
 

 

 
 انـســيـزة انــذاتـيــت

 
 يعهىيبث شخصيــت :

 يكبٌ ادلــيالد انعًز تبريخ ادليـالد اجلنسيت االســــــى
 ادلٌُا 95 م51/5/5541 هصشٌ خلف زلوىد ػثذ اجلىاد امساػُل ػلٍ

 ادلٌُا يكبٌ اإلقبيت * هبتف ينزل  انعنىاٌ
 Mido_10037@yahoo.com انربيذ اإلنكرتوني 15152521195 حمًىلهبتف 

 ادلٌُا يصذرهب * انقىييرقى 

  هتضوج احلبنت االجتًبعيت م5/4/2154 تبرخيهب
 

 ادلؤهالث انعهًيت :

 انتخصص انكهيت اجلبيعت  تبرخيه انـــًؤهـــم و
 اهٌاء هؼاهل * * * دتلىم  5

 

 انذوراث انتذريبيت واننذواث واحملبضزاث وورش انعًم : 

 دلنظًتاجلهت ا انتبريخ انربنبيج و

 هشكض تكٌىلىخُا ادلؼلىهاخ  * الغكشتاسَح اإللكتشوًُح  .5
Information Technology 

center  
 basic trackادلغاس األعاعٍ   .2

 Typing _concepts fit_ using computers and managing 
files – word processing – spreadsheets – presentation – 

database – information and communication – information 
to Pc maintenance and protection  

 م5/3/2153
 حىت

 م 2/4/2153

 هشكض تكٌىلىخُا ادلؼلىهاخ 
Information Technology 

center 
 

 هشكض تكٌىلىخُا ادلؼلىهاخ  advanced track 55/9/2155ادلغاس ادلتقذم   .9
Information Technology 

center 
 حصى  الكلُح ػلً اجلىدج هي اذلُةح القىهُح ادلشاسكح يف  .4

 واالػتوادلضواى اجلىدج 
 خاهؼَ ادلٌُا  –كلُح التشتُح  *

/ ًىفورب 2 دىدج ػلٍ هغتىٌ اجلاهؼح ادلشاسكح يف فؼالُاخ ادلؼشض األو  لل  .1
 م2152/

هشكض التغىَش  –خاهؼَ ادلٌُا 
 تاجلاهؼح

األهل هي هؼامل خىُش ًذوج تثقُفُح تؼٌىاى " الغواخ اإلجياتُح و  .2
 مجا  احلُاج "

 خاهؼَ ادلٌُا –كلُح التشتُح  

دوسج تذسَثُح تؼٌىاى األسشفح والتىثُق لكل أػوا  اجلىدج   .3
غُة االعتار /امحذ اخل ساألعتار الذكتىتالكلُاخ حاضش فُها 

 تكلَُ الؼلىم خاهؼَ عىُاج  

 خاهؼَ ادلٌُا  -كلُح التشتُح  م4/1/2152

لالتتكاس جباهؼح ادلٌُا "تؼٌىاى االتتكاس وسَادج  ادلؤدتش االو   .4
 االػوا  

 خاهؼح ادلٌُا  م2152/هاَى/5

/هاسط 51 ادلشاسكح يف فؼالُاخ االعثىع الثُةٍ   .5
 م2153/

 خاهؼَ ادلٌُا -كلُح التشتُح 



اهؼَ ادلٌُا خ -كلُح التشتُح  م91/4/2153 وسشَ ػول تؼٌىاى "االًؼاػ القليب الشئىٌ والذػن االعاعٍ للحُاج   .51
تالتؼاوى هغ ُُةح االعؼاف –

 فشع ادلٌُا
االػتواد ادلؤعغٍ للكلُاخ "  وسشح ػول تثقُفُح تؼٌىاى "هؼاَري  .55

 واليت حياضش فُها ا.د/ امحذ شىقٍ صُشاى .   
 خاهؼَ ادلٌُا -كلُح التشتُح  م2/4/2153

 خاهؼَ ادلٌُا -كلُح التشتُح  م52/51/2153 الٌذوج التؼشَفُح تؼٌىاى " قىاػذ التشقُاخ يف اللداى الؼلوُح    .52

