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 العالمية.العمل واالتجاهات  إعداد معمم مبدع يمتمك المعرفة النظرية والخبرة العممية وقادر عمى التنافس والتميز فى ضوء متطمبات سوق* رسالة الكمية
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 شخصيــة : موماتمع- 

 انُٕع االعــــــى 
تاسيخ 

 انًيـالد
 انًٕلف يٍ انخذيح انحانح االجتًاػيح  انشلى انتأييُٗ  انشلى انمٕيٗ 

 أَثٗ َٕال انصافٗ عؼذ اتشاْيى عانى
71/3/

7891 

0912371792

0307 
 لائى تانؼًم يتضٔجح 

 انصٕسج انشخصيح ثحيشجان -كفش انذٔاسيشكض  -انكشيٌٕ  انؼُٕاٌ 

انثشيذ  27201492733 ْاتف جٕال

 اإلنكتشَٔي

D_nawal73@yahoo.com انصٕسج انشخصيح 

 حايؼح ديُٕٓس -كهيح انتشتيح انجٓح  يذسط يغاػذ انٕظيفح

 تاسيخ لذيى انتخصص االجتًاػيحانؼهٕو  انمغى 

 04/77/0271 تاسيخ انذسجح  يذسط يغاػذ انذسجح 

 0272 اعتالو انؼًم  0272 تاسيخ انتؼييٍ 

 ا:المؤهالت العمميةوالشهادات الحاصل عميه- 
 انتخصص انذليك انتخصص انؼاو انكهيح / انجايؼح  انتمذيش تاسيخّ انًــــؤْـــــم و

 ٔتشتيحنيغاَظ آداب  7

-يايٕ 

0222 

جيذ جذا  يغ يشتثح 

 انششف

جايؼح  -انتشتيح

فشع  -االعكُذسيح

 ديُٕٓس

  انتاسيخ

 ياجغتيش  0
04/77/

0271 

جايؼح  -كهيح اآلداب يًتاص

 االعكُذسيح

 تاسيخ لذيى انتاسيخ

1       

2       

3       

 : عناوين الرسائل- 
 حضاسيح -سػًغيظ انشاتغ دساعح تاسيخيح ياجغتيش 

 دٔس انؼميذج انذيُيح في انُشاط االلتصادٖ في يصش انمذيًح يُز تذايح ػصش األعشاخ ٔحتٗ َٓايح ػصش انذٔنح انٕعطٗ دكتٕساِ

 : البيانات الوظيفية- 
 تاسيخ انمشاس  سلى انمشاس اػتثاسا يٍ انٕظيفح  و

   07/8/0223 يؼيذ 7

   0272 يذسط يغاػذ 0
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 السيرة الذاتية
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 :الوظائف االدارية واإلشرافية- 
 تاسيخح  سلى انمشاس  اػتثاسا يٍ  انٕظيفح  و
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  :النشاط المهنى- 
 تاسيخح  سلى انمشاس  اػتثاسا يٍ  انٕظيفح  و
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  :الجوائز- 
 تاسيخح  سلى انمشاس  اػتثاسا يٍ  انٕظيفح  و

7     
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   : المؤتمرات والمقاءات العمميةوالمحاضرات وورش العمل- 
 انتاسيخ ػُٕاٌ انًؤتًش  و
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  :  الدورات التدريبية- 
 إنٗ   -انفتشج يٍ انًشكض  انثشَايج  و

 0221 جايؼح االعكُذسيح أعانية انثحج انؼهًٗ 7

 0221 جايؼح االعكُذسيح أخاللياخ انثحج انؼهًٗ 0
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 0221 جايؼح االعكُذسيح يٓاساخ االتصال انفؼال 1

 0221 جايؼح االعكُذسيح يٓاساخ انتفكيش 2

 0221 جايؼح االعكُذسيح  انتذسيظ انفؼال 3

 0221 جايؼح االعكُذسيح َظى انغاػاخ انًؼتًذج 4

 0274 ديُٕٓسجايؼح  اتخار انمشاس ٔحم انًشكالخ 1

 0274 جايؼح ديُٕٓس إداسج األصياخ ٔانكٕاسث 9

 0274 جايؼح ديُٕٓس انُشش انذٔنٗ نهثحٕث انؼهًيح 8

 0279 جايؼح ديُٕٓس َظى اداسج انًشاجغ انثحثيح 72

 0279 جايؼح ديُٕٓس يٓاساخ انؼشض انفؼال 77

70 ICDL 0271 جايؼح ديُٕٓس 

 

  :  األبحاث العممية 

 جٓح انُشش اعى انثحج
تاسيخ 

 انُشش
 االشتشان انؼذد

دٔس انؼميذج انذيُيح في انُشاط انتجاسٖ في ششق انثحش انًتٕعظ حتٗ 

 َٓايح ػصش انذٔنح انٕعطٗ

كهيح دٔسيح االَغاَياخ ت

 جايؼح ديُٕٓس -اآلداب
0279   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  :  االيفاد 
 انفتشج انًكاٌ تاسيخ االيفاد َٕع االيفاد

    

    

    

 : االجازات واالعارات- 
 انفتشج  سلى انمشاس ٔتاسيخح  انًكاٌ َٕع االجاصج 
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 ٔهللا ٔني انتٕفيك ,,,

  


