
 اٌظيزح اٌذاريخ

 

 اٌجيبنبد اٌشخظيخ

 االطُ : ِزًح دمحم طيذ ِحٌّد

 ثمظُ عٌٍَ اٌظحخ اٌزيبضيخ ثىٍيخ اٌززثيخ اٌزيبضيخ خبِعخ ثنَ طٌيفدوزٌراٌٌظيفخ : ِذرص 

  ٌّحبفع ثنَ طٌيفًعضٌ اٌّدٍض االطزشبرٍ 

 ًرئيض ٌدنخ اٌزعٍيُ اٌعبٌَ ًاٌجحث اٌعٍَّ ثبئزالف شجبة ِظز رذعُ اثنبئيب

 اٌدنظيخ : ِظزٍ

 22222222222222اٌزلُ اٌمٌَِ 

 َ.22/22/2222ربريخ اٌّيالد:

 اٌحبٌخ االخزّبعيخ: ِزشًخخ 

 ثنَ طٌيف -شزق اٌنيً ثدٌار ِذرطخ اٌزٌفيميخِحً اإللبِخ: 

       22204222220-     22229242220اٌّحٌّي:    

 د اٌعٍّيخاٌّؤىال

 

 خبِعخ ثنَ طٌيف –ثيخ ريبضيخ زٌص رزيٌ ثىب -

 ثزمذيز خيذ خذا ِع ِزرجخ اٌشزف اٌمظُ:ِنبىح ًطزق رذريض -

 َ.2222طنخ اٌزخزج: -

 ثزمذيز اِزيبس  خبِعخ ثنَ طٌيف –ِبخظزيز فَ اٌززثيخ اٌزيبضيخ   -

 اٌمظُ : عٌٍَ اٌظحخ اٌزيبضيخ  -

  2220َطنخ اٌّنح:  -

 ثزمذيز اِزيبس  خبِعخ ثنَ طٌيف–دوزٌراه فَ اٌززثيو اٌزيبضيو  -

  لظُ عٌٍَ اٌظحو اٌزيبضيو -

 2222َطنخ اٌّنح  -



 

 اٌّيبراد

 اٌٍغبد: اٌٍغخ اٌعزثيو اٌٍغخ االَ

 ِّزبساٌٍغخ االندٍيشيخ: 

 ِّزبس اٌىّجيٌرز:

 

 

 

 اٌذًراد اٌزذريجيخ

 َ.2220عٍَ دًرح رنّيخ ثشزيخ ِن االوبديّيخ اٌىنذيخ ثنَ طٌيف  وحبطٍ -

عٍَ دًرح االطبثبد اٌزيبضيخ ًاالطعبفبد االًٌيخ ثزمذيز خيذ خذا ِن اٌّزوش  وحبطٍ -

 .2222اٌثمبفَ اٌجزيطبنَ ثبٌذلَ عبَ 

 2222ٌميبدح اٌحبطٌة عبَ  ICDLحبطٍو عٍَ دًرح  -

 َ.2222عٍَ دًرح االطبثبد ًاالطعبفبد االًاٌيخ ًاٌزذٌيه ثزمذيز اِزيبس عبَ حبطٍخ  -

 َ.2220حبطٍخ عٍَ دًرح االطبثبد اٌزيبضيخ ًاٌزذٌيه اٌّزطٌرح ثزمذيز اِزيبس عبَ  -

 َ. 2220-2224ٍزنّيخ ًاٌزطٌيز العضبء ىيئخ اٌزذريض عبَ ٌدًراد  7حبطٍخ عٍَ -

 2222ًاٌزذٌيه اٌّزطٌرح ثزمذيز اِزيبس عبَحبطٍخ عٍَ دًرح االطبثبد اٌزيبضيخ  -

 2222-2222دًراد ٌٍزنّيخ ًاٌزطٌيز العضبء ىيئخ اٌزذريض عبَ 7حبطٍخ عٍَ -

 اٌخجزاد اٌعٍّيخ

 َ.2220 -2222ِعيذح ثمظُ عٌٍَ اٌظحخ اٌزيبضيخ فَ اٌفززح ِبثين 

 َ.2220ِذرص ِظبعذ ثمظُ عٌٍَ اٌظحخ اٌزيبضيخ 

 2222َاٌزيبضوِذ رص دوزٌر ثمظُ عٌٍَ اٌظحو 

ثدبِعخ  2222َ-2220ِحبضز ثذًراد االطبثبد اٌزيبضيخ ًاٌزأىيً اٌجذنَ اٌحزوَ ِن عبَ 

 ثنَ طٌيف.

