
 انضيشِ انزاتيّ
 

 

 

 

 يبصيٍ يحًذ حًذ خهف:     انشثبػي ٔانهقت االصــــــــــــى 

 1791تبسيخ انًيـالد :  

 يتزٔج انحبنة انزٔجية :

 3 ػـــــذد األٔالد  :

 ػهٕو صيبصية انؼبو  انتـخـصــص

 انُظى انضيبصيةانتخصص انذقيق :    

 اصتبر يضبػذانؼهًي :انهقت 

 

 

 ــــــــة :الت انؼهًيـــــــأٔالً : انًؤْ●

 
 

 انذسجّ انؼهًيّ 

 

 انجبيؼّ  

 

 

 انكهيّ  

 

 انتبسيخ    

 8991 ػهىو انضايضيح تغذاد انجكبنٕسيٕس    

 1008 ػهىو صياصيح تغذاد انًبجضتيش     

 1005 ػهىو صياصيح تغذاد انذكتٕساِ     

    اخشٖ        

 

 

 

 

 



 :ي ــــــــذسج انٕظيفـــــــثبَيب" :انت●
 

 

 انٗ  –انفتشِ يٍ        انجّٓ انٕظيفّ            ت

( 1005-1008يذسس يضاػذ ) .8 8

جايؼح تغذاد / كهيح انؼهىو انضياصيح / لضى 

 انُظى انضياصيح وانؼانى انصانس 

( جايؼح 1001-1005يذسس )  .1

 تغذاد / كهيح انؼهىو انضياصيح

( جايؼح - 1001اصرار يضاػذ ) .3

 تغذاد / كهيح انؼهىو انضياصيح

 –يمشس يشكز انذساصاخ انفهضطيُيح   .4

  1005جايؼح تغذاد نغايح 

كهيح  –يمشس لضى انُظى انضياصيح   .5

  1006انؼهىو انضياصيح يُز 

خثشج في يجال ذذسيش انذساصاخ  .6

 انضياصيح 

خثشج في يجال كراتح انثحىز  .7

سيش انري ذخرض تانجاَة انضياصي وانرما

 واالجرًاػي وااللرظادي 

خثشج في يجال جًغ انًؼهىياخ  .1

 انضياصيح ذحذيذاً وذحهيهها 

خثشج جيذج جذاً في يجال اصرخذاو  .9

 انكىيثيىذش 

خثشج في يجال انًشاسكح في  .80

انُذواخ وانًؤذًشاخ ووسشاخ ػًم انري 

 اليًد في داخم انثالد وخاسجه 

ج جيذج في يجال ػًم يُظًاخ خثش .88

 انًجرًغ انًذَي 

خثيش في انحًهح انري أطهمها نجُح   .81

ذُضيك انًُظًاخ غيش انحكىييح الجم انؼشاق  

NCCI   وUNDP  . في انؼشاق 

يُضك فشيك انثحس انخاص تأػذاد  .83

 –كراب حىل انًظانحح انىطُيح في انؼشاق 

UNDP- 2009  . 

كثيش يضرشاسي انثحىز انخاص   .84

يُظًح أيكىو   -تانرششيؼاخ انثشنًاَيح  

1080  ،1088. 

  

 

 

 

 



 

 ي : ــــــش انجبيؼـــــثبنثب" : انتذسي●

 

 انٗ  –انفتشِ يٍ  انجبيؼّ  انجّٓ ) يؼٓذ / كهيّ (  ت 

يشكز انذساصد  8

 انفهضطُيح

 1006- 1005 تغذنذ

 - 1006 تغذاد كهيح انؼهىو انضياصيح  1

3    

 

 

 

 ب : ــــبسك فيٓـــي شـــّ انتـــذٔات انؼهًيـــشات ٔانُــــانًؤتًساثؼب" : ●

 

 َٕع انًشبسكّ يكبٌ اَؼقبدْب  انضُّ  انؼُٕاٌ  ت 

يضرمثم انؼشاق تؼذ  

االحرالل األيشيكي

1005تيشوخ ، 

يشكز دساصاخ  

 انىحذج انؼشتيح

ػًاٌ  انُظى االَرخاتيح

يشكز ػًاٌ  1006، 

 نحمىق اإلَضاٌ

يضرمثم انؼشاق انضياصي 

صىسيا ،  وانذيًمشاطي

يشكز انششق  1006

 نهذساصاخ وانثحىز

دوس انُماتاخ ويُظًاخ 

انًجرًغ انًذَي في 

ػًاٌ  انحىاس انىطُي

 ،1007 UNDP , 

NCCI 

دوس اإلػالو في إسصاء 

انًظانحح وانحىاس 

   



