
 

                                   انـســيـزة انــذاتـيــت                                                
  شخصيــت:يعهىياث 

يكاٌ  انعًز تاريخ ادليـالد اجلنسيت االســــــى
 ادلــيالد

 ادلُُب 26 7/01/0871 يصرَخ ضعبد اثراهُى عجذ انفتبذ

 ادلُُب ـ  حٍ يكخ أثىهالل ٌ اإلقايتيكا  هاتف ينزل  انعنىاٌ

 Faresfrha06@gmail.com انربيذ اإلنكرتوني 10116165835 هاتف جىال

 ضدم ثُذر ادلُُب يصذرها  انقىييزقى ان

 يتسوخخ احلانت االجتًاعيت 01/1102 تارخيها

ععى اداري ثىحذح اجلىدح  انىظيفت
 ثكهُخ ترثُخ

 انترثُخ  انكهيت 

 
 : ادلؤهالد انعهًُخ 

 انتخصص انكهيت اجلايعت  تارخيه انـــًؤهـــم و
     0888ضُه     دثهىو جتبرح 0

 
 انذوراث انتذريبيت واننذواث واحملاضزاث وورش انعًم : 

 ادلزكز تارخيت انربنايج و
( يف رلبل 4دورح انتذرَت األضبضٍ رقى ) 0

 دلعهىيبدتكُىنىخُب ا
انربَبيح انتذرَيب  -

 نشجبة اخلرجيني
حصىل انكهُخ عهً اجلىدح يٍ  يفادلشبركخ  1

 واالعتًبداذلُئخ انقىيُخ نعًبٌ اجلىدح 
خبيعخ  -كهُخ انترثُخ -

 ادلُُب
يركس  -خبيعخ ادلُُب 1105َىفًرب  1 فعبنُبد ادلعرض األول نهدىدح  يفادلشبركخ   2

 تطىَر 
ىاٌ "انطًبد اإلجيبثُخ واأليم َذوح تثقُفُخ ثعُ 3

 يٍ يعبمل خىهر مجبل احلُبح"
 كهُخ انترثُخ -

دورح تذرَجُخ عٍ األرشفخ وانتىثُق نكم أعًبل  4
اجلىدح ثبنكهُبد حبظر فُهب األضتبر انذكتىر 
أمحذ اخلطُت األضتبر  ثكهُخ انعهىو خبيعخ 

 ضىهبج

 خبيعخ ادلُُب 3/4/1105

يعخ ادلُُب ثعُىاٌ جبب نالثتكبر لادلؤمتر األو 5
 ورَبدح األعًبل" االثتكبر"

 خبيعخ ادلُُب 1105يبَى  8

خبيعخ  -كهُخ انترثُخ 1106يبرش  01 انجُئٍ األضجىعادلشبركخ ىف فعبنُبد  6
 ادلُُب

خبيعخ  –كهُخ ترثُخ  21/3/1106 انرئىٌ انقهيبورشخ عًم ثعُىاٌ " اإلَعبظ  7

mailto:Faresfrha06@gmail.com
mailto:Faresfrha06@gmail.com


يع هُئخ  ثبنتعبوٌادلُُب  نهحُبح األضبضٍوانذعى 
 اإلضعبف فرع ادلُُب

 االعتًبدورشخ عًم تثقُفُخ ثعُىاٌ " يعبَري  8
حبظر فُهب أ.د/ أمحذ  وانيتنهكهُبد"  ادلؤضطٍ

 زهراٌ شىقٍ

 خبيعخ ادلُُب 1/7/1106

انهدبٌ  يفانُذوح انتعرَفُخ " قىاعذ انترقُبد  01
 انعهًُخ "

خبيعخ  -كهُخ انترثُخ 05/01/1106
 ادلُُب

خبيعخ  -كهُخ انترثُخ 3/2/1108 1121ر َذوح يص 00
 ادلُُب

َذوح إدارح ادلخبطر واألزيبد وانقً انُذوح ادلقذو  01
يصطفً دعجص رئُص قطى اإلطفبء واحلرَق 

 مبذرَخ األيٍ

خبيعخ  -كهُخ انترثُخ 4/2/1108
 ادلُُب

عشر  احلبدٌ انعهًٍفعبنُبد ادلؤمتر  يفادلشبركخ  02
ٌ " تطىَر انتعهُى نكهُخ انترثُخ ثعُىا انذويل

 وثُبء اإلَطبٌ ادلعبصر"

خبيعخ  -كهُخ انترثُخ 03/3/1108
 ادلُُب

خبيعخ  -كهُخ انترثُخ 1108يبَى  01 نكهُخ انترثُخ انطُىٌادلؤمتر  يفادلشبركخ  03
 ادلُُب

 ICTP 21/3/1108 اإلنكتروَُخدورح انطكرتبرَخ  04
يركس تكُىنىخُب 

 ادلعهىيبد
ذ يٍ ادلُبضجبد ثكهُخ انعذَ يفادلشبركخ  05

 انترثُخ كطجق اخلري وَىو ادلعهى و...
كهُخ  –وحذح اجلىدح  1108:  1105يٍ 

 انترثُخ
 

  اخلرباث انعًهيت :
 رعبَخث ضكرتبرَخ انىظيفت

  طالة
اىل  1/01/0888يٍ  انفرتة ط َمتر كهيت

03/01/0888 
ثقطى  ضكرتبرَخ انىظيفت

 انكًُُبء احلُىَخ
اىل  5/8/1111يٍ  انفرتة طت كهيت

10/01/1111  
ضكرتبرَخ ثىحذح  انىظيفت

 اجلىدح 
حىت  1/00/1104يٍ  انفرتة ترثُخ كهيت 

 تبرخيه
 

 اذلىاياث وادلهاراث األخزي
 ادلهاراث نىعيت ادلهارة

 كتبثخ وإنقبء األشعبر كتبثخ أشعبر
 يهبرح وهىاَخ انرضى انرضى

 عًم أشغبل َذوَخ وفُُخ أشغبل فُُخ
 


