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 ةــــــــــرية الذاتيـــــــــــــالس 

 اوال البيانات الشخصية 

  هجخ اهلل عجذ انغالو يحًذ فىصي انصبوي  -:االسم 

  11/1913/ 1  تاريخ امليالد

 انجحيشح  – انًحًىديخ  -:العنوان 

  11722212721 -:رقم التليفون 

 يغهًخ -:الديانة 

 يصشيخ  -: اجلنسية 

 البيانات الوظيفية  ثانيا 

  اخصبئً تغزيخ 

  أ( انخبَيخ انذسجخ(  

 ) تقشيش انكفبءح انغُىي ) ايتيبص 

 البيانات العلنية  ثالجا 

 7111اقتصبد يُضنً دفعخ حبصهخ عهً ثكبنىسيىط تشثيخ َىعيخ شعجخ  .1

كهيخ  –انذساعبد انعهيب فً انغيبعبد االداسيخ ثُظبو انغبعبد انًعتًذح دثهىو  .7

 .  7119انتجبسح جبيعخ ديُهىس فصم انشثيع 

يغجهخ نذسجخ انًبجغتيش ثًعهذ انذساعبد انجيئيخ وانجحىث انصحشاويخ ثقغى  .3

 انعهىو انًبنيخ واالداسيخ ثجبيعخ ديُهىس 

 املناصب االدارية 

  79/2/7171ديُهىس اعتجبسا يٍ  اييٍ عبو نكهيخ انطت انجيطشي جبيعخ .1

وحتً  13/17/7112ديُهىس اعتجبسا يٍ  انجيطشي جبيعخاييٍ عبو نكهيخ انطت  .7

12/7/7171 

( فً انفتشح يٍ عضى ثبنهجبٌ انًُجخقخ عٍ يجهظ انكهيخ ) انغاليخ وانصحخ انًهُيخ .3

7111/7119-7171/7171  . 



2 
 

-7111/7119عضى ثبنهجبٌ انًُجخقخ عٍ يجهظ انكهيخ )نجُخ انًكتجبد ( فً انفتشح يٍ  .1

7171/7171  . 

2.  

 انىافذيٍ ثكهيخ انطت انجيطشي جبيعخ ديُهىس . عضى ثفشيق جزة انطالة  .3

 . 7171/7171-7111/7119عضى ثىحذح ضًبٌ انجىدح ثبنكهيخ خالل انفتشح يٍ  .2

 انطت انجيطشي جبيعخ ديُهىس عضى ثًجهظ اداسح يشكض ثحىث انغزاء ثكهيخ  .1

عضى ثبنًجهظ ا الكبديًً الداسح ثشَبيج تًيض طت وجشاحخ انحيىاَبد االنيفخ ثكهيخ انطت  .9

 انجيطشي جبيعخ ديُهىس . 

عضى ثبنًجهظ ا الكبديًً الداسح ثشَبيج تًيض صحخ وعاليخ انغزاء  ثكهيخ انطت  .11

 انجيطشي جبيعخ ديُهىس . 

اعداد  هن هجلت الكليت "   (5)حيث تن اصدار للكليت الوجلت العلويت  عضو بوجلس ادارة  .11

 هجلت دهنهور للعلوم الطبيت البيطريت "

 الدورات التدريبية  رابعا

 71/7/7112-3/1/7112دوسح انحبعبببببببببت االنببببببببببً انًكخفببببببببببخ فبببببببببً انفتببببببببببشح يببببببببببٍ    .1

 ثًشكض االعكُذسيخ انتعهيًيً ثكهيخ انطت انجيطشي جبيعخ االعكُذسيخ 

يببببببببببٍ ثًشكببببببببببض   79/1/7119-2/2/7119فببببببببببً انفتببببببببببشح يببببببببببٍ   ICDLشببببببببببهبدح  .7

 االعكُذسيخ انتعهيًيً ثكهيخ انطت انجيطشي جبيعخ االعكُذسيخ 

ثبداسح انتذسيت عهً تكُىنىجيب انًعهىيبد  Advanced operating systemدوسح  .3

  2/7/7111-77/17/7113واالتصبالد ثجبيعخ االعكُذسيخ فً انفتشح يٍ 

ثبداسح انتذسيت عهً تكُىنىجيب انًعهىيبد  Advanced power pointدوسح  .1

  2/7/7111-77/17/7113واالتصبالد ثجبيعخ االعكُذسيخ فً انفتشح يٍ 

ثبداسح انتذسيت عهً تكُىنىجيب انًعهىيبد Advanced spreadsheets  دوسح  .2

  3/1/7111-17/3/7111واالتصبالد ثجبيعخ االعكُذسيخ فً انفتشح يٍ 

ثبداسح انتذسيت عهً تكُىنىجيب انًعهىيبد Advanced word processing دوسح  .3

 7/3/7111-9/7/7111واالتصبالد ثجبيعخ االعكُذسيخ فً انفتشح يٍ 
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ثبداسح انتذسيت عهً تكُىنىجيب انًعهىيبد   adobe Photoshopدوسح انشعى ثبعتخذاو  .2

 12/3/7111-11/2/7111ثجبيعخ االعكُذسيخ فً انفتشح واالتصبالد

يٍ انًجهظ االعهً انتحىل انشقًً يٍ يشكض انخذيبد االنكتشوَيخ انًعشفيخ دوسح اعبعيبد  .1

 نهجبيعبد . 

