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 (CV)انغٛشح انزارٛخ                                                             

 صٚذاٌ كًبل ػجذهللا حغٍ.. :  ىــاالع              
 

 يؼهٕيبد ػبيخ أال :

 :ٕاٌــُـؼـان.1 

  كهٛخ االداة / لغى انغغشافٛخ..ـ  االَجبسانؼًم : عبيؼخ  

  :اعزبر.... انذسعخ انؼهًٛخ:          انفكش انغغشافٙ...انزخصص.  

 :٘انؼُٕاٌ انجشٚذ ............................................................................................   

 07806794851/     َمبل                  

 َٔٙانجشٚذ االكزش : amalabdullah666.kh@gmail.comk  

 يؼهٕيبد شخصٛخ  :.2
 ػشالٙغٛخ : ـانغُ                        االَجبس / انحجبَٛخ ٕالدح :ــيكبٌ ان   

 .......................عٕاص عفش:                      1975/  9/  6خ انٕالدح :  ــربسٚ   

                                    4  ػذد األطفبل :                             يزضٔط انحبنخ االعزًبػٛخ :  

 نًؤْالد انؼهًٛخ :اصبَٛب : 

 ربسٚخ انحصٕل ػهٛٓب ذٔنخــان ؼخــانغبي ذسعخــان

 1998-97 انؼشاق االَجبس انجكبنٕسٕٚط

 انؼشاق االَجبس انًبعغزٛش 
2000 

 2006 انؼشاق انًغزُصشٚخ ِانذكزٕسا

 ُٕعبنخ انًبعغزٛشاٌ سػ:   

                                                     انخذيبد انصحٛخ نًذُٚخ انشيبد٘                                          

 ِػُٕاٌ أطشٔحخ انذكزٕسا :  

 

 

 أصبنخ انغغشافٛخ االلهًٛٛخ ػُذ انًمذعٙ                             

 خ : ظٛفٛانخجشاد انٕصبنضب : 

 يكبٌ انؼًم انٕظٛفخ
 انفزشح انضيُٛخ

 انًٓبو انشئٛغٛخ
 إنٗ يٍ

  2008 2005 لغى انغغشافٛخ يمشس لغى

  2010 2008 لغى انغغشافٛخ يمشس انذساعبد انؼهٛب

  2010 2009 لغى انغغشافٛخ  يمشس لغى
  2011 2010 لغى انغغشافٛخ سئٛظ لغى

  2015 2014 لغى انغغشافٛخ سئٛظ لغى 
  يغزًش 2015 كهٛخ االداة طهجخانشؤٌٔ نؼًٛذ انيؼبٌٔ 

 ساثؼب : انخجشاد انزؼهًٛٛخ ٔاالْزًبيبد انجحضٛخ :

 انذساعبد االٔنٛخ)انجكبنٕسٕٚط(: فٙ . رذسٚظ انًٕاد1

 انزخصص انفصم/انغُخ اعى انًبدح

 عغشافٛخ الهًٛٛخ 2009 - 2003 عغشافٛخ افشٚمٛب ٔاعزشانٛب

 عغشافٛخ ربسٚخٛخ 2009 - 2003 سٚخٛخانغغشافٛخ انزب

 فكش عغشافٙ يغزًش -2003 انفكش انغغشافٙ

 يُٓظ ثحش 2013-2012 يُٓظ انجحش                     

   
 :. رذسٚظ انًٕاد فٙ  انذساعبد انؼهٛب 2

 انزخصص             انفصم اعى انًبدح

 عغشافٛخ ثششٚخ االٔل فهغفخ انغغشافٛخ

  
 

شؼبس 

 انغبيؼخ 

mailto:kamalabdullah666.kh@gmail.com
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 عغشافٛخ ثششٚخ االٔل  ٙانفكش انغغشاف

   