ػًاٌ ،  انىطُي

1007 UNDP , 

NCCI 

َذوج حىل حمىق اإلَضاٌ 

1007ػًاٌ ،  

يُرذي انثذائم ـ  

 يظش

دوس األكاديًييٍ في تُاء 

ػًاٌ ،  انضهى األههي 

1001 UNDP 

يؤذًش انرؼاوٌ األيُي 

واإللهيًي نهششق األوصظ 

1001أشيُا ،  

 Center for 

Middle East 

development 

يؤذًش انرؼاوٌ األيُي 

واإللهيًي نهششق األوصظ 

1009أشيُا ،  

 Center for 

Middle East 

development 

يؤذًش انرؼاوٌ األيُي 

واإللهيًي نهششق األوصظ 

1080أشيُا ،  

 Center for 

Middle East 

development 

َذوج حىل ذطىيش يهاساخ 

ذذسيش يادج حمىق 

تيشوخ  اإلَضاٌ

يُرذي انثذائم  1009،

 ـ يظش



َذوج حىل انفيذسانيح

1001األسدٌ  

 UNDP 

وانؼذانح  انًظانحح

جُىب  االَرمانيح

1001إفشيميا 

 UNDP 

 

 

 شٖ : ــــــّ االخــــــّ انؼهًيـــــــخبيضب" : االَشط●

 

 خبسج انكهيّ                داخم انكهيّ              

  

  

  

 

 

ص ــــبل انتخصـــــي يجــــّ فــــبت انجحثيـــــصبدصب" : انًششٔػ●

 ى : ـــــش انتؼهيـــــغ أ تطٕيــــــّ ٔانًجتًــــــة انجيئـــــنخذي

 

 

 ت 

 

 اصى انجحث 

 

 يُشٕس 

 

غيش 

 يُشٕس 

 

يقجٕل 

 نهُشش 

يحم 

انُشش ) 

اصى 

انًجهّ 

 ٔغيشْب ( 

 

 انتبسيخ 

إشكانيح  .8 8

انذصرىس اإلصشائيهي 

، يجهح يشكز 

انذساصاخ 

 1005انفهضطيُيح، 

حمىق اإلَضاٌ  .1

في انذصرىس 

     



يجهح األيشيكي ، 

انؼهىو انضياصيح، 

1006 

يىلف  .3

انىالياخ انًرحذج يٍ 

فضيح انمذس ، 

انًجهح انضياصيح 

 .1006وانذونيح، 

اإلطالح  .4

انضياصي نهضهطح 

انفهضطيُيح، ، يجهح 

يشكز انذساصاخ 

 . 1007انفهضطيُيح، 

االحرالل  .5

األيشيكي نهؼشاق 

وانمضيح انفهضطيُيح، 

، يجهح يشكز 

انذساصاخ 

 . 1007ح، انفهضطيُي

دوس انالػُف  .6

في حشكح انرحشس 

انىطُي انهُذ 

أًَىرجا ، يجهح 

يشكز انذساصاخ 

 1009انذونيح، 

دونح انماَىٌ  .7

في انؼشاق انًمىياخ 

، وانًؼىلاخ، يجهح 

شؤوٌ 

 .1080ػشاليح،

طُغ انمشاس  .1

انضياصي االيشيكي ، 

–يجهح اآلداب 



انجايؼح انؼشاليح، 

1083  . 

انمىي انًؤششج  .9

في انثشنًاٌ 

-8990انًظشي 

يجهح االَثاس  -1080

 .1083االَضاَيح،

انرؼايم يغ  .80

االلهياخ في اطاس 

اداسج انرُىع: دساصح 

يماسَح تيٍ انؼشاق 

وانهُذ ، يجهح 

انضياصح انذونيح، 

انجايؼح 

 .1083انًضرُظشيح،

1       

3       

 

 ّ : ـــّ ٔانذٔنيــــانًحهيّ ـــبت انؼهًيـــة انٓيئـــــصبثؼب" : ػضٕي●
● 

● 
 

 ش : ـــــبدات انتقذيــــز ٔشٓــــش , انجٕائــــت انشكـــــثبيُب" : كت●
 

 

 ت

 

 كتبة انشكش أ انجبئزِ أ انشٓبدِ 
 

 انجّٓ انًبَحّ 
 

 انضُّ

8    

1    

3    

 



 
 ّ : ــــــّ أ انًتشجًــــــت انًؤنفــــــتبصؼب" : انكت●

 
 

 ت

 

 اصى انكتبة 

 يُٓجي ,

يضبػذ , 

 يتشجى 

 

 اصى انًطجؼّ 

 

 انتبسيخ 

 

انذٔنّ انتي 

 طجغ فيٓب 

انكىَغشس  8

وانُظاو انضايضي 

 االيشيكي

 االسدٌ 1001 داس اصايح 

انضياصح االيشيكيح  1

تيٍ انضياصح 

 وانذصرىس

 االسدٌ 1009 داس اصايح  

يشكز   انُظى االَرخاتيح 3

ػًاٌ 

نحمىق 

 االَضاٌ

 االسدٌ 1007

ضًاَاخ حمىق  4

 انًشاج

 االسدٌ 1088 داس انجُاٌ 

االطالح انضياصي  5

 في انثهذاٌ انؼشتيح

 االسدٌ 1084 داس انطهيح  

 

 


