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 الظيرة الراجيت

 إلاطم : أ.د/ زسيا طيد عبد الجىاد 

 أوال املإهالث العلميت :

  جلديس حيد  -5791يىهيى –حامعت عين ػمع  –وليت ألاداب  –ليظاوع أداب فى إلاحخماع 

 كظم إلاحخماع 5791حامعت عين ػمع مايى  -وليت ألاداب -ماحظخير الاداب فى إلاحخماع

دزاطت ميداهيت  –املددداث البىائيت لىعى املسأة املـسيت  بخلديس ممخاش فى مىضىع " بعض

 على عيىت مً اليظاء بمديىت اللاهسة.

  مسجبت الؼسف ألاولى فى مىضىع " الخغييراث 5775يىايس  –دهخىزاه فى الفلظفت فى ألاداب

دزاطت فى جدليل مضمىن بعض –إلاحخماعيت وإلاكخـاديت فى مـس وعالكتها باللاهىن 

 اللىاهين"

 

 التدرج الوظيفى :ثانيا: 

  ً5/5/5791باخث بمسهص الخدزيب بمعهد الخخعيغ اللىمى اعخبازا م 

  حامعت املىىفيت اعخبازا مً  –مدزض مظاعد بلظم علم إلاحخماع بيليت ألاداب

 م89/6/5799

  ختى حامعت املىىفيت  –أطخاذ مظاعد كائم بأعماٌ زئيع كظم علم إلاحخماع وليت ألاداب

 م5777

  م8112وزئيع كظم إلاحخماع ختى أطخاذ 

  م59/9/8158م ختى 59/55/8155وهيال ليليت ألاداب وػئىن البيئت 
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 ثالثا املهماث العلميت :

  إلايفاد فى مهمت علميت للىالياث املخددة ألامسيىيت بجامعت ئيىا كظم علم إلاحخماع

 م ملدة عام 5771عام

  م8116إلاوظاهيت لجامعت املىىفيت الحـٌى على حائصة الخفىق العلمى فى العلىم 

 رابعا : قائمت بالبحوث املنشورة :

دزاطت هلديت للاهىن إلاهفخاح إلاكخـادي هىمىذج  –الخددياث اللاهىهيت والخىميت فى مـس  -5

جىمىي " بدث وؼس ضمً أعماٌ مإجمس جددياث الخىميت فى ضىء املخغيراث العلميت الساهىت 

وليت ألاداب حامعت  -5772أبسيل 58-5مـس فى الفترة مً هدى ؿيغت مالئمت للخىمييت فى –

 املىىفيت .

اطخعالع زأي عيىت مً املثلفين خٌى اجفاكيت " غصة أزيدا " بدث وؼس ضمً طلظلت  -8

م الـادزة عً مسهص بدىر الؼسق 5772عام  546دزاطاث عً الؼسق ألاوطغ العدد 

 حامعت عين ػمع. –ألاوطغ 

، بدث وؼس ضمً دزاطت فى جدليل املضمىن  –ثلفين إلازهاب والخعسف فى خعاب امل -2

م الـادزة عً مسهص بدىر 5772عام  511طلظلت دزاطاث عً الؼسق ألاوطغ العدد 

 حامعت عين ػمع. –الؼسق ألاوطغ 

 كساءة احخماعيت ئخـائيت باإلػتران مع أخسيً.  –ألاخدار املعسضىن لإلهدساف فى مـس  -4

ألاخدار املعسضىن لإلهدساف والبدثان جم وؼسهما فى الدزاطاث إلاحخماعيت املدليت خٌى  -1

 م.5774هىفمبر  –املجلت الجىائيت اللىميت ، املجلد الظابع والثالزىن ، العدد الثالث 

ضسوزاث الخغيير فى ضىء املخغيراث إلاكخـاديت وإلاحخماعيت " دزاطت  –الدؼسيع الخعاووى  -6

اظف غيث العلميت جدذ عىىان جدليليت امبيريليت ، بدث أللى ضمً أعماٌ هدوة ع

 م.5771ئبسيل 89-86العلىم إلاحخماعيت ومؼىالث املجخمع العسبى 
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دزاطت ميداهيت للحالت  –ألاوضاع املخغيرة لظاهسة عمالت أظفاٌ الؼىازع فى الدظعييياث  -9

