سرية ذاتية c . v
 االعى  0د /ثششٍ دغٍ ىبدُ انًْين .
 ػضٌ ىْئخ رذسّظ نذٍ جبيؼخ جذح كهْخ انقشآٌ ًانذساعبد اإلعاليْخ ثقغى انقشاءاد
دبنْب
 زلم ًربسّخ ادلْالد  0انًٍْ  ,دجخ  9128 ,و .
 رهفٌٌ.0882885580 ،0888282280 0
 انربّذ اإلنكرتًَِbushraalyamani2@gmail.com :
 انربّذ اجلبيؼِbhalyamani@uj.edu.sa 0

ادلؤىالد احلبطهخ ػهْيب0
 دكزٌساه يف انقشاءاد يٍ جبيؼخ انقشآٌ انكشّى ًانؼهٌو اإلعاليْخ(جبًيٌسّخ انغٌداٌ )ثزقذّش
ممزبص.
 يبجغزري يف انقشاءاد ،يٍ جبيؼخ أو دسيبٌ اإلعاليْخ (جبًيٌسّخ انغٌداٌ )ثزقذّش ممزبص.
 دبطهخ ػهَ اإلجبصح انؼهْب يف انقشآٌ انكشّى ًػهٌيو انهْغبَظ ثزقذّش ممزبص ادلشرجخ انضبَْخ.
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انجذٌس احملكًخ ًادلنشٌسح ثؼذ انذكزٌساه0
 انقشاءاد ادلزٌارشح ًانشبرح يف عٌسح اإلخالص ًدالالهتب انؼقذّخ(مجؼب ًدساعخ) ،اننبشش0
رلهخ كهْخ آداة ،جبيؼخ ادلهك ػجذ انؼضّض ،انغؼٌدّخ ،انؼذد و 82عّ( /8نبّش8080/يـ).
 أثر اختالف انقراءاث املتواترة وانشاذة يف أحكاو نفقت املطهقت واملرضع(دساعخ
يٌضٌػْخ) اننبشش 0رلهخ رجْبٌ ،جبيؼخ ادلهك عؼٌد ،انغؼٌدّخ ،انؼذد  83نهؼبو(سجت
9559/ىــ)(يبسط8080 /يـ).
 حتريراث اخلهف املعمول به من انشاطبيت يف باب األصول (مجعا ودراست) ،انناشر 0جمهت
جامعت األندنس ،انيمن  ،انعدد  ،53نهعاو(أبريم  /يونيو4242 /و)(3663هـ).
 ركبيم انقشاءاد ًآصشه انذالنْخ يف يغأنخ انشضبع(دساعخ رٌجْيْخ) ،اننبشش 0رلهخ جبيؼخ
انقشآٌ انكشّى ًانؼهٌو اإلعاليْخ ،انًٍْ ،انؼذد  93نهؼبو (ٌٌَّْ8080/يـ).
 أصش اخزالف انقشاءاد يف يؼنَ اإلّالء ًأدكبيو(دساعخ حتهْهْخ) ،رلهخ جبيؼخ أو دسيبٌ
اإلعاليْخ ،انغٌداٌ ،انؼذد  93نهؼبو (فرباّش8080 /يـ).
 قشاءرِ انقشًء ًانقشً ًأصش اخزالفيًب يف ادلؼبَِ ًاألدكبو( دساعخ حتهْهْخ) ،اننبشش 0رلهخ
ادلنرب انظبدسح ػٍ ىْئخ ػهًبء انغٌداٌ ،اخلشطٌو ،انغٌداٌ ،انؼذد  80نهؼبو (ّنبّش/
8091يـ )(مجبدُ األًىل 9550/ىـ).
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ادلؤمتشاد ًادلهزقْبد انؼهًْخ انيت شبسكذ فْيب0
شبسكذ يف ػذح يؤمتشاد ػهًْخ ،ينيب0
( ادلؤمتش انؼبيل انؼبدلِ انضبَِ نزؼهْى انقشآٌ انكشّى) ثشػبّخ اجملهظ األػهَ نهشؤًٌ
اإلعاليْخ يف ممهكخ انجذشٍّ ،ػبو 8098/5/80و.
( قْى انٌعطْخ ًاالػزذال يف َظٌص انكزبة ًانغنخ) ثشػبّخ ساثطخ انؼبمل اإلعاليِ مبكخ
ادلكشيخ ،يف ادلًهكخ انؼشثْخ انغؼٌدّخ ادلقبو خالل انفرتح(9550/1/85-88ىـ -83//
8091/8/81و).
