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 : شخصيــتيعهىياث 

 يكاٌ ادلــيالد تاريخ ادليـالد اجلنسيت االســــــى 
 ادلُُب 6/8/8988 يصشَخ دَُب َغُى رىفُق ثطشط

انربيذ  01210987162 هاتف جىال
 اإلنكرتوني

Dina.nessim2@gmail.com 

 انىظيفت
 احلانيت

عضى إداسٌ ثىحذح اجلىدح ثكهُخ 
 انزشثُخ

 جبيعخ ادلُُب – كهُخ انزشثُخ اجلهت

قغى عهى  –نُغبَظ أداة  انتخصص 88888868080888 انزقى انقىيي
 انُفظ

احلانت  عضثخ شبهني –شبسع انضسدقٍ  82 انعنىاٌ
 اإلجتًاعيت

 يزضوجخ ورعىل طفهني

 :ادلؤهـــــالث انعهًيت وانشــــهـــاداث احلـــــاصم عهــــيهـــا 

 انتخصص ادلزكز  \انكهيت  ادلعهذ \اجلايعت  تارخيه ادلــــؤهـــــم و

قغى عهى  أداة جبيعخ ادلُُب 8889 نُغبَظ أداة 
 انُفظ

 - كهُخ انزشثُخ جبيعخ ادلُُب 8888 ىَخدثهىيخ رشث 

 وورش انعًم واننذواث واحملاضزاث انذوراث انتذريبيت : 

  اجلهت ادلنظًت تارخيه  انربنايج  و
8.  ICDL 2014 يشكض ادلُبسح 
 أكبدميُخ مسبسد  -  level 12رًُُخ ثششَخوجنهُضَخ دوسح نغخ ا  .8
يشكض كُبٌ نهزذسَت وانزًُُخ  8880يبسط  9 فٍ انزىاصم انفعبل  .2

 واإلعزشبساد
يشكض كُبٌ نهزذسَت وانزًُُخ  8880أغغطظ 88 كُف َفكش انطفم انزارىٌ  .0

 واإلعزشبساد
 يذَشَخ انقىي انعبيهخ 5/2/8885 دوسح انزذسَت ادلهين  .5

 انسرية انذاتيت



 2 

ادلؤعغخ اإلعزشبسَخ نهشجبة  85/7/8885 كخ يف يششوع عفشاء ادلىاطُخ انشجبةادلشبس  .6
وانزًُُخ اجتبِ ثبنزعبوٌ يع هُئخ 

 األيى ادلزحذح نهًشأح
يٍ  اإلعزًبدادلشبسكخ يف حصىل انكهُخ عهً   .7

 اذلُئخ انقىيُخ نضًبٌ اجلىدح واإلعزًبد
كهُخ -وحذح اجلىدح واإلعزًبد  -

 انزشثُخ
نهجىدح عبنُبد ادلعشض األول ادلشبسكخ يف ف  .8

 جلبيعخثب
 يشكض انزطىَش 8886َىفًرب  8

َذوح رثقُفُخ ثعُىاٌ " انغًبد اإلجيبثُخ واأليم   .9
 "يٍ يعبمل جىهش مجبل احلُبح

 كهُخ انزشثُخ -وحذح اجلىدح   

دوسح رذسَجُخ عٍ االسشفخ وانزىثُق نكم اعًبل    .88
اجلىدح ثبنكهُبد حبضش فُهب االعزبر انذكزىس 

محذ اخلطُت االعزبر ثكهُخ انعهىو جبيعخ ا
 عىهبج

 كهُخ انزشثُخ  –وحذح انزذسَت  0/5/8886
 

 ثقبعخ ادلُبقشبد

ادلؤمتش األول نإلثزكبس جببيعخ ادلُُب ثعُىاٌ "   .88
 اإلثزكبس وسَبدح األعًبل

 جبيعخ ادلُُب 8886يبَى  9

 كهُخ انزشثُخ -ح وحذح اجلىد 8887يبسط  88 ادلشبسكخ يف فعبنُبد اإلعجىع انجُئٍ  .88
وسشخ عًم ثعُىاٌ " "اإلَعبػ انقهيب انشئىٌ   .82