العدد الخامع  –حامعت املىىفيت  –بدث ميؼىز فى مجلت وليت ألاداب  –املـسيت 

 م. 5776والعؼسون ئبسيل 

 (5771-5794العمليت الدؼسيعيت وكضايا الحسياث العامت والفىسيت فى مـس فى الفترة مً ) -9

وزكت أوليت للمىاكؼت ، بدث وؼس ضمً أعماٌ هدوة مـس فى كسهين جدذ عىىان " مإجمس 

 م. 5779م ( فبرايس 8111-5911الخدىالث إلاحخماعيت وإلاكخـاديت العىيلت ألاحل )

عى لدي عيىت مً اللسويين " زؤيت مظخلبليت " بدث ميؼىز ضمً مالمذ الىعى إلاحخما -7

بدث اللسيت املـسيت ، ميؼىزاث املسهص اللىمى للبدىر إلاحخماعيت والجىائيت كظم بدىر 

 م. 5777املجخمعاث السيفيت والصحساويت ، اللاهسة ،

س الحمايت الدؼسيعيت للمسأة فى اللعاع غير السطمى فى السيف ، بدث ملدم للمإجم -51

الظىىي الثالث ، املسهص اللىمى للبدىر إلاحخماعيت والجىائيت ،جدذ عىىان الفئاث 

 م ، اللاهسة.8115مايى  56ئلى 52إلاحخماعيت مً 

دزاطت للحالت املـسيت / مجلت  –ألاوضاع الساهىت لظسوف عمل ألاظفاٌ فى الصزاعت  -55

 م.8112مسهص بدىر الؼسق ألاوطغ ، حامعت عين ػمع ، ديظمبر 

" باللغخين  اطدثماز هىادي املسأة ملىاحهت الخددياث التى جىاحه بسامج الصحت إلاهجابيت  -58

 م.8114العسبيت وألاحىبيت "، ئؿدازاث املجلع اللىمى للظيان ، 

املعسفت وإلاججاهاث والظلىن لدي الؼباب هدى الصحت إلاهجابيتومدي إلاطخفادة مً  -52

 م.8114ازاث املجلع اللىمى للظيان ، الخدماث امللدمت منها فى مجخمعاتهم ، ئؿد

الدزاطت الخلىيميت لبرامج الىكايت املبىسة ، حعصيص دوز الجمعياث ألاهليت لألطس فى  -54

مىاحهت الخعاظى وإلادمان " املسهص اللىمى للبدىر إلاحخماعيت والجىائيت ، ميؼىزاث 

 م.8114ؿىدوق ميافدت وعالج إلادمان والخعاظى ،
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ميت خٌى أوضاع عمل املسأة السيفيت ضمً الخلسيس ألاٌو ، الدزطاث والجهىد العل -51

الدزاطت الىظسيت لبدث ألاوضاع الساهىت لعمل املسأة السيفى ، جدسيس وئػساف أوعام عبد 

 م.8114الجىاد وأخسون ، ميؼىزاث املسهص اللىمى للبدىر إلاحخماعيت والجىائيت ، 

ت خالت لعيىت مً املؼخغلين فى علم دزاط –خالت الباخثين الؼبان فى العلىم إلاوظاهيت  -56

 م.8114إلاحخماع ، مجلت مسهص بدىر الؼسق ألاوطغ ، حامعت عين ػمع ، 

 

 خامسا إلاشراف العلمى :

دزاطت احخماعيت ميداهيت مً  –عمالت ألاظفاٌ وعالكتها بظاهسة الفلس فى السيف املـسي  -5

 ئحاشتها(  كظم علم إلاحخماع ) جمذ –وليت ألاداب حامعت املىىفيت 5779

دزاطت ميداهيت فى زيف مدافظت  –أزس جأهيث ألاطسة على مظاهمت املسأة فى طىق العمل  -8

 م ) جمذ ئحاشتها ( 8111املىىفيت عام 

الخدىالث إلاحخماعيت وإلاكخـاديت فى السيف املـسي وأزسها على حغير أهماط إلاطتهالن فى  -2

 م ) جمذ ئحاشتها ( 8114اللسيت املـسيت 

دزاطت طىطيىلىحيت لبعض  –إلاحخماعيت وإلاكخـاديت ليؼعاء املجخمع املدوى ألاؿٌى  -4

   م )جمذ ئحاشتها (8151كظم إلاحخماع  –حامعت املىىفيت –املىظماث ألاهليت وليت ألاداب 

 

