
 

 

     نعثادياحغٍ  عهي  االعى: صهشاء يهذي عثذ انشضا - 1     

 

 11/1893/ 7قهعح صانح  /  ييغاٌ /انرىنذ:   -2     
  

 انشهاداخ انعهًيح :  -3      

 

 2005- 2004كهيح انرشتيح ييغاٌ /ظايعح انثصشج قغى انعغشافيح / خشيعح انثكانىسيىط :  ــ      

حغ  ة اري  ش  . اآلدابظايع  ح اندادع  يح / كهي  ح  حص  هد عه  ا ة  هادج انًاظغ  ريش  -انًاظغ  ريش :  ـ    

     12/10/2011في  15149انعايعي ري انعذد 

 3/7/2012تراسيخ  10429ويُحد ندة عهًي حغة اريش انعايعي ري  انعذد 

            

 ذاسيخ انرعيٍ في دوائش انذونح :  ــ   4      

/ ذعيُد في كهيح انرشتيح ييغاٌ/ ظايعح انثصشج   ذاسيخ انرعيٍ في وصاسج انرعهيى انعاني : ــ 5

 .  12/2005/ 9 تراسيخ 

    9/2/2006 /ظايعح اندادعيح  تراسيخ  اآلدابكهيح   إنااَردهد ــ       

 انًُصة حانيا : اليىظذ ــ 6     

يعهح اندادعيح نهعهىو اإلَغاَيح تعُىاٌ  )انرثايٍ  ــ  ني تحس يُشىس فيانثحىز انًُشىسج :  ــ 7     

   0انعضىيح في ذشتح قضاء انشاييح وأششها في اإلَراض انضساعي( انًكاَي نديى انًادج 

   ــ انكرة انًطثىعح : اليىظذ 9     

 وااليرحاَيح  :  واإلداسيحـ انهعاٌ انرحديديح 8     

 :                                                                            ظايعح اندادعيح هي  نعاٌ في كهيح اآلداب / غدتــ اةرشكد      

                                                                                                                              2006/  3/  2تراسيخ  اآلشاسفي قغى  119ري انعذد ــ نعُح غياتاخ انطهثح      

                                                                                .2006/ 3/ 5تراسيخ 120ري انعذد  ــ نعُح فهشعد يحرىياخ يكرثح قغى اآلشاس في كهيح اآلداب      

   2007/  6/  21داب  ــ نعُح عًم قاعذج تياَاخ وسقيح في كهيح اآل     

 

 انغيشج انزاذيح  



 

                                                               2013/ 7/  24في  2972ري انعذد  اريشتحغة ــ نعُح اعرشاضاخ انطهثح  في قغى انعغشافيح         

                    21/5/2014تراسيخ  1801ري انعذد  اريشحغة  عُح االيرحاَيح في قغى انعغشافيحهناــ        

 اإلداسي اريشحغة  ــ نعُح ذذقيق َرائط االيرحاَاخ وانديذ انعاو وانشيراخ في قغى عهى االظرًاع   

 2014/ 20/11تراسيخ  4120ري انعذد 

 

 ــ انشهاداخ انردذيشيح : 10        

 دوساخ  7ةهاداخ اظرياص انذوساخ وعذدها  -

ف ي ظايع ح     Microsoft Office Wordانًردذي ح ف ي تشَ ايط ة هاداخ اظري اص ان ذوسج -اوال:

    اندادعيح /كهيح اآلداب

 274ري انع  ذد  حغ  ة االي  ش ة  هادج اظري  اص دوسج انحاع  ثاخ انرذسيثي  ح  ف  ي ظايع  ح اندادع  يح  -

  4/2009/  17تراسيخ   

 20/4/2008تراسيخ   1009ةهادج ري انعذد  -

 5/2010/ 18تراسيخ  1788ةهادج ري انعذد  -

 24/5/2011تراسيخ  1676ةهادج ري انعذد  -

ف ي ذ اسيخ  1204ري انع ذد  اري شحغ ة  في ظايع ح اندادع يح ةهادج دوسج انردُياخ انرعهيًيح  -

28 /9/2011 

حغ ة  انرشت ىي انر ي َض ًها يشك ض ذط ىيش انر ذسيظ وانر ذسية انع ايعي  انرأهيمةهادج دوسج  -

 3/11/2011تراسيخ  16320ري انعذد  اريش

/ 26ف  ي  1441ري انع  ذد  اإلداسيانرشت  ىي نهرذسيغ  ييٍ تًىظ  ة اري  ش  اإلسة  ادادج دوسج ة  ه -

4/2012  

 

 

 

 



 