 مهارات التعامل مع احلاسب   خامسا  

 نً فً انجشايج االتيخ اجبدح انتعبيم يع انحبعت اآل:-  

   (word – access- excel - power point ) 
 ( فً يجبل انتصًيى ويعبنجخ انصىسح )ثشَبيج انفىتىشىة   

 شهادات التقدير سابعا 

1.    ٍ عجيببببببذ عجببببببذ   انببببببذكتىس / االعببببببتبر انغببببببيذ يعبببببببنً  شببببببهبدح تقببببببذيش يقذيببببببخ يبببببب

احًبببببببذ َصبببببببش  انعببببببببطً صببببببببنم سئبببببببيظ جبيعبببببببخ ديُهبببببببىس وانغبببببببيذ انبببببببذكتىس /  

عببببببٍ انًغبببببببهًخ   انخًبببببببسي يببببببذيش وحببببببذح اداسح انًوببببببشوعبد ثجبيعببببببخ ديُهببببببىس   

 . انفعبنخ فً دعى انًوشوعبد انتطىيشيخ ثبنجبيعخ 

شبببببهبدح تقبببببذيش يقذيبببببخ يبببببٍ انغبببببيذ االعبببببتبر انبببببذكتىس / َجيبببببم يحًبببببذ ثكيبببببش عًيبببببذ    .7

 عٍ انًجهىداد انًجزونخ فً سفع شأٌ انكهيخ  انكهيخ 

االداسح انعبيبببببخ نشعبيبببببخ انطبببببالة تقبببببذيشا نًوببببببسكت       شبببببهبدح تقبببببذيش يقذيببببب  يبببببٍ      .3

 انفعبنخ وآدائ  انًتًيض فً يغبثقخ عجبقشح كهيبد انجبيعخ  

 مني للكلية أكلية خالل فرتة العنل كاالجنازات التى متت بال

شبببببشاء انعذيبببببذ يبببببٍ االجهبببببضح انعهًيبببببخ  بنيبببببخ    اَهببببببء انًُبقصببببببد واجبببببشاءاد  تبببببى  .1

حيببببببج تببببببىافش ثبنكهيببببببخ انعذيببببببذ يببببببٍ االجهببببببضح انببببببخًٍ الحببببببشاء انعًهيببببببخ انتعهيًيببببببخ 

 انغيش يىجىدح عهً يغتىي انجًهىسيخ ثبنكهيبد انًُبظشح .  

كبببببىَفشاَظ ثبنكهيبببببخ خبببببالل انعببببببو انجببببببيعً   ( قبعببببببد فيبببببذيى  3تبببببى اَوببببببء عبببببذد )  .2

7171/7171 

حفببببببببببم اعببببببببببتقجبل نهطببببببببببالة انجببببببببببذد ثبنكهيببببببببببخ نعبببببببببببيً       االشببببببببببشا  عهببببببببببً   .3

7119/7171-7171/7171  . 

حفببببببببببم اعببببببببببتقجبل نهطببببببببببالة انجببببببببببذد ثبنكهيببببببببببخ نعبببببببببببيً       االشببببببببببشا  عهببببببببببً   .2

7171/7171-7171/7171  
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 تخهيذ ركشي اَتصبساد اكتىثش انًجيذح ثبنكهيخ  حفم  االششا  عهً  .1

تببببببى تُفيببببببز حفببببببم ختبببببببو االَوببببببطخ انطالثيببببببخ عهببببببً يغببببببتىي انجبيعببببببخ  ثبنكهيببببببخ       .9

 7112/7111خالل انعبو انجبيعً 

انًوبببببببسكخ فببببببً االشببببببشا  عهببببببً  انًبببببب تًش انعهًببببببً انببببببذونً انخبببببببيظ نصببببببحخ    .11

وعبببببباليخ انغببببببزاء ثعُببببببىاٌ عبببببباليخ انغببببببزاء وصببببببحخ االَغبببببببٌ انًُعقببببببذ ثتبببببببسي        

 ثبالشتشاك يع جبيعخ انضقبصيق .     13/11/7111

انًوبببببببسكخ فببببببً االشببببببشا  عهببببببً انًبببببب تًش انببببببذونً انخبنببببببج  نغبببببباليخ انغببببببزاء        .11

ثعُبببببببىاٌ ط انًخببببببببطش انجيئيبببببببخ وعببببببباليخ انغبببببببزاء ط انًُعقبببببببذ ثجبيعبببببببخ ديُهبببببببىس     

 . 11/11/7113انًُعقذ يىو االحُيٍ انًىافق 
 

َببببببببذوح ثعُببببببببىاٌ دوس انطبنببببببببت فببببببببً يكبفحببببببببخ انوبببببببببئعبد       االشببببببببشا  عهببببببببً   .17

 وانفطش انًتطش 

انخببببببببشيجيٍ االول نكهيببببببببخ انطببببببببت انجيطببببببببشي جبيعببببببببخ  هتقببببببببً االشببببببببشا  عهببببببببً ي .31

 . 71/9/7171ديُهىس ثتبسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