 ثانيا رسائل الدكتوراه:

دزاطت ميداهيت على عيىت مً الؼباب هصالء مإطظاث  -العىدة ئلى الجسيمت بين الؼباب -5

 )جمذ ئحاشتها(8115زطالت دهخىزاه، -إلاؿالح بمديىت ظسابلع

دزاطت ميداهيت وليت –ألاوضاع إلاحخماعيت وإلاكخـاديت للمسأة فى عؼىائياث السيف  -8

 )جمذ ئحاشتها( 8119كظم إلاحخماع  –حامعت املىىفيت  –ألاداب 
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ل ألاهلى ، دزاطت جدليليلت للىاهين العم –إلاظاز اللاهىوى للمجخمع املدوى فى مـس  -2

 حامعت املىىفيت ، كظم علم إلاحخماع )جمذ ئحاشتها( –،وليت ألاداب 8152

دزاطت ميداهيت على عيىت مً عماٌ مـىع  –الخصخـت وأوضاع عماٌ الـىاعت فى مـس  -4

كظم علم إلاحخماع )جمذ  –حامعت املىىفيت  –وليت ألاداب  8156الغٌص بؼبين اليىم 

 ئحاشتها( 

 

 جستير والدكتوراه قيد الدراست ثالثا : رسائل املا

دوز بسامج بىً الععام املـسي فى جدليم الخىميت البؼسيت ، دزاطت جعبيليت ميداهيت على  -5

كظم  –حامعت املىىفيت  –عدد مً الجمعياث ألاهليت فى مديىت ػبين اليىم وليت ألاداب 

 (هعلم إلاحخماع ) دهخىزا

دزاطت جدليليت للمىخج العلمى فى  –املـسيت إلاحخماعى فى الجامعاث واكع البدث العلمى  -8

 كظم علم إلاحخماع ) دهخىزاه( –حامعت املىىفيت  –بعض أكظام إلاحخماع وليت ألاداب 

دزاطت ميداهيت  -يىايس على الىعى الحلىقى للؼباب 81أزس الخغييراث الظياطيت بعد زىزة  -2

 اه(كظم علم إلاحخماع ) دهخىز  –حامعت املىىفيت  –،وليت ألاداب 

ألاوضاع الحلىكيت للعماٌ فى ضىء الخغييراث إلاكخـاديت ، دزاطت ميداهيت ،وليت ألاداب  -4

 كظم علم إلاحخماع ) ماحظخير( –حامعت املىىفيت  –

دزاطت فى كسيت مـسيت  –ألاوضاع إلاحخماعيت وإلاكخـاديت وأزسها على العىف ضد املسأة  -1

 ماع ) ماحظخير( كظم علم إلاحخ –حامعت املىىفيت  –وليت ألاداب 

دزاطت جدليليت  –يىايس  81ألاهماط املخغيرة للجسيمت ضد املسأة فى املجخمع املـسي بعد زىزة  -6

كظم علم إلاحخماع )  –حامعت املىىفيت  –ملضمىن بعض الصحف املـسيت وليت ألاداب 

 ماحظخير( 



 السيرة الذاتية
 

 
6 

فاٌ  وليت دزاطت جدليليت لجسائم العىف الجيس ى ضد ألاظ –ألابعاد إلاحخماعيت للعىف  -9

 كظم علم إلاحخماع ) ماحظخير(  –حامعت املىىفيت  –ألاداب 

مىاكؼت العديد مً زطائل املاحظخير والدهخىزاه فى حامعت عين ػمع واملىىفيت وظىعا  -9

 وبنها والصكاشيم ومعهد البدىر والدزاطاث العسبيت الخابع لجامعت الدٌو العسبيت

 

 والعمليت داخل الجامعتبيان جفصيلى باألنشطت العلميت : سادسا 

الخاؿت   ممازطت العمل ألاواديمى داخل اللظم املخمثل فى ئللاء املداضساث وفلا لالئدت  -5

مىاهج البدث  –باملىاد امللسزة على ظلبت ألاكظام املخخلفت باليليت ) الىظسيت إلاحخماعيت 

عيت بلغت هـىؾ احخما –علم إلاحخماع اللاهىوى  –علم إلاحخماع العام  –إلاحخماعى 

 أوزوبيت(

 املظاهمت فى أعماٌ اللجان داخل اليليت التى حؼيل وفلا للساز مجلع اليليت مً خالٌ:  -8