 اا ـ كرة انشكش وانردذيش 

 

كراب ةكش وذدذيش و / ظايعح اندادعيحاآلدابعًيذ كهيح  انغيذ يٍ قثم ذشكشاخ 7ا هد عهحصـ   

يحافظح يش يٍ قثم انغيذ يحافظ وكراب ةكش وذدذانًحرشو يٍ قثم انغيذ سئيظ ظايعح اندادعيح 

 .دادعيح ان

 تراسيخ 970ري انعذد حغة اريش  انًحرشو  اآلدابيٍ انغيذ عًيذ كهيح  كراب ةكش وذدذيش ـ 

6/6/2006  

  2122ري انعذد  12/2006/ 8تراسيخ انًحرشو   اآلدابيٍ انغيذ عًيذ كهيح كراب ةكش وذدذيش ـ   

 .27/4/2009في 756ري انعذد انًحرشو   اآلدابذ كهيح يٍ انغيذ عًي كراب ةكش وذدذيش ـ    

/ 2/ 29تراسيخ  641ري انعذد انًحرشو   اآلدابيٍ انغيذ عًيذ كهيح  كراب ةكش وذدذيش ـ     

2012.  

/ 6/ 17تراسيخ  2145ري انعذد انًحرشو   اآلدابيٍ انغيذ عًيذ كهيح كراب ةكش وذدذيش  ـ    

2012  

  10/   27تراسيخ  3883ري انعذد انًحرشو   اآلدابانغيذ عًيذ كهيح يٍ ـ كراب ةكش وذدذيش    

/2013    .     

 

   2/2014/ 24تراسيخ  710ري انعذد  انًحرشو   اآلدابيٍ انغيذ عًيذ كهيح  ةكش وذدذيشكراب ـ   

 تراسيخ  21267ري انعذد  انًحرشو  سئيظ ظايعح اندادعيحانغيذ  ـ كراب ةكش وذدذيش يٍ قثم      

31 /12/2013  . 

/ 19تراسيخ  242ري انعذد  انًحرشو انذيىاَيحيحافظح  ـ كراب ةكش وذدذيش يٍ قثم انغيذ يحافظ        

2/2014  

 

 

 



          

 :ــ  انذوساخ 12        

في ظايعح اندادعيح يشكض  2009/ 17/4تراسيخ  274ــ دوسج انحاعثاخ انرذسيثيح  ري انعذد          

 نكرشوَيح وخذياخ االَرشَيد .انحاعثح اال

في ظايع ح اندادع يح /كهي ح اآلداب     Microsoft Office Wordــ انذوسج انًردذيح في تشَايط 

 .2008/ 19/3ونغايح  2008/ 8/3تراسيخ وحذج االَرشَيد 

          

اب ف ي ظايع ح اندادع يح /كهي ح اآلد    Microsoft Office Wordــ انذوسج انًردذيح في تشَ ايط

 .2010/ 9/4ونغايح  2010/ 4/4تراسيخ 

          

في ظايعح اندادعيح /كهي ح اآلداب     Microsoft Office Wordــ انذوسج انًردذيح في تشَايط  

 .2011/  3/  30ونغايح  2011/  3/  22تراسيخ  

في يشكض  2011/ 31/7ونغايح  18/7/2011ــ دوسج ذدُياخ انرعهيى انشاتعح وانصالشىٌ تراسيخ    

 ذطىيش انرذسيظ وانرذسية انعايعي في ظايعح اندادعيح . 

في يشكض ذطىيش  2011/ 7/ 31ونغايح  2011/ 7/ 18ــ دوسج انردُياخ انرعهيًيح نهفرشج يٍ  

 انرذسيظ وانرذسية انعايعي في ظايعح اندادعيح . 

 13/10/2011ونغايح  2011/ 8/ 14ـ دوسج انرأهيم انرشتىي  انخايغح وانصالشىٌ  نهفرشج يٍ  

 في يشكض ذطىيش انرذسيظ وانرذسية انعايعي في ظايعح اندادعيح . 

انرشتىي  نهفرشج يٍ  اإلسةادانري َظًرها نعُح  اآلدابانرشتىي نهرذسيغيٍ في كهيح  اإلسةادــ دوسج       

 . 2012/ 10/4ونغايح  3/2012/ 25

 .  اآلدابيرحاَيح  في كهيح انهعاٌ اال أعًالعىب في ــ انذوسج انرطىيشيح في اعرخذاو تشايط انحا       

 غيش يرضوظح  االظرًاعيح:ــ انحانح 13       

              

 07913994665 سقى انًىتايم :ــ 14       

 



  


