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  ثغى هللا انشحًٍ انشحيى

 انغيشح انزاريخ 

  ششوق حغٍ صجحً عجذ انحًيذ يشعً االعـــــــــــى / 

  أَثً انُىع /

 8/1/1993ربسيخ انًيالد / 

  جبيعخ انًُىفيخ  –كهيخ االداة  –ثمغى عهى االجزًبع  ِ انذسجخ/  يعيذ

 و 02/5/0214ثزبسيخ 

 أوال:  الوؤهالث الذراسٍت 

دسجخ انهيغبَظ فً االداة رخصص عهى االجزًبع دوس انحصىل عهً  -

 يش عبو جيذ جذا و ثزمذ0213يبيى 

 و 0213/0214انحصىل عهً رًهيذي انًبجغزيش نعبو  -

انخصبئص انجُبئيخ نهثمخ انزغجيم نذسجخ انًبجغزيش فً يىضىع "  -

 و 13/4/0215فً انشيف انًصشي "ثزبسيخ انغيبعيخ 

 -األونً)  انذساعيخ انفشق يجًىعبد ثعض عهً انًيذاَي اإلششاف -

 األٌ حزً و0/0214 يٍ انفزشح في( انثبنثخ -انثبَيخ

-  

  -ربًٍب: الذوراث الخذرٌبٍت :

انحصىل عهً دوسح رذسيجيخ فً انزًُيخ انجششيخ ثعُىاٌ " رطىيش انزاد  -

 " 

 انحصىل عهً دوسح رذسيجيخ فً انزًُيخ انجششيخ ثعُىاٌ"أعشاس انُجبح "   -

 "اصُع يغزمجهك"دوسح رذسيجيخ فً انزًُيخ انجششيخ ثعُىاٌانحصىل عهً  -

يٍ وصاسح  Microsoftانحصىل عهً دوسح شهبدح انًبيكشوعىفذ  -

و إنً 5/0215/ 7انشجبة وانشيبضخ فً ثشايج انكًجيىرشفً انفزشح يٍ 
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 –      power point     - word    - excelو )11/5/0215

windows     – internet   ) 

 

  عهً دوسح رذسيجيخ فً انزًُيخ انجششيخ ثعُىاٌ انحصىل -

Discover your Abilities 

 انحصىل عهً دوسح رذسيجيخ فً انزًُيخ انجششيخ ثعُىاٌ -

The Way of Success 

ثًشكض انخذيخ انعبيخ ثجبيعخ انًُىفيخ  S.P.S.Sانحصىل عهً دوسح  -

 و 19/3/0216حزً  18/0/0216فً انفزشح يٍ 

 I.C.D.Lانحصىل عهً دوسح  -

الحصول ػلى دوراث حٌوٍت قذراث أػضبء هٍئت الخذرٌس والقٍبداث   -

 بجبهؼت الوٌوفٍت وهى كبلخبلى : 

 ػذد السبػبث  حبرٌخ الذورة  اسن الذورة 
 15 م7102دٌسوبز 72-72 إداسح انُبط 

 15 م7102/ٌٌبٌز 7-0 انجبيعخ وانًجزًع 

 15 م7102/ٌٌبٌز 02-01 يهبساد انزفكيش

 15 و0217/يُبيش 18-17 انُشش انعهًً 

 15 و0217/يُبيش 32-09 انزعهى يذي انحيبح 

 15 و0217 /1/0حزً  31/1 انجىاَت انمبَىَيخ فً االعًبل انجبيعيخ

 

 " إػذاد وهزاجؼت الخزاد البحزً"انحصىل عهً دوسح رذسيجيخ ثعُىاٌ -

ثبنجًعيخ انغىعيىنىجيخ  0218 -يىنيى -1ورنك يىو األحذ انًىافك 

 انًصشيخ نعهى االجزًبع.

 " حوظٍف الٌظزٌبث فً البحودانحصىل عهً دوسح رذسيجيخ ثعُىاٌ -

ثبنجًعيخ  0218 -يىنيى -4، ورنك يىو األسثعبء انًىافك "تاالجخوبػٍ

 انغىعيىنىجيخ انًصشيخ نعهى االجزًبع.
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 راااوًةلضاضرةوااالضل   ضض-ملااار الضالاااول "ضالتضلضالالرااا فضاللوطااالضرااا"ضالااا   ضاللل ااا املشاااة بحضور ااا  ضا -

 .ض 5102دٌسابرضض52-52املساقبلضالذيضأو فضر"ضملبزضاملر الالضوجةملحضالقةهلةضر"ضالفترةضم 

ح اااا  ضل ماااااحضيااااالض لب ق اااااحضوةمللةمااااالضالاال ل م ااااحضوةر اااااحض وا اااااةدضلاللراااا  ضالس ة ااااا حضوجةملاااااحض -

القاااااااااةهلةضمللااااااااا ا ضلضملاااااااااة الضالالةمااااااااالضمااااااااا ضالب اوااااااااااةلض لاترل  اااااااااحلضل لااااااااا ضًااااااااا  ضاض اااااااااا  ضامل ا اااااااااا ض

  .ض52/05/5102

لاااااحضح اااا  ضل ماااااحضيااااالض لب ق اااااحضوةمللةمااااالضالاال ل م ااااحضوةر اااااحض وا اااااةدضلاللراااا  ضالس ة ااااا حضوجةم -

القةهلةضمللا ا ضلضملاة الضباةواحضاملقاةالضلالبرا شضلرلشالض لاترل ا ضل ا ضامللاةًةرضالولل احلضل لا ضًا  ض

  .ض52/05/5102اض ا  ضامل ا  ض

ب حضملل ا  -  ،ضل ل ض"ةالاجتماعي وثفي البح املناهج الكيفية" توظيف اضر  تضيلىضدل ةض وٍ 

ب اااحضوااااةٍ  ض2و اوااا ضضضضض بم كااال البحاااوث سال الااتااااة الاجتماعياااة ب ا  اااة  م 9302ينااااي   03ض اااةيةلض وٍ 

 .القاه ة

الوشبركت فيً حٌظيٍن الويؤحوز ا ول لقسين ػلين االجخويبع ححيج ػٌيواى" الخوايٍي الزقيبفً  -

 م.7102لذوي القذراث الخبصت فً فٍزاٌز 

 ححج سبًٍت بٍي الواقغ والوأهول ببحذالوشبركت فً الوؤحوز الذولً الزبًً" الؼلوم االً -

     "يعىلبد جىدح انزعهيى انجبيعي ليبط إلرجبهبد أعضبء هيئخ انزذسيظ"ػٌواى  

 

 ىل فبئك االحزشاو وانزمذيش،،،جثمورفضهىا  