  5771-5772عضىيت لجىت الخيافل إلاحخماعى 

  8115-8111عضىيت لجىت الخعليم وػئىن العالب للعام الجامعى 

  8111-5776عضىيت لجىت املىخباث باليليت مً عام 

  8112-8111العلميت عضىيت لجىت البدىر 

  8152عضىيت لجىت العالكاث الثلافيت 

  8154-8152عضىيت لجىت ػئىن املجخمع وخدمت البيئت 

  ئعداد الئدت ملترخت لخعىيس املىاد الدزاطيت للفسق ألازبعت للظم إلاحخماع للمساخل

 الجامعيت ألاولى والدزاطاث العليا.

 طاث املسأة السيفيت باليليت املؼازهت فى ألاعماٌ الخدضيريت إلوؼاء مسهص دزا 

  ئعدادا الالئدت الخاؿت بالخعليم املفخىح لؼعبت الخىميت إلاحخماعيت والخخعيغ إلاحخماعى

8111-8115 
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  عضى الفسيم العلمى املؼيل على مظخىي الجامعت لىضع اطتراجيجيت لخعىيس حامعت

مسهص دزاطاث  م ، وذلً مً خالٌ ئعداد ومخابعت جىفير ئوؼاء8111املىىفيت ختى عام 

 املسأة السيفيت بما يخالءم مع اطتراجيجيت الخعىيس فى الجامعت.

  عضى املىخب الفنى ملسهص حظىيم الخدماث الجامعيت بىاء على كساز مجلع ئدازة مسهص

 م بمىافلت زئيع الجامعت .52/5/5779دزاطاث املسأة فى 

  املؼازهت فى ألاعماٌ الخدضيريت للمإجمس اللىمى الثالث للمسأة مً خالٌ جلديم أوزاق

م ، جدذ عىىان 5779يىايس  59/59العمل ضمً وزػت العمل التى علدث فى الفترة مً 

املسأة السيفيت ودوزها فى مىاحهت ظاهسة إلازهاب والخعسف وكدمذ الىزكت بعىىان " املسأة 

 ددياث " السيفيت املفهىم والخ

  ئللاء طلظلت مً املداضساث بخيليف مً مسهص الدزاطاث الىظىيت ًباملدافظت خٌى جىميت

 م 5779ئلى مازض  5779املسأة السيفيت والىعى الظياس ى فى الفترة مً فبرايس 

  مديس وخدة بدىر ودزاطاث ظفل اللسيت الخابع ملسهص البدىر وإلاطدؼازاث البدثيت بيليت

 م8112م ئلى 5777ة زالر طىىاث مً ىىفيت ملدحامعت امل –ألاداب 

 

 سابعا : إلاستشاراث العلميت والخبراث ألاكاديميت خارج  الجامعت:

امليظم العلمى للبرهامج اللىمى للخىميت السيفيت ) ػسوق ( ملدافظت املىىفيت بلساز مً وشيس  -5

 م 8112-5777الخىميت املدليت فى الفترة مً 

 اطدؼازاث فى مجاالث العفىلت واملسأة والؼباب والظيان  -8

هدوة ألابدار فى مجاالث العفىلت  –اطدؼازي املجلع العسبى للعفىلت والخىميت  -2

 .5777واخخياحاتها وطبل جعىيسها هىفمبر 
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 –اطدؼازي بسهامج جدزيب الباخثين الؼبان فى مجاالث العفىلت بجمهىزيت مـس العسبيت  -4

م ، وزكت بدثيت بعىىان " ألاظفاٌ فى 5777هىفمبر  81-81عفىلت مً املجلع العسبى لل

 ظسوف ؿعبت" 

 م 89/9/8114املائدة املظخديسة خٌى أظفاٌ الؼىازع  -1

اطدؼازي مجلت " املجلت العسبيت للعفىلت والخىميت " ، التى يـدزها املجلع العسبى  -6

 م 8112-5777للعفىلت ملدة زالر طىىاث مً 

-88بل املىاحهت والخـدي ، هظمتها حمعيت هسيخاض مـس هدوة عمالت ألاظفالظ -9

 م وزكت بعىىان " ألاهماط املخغيرة لعمل ألاظفاٌ" 84/58/8118

 اطدؼازي املجلع اللىمى للظيان فى املجاالث ألاجيت :  -9

  الباخث السئيس ى لبدث اطدثماز هىادي املسأة ملىاحهت الخددياث التى جىاحه بسامج جىظيم

