
 انغُشح انزاتُخ انعهًُخ

 انغُشح انزاتُخ:

 االعى انشثبعٍ وانهمت: حال ظُبء َحًُ عهًُبٌ خشوفخ

 10/3/2013انًشتجخ انعهًُخ انحبنُخ وتبسَخ انحصىل عهُهب: يذسط فٍ 

 يكبٌ انعًم: ربيعخ انًىصم / كهُخ انتشثُخ االعبعُخ / لغى انعهىو

 اعى انضود: يخًُ اععذ دمحم      2عذد االوالد: انحبنخ االرتًبعُخ: يتضورخ                 

  27/1/1981يحم وتبسَخ انىالدح: يىصم / 

 انزُغُخ: عشالُخ

 حٍ انشفبق. –عُىاٌ انغكٍ انحبنٍ: يىصم 

 halakharrufa@gmail.comانجشَذ االنكتشوٍَ: 

 07702532814  سلى انهبتف:

 ح انعهًُخ:انغُش

 اوال: انًؤهالد االكبدًَُخ

 انذونخ انًبَحخ انزبيعخ انكهُخ انغُخ انشهبدح د

 انعشاق ربيعخ انًىصم كهُخ انعهىو 2002 ثكبنىسَىط عهىو فُضَبء -1

 انعشاق ربيعخ ثغذاد كهُخ انعهىو 2006 يبرغتُش عهىو فٍ انفُضَبء انُىوَخ -2

      

 

 وانتذسَغُخحبَُب: انخجشح االكبدًَُخ 

  :انًىاد انتٍ لبو ثتذسَغهب 

انًىاد انُظشَخ: انحشكخ انًىرُخ وانصىد، يُكبَُك، خىاص يبدح، حشاسح وحشيىداًَُك، 

 فُضَبء رسَخ، َشبغ اشعبعٍ، فُضَبء َغجُخ، فهك، انكتشوَك.

انًىاد انعًهُخ: كهشثبئُخ، يغُبغُغُخ، انكتشوَك، ثصشَبد، فُضَبء عبيخ، يُكبَُك، حشكخ 

 ُخ وصىد، حشاسح وحشيىداًَُك، فُضَبء رسَخ، َشبغ اشعبعٍ.يىر

 :انًشبسكبد انعهًُخ 

 :انًؤتًشاد 

 2007/  "انجحج االكبدًٍَ يذخم نتطىَش انًعشفخ انعهًُخ وانتشثىَخيؤتًش ثعُىاٌ " -1

mailto:halakharrufa@gmail.com


" االَغبٌ فٍ ظم انتحذَبد انًعبصشحَحى اعتخًبس افعم نهعهىو فٍ ثُبء يؤتًش ثعُىاٌ " -2

 /2013 

 :انُذواد 

 .2018انًبء وانىالع انصحٍ فٍ يحبفظخ َُُىي/ كهُخ انتًشَط  -1

 .2018يشاض انًعذَخ ثٍُ تاليُز انًذاسط / كهُخ انتشثُخ االعبعُخ اال -2

 .2018انتهىث انجُئٍ فٍ يذَُخ انًىصم واحشِ عهً انحُبح / كهُخ انتشثُخ االعبعُخ  -3

 

 :انذوساد انتطىَشَخ 

 2005، ربيعخ ثغذاد دوسح انحبعىة، يشكض انحبعجخ االنكتشوَُخ -1

 .2007دوسح فٍ غشائك انتذسَظ، ربيعخ انًىصم،  -2

 .2012دوسح غشائك انتذسَظ، ربيعخ انًىصم،  -3

 2013دوسح انحبعىة، يشكض انحبعجخ االنكتشوَُخ، ربيعخ انًىصم،  -4

 Aouto Cad /2013دوسح اعبعُبد ويجبدئ ثشَبيذ  -5

 .2017كهُخ انتشثُخ االعبعُخ دوسح يهبساد انتذسَظ انزبيعٍ انفعبل/ ربيعخ انًىصم/  -6

  :وسػ انعًم وانحهمبد انذساعُخ 

 وسػ انعًم:

 60انحهمبد انذساعُخ: 

: يغؤول شعجخ انذساعبد انعهُب فٍ كهُخ انتشثُخ االعبعُخ يٍ تبسَخ حبنخب: انخجشح االداسَخ

21/1/2019 

 ساثعب: 

  :1عذد انجحىث انًُشىسح خبسد انعشاق 

  2انعشاق: عذد انجحىث انًُشىسح داخم 

 :عذد انجحىث لُذ انُشش واالَزبص 

  :28عذد كتت انشكش وانتمذَش 

 خبيغب:

 انهزبٌ انعهًُخ واالداسَخ:

 .2009-2007ععى انهزُخ االيتحبَُخ  -1

 .2017-2012ععى نزُخ ظًبٌ انزىدح واالداء انزبيعٍ  -2

 .2017ععى نزُخ االسشبد انتشثىٌ  -3

 .2017ععى نزُخ انتعهُى انًغتًش  -4

 .2018نزُخ انغُبثبد  سئُظ -5


