –:تصشِ  يكاٌ ٔتأسٌخ انٕالدج

 حًذاٌ -اتً انخصٍة  –تصشج  انؼُٕاٌ :

 (77711415117): سقى انٓاتف

 Abedbasit@yahoo.com : انثشٌذ االنكتشًَٔ

  : ٔانجٓح انًاَحح ٔتاسٌخ انحصٕل ػهٍٓا انشٓاداخ

 11/1/1551كهٍح انؼهٕو االصاليٍح /  –دكتٕساِ : جايؼح تغذاد  -

 1517كهٍح انؼهٕو االصاليٍح /  –ياجضتٍش : جايؼح تغذاد  -

 11/3/1517كهٍح االداب /  –تكانٕسٌٕس : جايؼح تغذاد  -

 

 : انحصٕل ػهٍٓأتاسٌخ  انًشتثح انؼهًٍح

 11/11/1775:   اصتار -

 1/1/1554اصتار يضاػذ :  -

 11/1/1551يذسس :  -

 11/11/1517يذسس يضاػذ :  -

 

   ششٌؼّ اصاليٍح :  االختصاص انؼاو

 فقّ إصاليً يقاسٌ:  االختصاص انذقٍق

   انؼشتٍح ٔاالَكهٍزٌح : انهغاخ انتً ٌجٍذْا

 تذسٌضً : انٕظٍفح انحانٍح

   فً انكهٍح ٔتٕاسٌخٓا:انًُاصة انتً تٕالْا 

 1517تذسٌضً يُز -1

 1771انى  1551سئٍش فشع انقإٌَ انخاص  -1

 1772-1771ػًٍذ كهٍح انقإٌَ ٔانضٍاصح  -1

 1711-1717سئٍش فشع انقإٌَ انخاص  -2
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  نثحٕث انًُشٕسج ٔانًؤنفاخ :ا

 

 تخفٍف ٌٔالخ انحشب فً انتششٌغ اإلصاليً ٔانقإٌَ انٕضؼً -1

 ظاْشج انٕحً ػُذ انًضتششقٍٍ -1

 انقضاء ػهى انغائة تٍٍ انششٌؼّ ٔانقإٌَ -1

 انٕكانح تانخصٕيح فً انفقّ ٔانقإٌَ -2

 انشد ٔانؼٕل دساصح فقٍٓح يقاسَح  -3

 انتضؼٍش انجثشي ٔاحكاو فً انفقّ اإلصالو  -4

 يٕاَغ اإلسث -7

 حكى اتشاو انؼقٕد ػثش شثكح االتصال انحذٌثح -1

 اإلسث تانتقذٌش ٔاالحتٍاط  -5

 انًضائم انًشٕٓسج فً انًٍشاث -17

 يؤنف يشصم نهُشش  -11

 يؤنف قشٌثا صٍشصم نهُشش -11

 

  انًٕاد انتً دسصٓا فً انذساصح االٔنٍح :

 ػهٕو انقشاٌ انكشٌى-1

 يصطهح انحذٌج-1

 ػهى انكالو-1

 َظى إصاليٍح -2

 أحٕال شخصٍح-3

 انًٍشاث-4

 أصٕل انفقّ-7

 ػشتٍّ غٍش اختصاص-1

 

 االصاليٍحانششٌؼّ  انًٕاد انتً دسصٓا فً انذساصاخ انؼهٍا:

 دكتٕساج 7سصائم ياجضتٍش ٔ 3 طاسٌح انتً اششف ػهٍٓا نهًاجضتٍش ٔانذكتٕساِ:ألػذد انشصائم ٔا

 دٔساخ 2  : يتذسبانذٔساخ انتطٌٕشٌح)انتً شاسك فٍٓا كًحاضش أ 

 يؤتًشاخ7 انًؤتًشاخ انتً شاسك فٍٓا كثاحج:
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