خبِع ثنَ  –أخظبئَ اٌزأىيً اٌجذنَ ًاٌحزوَ ثٌحذح اٌزأىيً اٌحزوَ ثىٍيخ اٌززثيخ اٌزيبضيخ 

 طٌيف

 َ.2224-2222ِذرثخ عزًع ريبضيخ فَ اٌفززح ِن 

 ِحىّخ خّجبسفَ ِظبثمبد اٌّذارص اٌعبَ ًاٌخبص 



خبِعخ ثنَ  -ِظؤًي ًحذح ِعًّ اٌميبطبد اٌفظيٌٌٌخيخ ًاالنثزثٌِززيخ ثىٍيخ اٌززثيخ اٌزيبضيخ

 طٌيف

ِظؤًي ًحذح اٌزأىيً اٌجذنَ ًاٌحزوَ ًاالطبثبد اٌزيبضيخ ًاٌطت اٌزيبضَ ًاٌزذٌيه اٌزيبضَ 

 خبِعخ ثنَ طٌيف. -اٌززثيخ اٌزيبضيخًًضع ثزاِح  االعذاد ًاٌزأىيً ثىٍيخ 

ِحبضز ٌذٍ وٍيخ اٌززثيخ اٌزيبضيخ خبِعخ ثنَ طٌيف فَ اٌٌّاد اٌذراطيخ ) عٍُ ًظبئف 

اٌزشزيح اٌٌطفَ  –عٍُ اٌظحخ اٌزيبضيخ  –اٌزذٌيه اٌزيبضَ  –االطبثبد اٌزيبضيخ  -االعضبء

ٍفزق اٌذراطيخ االرثعخ ( 2ٌ، 2اٌززثيخ اٌظحيخ –فظيٌٌٌخيب اٌزيبضخ  –اٌزشزيح اٌٌظيفَ  –

 ححزَ ربريخخ.2222ِن عبَ 

 َ.2229 -2222ِحبضز ِبدح اٌزّزينبد اٌزيبضيخ ٌٍفزلخ االًٌَ ًاٌزخظض ِن عبَ 

 

 

 شيبداد اٌزمذيز

 َ.2227حبطٍخ عٍَ شيبدح رمذيز ٌٍطبٌجخ اٌّثبٌيخ فَ اٌظف اٌثبٌث اٌثبنٌٍ ٌعبَ  -2

 َ.2222اٌثبٌث فَ عبَ حبطٍخ عٍَ شيبدح رمذيزفَ اٌزفٌق اٌعٍَّ ٌٍّزوش  -2

 َ.2222حبطٍخ عٍَ شيبدح رمذيزفَ اٌزفٌق اٌعٍَّ ٌٍّزوش اٌظبدص فَ عبَ  -2

حبطٍخ عٍَ شيبدح رمذيزفَ اٌزفٌق اٌعٍَّ ٌٍّزوش اٌظبثع ثزمذيزعبَ خيذ خذا ِع  -4

 َ.2222ِزرجخ اٌشزف عبَ 

حبطٍخ عٍَ شيبدح رمذيزٌٍّزوش اٌثبنَ فَ اٌعزًع اٌزيبضيخ عٍَ ِظزٌٍ  -0

 َ.2222-2222ٌىٍيبد اٌززثيخ اٌزيبضيخ ثبٌمبىزح عبَ  اٌدّيٌريخ

حبطٍخ عٍَ شيبدح رمذيزٌٍّزوش االًي فَ اٌعزًع اٌزيبضيخ عٍَ ِظزٌٍ اٌدّيٌريخ  -9

-2222ٌىٍيبد اٌززثيخ اٌزيبضيخ ثبٌمبىزح ِن ًسيز اٌزيبضخ اٌعبِزٍ فبرًق عبَ 

2224.َ 

 َ.2224حبطٍخ عٍَ شيبدح اٌزٌيفً اٌذًٌَ ِن خبِعخ ثنَ طٌيف عبَ  -7

َ ِن وٍيخ 2220حبطٍخ عٍَ شيبدح رمذيز عٍَ حظٌٌَ عٍَ درخخ اٌّبخظزيز عبَ  -2

 اٌززثيخ اٌزيبضيخ خبِعخ ثنَ طٌيف.

حبطٍخ عٍَ شيبداد رمذيز ِن ِذراء ِذاص اٌززثيخ اٌعٍَّ عٍَ اٌّديٌد اٌّجذًي ِع  -2

  َ.2220-2222اٌطبٌجبد ِن 

 2222عبَ حبطٍخ عٍَ شيبدح اٌزٌيفً اٌذًٌَ ِن خبِعخ ثنَ طٌيف -22

حبطٍو عٍَ شيبدح رمذيز ٌحظٌٌَ عٍَ درخخ اٌذوزٌراه ِن خبِعخ ثنَ  -22

 -2222طٌيف عبَ

حبطٍو عً شيبدح رمذيز ِن لظُ عٌٍَ اٌظحو اٌزيبضيو خبِعخ ثنَ طٌيف  -22

 2222عبَ 



حبطٍخ عٍَ شيبدح رمذيز ِن رئيض اٌدبِعخ ٌحظٌٌَ عٍَ درخخ اٌذوزٌراه  -22

 َ.2222عبَ 

 

 

 

 اٌّيبراد اٌشخظيخ

 اٌعًّ رحذ ضغظ  -2

 اٌّثبثزح فَ اٌعًّ اللظَ خيذ -2

 اٌعًّ ضّن فزيك اٌعًّ -2

 اِزالن ِيبراد اٌعزع اٌفعبي. -4

 اِزالن ِيبراد رنّيخ ثشزيخ ًاٌزظزف اٌّنبطت ِع اٌٌّالف اٌّخزٍفخ -0

 االشززان فَ اٌعًّ اٌّدزّعَ -9

 االشززان فَ اٌعًّ اٌزطٌعَ ٌزنّيخ اٌّدزّع -7

 


