
  

 يحًذ يىَض يحيى انصبئغ:اطى انزذريظي 

 

 

 / دوني عبوانذليك                      لبَىٌ عبوانزخصص انعبو: 

 

 : 2005: ربريخ انحصىل عهى انشهبدح                     دكزىراِانشهبدح 

 

 خذيخ انًجزًع ( ,أثزس االَجبساد ) انعهًيخ , انثمبفيخ  : 

 
 ارثعىٌ ثحث يُشىر ويمجىل انُشز في يجالد عهًيخ عزاليخ وعزثيخ رصيُخ خالل يظيزري انعهًيخاَجشد اكثز يٍ -1

 انفذ كزبثيٍ )انذيًمزاطيخ وحمىق االَظبٌ( , )انحزيبد انعبيخ وضًبَبد حًبيزهب(-2

يبدح يبدح انمبَىٌ انذوني انعبو نًزحهزي انذكزىراِ وانًبجظزيز في رخصص انمبَىٌ انعبو فضال عٍ  لًذ ثزذريض-3

 انمبَىٌ انذوني االَظبَي وانعذيذ يٍ انًىاد انذراطيخ نهًزحهخ انذراطيخ االونيخ

( رطبنخ يبجظزيز في 20( اطزوحخ دكزىراِ في جبيعبد انًىصم وركزيذ وكزكىن, وعهى )12اشزفذ عهى )-4

خزج نطهجخ ( ثحث ر25( في انذثهىو انعبني نحمىق االَظبٌ وعهى اكثز يٍ )3جبيعزي انًىصم وركزيذ, وعهى )

 انجكبنىريىص

( 5( يُبلشخ نزطبنخ يبجظزيز واكثز يٍ )25( يُبلشخ الطزوحخ دكزىراِ واكثز يٍ )15اشززكذ في اكثز يٍ )-5

 يُبلشبد نزطبنخ دثهىو عبني

شبركذ ضًٍ هيئخ رحزيز يجهخ انزافذيٍ نهحمىق كعضى وكأييٍ رحزيز كًب شبركذ كعضى وكزئيض في نجُخ -6

خ انحمىق وعضى في نجُخ انززليبد في كهيخ انعهىو انظيبطيخ في جبيعخ انًىصم هذا انززليبد انعهًيخ في كهي

ثبالضبفخ انى عضىيزي في نجُخ صالحيخ انزذريض انًزكشيخ في حيٍ اَُي طجك واٌ شبركذ كًحبضز ضًٍ دوراد 

ززليبد انًزكشيخ , وعضى في نجُخ انطزائك انزذريض في انجبيعخ وكًحبضز في دوراد انزعهيى انًظزًز داخم انكهيخ

 2018نجبيعزي انًىصم وانحًذاَيخ يُذ 

 َبئت نزئيض جًعيخ انمبَىٌ انذوني انًظزمهخ ) انًجبسح يٍ لجم وسارح انزعهيى انعبني وانجحث انعهًي(-7

 ( يؤرًزاد عهًيخ داخم وخبرج انعزاق10اشززكذ في اكثز يٍ )-8

( ثحث نجحبثيٍ في انجبيعبد انعزاليخ 50ز يٍ )لىيذ اكثز يٍ ثالثيٍ رطبنخ واطزوحخ في انمبَىٌ فضال عٍ اكث-9

 وانعزثيخ

عهى  2013-2012و  2012-2011حصهذ عهى درع انزًيش واالثذاع يٍ كهيخ انحمىق نهعبو انذراطي -10

( كزبة شكز ورمذيز يٍ جهبد اداريخ يزعذدح خالل يظيزري انىظيفيخ كبٌ اخزهب عبو 20انزىاني فضال عٍ اكثز يٍ )

 يز يٍ انظيذ رئيض جبيعخ انًىصم وكزبة شكز يٍ انظيذ رئيض جبيعخ انحًذاَيخكزبة شكز ورمذ 2019
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