حامعت املىفيت  –هجابيت الري يىفره املجلع بالخعاون مع وليتألاداب ألاطسة والصحت إلا 

 م 8112

  الباخث السئيس ى لبدث " املعسفت وإلاججاهاث والظلىن لدي الؼباب هدى الصحت

 م 8114إلاهجابيت " والري يىفره املجلع اللىمى للظيان 

  بدىر الظيان اطدؼازي املجلع اللىمى للظيان فى بسهامج جيظيم وجدديد أولىياث

م ، وزكت عمل بعىىان " ملترخاث بدثيت خٌى 8112وجىظيم ألاطسة على املظخىي اللىمى 

 املىضىعاث ذاث العالكت بالظيان.

  اطدؼازي وشازة الؼباب فى جىفير بسهامج ألياث جفعيل دوز كياداث الؼباب فى ضىء

 م 8115ايس ختى يى5777املخغيراث العامليت الري هفرجه وشازة الؼباب مً يىايس 

  اطدؼازي وشازة الؼباب فى جىفير بسهامج خٌى جفعيل دوز املسأة فى مساهص الؼباب ملدة عام

 ، وجلديم أوزاق عمل وئللاء مداضساث .8112ختى 8115مً 
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  م ، جلديم بدث بعىىان " 8115اطدؼازي وشازة الؼباب فى هدوة املؼازهت واملجخمع املدوى

 مدى ألاميت والخثليف الراحى " 

  اطدؼازي وشازة الؼباب فى دزاطت جدذ عىىان " دوز املسأة فى جىميت املجخمع طياطيا

 م 89/2/8118-84واكخـاديا واحخماعيا" مً 

  اطدؼازي وشازة الؼباب فى جىفير البرهامج اللىمى الخدزيبى لـلل املؼسفين الثلافيين فى

 م 8112ختى 5777الجامعاث ومديسياث الؼباب والىشازاث فى الفترة مً 

  اطدؼازي بىخدة بدىر السيف باملسهص اللىمى للبدىر إلاحخماعيت والجىائيت اعخبازا

 م.5777مً

  اطدؼازي وشازة التربيت والخعليم لخىفير البرهامج الخدزيبى خٌى املظاواه فى الىىع وأزسه على

 م.5777حهىد العمليت الخعليميت ملدة ػهس عام 

 م لخىفير البرهامج الخدزيبى خٌى العدالت بين الجيظين خبير جدزيب فى وشازة التربيت والخعلي

م ، والري 8111-5777وأزسها فى حىدة هىعيت وهىاجج العمليت الخعليميت فى مـس عام 

 .QUDAجىفره الىخداث الخابعت للمعىهت إلاهمائيت بىشازة الخازحيت 

  والخعليمى " جلديم وزكت بدثيت بعىىان زؤيت هلديت ألوحه الخمييز فى الظلىن التربىي

ملدمت ئلى ئئخالف املىظماث غير الحيىميت املعىيت بمخابعت إلاجفاكيت الدوليت إللغاء وافت 

 م.84/55/8115أػياٌ الخمييز ضد املسأة " الظيداو"

  للبرهامج إلاهمائى لألمم املخددة لىضع اطتراجيجيت للخىميت املدليت على عضى الفسيم العلمى

 م.8119-8116املظخىي اللىمى 

  عضى الفسيم العلمى ملؼسوع مىاحهت العىف ضد ألاظفاٌ فى الدٌو العسبيت الري

 م.8151-8119يىفرهاملجلع العسبى للعفىلت والخىميت 

  اطدؼازي جدزيب فى البرهامج الخدزيبى لخىميت كدزاث أعضاء هيئت الخدزيع بجامعت املىىفيت

 م.8152-8156
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  لىشازة الخازحيت الظىيديت ضمً بسهامج الىىع اطدؼازي جدزيب باملعهد الظىيدي الخابع

 م.8156-8155إلاحخماعى والظياطت 

  اطدؼازي جدزيب مإطظت فسيد زيؽ أيبرث ألاملاهيت فى كضايا املسأة والىىع إلاحخماعى

 م.8151-8116وعمالت ألاظفاٌ 

 

 ثامنا : دراساث وبحوث : 