 خاهؼَ ادلٌُا -كلُح التشتُح  م4/9/2155 2191ًذوٍ هصش   .59

ًذوج اداسج ادلخاعش واالصهاخ "والقٍ الٌذوج ادلقذم :هصغفٍ    .54
 دػثظ سئُظ قغن االعفاء واحلشَق مبذسَح اهي ادلٌُا  

 خاهؼَ ادلٌُا -كلُح التشتُح  م1/9/2155

ؼالُاخ ادلؤدتش الؼلوٍ احلادٌ ػشش الذويل لكلُح ادلشاسكح يف ف  .51
 التشتُح تؼٌىاى " تغىَش التؼلُن وتٌاء االًغاى ادلؼاصش "

 خاهؼَ ادلٌُا -كلُح التشتُح  /24/4

 خاهؼَ ادلٌُا -كلُح التشتُح  م2155/هاَى /52 ادلشاسكح يف ادلؤدتش الغٌىٌ لكلُح التشتُح   .52
 

 اخلرباث انعًهيت : 

 ٍعكشتري هذَش وحذ�� انىظيفت
 ضواى اجلىدج واالػتواد

 م حيت الُىم 23/5/2155 انفرتة التشتُح كهيه 

 شهبداث 
 

 االػتوادشاسكح يف حصى  الكلُح ػلٍ للو شهادج تقذَش
 .ادلتوُضج يف اجناصاخ الىحذج  ادلشاسكحشهادٍ شكش هي وحذٍ اجلىدج ػلٍ 

 ؼلن ووَىم الُتُن .تٌظُن الكلُح التشتُح  يف عثق الُىم اخلريٌ ؛َىم ادلادلشاسكح يف 

 شاسكح يف ادلؤدتش الغٌىٌ لكلُح التشتُحللوشهادة شكر 

 : اذلذف انىظيفي

 وحذٍ ضواى اجلىدج  يف التغهُالخوادلكاتثاخ وتقذمي  اإلداسَح األػوا ختتص ُزٍ الىظُفح تتصشَف      انىصف 
 :انىاجببث وادلسئىنيبث

 وحذج اجلىدج تٌظُن الؼول تادلكتة  (5
  .األػوا ا جلذو  وفًق هذَش الىحذج  الفشَق التٌفُزٌ هغ االختواػاختٌغُق  (2
  .الىحذج ُن ادللفاخ وادلغتٌذاخ ادلتؼلقح تؼولتٌظ (9
 األوقاخ يف اجلىدجهذَش وحذٍ وػشضها ػلً وادلكاتثاخ وادلكادلاخ  اعتقثا  مجُغ الشعائل  (4

  .ادلٌاعثح
 والٌتائح ادلالحظاخوتذوَي  األػوا لؼشض خذو   الشهشَح للىحذج االختواػاخحضىس  (1
 تالكلُح األخشي األقغامصل هغ كل ػي عشَق التىا اإلداسَحهتاتؼح تٌفُز القشاساخ  (2
 واػوا  التصىَش اِيلػلً احلاعة واختواػاخ الىحذج كتاتح ادللفاخ والقشاساخ  (3
 احلفاػ ػلً عشَح ادلؼلىهاخ (4
 .القُام مبا َغٌذ الَُ هي اػوا  أخشي (5

  :شزوط شغم انىظيفت .
هغ خربج هتخصصح او تذسَة هتخصص *دتلىم عكشتاسَح وإداسج هكاتة  أو هتىعظ هٌاعة ػايلهؤُل 

 .الؼوليف رلا  
  .هثاششج ػٌذ التشقُح األدىنقضاء هذج تٌُُح هٌاعثح يف الىظُفح -
 .وآداب احلذَث ػرب التلُفىى اِيلتتغثُقاخ احلاعة  واالدلام-

 
 يهبراث أخزي  : 

 ادلهبراث  نىعيت ادلهبرة   
 .كوَُ الؼول وعشػَ االداء .5 

 .دسخَ اتقاى الؼول .2
 .القذسج ػلٍ تقلُل الفاقذ وًغثَ االػغا   .9
 .ػالقاخ الؼول  .4
 .االًضثاط .1
 . حتول ضغىط الؼول .6

 


