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وانعهًٍح  انغٍشج انزاتٍح
 

 عادل موسى احمد صالح ألركابي :-االعى انخالحً وانهقة

 1962واعظ :-يذم وتاسٌخ انىالدج

يتضود  :- انذانح االجتًاعٍح

استعح :- عذد األطفال

 036631024: دً انذكٍى هاتف-انذٌىاٍَح–انعشاق :- عُىاٌ انغكٍ

 07801202380:يىتاٌم

 adeelalrekabi@yahoo.com:انثشٌذ االنٍكتشوًَ

 23/8/1986:- تاسٌخ أول تعٍٍٍ

  عُح25:عذد عُىاخ انخذيح

:- انشهادج انذاصم عهٍها
 1986-1985/جايعح انًىصم/كهٍح انطة /تكهىستىط طة وجشادح عايح-1

 1994/جايعح تغذاد/كهٍح انطة/دتهىو عانً فً انجشادح انعايح -2

 1994/انًجهظ انعشاقً/دكتىساِ فً انجشادح -3

:-  األنقاب انعهًٍح
  1995 جايعح انقادعٍح –كهٍح انطة / نقة يذسط فً انجشادح  .1

 2000 جايعح انقادعٍح –كهٍح انطة / نقة اعتار يغاعذ فً انجشادح  .2

 2009نقة جشاح اعتشاسي  .3

:- انًُاصة االداسٌح انتً شغهها
 2006-1997/ جايعح انقادعٍح/عًٍذ كهٍح انطة-1

يغىؤل انًشكض انتذسٌثً نهًجهظ انعهًً نهجشادح انعايح فً يغتشفى انذٌىاٍَح -2

ٌ نذذ اال-2007/انتعهًًٍ

 2010-يغىؤل ودذج انجشادح انُاظىسٌح فً يغتشفى انذٌىاٍَح انتعهًًٍ-3



 2008-2000/سئٍظ تذشٌش يجهح انقادعٍح انطثٍح-4

 

:- انخثشاخ انًهٍُح وانتذسٌغٍح   
 1987-1986/طثٍة يقٍى دوسي فً يذٌُح انطة-1

 1988-1987/طثٍة تذسد فً قضاء تذسج-2

 1990-1987/جايعح انًىصم/كهٍح طة /يعٍذ فً فشع انجشادح-3

 1990-1988/جشادح عايح فً يغتشفى انًىصم انتعهًًٍ/يقٍى اقذو-4

 1994-1990/يذٌُح انطة/تىسد/طثٍة دساعاخ عهٍا -5

 1995طثٍة جشاح اختصاص فً يغتشفى انذٌىاٍَح انتعهًًٍ -6

 1997-1995/انًششف عهى فتخ كهٍح انطة فً جايعح انقادعٍح-7

 2006-1997/جايعح انقادعٍح/عًٍذ كهٍح انطة -8

يغىؤل انًشكض انتذسٌثً نهًجهظ انعهًً نهجشادح انعايح فً يغتشفى انذٌىاٍَح -9

  2007/انتعهًًٍ

 2009جشاح اعتشاسي -10

اإلششاف عهى انذساعاخ انعهٍا 
 اإلششاف عهى طهثح انًاجغتٍش-1

اإلششاف عهى طهثح انًجهظ انعهًً نهجشادح انعايح -2

يُاقشح طهثح انًاجغتٍش وانذتهىو انعانً فً انجشادح انعايح -3

 

وانثذىث انًُشىسج  االهتًاياخ انثذخٍح
 تذىث يُشىسج فً يجالخ كهٍاخ طة انكىفح وانقادعٍح وتاتم عششج

 

أنهجاخ انعهًٍح 
 2006-1997/عضى يجهظ جايعح انقادعٍح-1

 2006-1997/جايعح انقادعٍح/سئٍظ يجهظ كهٍح انطة -2

 2006-2003/جايعح انقادعٍح/سئٍظ تذشٌش يجهح كهٍح انطة-3

 انطة عضى نجُح انتشقٍاخ انعهًٍح فً كهٍح -4

 2003-1995/عضى نجُح انًُاقشاخ قً يؤتًشاخ َقاتح األطثاء-5

 

انًؤتًشاخ وانُذواخ انعهًٍح 
دائشج صذح انقادعٍح (انشاتع-األول)انًؤتًش انعهًً -1

 (انخايظ-األول)انًؤتًشاخ انعهًٍح نجايعح انقادعٍح -2

يؤتًشاخ َقاتح أطثاء انعشاق -3

 2006دتً -انًؤتًش األول نجًعٍح أطثاء انعشاق انعانًٍح-4

 انُذواخ انعهًٍح نجايعح انقادعٍح وَقاتح األطثاء-5

 2010-يصش -يؤتًش انجايعح انعشتٍح دىل اعتشاتٍجٍاخ األوساو-6

  



 

 

 

انذوساخ انتذسٌثٍح خاسد انقطش 
دوسج تذسٌثٍح فً انجشادح انُاظىسٌح نًذج شهشٌٍ وَصف انشهش فً يغتشفٍاخ -1

انًُغا يع شهادج فً انجشادح انُاظىسٌح يٍ يشكض دوٌ هىعثطم -فٍٍُا انتعهًٍٍح

 1999-فً فٍٍُا

 2009-تشٌطاٍَا–دوسج تذسٌثٍح  فً انجشادح انُاظىسٌح نًذج شهشٌٍ -2

  2010-يصش-دوسج تذسٌثٍح فً نجُح اتخار انقشاساخ انطثٍح-3

 

 

 

 

انتشكشاخ 
كتاب شكش يٍ انغٍذ وصٌش انصذح نجهىدِ فً أجشاء عًهٍاخ انجشادح انُاظىسٌح -1

 11/6/2008 فً 3694تشقى 

 875/شكش يٍ انغٍذ وصٌش انتعهٍى انعانً وانثذج انعهًً تشقى د خ-2

 فً 18908كتاب شكش يٍ انغٍذ وصٌش انتعهٍى انعانً وانثذج انعهًً تشقى -3

24/8/2006 

 12/3/20015 فً 289كتاب شكش يٍ انًجًع انعهًً انعشاقً تشقى -4

 فً 4352 و 1/6/2004 فً 3669كتة شكش يٍ انغٍذ سئٍظ انجايعح تشقى -5

27/5/2007 

  2007/ 27/5 فً 117دسع انجايعح دغة كتاب انجايعح انًشقى -6

 

 انجًعٍاخ انعهًٍح
عضى جًعٍح انجشادٍٍٍ انعشاقٍح -1

عضى جًعٍح األطثاء انعشاقٍٍٍ انعانًٍح -2

عضى جًعٍح انجشادٍٍٍ انًُغاوٌح -3

عضى َقاتح األطثاء فشع انذٌىاٍَح -4
 

 

  


