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 السرية الذاتية
 

 انؼضةػثذ انىهاب اػتذال ػثذ انثالً ٌىصف  : االسى

 8/9/1911 – انثصزج :  يكاٌ وتأريخ انىالدج

 / حً انجايؼحانثصزجانعنىاٌ : 

  :)اختياري( رلى انهاتف

 aliitidal@yahoo.com : انثريذ االنكتروني

 : وانجهح انًانحح وتاريخ انحصىل عهيها انشهاداخ

 انثهذ انجايعح تاريخ انتخرج انشهادج

 انؼزاق انثصزج 1999/0222 تكانىرٌىس لاَىٌ

 انؼزاق تغذاد 10/1/0222 ياجضتٍز لاَىٌ خاص

 

  :انعهًيح وتاريخ انحصىل عهيها  راتةانً

 09/6/0228 فً يذرس -

 12/0/0222يذرس يضاػذ  -

 

 لاَىٌ خاص:  االختصاص انعاو

 لاَىٌ تجاري:  االختصاص انذليك

 :  انهغاخ انتي يجيذها

 كتاتح لراءج انهغح

 يًتاز يًتاز انهغح انعرتيح

 جيذ جذا جذا جيذ انهغح االنكهيسيح

 

 فً كهٍح انماَىٌ  تذرٌضً:  انىظيفح انحانيح

 

 0212يذٌزج انىحذج انماَىٍَح فً ػاو  انًناصة انتي تىالها في انكهيح وتىاريخها:
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  انثحىث انًنشىرج وانًؤنفاخ :

 انطثؼح -انؼذد  -يكاٌ و تارٌخ انُشز َىع انثحج اصى انثحج

انتكٍٍف انماَىًَ نهتصزفاخ انتً ٌجزٌها 

يؤصضى انشزكح انًضاهًح يغ انغٍز فً انزيٍ 

 انتكىًٌُ نهشزكح.

تصذر ػٍ كهٍح  –يجهح انؼهىو انماَىٍَح  تحج يشتزن

انًجهذ انزاتغ و  –انماَىٌ تجايؼح تغذاد 

 .انؼشزوٌ، انؼذد انثاًَ

كز تصذر ػٍ يز -يجهح دراصاخ انخهٍج تحج يُفزد ػمذ انمطز انثحزي

 .دراصاخ انخهٍج تجايؼح انثصزج

تصذر ػٍ كهٍح   -يجهح انؼهىو االلتصادٌح  يشتزنتحج  ياهٍح تٍغ انًزاتحح انًصزفٍح

انًجهذ  –اإلدارج و االلتصاد تجايؼح انثصزج 

 . 02انؼذد  – 6

انطثٍؼح انماَىٍَح نهثٍغ ػثز انًضافاخ انًتضًٍ 

 حك انًشتزي فً انزجىع.

 .0221، 24يجهح انماَىٌ انًمارٌ، انؼذد  تحج يشتزن

انًؼانجح انتشزٌؼٍح نهماصز انتاجز فً لىاٍٍَ 

 تؼض انذول انخهٍج انؼزتً يمارَح تانؼزاق

 يجهح يزكز انذراصاخ انماَىٍَح يُفزد

 

 

 انًىاد انتي درسها في انذراسح االونيح :

 انًزحهح انذراصٍح اصى انًادج

 انزاتؼح انًزحهح االوراق انتجارٌح

 انثاٍَح انًزحهح االحىال انشخصٍح

 االونى انًزحهح انًذخم نذراصح انشزٌؼح االصاليٍح

 انثانثح انًزحهح وانشزكاخ انتجارٌح جاريتانماَىٌ ان

 انثاٍَح انًزحهح انتشزٌغ انًانً

 زاتؼحان انًزحهح انثحزي انماَىٌ

 انثاٍَح انًزحهح انماَىٌ انتجاري

 

 الٌىجذ انًىاد انتي درسها في انذراساخ انعهيا:

 الٌىجذ وانذكتىراه:عذد انرسائم واالطاريح انتي اشرف عهيها نهًاجستير 
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 :يتذربانتي شارن فيها كًحاضر او  انذوراخ انتطىيريح

 انًكاٌ انتاريخ اسى اننشاط

 انذورج انتطىٌزٌح انضاتؼح و انضتىٌ

 .تطزق انتذرٌش

يزكز تطىٌز طزق انتذرٌش وانتذرٌة  0224 \2\ 2-6

 انجايؼً،جايؼح انثصزج

انذورج انتطىٌزٌح انضاتؼح و 

 انًتؼهمح تطزق انتذرٌشانثًاَىٌ 

يزكز تطىٌز طزق انتذرٌش وانتذرٌة  0212\4\02-06

 انجايؼً،جايؼح انثصزج

 

 انًؤتًراخ انتي شارن فيها كثاحج:

يؤتًز انذصتىري انخايش انذي َظًه انًؼهذ انىطًُ 

جايؼح  -نهذراصاخ وانثحىث تانتؼاوٌ يغ كهٍح انماَىٌ 

 انثصزج فً يحافظح انثصزج.

 ثصزجانؼزاق/ ان 01/1/0224

ألايح دوراخ تذرٌثٍح نثُاء انمذراخ انمٍادٌح نهًزأج  فً 

 .نهذصتىر انؼزالً –انثصزج 

 انؼزاق/ انثصزج 10/10/0222

انذصتىر انؼزالً فً   حىل ,ألايح دوراخ تذرٌثٍح

 .انثصزج

 انؼزاق/ انثصزج 1-6-0222

انتحدذياخ انًعاصدرج واحرهدا عهد  )) انًؤتًر انعهًي  -1

   0(( انتشريعيح في انعراقانحركح 

 

 لاعح يارال .22/3/2012

 

 

 

 

 

 

 


