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 فُصم ػهىاٌ صاحٍ حسٍ .          /   االسن الكاهل -1

 ػرالُح.               /   الجنسيت -2

 ػرتُح.                  / القىهيت -3

 .1965انُعف  /  هحل وتاسيخ الىالدة -4

 يرسوض.    /  الحالت االجتواعيت -5

 حٍ انًىظفٍُ. –كرتالء                  / العنىاى -6

 اسرار دكرىر.          / اللقب العلوي -7

 .07801332038            / سقن الهاتف -8

 faisal_altaie@yahoo.com    / البشيذ االلكتشوني -9

 

 

 ثانيا/ التخصص العام والذقيق

 .ويكرثاخ يؼهىياخانرخصص انؼاو / 

 دارج يؼهىياخ.اانرخصص انذلُك/ َظى و

 

 

 ثالثا/ الشهاداث الجاهعيت 

/ ػُىاٌ  انًؼهىياخ وانًكرثاخ/ انعايؼح انًسرُصرَح / كهُح االداب/ لسى دكتىساه  -1

 .1998االطروحح )ذسىَك خذياخ انًؼهىياخ فٍ انًكرثاخ انعايؼُح انؼرالُح ( 

/ ػُىاٌ انًؼهىياخ وانًكرثاخ/ انعايؼح انًسرُصرَح / كهُح االداب / لسى هاجستيش  -2

 .1991انثريعُح ( CDSISISانرسانح )تُاء كشاف ذحهُهٍ نهذورَاخ تاسرخذاو حسيح 

 .1987 انًؼهىياخ وانًكرثاخ/ انعايؼح انًسرُصرَح / كهُح االداب/ لسى  بكالىسيىس -3

 

 

 سابعا/ الذوساث التذسيبيت 

 .2011انًؼهىياخ وانًؼرفح فٍ كىاالنًثىر )يانُسَا( نًذج شهر دورج ادارج  -1

دورج ذطىَر يحرىي انًكرثح انؼهًُح االفرراضُح انؼرالُح )ػًاٌ : االردٌ( نًذج ػشرج  -2

 .2008اَاو 

 .2012دورج ادارج انًؼرفح )تُروخ: نثُاٌ( نًذج خًس ػشرج َىو  -3

 انؼايح وانحاسىب وانهغح االَكهُسَح داخم انؼراق. فٍ االدارج ج(دور 20اكصر يٍ ) -4
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 خاهسا / النتاج العلوي والوؤتوشاث الوحليت والذوليت والنذواث

 (َذوج ويؤذًر يحهُا  وػرتٍ. 100انًشاركح فٍ اكصر يٍ ) -1

 ( تحس يُشىر يحهُا وػرتُا.40اكصر يٍ ) -2

انًؼهىياخ، ذطثُماخ ذكُىنىظُا انًؼهىياخ ،  شالز كرة ذحد انطثغ فٍ يعال ادارج -3

 َظى انًؼهىياخ وادارج انًؼرفح.

 

 سادسا/ عضىيت الجوعياث 

 ونغاَح االٌ. 1988ػضى انعًؼُح انؼرالُح نهًؼهىياخ وانًكرثاخ  -1

 نغاَح االٌ. 2006ػضى ويؤسس فٍ انعًؼُح انؼرالُح نركُىنىظُا انًؼهىياخ  -2

 

 سابعا/ الخبشاث العلويت والتذسيسيت للذساساث االوليت

انًؼهىياخ اسرار يادج )َظى اسررظاع انًؼهىياخ( ويادج )االدارج انؼهًُح ( لسى  -1

 .1999نغاَح  1991/ انعايؼح انًسرُصرَح  وانًكرثاخ

/  انًؼهىياخ وانًكرثاخاسرار يادج )ذكُىنىظُا انًؼهىياخ( ويادج )االدارج انؼهًُح( لسى  -2

 .2000ظايؼح لار َىَس : تُغازٌ ، نُثُا 

انًؼهىياخ اسرار يادج َظى اسررظاع انًؼهىياخ ويادج ذكُىنىظُا انًؼهىياخ / لسى  -3

 (.2003-2002/ ظايؼح ػًر انًخرار : انثُضاء ، نُثُا  وانًكرثاخ

اسرار يادج ذكُىنىظُا انًؼهىياخ / لسى انًؼهىياخ وانًكرثاخ / انعايؼح انًسرُصرَح  -4

2004-2005. 

