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                 انسُشة انزاحُت

  
 

سعذ عجى صبٌم انجٕساًَ                (االسى)

  

 (انًُٓخ) انعبيخانعالقبد انثقبفٍخ أستشبسي  –أستبر جبيعً         

  

طجٍخ يجٓشٌّأحٍبء  –صحخ يجتًع            (االختصبص)

1171 - 11-7        ثغذاد/ انكبظًٍخ                    (انتٕنذ)

يتضٔج ٔنً ٔنذاٌ )حسٍ ,يحًذ(   ( االجتًبعٍخ  انحبنخ     )  
 

 (انعُٕاٌ)    
 

انكٕفخ -انكهٍخ انتقٍُخ انطجٍخ  (انعًم) 
  

دٔس األسبتزح فً انحً انجبيعً انتبثع نهتقٍُخ انطجٍخ    (انسكٍ)

 

  (االتصبل) 

  -تهفٌٕ

  (77772552777  ) (77070715777) 

 dr.raadajem@gmail.com -انجشٌذ األنكتشًَٔ :       

Face book :                ًَانذكتٕس سعذ  انجٕسا 

 Skybe :                    dr.raad__aljorani 
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(   ( طانجكبنٕسٌٕانعهٍب ثعذ  انشٓبداد

 

2002جبيعخ ثغذاد  –دثهٕو عبنً طت يجتًع / كهٍخ انطت   

 

2010جبيعّ انكٕفخ  -/ يُبعخ طفٍهٍبد/ كهٍخ انطت طجٍخ جستٍش أحٍبء يجٓشٌخيب     

 

  2016جبيعّ انكٕفخ  –/يُبعخ طفٍهٍبد/كهٍخ انطت   طجٍخ أحٍبء يجٓشٌخ   دكتٕساِ

 (انخجشح) 
 

  ( ٠٢٢7 األٔل كبٌَٕ – 7772 شجبط )

.انغزائٍ وانذوائٍ نالسخُشاد انعبيت انششكتيذَش نهسُطشة انُىعُت فٍ   

 

  ( ٦٠٠٢ َُسبٌ – 2013 ) 

يؤسس جًعُت األطببء انعشاقٍُُ يُظًه يجخًع يذٍَ*  

عضى حجًع األسبحزة انجبيعٍُُ انعشاقُت*  

عضى ويؤسس نُقببت روو انًهٍ انطبُت*  

 *     انًهُُت أنساليهيجهت 

  *   انشقببت انصحُت انجبيعُت يسئىل

طُظ انسخشاحُجٍ(يجهس يحبفظت انُجف االششف )نجُت انخخأسخشبسٌ *    

عضى انخخطُظ انشخصٍ اإلسخشاحُجٍ  )األكبدًَُت انذونُت (*  

 

2008  - انعبيتيحبضش فٍ وسش انخذسَب انخبص ببنعالقبث         

      

        عضى انعالقبث انثقبفُت جبيعت انكىفت -2009

         

 . 2009و نشئُس انهُئت انثقبفُت نعب اإلداسٌحششفج بخسهى يُصب انًعبوٌ   
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وانىً  2010عبو حششفج ببنعًم كًذَش نًشكض انهذي نهذساسبث وانبحىد يٍ  

2012. 

 .2011سئُس ححشَش يجهت انهذي انعذد انزٌ أصذسحه انهُئت انثقبفُت عبو 

نًشكىىض انهىىذي نهذساسىىبث  إصىىذاساث 10وطببعىىت  إصىىذاساألشىىشاف انعىىبو عهىىً 

 . وانبحىد

هًُىىىت عهىىىً انًسىىىخىٍَُ األكىىىبدًٍَ بحثُىىت وع تدساسىىى 36أصىىذسث أكثىىىش يىىىٍ  

 وانعهًٍ

 منها ما تم تقديمه وحمل العناوين التالية:

  لمؤسسة عقول الثقافيةكتابة النظام الداخلي  -1

أزاء كرل مرن صم,اوسرورياوتاكياوأياان والمملارة العابيرة  العراا سياسة  -2

 السعودية(

االنتخابررات اللالمانيررة ت قيرري المايررة أم الهرردا صاالنتخابررات التمهيديررة  -3

 أنموذجًا(.

