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 SARHROU Abderrahman   عبد الرحمان ساغرو :  سم الكامللاإ

 املغرب. حي بوهالل ح.ي.م الرباط41عمارة الهالل رقم :  العنوان الحالي

 . بالرباط1986 فبراير 62: تاريخ ومكان الازدياد

إ+(646)266296206 :  رقم الهاتف

إ:  sarhrou@gmail.com لكترونيالبريد لا

شخصية معلومات   

 الفكر إلاسالمي وفن الخطاب وقضايا البيئة و املجتمع"." عضو بفريق البحث :           حتى آلان  64/69/6646 ذمن 

 موظف بوزارة األاوقاف والشؤون إلاسالمية:             حتى آلان 60/60/6669  ذمن. 

 مؤطر ببرنامج محو ألامية بوزارة األاوقاف والشؤون إلاسالمية.:   06/62/6669إلى  46/69/6666من 

  بشركة املعلومياتار  بمصلحة إط:   06/62/6669إلى  69/69/6666من  Web help. 

املنهي املسار   

  الم املتوسطي، بمركز  دراسات الدكتوراه  إلانسان  واملجال في الع باحث طالب:         حتى آلان      64/69/6640منذ 

 ألاديان السماوية". وحدة "           

 دبلوم ماستر  في الدراسات إلاسالمية تخصص "خصائص الخطاب الشرعي: 06/60/6646 إلى 69/6646/ 01من    

 .بميزة : حسن وأهميته في الحوار"

 نتصاالت بميزة :مستحسالشبكات وإلاإجازة مهنية في  : 06/60/6669 إلى  69/6666/ 01من.  

 بميزة : حسن و ألانظمةدبلوم في الشبكات :  06/60/6666 إلى  69/6662/ 01من.  

 بميزة :مستحسن جازة في الدراسات ألاساسية تخصص الدراسات إلاسالميةإلا  : 06/60/6660 إلى  69/6661/ 01من. 

 واقع(صناعة امل -شهادة معتمدة في إلاعالميات )املكتبيات:  06/60/6662 إلى  69/6662/ 01من. 

 بميزة :مستحسن شهادة  الدراسات الجامعية العامة تخصص الدراسات إلاسالمية:  06/60/6662 إلى 69/6661/ 01من. 

 بميزة : حسن شهادة  الباكالوريا  )آلاداب العصرية(:  06/60/6661 إلى  69/6664/ 01من. 

 :ألاعمال املنجزة

  ت إلاسالمية تحت   امقدم لنيل درجة ماستر في الدراس ،بحث "«سورة مريم نموذجا»"آدب الحوار في القرآن الكريم

 . فضيلة الدكتور محمد الروݣيإشراف 

 "جازة في الدراسات ألاساسية إلا ، بحث مقدم لنيل شهادة  "مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم في القرآن الكريم

 . هيمعبد الحفيظ بنبرا فضيلة الدكتور تخصص الدراسات إلاسالمية تحت إشراف 

 “ت إلاسالمية )وحدة خصائص الخطاب الشرعي طار تحضير دبلوم ماستر في الدراسابحث  منجز  في إ"،حوار الحضارات

 العربي بوسلهام.فضيلة الدكتور وأهميته في الحوار(، تحت إشراف 

 "ة خصائص الخطاب ت إلاسالمية )وحدطار تحضير دبلوم ماستر في الدراسا، بحث  منجز  في إ" مميزات املذهب املالكي

 .فضيلة الدكتور محمد الروݣيالشرعي وأهميته في الحوار(، تحت إشراف 

 " ت إلاسالمية )وحدة خصائص طار تحضير دبلوم ماستر في الدراسابحث  منجز  في إ "دخول املذهب ألاشعري إلى املغرب

 .خالد مدركفضيلة الدكتور الخطاب الشرعي وأهميته في الحوار(، تحت إشراف 

 وضع نظام ملراقبة وحماية الشبكة الداخلية ضد التجسس"Snort"، إجازة مهنية في بحث مقدم لنيل درجة 

 .تصاالت الشبكات وإلا

 جدار حماية لينكس  وضع"IPCOPو ألانظمةدبلوم في الشبكات  بحث مقدم لنيل 

العلمي املسار   
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 دورة في البرمجة اللغوية العصبية. 

 بالرباط درسة املحمدية للمهندسيناملي فقه املعامالت املالية والهندسة املالية إلاسالمية بفتكوينية معمقة  دورة. 

 ( 60664-60666- 9664دورة في برنامج : Dashboard -COBIT-ITIL-CMMI-ISO.) 

 و العالقات العامةالتواصل  مجال دورة  في. 

  مجال التدبير املالي واملحاسباتيدورة في. 

التدريبية الدورات   

 حاطة بقوانين الصفقات العمومية.إ 

 .تنشيط إلاجتماعات 

   برامج تلفزيونية اتإعداد حوار. 

 عرفة بآليات تدبير املوارد البشريةم. 

 وإعداد التقارير عمال املكتبية املختلفةجادة ألا إ. 

 إ.صل مع مختلف انماط الاشخاصواالقدرة على الت

لاحترافية املهارات   

  بوزارة األاوقاف والشؤون إلاسالمية الحسنية دروسلل املوازية عضو اللجنة إلاعالمية: نحتى آلا  64/62/6646منذ 

 .باململكة املغربية

  بوزارة األاوقاف والشؤون إلاسالمية بوزارة األاوقاف والشؤون  عضو في لجنة مراقبة ألاهلة : حتى آلان 64/60/6644منذ

 .باململكة املغربية إلاسالمية

  بوزارة األاوقاف بالديار املقدسة  عضو البعثة إلادارية لتأطير الحجاج املغاربة: 64/46/6646إلى  69/6646/ 61من

  .والشؤون إلاسالمية باململكة املغربية

  بوزارة األاوقاف : عضو فريق مسؤول عن إنجاز شبكة االهاتف عبر ألانترنيت  61/60/6646إلى  42/64/6644من

 . ملغربيةوالشؤون إلاسالمية باململكة ا

  بوزارة األاوقاف : عضو فريق مسؤول عن إنجاز الشبكة املعلوماتية الداخلية  61/60/6646إلى  06/60/6669من

 . باململكة املغربية والشؤون إلاسالمية

والخبـــرات التجارب  

 الكتابة إجادة التحدث و  :   العربية. 

 إجادة التحدث والكتابة  : الفرنسية. 

 : إجادة التواصل  الانجليزية. 

 إجادة التواصل  :  الاسبانية. 

اللغة مهارات   
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http://www.sbihi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3A2012-01-16-09-18-44&catid=57%3Ales-articles&Itemid=56