اسرار يادج َظى انًؼهىياخ / لسى ادارج االػًال : كهُح االدارج وااللرصاد ، ظايؼح  -5

 .2013نغاَح 2009كرتالء 

اسرار يادج يُاهط انثحس انؼهًٍ / لسى االحصاء : كهُح االدارج وااللرصاد، ظايؼح  -6

 .2015-2010كرتالء 

ج وااللرصاد، ظايؼح كرتالء االداراسرار يادج ادارج انًؼرفح / لسى ادارج االػًال: كهُح  -7

 غاَح االٌ.ن 2014

 

 الخبشاث العلويت والتذسيسيت للذساساث العليا

اسرار انذراساخ انؼهُا فٍ ظايؼح )لار َىَس / نُثُا( نرذرَس يادج )االدارج انؼهًُح فٍ  -1

-2000 انًؼهىياخ وانًكرثاخيؤسساخ انًؼهىياخ( ويادج )َظى انًؼهىياخ( فٍ لسى 

2002. 

اسرار انذراساخ انؼهُا فٍ كهُح انررتُح / ظايؼح كرتالء نرذرَس يادج )يُاهط واسانُة  -2

 .2010-2006انثحس انؼهًٍ ( 

اسرار انذراساخ انؼهُا فٍ لسى ادارج االػًال ولسى انؼهىو انًانُح وانًصرفُح )كهُح  -3

صرفُح( االدارج وااللرصاد، ظايؼح كرتالء( نرذرَس يىاد)َظى انًؼهىياخ انًانُح وانً

 همح انُماشُح( ، )ادارج انًؼرفح(، )انمراءاخ تانهغح االَكهُسَح(.، )انح



 االششاف والوناقشاث العلويت لشسائل الواجستيش والذكتىساهتاسعا/ 

 ( يٍ طهثح انًاظسرُر وانذكرىراِ . 10االشراف ػهً اكصر يٍ ) -1

( نعُح يحهُا  40يٍ ) رئاسح وػضىَح نعاٌ انًُالشاخ نهًاظسرُر وانذكرىراِ تاكصر -2

 وػرتُا.

وادارج  انًؼهىياخ وانًكرثاخ( ذرلُح وتحس فٍ ذخصص 100ذمُُى يا َسَذ ػٍ ) -3

 انًؼرفح.

 

 / الوناصب االداسيت عاششا

 (.1999-1995انعايؼح انًسرُصرَح ) –االيٍُ انؼاو نهًكرثح انًركسَح  -1

 (.2015-2005ظايؼح كرتالء ) –يؤسس وايٍُ ػاو انًكرثح انًركسَح  -2

 .(2018-2015) / كهُح االدارج وااللرصاد: ظايؼح كرتالءرئُس لسى ادارج االػًال  -3

 

 حادي عشش/ عضىيت اللجاى الذائوت 

يذَر ػاو انثحس انسُذ ػضى انهعُح انىزارَح انؼهُا نرطىَر انًكرثاخ انعايؼُح ترئاسح  -1

 نغاَح االٌ. 2008وانرطىر فٍ وزارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

فٍ انؼراق ترئاسح    انًؼهىياخ وانًكرثاخػضى انهعُح انىزارَح  نرطىَر يُاهط الساو  -2

 يؼانٍ وزَر انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ.

ػضى انهعُح انىزارَح  نرؼذَم ذشرَؼاخ انًكرثاخ انعايؼُح فٍ انؼراق ترئاسح  انسُذ  -3

نغاَح  2017هًٍ )يذَر ػاو انثحس وانرطىَر فٍ وزارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼ

 االٌ(.

ػضى شى رئُس انهعُح انؼهًُح فٍ لسى ادارج االػًال / كهُح االدارج وااللرصاد: ظايؼح  -4

 نغاَح االٌ. 2010كرتالء 

 (.2018نغاَح  2012ػضى شى رئُس انهعُح االيرحاَُح نمسى ادارج االػًال ) -5

-2014وااللرصاد : ظايؼح كرتالء ) رئُس نعُح االسرالل االنكرروَُح )كهُح االدارج -6

2016.) 

يسعم انًكرثح االفرراضُح انؼهًُح انؼرالُح فٍ وزارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ  -7

 نغاَح االٌ(. 2008)

 (.2013- 2012ػضى نعُح ذطىَر انًحرىي انؼهًٍ نهًكرثح انؼهًُح االفرراضُح ) -8

ىظة لرار يعهس رئاسح ػضى فرَك انُاخ يكافحح انفساد فٍ انؼراق انًشكم تً -9

 (.2018انىزراء )

 

 ثاني عشش / كتب الشكش والتقذيش

 اكصر يٍ شالز كرة شكر وذمذَر يٍ يؼانٍ وزَر انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ. -1

( كراب شكر وذمذَر يٍ ػًذاء انكهُاخ وانًذراء انؼايٍُ فٍ ػذد يٍ 100اكصر يٍ ) -2

 ظايؼاخ ويؤسساخ انذونح.


