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 انذراسيانتحصيم 

كهٍت انًٕصم /  جبيعت انخبرٌخ / شٓبدة انبكب نٕرٌض فً *

 انخزبٍت االطبطٍت .

كهٍت  جبيعت انًٕصم / *يبجظخٍز فً انخبرٌخ االطاليً /

 قظى انخبرٌخ  انخزبٍت االطبطٍت /

 حبرٌخ اطاليً . انتخصص انعاو

 صذر االطالو . انتخصص انذقيق

 .4/9/6172  انحصىل عهى اخر شهادج تاريخ

 .67/76/6172   انحصىل عهى انهقة انعهًي تاريخ

   vean fares 87@gmail.com ياإلنكتروَ انثريذ

 11171611789 رقى انهاتف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  انخثراخ انعهًيح

  
فً قظى انخبرٌخ . درطج انعذٌذ يٍ انًٕاد  حذرٌظٍت  عًم حبنٍبا

انخخصصٍت فً انقظى ، ٔاالشزاف عهى بحٕد حخزس طهبت انًزحهت 

 انزابعت .

 

  يحانعهً اخانُشاط

 
 انثحىث انًُجزج وانًُشىرج  - أ

 ٍعهً بٍ ابً طبنب )رضً  انُصبئح انخً قذيج نهحظٍٍ ب

هللا عُّ ( بعذو انخزٔس انى انكٕفت /جبيعت انًٕصم /يجهت 

 ابحبد كهٍت انخزبٍت االطبطٍت .

  االراضً انشراعٍت فً بالد انشبو فً انعصز االيٕي

 /جبيعت انًٕصم /يجهت ابحبد كهٍت انخزبٍت االطبطٍت .

 

 انًؤتًراخ وانُذواخ  - ب

 

انُذٔة انعهًٍت انزبٍَت فً جبيعت انًٕصم /كهٍت انخزبٍت االطبطٍت  .7

 /قظى انخبرٌخ بعُٕاٌ )دٔر انًزأة فً بُبء انًجخًع ( 

 

انُذٔة انعهًٍت انزبٍَت فً جبيعت انًٕصم/ كهٍت انخزبٍت االطبطٍت  .6

 بعُٕاٌ )انخهٕد انبٍئً فً يذٌُت انًٕصم ٔارزِ عهى انحٍبة (

 

ة انخعهى انًظخًز انًقبيت يٍ قبم قظى انًشبركت فً اعًبل دٔر .1

انخزبٍت انخبصت / كهٍت انخزبٍت االطبطٍت /جبيعت انًٕصم 

يخالسيت  بعُٕاٌ )انزؤٌت انعهًٍت فً سٌبدة انقذرة عهى اكخشبف

 انخٕحٍذ ( .



 

انًشبركت فً اعًبل دٔرة االحصبء انًقبيت فً قظى انخزبٍت  .4

انًٕصم بعُٕاٌ انخبصت / كهٍت انخزبٍت االطبطٍت /جبيعت 

ٓجٍت انبحزٍت ٔانخحهٍم )حكبيم انبحٕد انخزبٌٕت بٍٍ انًُ

 االحصبئً .

 

انًشبركت فً انًؤحًز انعهًً انظببع انذٔنً انزبنذ انذي اقبيخّ  .7

كهٍت انخزبٍت االطبطٍت ببحزً انًٕطٕو )االراضً انشراعٍت فً 

 بالد انشبو فً انعصز االيٕي (.

 

انفكزي انزبًَ عٍ ظبْزة  ًنذٔنانًشبركت فً اعًبل انًؤحًز ا .2

 انخطزف

 

 

 انًهاو االداريح
  

 . اعًم كعضٕ فً انهجُت االيخحبٍَت انحبنٍت فً انقظى 

 . اعًم كعضٕ فً نجُت االرشفت فً انكهٍت 

 . اعًم كعضٕ فً نجُت انًقزراث فً انكهٍت 

 

  

  

 

 