 وانذعى األعبعٍ نهحُبح"
جبيعخ ادلُُب –كهُخ انزشثُخ  28/0/8887

 ثبنزعبوٌ يع هُئخ اإلععبف
وسشخ عًم رثقُفُخ ثعُىاٌ " يعبَري اإلعزًبد   .80

ادلؤعغٍ نهكهُبد" وانيت حيبضش فُهب أ.د/ أمحذ 
 شىقٍ صهشاٌ

 جبيعخ ادلُُب -كهُخ انزشثُخ  8/8/8887

انُذوح انزعشَفُخ " قىاعذ انزشقُبد ىف انهجبٌ  
  " انعهًُخ

 جبيعخ ادلُُب –كهُخ انزشثُخ  86/88/8887

 كهُخ انزشثُخ جبيعخ ادلُُب 0/2/8889 8828يصش سؤَخ َذوح   .85
إداسح ادلخبطش واألصيبد وانقً انُذوح ادلقذو َذوح    .86

بء واحلشَق يصطفً دعجظ سئُظ قغى اإلطف
 مبذَشَخ األيٍ

 كهُخ انزشثُخ جبيعخ ادلُُب 5/2/8889

 انعهًٍ احلبدٌ عشش ادلشبسكخ يف فعبنُبد ادلؤمتش  .87
رطىَش انزعهُى  "ثعُىاٌ  انذويل نكهُخ انزشثُخ

  " وثُبء اإلَغبٌ ادلعبصش

 جبيعخ ادلُُب –كهُخ انزشثُخ  80/0/8889

 جبيعخ ادلُُب –كهُخ انزشثُخ  8889يبَى  88 خ ادلشبسكخ يف ادلؤمتش انغُىٌ نكهُخ انزشثُ  .88
 ICT 28/0/8889 دوسح انغكشربسَخ األنكزشوَُخ  .89

 يشكض ركُىنىجُب ادلعهىيبد
اإلشزشاك يف انعذَذ يٍ ادلُبعجبد ثكهُخ   .88

 انزشثُخ كطجق اخلري وَىو ادلعهى و ......
 كهُخ انزشثُخ –وحذح اجلىدح  8889: 8886يٍ 

 



 3 

 

  : اخلرباث انعًهيت 

ششكخ عىرري  انشزكت عكشرريح انىظيفت
 نفالرش ادلُبِ

 8888:  8889 انفرتة 

ورًُُخ  أخصبئُخ ختبطت انىظيفت
 يهبساد

 8882:  8888 انفرتة  يؤعغخ ادلغزقجم  يؤسست

 8880:  8882 انفرتة  أَبدَُب مجعُخ مجعيت ويششفخ يثقفخ انىظيفت
انششكخ انعبدلُخ  انشزكت عكشرريح انىظيفت

 نهذَكىس
 8886:  8885 انفرتة 

 :  يهاراث أخزي
 ادلهاراث  نىعيت ادلهارة   
 واالَزشَذ اِيلاحلبعت    تقنيت ادلكاتب  

 انكتابت انقزاءة انتحذث انهغت انهغاث
 جُذ جُذ جُذ  انعشثُخ

 جُذ جُذ جُذ هُضَخاإلجن
  يهاراث أخزي  : هىاياث و 

 ادلهاراث  نىعيت ادلهارة   
 انعًمتقنيت ورش 

وانعًم انفني
وسػ عًم خبصخ ثبنعًم انُذوٌ وانفين وإعبدح رذوَش نألشُبء ادلزهبنكخ وإَزبج أشُبء 

فُُخ يفُذح كبالكغغىاساد ونعت األطفبل وادواد دَكىسَخ
 رقذمي إعكزشبد وعًم يغشحٍ نزىضُح قًُخ اخالقُخ او فكشح يعُُخ انعًم ادلسزحي

 وركىَُهب   انقشاءح عٍ انطجُعخ انقزاءة 

 ,,,وهللا ولي التوفيق       


