
 

 

 انعهًٍوسارح انزعهُى انعبنٍ وانجحش 
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 خانذارُ حانظُز
 

 

 

 

         اطُم طعذٌ حظٍُ عجز  ى:ــــــــــاالطــ

 13/8/3881 :دربرَخ انًُـال

 انًىصم :انىالدحيكبٌ 

 عشثبء  انحبنخ انشوعُخ:

  / :ذد األوالدــعـــ

 عهىو حبطجبد  :صـصـخـزــان

 ذال َىع :ًُصتانـ

 يذرص يظبعذ :انذرعخ انعهًُخ

 كهُخ االدارح واالقزصبدرذرَظٍ/ عُىاٌ انعًم:

 03301031783 هبرف انعًم:

  انًىثبَم:

 aseelsaadi@gmail.com :كززوٍَاإلنانجزَذ 

 الَىعذ:راثظ انصفحخ انشخصُخ

 عهىو انحبطجبد وانزَبضُبدانزخصصبد انًهزى ثهب:
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 انًؤهالد انعهًُخ :أوالا   

 

  : انزذرط انىظُفٍصبَُبا  

 

 : انزذرَض انغبيعٍصبنضبا  

 انً -يٍ  انفززح انغبيعخ انغهخ )انًعهذ / انكهُخ( د

 8038-8008 انًىصم  كهُخ االدارح واالقزصبد  3

 

 

 

 

 خانذرع

 انعهًُخ

 انزبرَخ خانكــهُــــ خانغبيع

 31/3/8001 عهىو انحبطجبد وانزَبضُبد انًىصم ثكبنىرَىص

 33/8/8038 عهىو حبطجبد/َظى انًعهىيبد اوكزاَُب /انغبيعخ االورثُخ انًبعظزُز

    انذكزىراِ

    أخزي

 انً -انفززح يٍ  خانغه خانىظُف د

 8033-8008 وحذح انحبطجخ يجزيظيعبوٌ  3

 8038 وحذح انحبطجخ يجزيظ 8

 8038-8031 َظى انًعهىيبد االدارَخ  يذرص يظبعذ 1
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 قًذ ثزذرَظهب ٍ: انًقزراد انذراطُخ انزراثعبا   

 انظُـــــخ انًـــــبدح انقظـــى د

 8033 يهبراد حبطىة )انكىرص االول( انًحبطجخ  3

 8033 انضبٍَ(انزَبضُبد )انكىرص  انًحبطجخ 8

 8038 يهبراد حبطىة َظى انًعهىيبد االدارَخ 1

 8038 يهبراد حبطىة )انكىرص االول( انًحبطجخ 4

 

 عهُهب ذانزٍ أشزف( انًبعظزُز رطبئم ،اطزوحبد انذكزىراِ)خبيظبا:  

 انظُــخ ىـــانقظ األطزوحخ أو انزطبنخ اطى د

 الَىعذ الَىعذ الَىعذ 3

 

 فُهب ذانزٍ شبركانعهًُخ وانُذواد انًؤرًزاد طبدطبا:  

 َىع انًشبركخ  اَعقبدهبيكبٌ  انظُــخ انعُىاٌ د

) ثحش / ثىطزز 

 حضىر(

3 
َذوح انعهًُخ انضبَُخ 

انزهىس انجُئٍ فٍ يذَُخ  /

 انًىصم وأصزِ عهً انحُبح

8038 
عبيعخ انًىصم/ كهُخ 

 انززثُخ االطبطُخ

 يشبرك

8 

 ورشخ عًم/

“The effect of 

culture on teaching 

English as a 

foreign language” 

8038 

عبيعخ انًىصم/ كهُخ 

 انززثُخ االطبطُخ

 يشبرك

1 
انًُطق ورشخ عًم/

انضجبثٍ يفهىو نغىٌ يٍ 

 وعهخ َظز حظبثُخ

8038 

عبيعخ انًىصم/ كهُخ 

 انززثُخ االطبطُخ

 يشبرك
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 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً  

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

  دورةًتعلٌمٌةًعنًالدوالًاالحصائٌةًللمرحلةًالرابعةً

 

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1    

 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

1.  

2.  

3.  

 التقدٌرشهاداتًوالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

كليةاالدارة  كتاب شكر   3  3
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2002 
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2002 

 كتاب شكر   2   1
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2012 

كليةاالدارة  شهادة دورة سيسكو  4

 واالقتصاد
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 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد  

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

 اليوجد اليوجد 1

2   

3   

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 اللغة العربية  .3

 اللغة االنكليزية .8

 اللغة الروسية  .1

             

 