   :ٔانذكزٕساِ االششاف ػهٗ سعبئم انًبعغزٛش. 3

 انجٛشَٔٙ إًَرعب . –انغٕاَت انفهكٛخ فٙ انزشاس انغغشافٙ انؼشثٙ ٔ االعاليٙ  -1 

 انزأصٛم انفكش٘ نًفٕٓو انذٔنخ . -2 

 صُبػبد انؼبنى االعاليٙ خالل انمشٌٔ انٓغشٚخ االسثؼخ االٔنٗ. -3

 َئ ٔانًشافئ انؼشثٛخ ٔاالعاليٛخ. انًٕا -4
     

 .رمٛٛى انجحٕس: 4
 يذُٚخ ثُغبص٘ فٙ انؼصش انؼضًبَٙ خططٓب ٔيؼبنًٓب االصشٚخ.  .1

 .انًٕاسد انطجٛؼٛخ فٙ يُطمخ اثٕ انغٛش .2

 . انغٛبعبد انًبئٛخ انزشكٛخ ٔربصٛشْب ػهٗ َٓش انفشاد .3

 سعبنخ يبعغزٛش ) ارغبْبد انزٕعغ انًكبَٙ نًذُٚخ ْٛذ (  .4

  الزصبدٚخ  –اَزبط انذٔاعٍ ٔاالعًبن فٙ يحبفظخ االَجبس  دساعخ عغشافٛخ بنخ يبعغزٛش )سع  .5

 دٔس االصطخش٘ فٙ انفكش انغغشافٙ انؼشثٙ االعاليٙسعبنخ يبعغزٛش ) .6

انًاليح انجٛئٛخ فٙ انفكش انغغشافٙ انؼشثٙ االعاليٙ يٍ انمشٌ )انشاثغ( سعبنخ يبعغزٛش ) .7

 دط( انٓغش٘انٓغش٘ انٗ َٓبٚخ انمشٌ ) انغب

 . االْزًبيبد انجحضٛخ : 5
 انفكش انغغشافٙ . -1   

 .انغغشافٛخ انزبسٚخٛخ   - 2    

 

 : خبيغب : انًؤرًشاد انًزخصصخ ٔانُذٔاد انؼهًٛخ
ربسٚخ  يكبٌ انًؤرًش ػُٕاٌ انًؤرًش

 انًؤرًش

 طجٛؼخ انًشبسكخ

 –كهٛخ االداة  -عبيؼخ ثغذاد  االٔل انٕطُٙ  انًؤرًش انغغشافٙ

 لغى انغغشافٛخ
 حضٕس 1/12/2010

كهٛخ انزشثٛخ  –عبيؼخ االَجبس  انًؼبنغخ  –االصبس  –االعجبة  –ظبْشح انزصحش فٙ انؼشاق 

 لغى انغغشافٛخ –نهجُبد 
 حضٕس 19/4/2010

-11 عبيؼخ االَجبس  يؤرًش انكهٛبد االَغبَٛخ / عبيؼخ االَجبس 

12/4/2011 
 حضٕس 

كهٛخ انزشثٛخ  –َجبس عبيؼخ اال َذٔح انزهٕس انجٛئٙ

 لغى انغغشافٛخ  –نهجُبد 
 حضٕس  19/4/2011

كهٛخ االداة  –عبيؼخ االَجبس  رمٕٚى عغشافٙ نٕالغ انخذيبد فٙ يذُٚخ انشيبد٘ 

 لغى انغغشافٛخ –
 سئٛظ انمغى  26/4/2011

 : عبدعب : انجحٕس انًُشٕسح

 انغُخ انحبنخ انًغهخ ػُٕاٌ انجحش
 2008 يُشٕس االعزبر   انغغشافٙ االثؼبد انفهغفٛخ نهفكش

