
 ( (CV)  انغيشج انزاذيح انؼهًيح) 

 انغيشج انزاذيح :

 حغة هللا ثايش يحًذ ػهي يحًذ  االعى انشتاػي وانهمة:

 4002)اعرار يغاػذ( في  اياس/   :ًيح انحانيح وذاسيخ انحصىل ػهيهاانًشذثح انؼه

 كهيح انرشتيح األعاعيح/ لغى انؼهىو انؼايح/ فشع انفيضياء /جايؼح انًىصم :يكاٌ انؼًم

 ................ :حاعى انضوج            (4) ػذد االوالد :                يرضوج :انحانح االجرًاػيح

 4692انًىصم   :يحم وذاسيخ انىالدج

 ػشالي :انجُغيح

 يحافظح َيُىي/ انًصاسفيثًُ انًىصم/ حي انجايؼح/ لشب  ػُىاٌ انغكٍ انحاني:

 )................( :ًىتايمسلى ان                    thamermohamedd@gmail.com :انثشيذ االنكرشوَي

 انغيشج انؼهًيح:

 :اوال: انًؤهالخ االكاديًيح

 انذونح انًاَحح انجايؼح انكهيح انغُح انشهادج خ

 جًهىسيح انؼشاق انًىصم انرشتيح 4691 تكانىسيىط 4

 Swansea Wales United Kingdom 4664 دتهىو ػاني 4

 جًهىسيح انؼشاق انًىصم انؼهىو 4663 ياجغريش 3

 

 ثاَياً: انخثشج االكاديًيح وانرذسيغيح:

 ذذسيغها:انًىاد انري ذى 

 ( عُىاخ في لغى 9ذى ذذسيظ كافح انًمشساخ انذساعيح نهًىاد انفيضيائيح ونكافح انًشاحم انجايؼيح ونًذج ) انؼهىو

 (.4666-4662انؼايح نهفرشج يٍ )

 ( 49ذى ذذسيظ كافح انًمشساخ انذساعيح نًنُه  انحاعنىب ونكافنح انًشاحنم انجايؼينح نهذساعناخ االونينح ونًنذج )

 (.4049-4666في لغى انشياضياخ يُز ػاو ) حعُ

 ( 4004ذى ذذسيظ يادج انحاعىب انؼاو في كهيح انفُىٌ انجًيهح نهؼاو.) 

   طشائك انرذسيظ انرخصصنيح وينادج انًشناهذج نةهثنح انًشحهنح ان ان نح وينُه  طشائنك انرنذسيظ ذى ذذسيظ يُه

 انرخصصيح نصفىف انشاتغ في لغى انشياضياخ.



  ؼنح النالل طهثنح انًشحهنح انشات ذىاجن كىسط ذ ميفي وصمم يؼهىياخ آلنيح انرؼايم يغ كافح أَنىاع انًىالنا انرني

 انفصم انذساعي ان اَي. ح أعثىػيا الاللفرشج انرةثيك وتىالغ عاػ

  و الغنأذى ذذسيظ ينُه  ينادج انحاعنىب انًرمنذو نةهثنح انذساعناخ انؼهينا نهحصنىل ػهنً منهادج )انًاجغنريش( فني

يررانينح  ح( عن42ُوػهنً ينذاس ) (وانرشتينح انخاصنحانهغح انؼشتيح وانرشتيح انشياضيح وانراسيخ وسينا  االطفنال )

(4002-4049.) 

 انؼهًيح: خانًشاسكاثان ا: 

  انًؤذًشاخ 

 داالم انمةش. ُىعري ػششوٌ يؤذًشا ػهًيا

  انُذواخ: 

 ػهًيح في جايؼح انًىصم. وٌ َذوجػشش

  انذوساخ انرةىيشيح 

 الًغح دوساخ ذةىيشيح.

  وسػ انؼًم وانحهماخ انذساعيح 

                     الاصح وانكهيح ػايح ثالثح وسػ ػًم ذصة في الذيح لغى انؼهىو انؼايح

 االداسيح :: انخثشج ساتؼا

 (.4004/4004ػاييٍ )ػهً يذاس انشياضياخ  يمشس لغى .4

 (.4004يغؤول األلغاو انذاالهيح نةهثح كهيح انرشتيح األعاعيح نهؼاو ) .4

 (.4003-4004يغؤول مؼثح انذساعاخ انؼهيا في انكهيح ونؼاييٍ ) .3

 (.4002يغؤول وحذج االَرشَيد في انكهيح نهؼاو ) .2

 (.6/4044غايح و ن6/4001نهفرشج يٍ ) عُىاخألستؼح سئيظ لغى انؼهىو انؼايح  .2

 ويغرًش( 4046-4044( وكزنك يٍ )4001-4002ػضى ويمشس مؼثح انرشلياخ انؼهًيح في انكهيح يُز ) .9

 َشش انثحىز وكرة انشكش وانرمذيش: : الايغا

 ال يىجذ  :ػذد انثحىز انًُشىسج الاسج انؼشاق

 ػهًيا( تح ا 43)  :داالم انؼشاقػذد انثحىز انًُشىسج 

 ال يىجذ  ػذد انثحىز ليذ انُشش واالَجاص:

 .انغيذ سئيظ انجايؼحلثم  يٍ كراتا اثُاٌ يُهًا (10)ذجاوص   ػذد كرة انشكش وانرمذيش:

 

 