 بناء وإدارة الت الفات اإلستااتيجية لتعظيم القدرات التنافسية -4

 الفتنة الطائفية قااءة ت ليلية بين النتائج واألسلاب  وال لول -5

دة القيررادة اإلسرر مية بررين الل رري والت ليررل قررااءة مويرروعية فرري القيررا -6

 الميدانية

  

 وانعهًٍ . األكبدًٍَجهست بحثُت عهً انًسخىٍَُ  15أداسة   *

جبيعىت انرىشاث –/كىفىت انطبُىت  انصىحُت انخقُُت انكهُتأسخبر حذسَسٍ فٍ *         

 . االوسظ انخقُُت

 ونغبَت االٌ( 2016سئُس قسى حقُُبث انخحهُالث انًشضُت)*    

نشعبَىت انصىحُت ويىبدة انىذوائُبث فىٍ انًعهىذ أسخبر يىبدة اإلداسة انطبُىت وا*  

 انخقٍُ انطبٍ.

 فٍ انًعهذ انخقٍُ انطبٍ انكىفت. اإلَسبٌأسخبر يبدة حقىق *      
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 يُسق انخذسَب انًهٍُ فٍ جبيعت انكىفت*

 اإلَسبٌعضى فٍ انخجًع انعشاقٍ نحقىق *

 

 :فٍ انًؤحًشاث انخبسجُتانذاخهُت وانًشبسكبث 

 خ جبيعخ طٓشاٌ يؤتًش  انعهٕو انطجٍ -1

 جبيعخ ثغذاد  اإلَسبٌيؤتًش حقٕق  -2

 انقبدسٍخ خجبيع انًحكًخيؤتًش انتحكٍى انذٔنً نهُشش فً انًجالد  -3

 يؤتًش يُبْضّ انعُف ضذ انًشأح جبيعخ انكٕفخ -4

 األششافيؤتًش انذساسبد انطجٍخ )يذٌُخ انصذس انطجٍخ( انُجف  -5

 فً جبيعخ انًثُى األٔلؤتًش ٍْئخ انُضاْخ ي -6

 انجٕدح ٔانتقٍٍى نهتعهى انجبيعً جبيعخ ٔاسظ بٌٍشيؤتًش يع -7

 (فاألششاحهقخ حٕاسٌخ عٍ انتعبٌٔ انحٕصٔي انجبيعً )غشفخ تجبسح انُجف  -8

 جبيعخ انكٕفخ –يؤتًش انضْشاء انذٔنً  -9

 تقٍٍى األداء انٕظٍفً ٔانًًُٓ  -10

 يؤتًش كهٍخ انقبٌَٕ انذٔنً جبيعخ انقبدسٍخ )عضٕ ششف( -11

 2012زي أقٍى يٍ قجم جبيعخ انفشاد األٔسظ انتقٍُخ انجبٌهٕجً األٔل انًؤتًش ان -12

 

 

 -: انًهبساث وانقذساث

 (قشاءح ٔكتبثخ ٔتشجًّ فٕسٌخ)  االَكهٍضٌخانهغخ -1

 020انحصٕل عهى شٓبدح انتٕفم ٔثذسجخ  -*
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 (كهٍخ انهغبد انجبيعّ انًستُصشٌخ )فً انهغخ يٍ انكفبءحشٓبدح -*

 انحبسٕة-2

*-Office completely (Worde ,excel, power point) 

 667وبذسجه   IC3حبصم عهً شهبد انكربئت  -*

 يخُبصخقذَشأوب ICDLحبصم عهً شهبدة انكربئت  -*