( ادلهزقَ انقشآَِ نؼبو 8003و) ثؼنٌاٌ (احلهقبد انقشآَْخ ًدًسىب انزؼهًِْ) ثشػبّخ اذلْئخ
انؼبدلْخ نزذفْظ انقشآٌ انكشّى ،يف اجلًيٌسّخ انًْنْخ.
( ادلهزقَ األًل نهًجبصٍّ) مبشكض اإلقشاء ًاإلجبصح ثبنغنذ نهؼبو 8000و .
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اإلجبصاد احلبطهخ ػهْيب يف انقشآٌ انكشّى0
 دبطهخ ػهَ اإلجبصح يف انقشاءاد انؼشش انظغشٍ ًانكربٍ يٍ انشْخ إمسبػْم ػجذ
انؼبل ،سمحو اهلل.
 دبطهخ ػهَ اإلجبصح يف انزجٌّذ ًانقشاءاد يٍ انشْخ ّبعني اجلبعى ،سمحو اهلل.
 دبطهخ ػهَ اإلجبصح انؼهْب ثشًاّخ دفض ػٍ ػبطى يٍ انشْخخ سدبة يفْذ شققِ.
 دبطهخ ػهَ اإلجبصح يف ينت اجلضسّخ يٍ انشْخ أميٍ سشذُ عٌّذ .
 دبطهخ ػهَ اإلجبصح ثشًاّخ دفض ػٍ ػبطى يٍ انشْخ ّبعني اجلبعى ،سمحو اهلل.
 دبطهخ ػهَ اإلجبصح ثشًاّخ دفض ػٍ ػبطى يٍ انشْخ حيَْ احلهْهِ ،يقشئ انذّبس
انًْنْخ.
 دبطهخ ػهَ اإلجبصح انؼهْب يف انقشآٌ انكشّى يٍ انشْخخ اَزظبس عبمل ثبيطشف .
 دبطهخ ػهَ إجبصح يف اننٌساَْخ .
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اخلرباد احلبطهخ ػهْيب .
 ػًهذ يف جبيؼخ جذح ادلًهكخ انؼشثْخ انغؼٌدّخ ينز صالس عنٌاد ًيب صنذ ػهَ سأط
انؼًم.
 أششفذ ػهَ صالس سعبئم يبجغزري.
 يششذح أكبدميْخ نضالس طبنجبد يف يشدهخ ادلبجغزري.
 ػًهذ نذٍ جبيؼخ طنؼبء يذسعخ قشآٌ ًجتٌّذ ثبنًٍْ.
 ػًهذ يف كهْخ انقشآٌ انكشّى يف انًٍْ نزذسّظ انقشآٌ انكشّى ًانقشاءاد انؼشش دلذح  95ػبيب.

 ػًهذ يقشئخ ًرلْضح نشًاّخ دفض ػٍ ػبطى ً انقشاءاد انؼشش يف يشكض اإلقشاء ًاإلجبصح
ثبنغنذ دلذح ػشش عنٌاد.
 ػًهذ نذٍ اجلًؼْخ اخلريّخ نزذفْظ انقشآٌ انكشّى يذسعخ ًيٌجيخ.
 ػًهذ نذٍ مجؼْخ اإلطالح اخلريّخ االجزًبػْخ يذسعخ ًيٌجيخ
 أَشأد يشكضا نزذفْظ انقشآٌ انكشّى ًاإلجبصح ثبنغنذ يف انغٌداٌ ،عنخ 9583ىـً ،قذ
أقًذ فْو انؼذّذ يٍ انذًسادً ،أجضد انؼذّذ يٍ انطبنجبد ثشًاّخ دفض ػٍ ػبطى،
ًيب صال يغزًشا يف انؼطبء دزَ ًقزنب احلبضش.
 دبطهخ ػهَ انشخظخ انذًنْخ يف احلبعٌة.
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جلبٌ حتكْى يغبثقبد انقشآٌ انكشّى0
 شبسكذ يف انؼذّذ يٍ جلبٌ انزذكْى دلغبثقخ انقشآٌ انكشّى جببيؼخ جذح.
 أػًم ػضٌح يف جلنخ يقبثالد انقغى اننغبئِ نهًقشأح اإلنكرتًَْخ انؼبدلْخ انزبثؼخ نشاثطخ انؼبمل
اإلعاليِ.
 شبسكذ يف جلبٌ انزذكْى دلغبثقخ انقشآٌ انكشّى انزبثؼخ نٌصاسح األًقبف يف انًٍْ.
 شبسكذ يف جلبٌ انزذكْى دلغبثقخ انقشآٌ انكشّى انقطبع انزهفضٌَِّ انفضبئْخ انًْنْخ
نهًغبثقبد انقشآَْخ انشيضبَْخ.
