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 شخصيــة : موماتمع- 

 انُٕع االضــــــى 
ذاريخ 

 انًيـالد
 انًٕقف يٍ انخذيح انحانح االجرًاػيح  انرقى انرأييُٗ  انرقى انقٕيٗ 

ػهياء يحًذ أحًذ ػثذ 

 انطالو
 أَصٗ

31/1/

3891 

891010339

039881 
 قائى تانؼًم يرسٔجح 

 انصٕرج انشخصيح األضكُذريح انؼُٕاٌ 

انثريذ   ْاذف جٕال

 اإلنكررَٔي
Elandaloos19@ 

yahoo.com 

 انصٕرج انشخصيح

يذرش ذاريخ  اضاليٗ  انٕظيفح

 ٔحضارج إضالييح 

 كهيح انررتيح جايؼح ديُٕٓر انجٓح

تقطى انؼهٕو  انقطى 

 االجرًاػيح

 ذاريخ  اضاليٗ ٔحضارج إضالييح انرخصص

 9/8039 ذاريخ انذرجح  يذرش انذرجح 

 30/8039 اضرالو انؼًم  8/8039 ذاريخ انرؼييٍ 

 ا:المؤهالت العمميةوالشهادات الحاصل عميه- 
 انرخصص انذقيق انرخصص انؼاو انكهيح / انجايؼح  انرقذير ذاريخّ انًــــؤْـــــم و

 نيطاَص آداب ٔذرتيح  3

 

 و8002

كهيح انررتيح  جيذ جذا

جايؼح 

األضكُذريح فرع 

 ديُٕٓر

  انراريخ

 انًاجطرير 8

يُحد درجح   8031

انًاجطرير فٗ 

انراريخ اإلضاليٗ 

تُظاو انطاػاخ 

انًؼرًذج يغ 

انرٕصيح تطثغ 

انرضانح ػهٗ َفقح 

انجايؼح ٔذثادنٓا يغ 

انجايؼاخ انؼرتيح 

 ٔاألجُثيح

اآلداب كهيح 

جايؼح 

 اإلضكُذريح

ذاريخ  اضاليٗ 

 ٔحضارج إضالييح

ذاريخ  اضاليٗ 

 ٔحضارج إضالييح

 انذكرٕراِ 1

كهيح اآلداب  يُحد انذرجح 8039

جايؼح 

 اإلضكُذريح

ذاريخ  اضاليٗ 

 ٔحضارج إضالييح

ذاريخ  اضاليٗ 

 ٔحضارج إضالييح

1       

  

 السيرة الذاتية
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2       

 : عناوين الرسائل- 

 ياجطرير 

انٕجٕد اإلضاليٗ فٗ صقهيح ٔجُٕب إيطانيا فٗ انقرَييٍ انراتغ ٔانخايص انٓجرٖ انؼاشر ٔانحادٖ 

         ػشر انًيالدٖ دراضح ذاريخيح حضاريح يقارَح 
 

 و(3820-838ِ / 319-129انؼقٕتاخ اإلقرصاديح انذٔنيح ٔآشارْا فٗ يصر خالل انؼصريٍ انفاطًٗ ٔاأليٕتٗ )  دكرٕراِ

  الوظيفية :البيانات- 
 ذاريخ انقرار  رقى انقرار اػرثارا يٍ انٕظيفح  و

   8002 يؼيذج تقطى انؼهٕو االجرًاػيح 3

8 
يذرش يطاػذ تقطى انؼهٕو 

 االجرًاػيح

8031   

1 
تقطى انؼهٕو   يذرش

 االجرًاػيح

8039   

1     

2     

3     

7     

 

 :الوظائف االدارية واإلشرافية- 
 ذاريخح  رقى انقرار  اػرثارا يٍ  انٕظيفح  و

3     

8     

1     

1     

2     

3     

  :النشاط المهنى- 
 ذاريخح  رقى انقرار  اػرثارا يٍ  انٕظيفح  و

3     

8     

1     

  :الجوائز- 
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 ذاريخح  رقى انقرار  اػرثارا يٍ  انٕظيفح  و

3     

8     

1     

   : المؤتمرات والمقاءات العمميةوالمحاضرات وورش العمل- 
 انراريخ ػُٕاٌ انًؤذًر  و

3   

8   

1   

4   

5   

6   

7   

  :  الدورات التدريبية- 
 إنٗ   -انفررج يٍ انًركس  انثرَايج  و

 8030 جايؼح ديُٕٓر يٓاراخ االذصال انفؼال. -3 3

 8030 جايؼح ديُٕٓر يٓاراخ انرفكير. -8 8

 8030 جايؼح ديُٕٓر أضانية انثحس انؼهًي . -1 1

 8030 جايؼح ديُٕٓر انطاػاخ انًؼرًذج. -1 1

 8030 جايؼح ديُٕٓر انرذريص انفؼال . -2 

 8031 جايؼح ديُٕٓر أخالقياخ انثحس انؼهًٗ  -3 

 8007 جايؼح ديُٕٓر انهغح انؼرتيح  -7 

 8008 جايؼح ديُٕٓر إذقاٌ انهغح اإلَجهيسيح  -9 

ٔحم انًشكالخاذخار انقرار    8039 جايؼح ديُٕٓر 

 8031 جايؼح ديُٕٓر انُشر انذٔنٗ نهثحٕز انؼهًيح 

 8037 جايؼح ديُٕٓر إدارج األزياخ ٔانكٕارز 

 8039 جايؼح ديُٕٓر اػرًاد ترَايج أكاديًٗ 
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 ذُظيى انًؤذًراخ انؼهًيح

 

 8037 جايؼح ديُٕٓر

    

 

  :  األبحاث العممية 
 االشرراك انؼذد ذاريخ انُشر جٓح انُشر اضى انثحس

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  :  االيفاد 
 انفررج انًكاٌ ذاريخ االيفاد َٕع االيفاد

    

    

    

 : االجازات واالعارات- 
 انفررج  رقى انقرار ٔذاريخح  انًكاٌ َٕع االجازج 

    

    

    

    

    

    

 

 

 ٔهللا ٔني انرٕفيق ,,,
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