
 

 

 وسارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت انًىصم

 كهٍت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىٌى االداء
 

 
 

 

 تانذاحٍ ةانسٍز

 

 

 
 

    أسًاء عهً سهطاٌ انجىاري    ى:ــــــــــاالســ

 01/01/0711    :دحارٌخ انًٍـال

 يىصم  :يكاٌ انىالدة

 عشباء انحانت انشوجٍت:

 :ذد األوالدــعـــ

 إدارة اعًال  :صـصـخـخــان

  :ًُصبانـ

 دبهىو عانً  انذرجت انعهًٍت:

 قسى إدارة انخسىٌق -كهٍت االدارة واالقخصاد -جايعت  انًىصم عُىاٌ انعًم:

 هاحف انعًم:

    انًىباٌم:

 com. AsmaaAlJawary@gmail :اإلنكخزوًَانبزٌذ 

 :رابظ انصفحت انشخصٍت

  انخخصصاث انًهخى بها:

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وسارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت انًىصم

 كهٍت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىٌى االداء
 

 
 انًؤهالث انعهًٍت :أوالا  

 

 

 

 

ا     انخذرج انىظٍفً: ثاٍَا

 

 

 

 

 

 

 

 انخارٌخ تانكــهٍــــ تانجايع انعهًٍت تانذرج

  حجارة انحذباءاعذادٌت  انًىصم دبلوم 

  انًعهذ انخقًُ فً انًىصم  انًىصم دبلوم فني 

س إدارة ريوبكالو

 اعمال 
  اإلدارة واالقخصاد  انًىصم

دبلوم عالي إدارة 

 اعمال 
  اإلدارة واالقخصاد انًىصم

 انى -انفخزة يٍ  تانجه تانىظٍف ث

 باحث  0
  كهٍت اإلدارة واالقخصاد

 جايعت انًىصم 

انى  1101/ 6/ 12

21  /6 /1102 

 باحث اقذو  1
 كهٍت اإلدارة واالقخصاد

 جايعت انًىصم

 انى 1101/ 7/ 02 

11 /7 /1110 



 

 

 وسارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت انًىصم

 كهٍت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىٌى االداء
 

 
ا    : انخذرٌس انجايعًثانثا

 انى -يٍ انفخزة  انجايعت انجهت )انًعهذ / انكهٍت( ث

1    

2    

 

ا    قًج بخذرٌسها ً: انًقزراث انذراسٍت انخرابعا

 انسُـــــت انًـــــادة انقســـى ث

0    

 

ا:    عهٍها جانخً أشزف( انًاجسخٍز رسائم ،اطزوحاث انذكخىراِ)خايسا

 انسُــت ىـــانقس األطزوحت أو انزسانت اسى ث

0 - - - 

 

ا:    فٍها جانخً شاركانعهًٍت وانُذواث انًؤحًزاث سادسا

 َىع انًشاركت  يكاٌ اَعقادها انسُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىسخز 

 حضىر(

0 

ورذةّالعؿلّادلودومةّ)الًِووقّ

الدوائيّيفّحمافظةّنقـوىّ/ّالواقعّ

ّوديلّالـفوض(

51ّ/55ّ/8152ّ

ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصاد

ّ/جامعةّادلوصلّّ

وكؾقةّالصقدلةّ/جامعةّ

ّادلوصل

ّحضور

1 

ورذةّالعؿلّادلودومةّ)تـشقطّالعؿلّ

اخلرييّيفّحمافظةّنقـوىّباعًؿادّ

 الًِووقّااللؽرتونيّ(

8ّ/58ّ/8152 

قِمّإدارةّالًِووقّ

/كؾقةّاإلدارةّواالقًصادّ

/ّجامعةّادلوصلّومـظؿةّ

 ّأعنّبإحِانّاخلريوةّ

 حضور



 

 

 وسارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت انًىصم

 كهٍت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىٌى االداء
 

 
 

 األخرى:ّاألنشطةّالعؾؿقةّدابعًا 

ّداحلّالؽؾقةّ

ّ

ّ

 

خارجّالؽؾقةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

عضوّمحؾةّتـظقفّبـاوةّقِمّإدارةّالًِووقّيفّفرتةّمـعّالًٍوالّاخلاصةّجبائَةّكوروناّ خارجّالؽؾقةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

)حِبّاالمر8181ّّ-8152ّوذراءّأجفزةّموباولّوتؼدومّمِاعداتّمالقةّلؾطؾيةّادلًعػػنيّّ

7ّ/58ّ/8181ّيف2ّ/3ّّ/3123ّّّّّاإلداريّ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّيف185ّّس/3عضوّجلـةّاجلردّلؼِمّإدارةّالًِووقّحِبّحمضرّاجلؾِةّاألوىلّ)

5ّ/55ّ/8181ّ
ّ

ادلِاهؿةّيفّتوزوعّادلِاعداتّومالبسّالعقدّيفّ)دارّالزهورّلالوًامّ(ّيفّادلوصلّ)حِبّاالمرّ

5ّ/5ّ/8185ّ/ّيف2ّ/3ّ/3138ّّّاإلداريّّ

ّ

كِوةّالعقدّعؾىّجمؿوعةّمنّالعوائلّادلًعػػةّيفّمدوـةّادلِاهؿةّيفّمجعّالًربعاتّوتوزوعّ

35ّّ/1ّّ/8185ّيف2ّ/3ّ/8211ّّادلوصلّ)ّحِبّاالمرّاإلداريّّ
 

 

 

 أوّتطوورّالًعؾقمثامـا:ّادلشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

5    

 

 احملؾقةّوالدولقةهلقىاتّالعؾؿقةّاعضووةّّ:تادعا 

- 



 

 

 وسارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 جايعت انًىصم

 كهٍت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىٌى االداء
 

 
 

 

 ذفاداتّالًؼدورواجلوائزّ،ّكًبّالشؽرعاذرًا:ّ 

 الِـة اجلفةّادلاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت

5ّ
ذؽرّوتؼدورّلؾَؿؾةّالًطوعقةّلًـظقفّاحلرمّاجلامعيّجلامعةّ

ّادلوصل

ّعؿقدّاإلدارةّواالقًصاد
يف2ّ/3ّ/2155ّّّّّّّ

52ّ/58ّ/8152ّ

ّ

ّ

1 
ذؽرّوتؼدورّلؾٍفودّادليذولةّخاللّورذةّالعؿلّمعّكؾقةّالصقدلةّّ

8152ّ-ّ8152 

 اإلدارةّواالقًصادّعؿقد
ّيف2ّّ/3ّ/2735ّ

58ّّ/58ّ/8152 
 

 أوّادلرتمجةّالؽًبّادلؤلػةّ:عشرّيحاد 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

1 - - 

 اتــالؾغّثانيّعشرّ: 

 اللغة العربية .0

 اللغة االنكليزية .1

 .CDٌخى حسهٍى َسخت عهى يالحظت: 