 شبسكذ يف جلبٌ انزذكْى دلغبثقخ انقشآٌ انكشّى انزبثؼخ جلًؼْخ سػبّخ طبنت انؼهى
االجزًبػْخ اخلريّخ يف انًٍْ.
 شبسكذ يف جلبٌ انزذكْى دلغبثقخ انقشآٌ انكشّى انزبثؼخ دلؤعغخ انفزبح انًْنْخ نهزذسّت
ًانزطٌّش نهؼبو 8008و.
 شبسكذ يف جلنخ حتكْى يغبثقخ احلبفظخ ادلزًْضح انزبثؼخ جلبيؼخ انقشآٌ ًانؼهٌو اإلعاليْخ
نهؼبو 8095و .
 ػًهذ سئْغخ احتبد نطبنجبد انكهْخ انؼهْب نهقشآٌ انكشّى.
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 قذيذ ػذح دًساد رذسّجْخ يف رلبل انقشآٌ ًػهٌيو يف جبيؼخ جذح ًغريىب ينيب0
 دًسح رطجْقْخ نكْفْخ األداء انظذْخ نهًخبسط ًانظفبد ،ثزبسّخ9559 /8/93( 0ىـ)،
نهًنغٌثبد ًانطبنجبد.
 دًسح ثؼنٌاٌ أعظ انقشاءح انظذْذخ نكزبة اهلل( ،)8-8-9ثزبسّخ/88+90+1( 0
شؼجبٌ9559/ىـ) نهًنغٌثبد ًانطبنجبد.
 دًسح يف رظذْخ رالًح انقشآٌ ًجتٌّذه ،ثبنزؼبًٌ يغ يشكض انزؼهى اإلنكرتًَِ ًانزؼهْى ػٍ
ثؼذ ،ثزبسّخ9559/1/98( 0ىـ دزَ 9559/1/80ىـ ،نهًنغٌثبد ًانطبنجبد.
 دًسح ألطٌل سًاّخ ًسػ ػٍ َبفغ ػرب ادلقشأح اإلنكرتًَْخ دلذح صالصخ أشيش ًَظف ،ثزبسّخ0
( 9558 /9/98دزَ 9558/5/88ىـ) ،جلًْغ انفئبد.
 رقذّى ًسشخ ػًم ثؼنٌاٌ( 0احملجخ انجْضبء) ثزبسّخ9559/8/8( 0ىـ).
 دًسح يف ششح ينظٌيخ اجلضسّخ ًرظذْخ انقشاءح دلؼهًبد انقشآٌ جببيؼخ انقشآٌ انكشّى ًانؼم
اإلعاليْخ يف انغٌداٌ ،نهؼبو انذساعِ.)8098-8095( 0
 دًسح يف ييبساد رظذْخ انزالًح يف انكهْخ انؼهْب نهقشآٌ يف انًٍْ نهؼبو .8001
 قذيذ ػذح دًساد دلؼهًبد انقشآٌ انكشّى ثبجلًؼْخ اخلريّخ نزؼهْى انقشآٌ انكشّى نهؼبو
8008 -8008و.
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انفؼبنْبد انيت شبسكذ فْيب0
 شبسكذ يف فؼبنْبد انٌْو انؼبدلِ نهجٌدح ثزبسّخ9581 /8/98 0ىـ) جببيؼخ جذح.
 شبسكذ يف فؼبنْبد يجبدسح( 0سّبنك ًقفك) اخلبطخ ثبجلبيؼخ خالل انفظم انذساعِ
األًل 9558ىـ.
 ػًهذ ينغقخ نهجنخ انذساعبد انؼهْب ًاإلسشبد األكبدميِ ًاألَشطخ ًاجلذاًل ًاألحببس
انؼهًْخ ثقغى انقشاءاد جببيؼخ جذح.

انذًساد انيت دضشهتب0
 دًسح يف أمهْخ ًطشق رؼهى نغخ جذّذح ،ثزبسّخ8080/99/85( 0ىـ)جبيؼخ جذح.
 دًسح يف رٌظْف ينيجْبد انجذش اننٌػِ ًثشرلْبرو يف انؼهٌو االجزًبػْخ ثزبسّخ0
(9558/5/1ىـ)جبيؼخ جذح.
 دًسح يف انزخطْط االعرتارْجِ ادلقبيخ يف يشكض انؼال نهزذسّت ًانزأىْم يف انًٍْ
نهؼبو8098و .
 دًسح يف رأىْم انكبدس انٌظْفِ إداسّب ًرشثٌّب ادلقبيخ يف انكهْخ انؼهْب نهقشآٌ انكشّى يف
انًٍْ نهؼبو 8000و.
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