البىاء الليمى والشخـيت املـسيت ، ئػيالياث الحاضس وجددياث املظخلبل ، بدث ملدم  -5

ملإجمس مىظىمت الليم وجعىز املجخمع املـسي فى عـس العىملت ، الهيئت اللبعيت إلاهجيليت ، 

 م. 8111أبسيل 

حامعت املىىفيت  –املىاظىت فى املمازطاث السطميت ، وزكت بدثيت ملدمت ليليت ألاداب  -8

 م.8117مً املىطم الثلافى ليليت ألاداب ، ض

تهميؽ املسأة فى مساهصالليادة ، جدليل زلافى ، بدث ملدم ملإجمس " الىاكع الىفس ى  -2

 م.8151إلاحخماعى للمسأة املـسيت " ، املجلع ألاعلى للثلافت ، ديظمبر 

ػيالياث املؼازهت الظياطيت للمسأة جددياتها بعد الثىزة ، بدث ملدم ملإجمس اليظاء وئ -4

املمازطت الظياطيت ، الىضع الساهً بعد الثىزة واخخماالث املظخلبل، املعهد الظىيدي ، 

 م.8155ألازدن ، هىفمبر 

املعاكىن فى السيف املـسي " خـىؿيت اللضايا وكظىة التهميؽ " ، بدث ملدم ئلى  -1

ت ، طبخمبر مإجمس اللضايا إلاحخماعيت للمعاكين فى السيف املـسي، املجلع ألاعلى للثلاف

 م.8155

الؼباب ودعم البىاء إلاحخماعى للدولت املدهيت ، وزكت بدثيت ملدمت فى مإجمس " هدى حعصيص  -6

 م.8155الديملساظيت وبىاء الدولت املدهيت الحديثت ، حمعيت املسأة واملجخمع ، مايى 
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خماعى املظاواه والىىع إلاحخماعى ، بدث ملدم للدوزة الخدزيبيت ضمً بسهامج الىىع إلاح -9

 م.8158والظياس ى ، املعهد الظىيدًباألطىىدزيت ، ديظمبر 

زؤيت  –الجامعت والدطخىز ، وزكت بدثيت ملدمت ملإجمس " اطخلالٌ الجامعت والدطخىز"  -9

 م.8158مظخلبليت ، حامعت عين ػمع 

العدالت إلاحخماعيت الفسيضت الغائبت بعد زىزجين ، بدث ملدم للمإجمس إلاكليمى " املسأة  -7

دالت إلاحخماعيت ، ملخلى جىميت املسأة بالخعاون مع مإطظت فسيدزيؽ أيبرث ألاملاهيت والع

 م.8154،ديظمبر 

البدث العلمى والخىميت ، وزكت ملدمت لىزػت عمل " البدث العلمى والخىميت وخلىق  -51

 م.8151طبخمبر  55إلاوظان ، الهيئت اللبعيت إلاهجيليت ، 

 –واكع املسأة فى اللعاع غير السزطمى بين كهس التهميؽ وضسوزاث املؼازهت الظياطيت  -55

دزاطت ضمً مؼسوع الخمىين الظياس ى للمسأة ، ميؼىزاث مسهص الدزاطاث الظياطيت 

 م جدسيس د/ أماوى العىيل 8156وإلاطتراجيجيت ألاهسام 

علم إلاحخماع همىذحا ألاوضاع الساهىت للخعليم الجامعى فى العلىم إلاوظاهيت ،  -58

،بدث ملدم ئلى املإجمس الدولى ألاٌو ليليت ألاداب حامعت املىىفيت ، جدذ عىىان " أشمت 

 م.8156العلىم إلاحخماعيت وإلاوظاهيت ، هىفمبر 
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 جاسعا : الكتب املنشورة:

ئين دزاطت هلديت احخماعيت ملسخلت الظبعييياث فى مـس ) حص  –اللاهىن والىاكع إلاحخماعى  -5

 م.5777( ، داز وؼس املدسوطت ، اللاهسة 

جدسيس هخاب هدوة عمالت ألاظفاٌ فى الصزاعت ضمً ميؼىزاث مإطظت فسيدزيؽ أيبرث  -8

 م.8116ألاملاهيت ، 

 عىىان املساطلت :

 اللاهسة ج .م .ع   –الحى الثامً  –مديىت هـس  –غ مـعفى الىداض  42

 818898129جليفىن املنٌز : 
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