انغًؼٛخ انغغشافٛخ  انٕصف انغغشافٙ نغضٚشح انؼشة ػُذ االصطخش٘

 2009 يُشٕس انؼشالٛخ

ؼهٕو االَجبس نهيغهخ  يُزٓٗ انطهت فٙ يؼشفخ ثبدٚخ انؼشة

 االَغبَٛخ 
 2014 - 2ع يُشٕس

 2015 -19ع  يُشٕس يغهخ السن اثٕ انفذاء ٔدٔسِ فٙ رطٕٚش انفكشح االلهًٛٛخ 

 يغهخ ٔاعظ ثؼض انًاليح انزطجٛمٛخ فٙ انغغشافٛخ انؼشثٛخ 
 يُشٕس

 - 32ع – 12و

2016 

 2014 -14ع يُشٕس يغهخ السن انؼمهٛخ انفهكٛخ انفزِ –انجٛشَٔٙ 
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يغهخ ركشٚذ نهؼهٕو  انزهٕس انجٛئٙ فٙ يحبفظخ االَجبس ثٍٛ انًبضٙ ٔانحبضش 

 االَغبَٛخ
 2015-3ع -22و يُشٕس 

 انكزت انًُشٕسح  :صبيُب : 
 ربسٚخ انُشش عٓخ انُشش ػُٕاٌ انكزبة

داس ايغذ نهُشش  اصبنخ انغغشافٛخ االلهًٛٛخ ػُذ انًمذعٙ

 االسدٌ -ٔانزٕصٚغ 
2015 

   

   

 

 :ربعؼب : ػضٕٚخ انهغبٌ 
 ػهٗ يغزٕٖ انمغى ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ ػهٗ يغزٕٖ انغبيؼخ

-2008نهؼبو نغُخ رمٛٛى ثحٕس انطهجخ 

2009 

نغُخ االششاف ٔرمٕٚى ثحٕس 

 2011-2010انطهجخ نهؼبو 

 انهغُخ انؼهًٛخ نهذساعبد انؼهٛب 

-2010نغُخ االيزحبَبد انًشكضٚخ  

2011 

 انهغُخ انؼهًٛخ نهذساعبد االٔنٛخ

-2003انهغُخ االيزحبَٛخ  2011-2010نغُخ آنٛخ انزؼبٌٔ  

2011 

نغُخ صُذٔق انزؼهٛى انؼبنٙ  

2010-2011 

-2010انغغالدنغُخ رذلٛك 

2011 

نغُخ لجٕل ٔرٕصٚغ انطهجخ ػهٗ  

 2011-2010االلغبو 

 2010-2009نغُخ انغاليّ 

-2010نغُخ انذساعبد انؼهٛب  

2011 

 

 انهغُخ انؼهًٛخ نهذساعبد انؼهٛب-1  

 -2013انهغُخ االيزحبَٛخ  -2

2014 ٔ2014-2015  
نغُخ رٕصٛف يبدح يُبْظ ٔطشائك انجحش 

 -6387ٛب انؼهًٙ / دساعبد ػه

15/12/2015 

انهغُخ انؼهًٛخ نهذساعبد انؼهٛب  2016-2015نغُخ اَضجبط انطهجخ 

2015-2016 

   

 

 :  ػبششا : انذٔساد انزذسٚجٛخ انزٙ َفزْب

 ربسٚخ اَؼمبدْب يكبٌ انذٔسح اعى انذٔسح

   

   

  
 

 : شبسن فٛٓب انزٙ حبد٘ ػشش: انذٔساد

 مبدْبربسٚخ اَؼ يكبٌ انذٔسح اعى انذٔسح

 2/2004/ 28-16 عًٕٓسٚخ انًبَٛب   كٕسط شزٕ٘ فٙ انغغشافٙ  انجششٚخ

 2006 يشكض طشائك انزذسٚظ  االسشبد انزشثٕ٘

 2012-2011 يشكض انحبعجبد عبيؼخ اثٍ عُٛب االفزشاضّٛ
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2016/  10/  10      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       وبتطبيقات الحاس

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 كرة القدم   اتـــــــــــوايــاله


