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               فهططٍٍ –غسج   

 0599310221جىال:                       

 انثٍاَاخ انشخصٍح: 

 ذارٌخ انًٍالد انُىع )انجُص( انحانح االجرًاعٍح انجُطٍح

و8/7/3985 ركر يرسوج فهططًٍُ  

  انًؤهالخ انعهًٍح:

 ضُح انرخرج نغح انذراضح انًكاٌ انجايعح انرخصص مانًؤه

انرارٌخ انحذٌس  دكرىراج

 اصروانًع

جايعح انقرآٌ انكرٌى 

 وذأصٍم انعهىو
 و4243 انعرتٍح انطىداٌ

دتهىو انرأهٍم 

 انررتىي
 و4242 انعرتٍح ٍٍطغسج / فهط انجايعح اإلضاليٍح انررتٍح

ذارٌخ )حذٌس  ياجطرٍر 

 ويعاصر(
 و2010 انعرتٍح ٍٍطغسج / فهط انجايعح اإلضاليٍح

 و4228 انعرتٍح ٍٍط/ فهطغسج  جايعح األزهر ذارٌخ / عهىو ضٍاضٍح نٍطاَص

 و4224 انعرتٍح ٍٍطغسج / فهط كهٍح غسج عهًً شاَىٌح عايح

 انىظائف وانعًم:

 اضى انًؤضطح َىع انىظٍفح

 يذج انعًم

 إنى يٍ

 اٌَ 47/8/4228 انررتٍح انرعهٍىوزارج  شاَىي يعهى

 كهٍح انقذش انفٍُح انجايعٍح فً عًهد يحاضرا   يحاضر 

 انهغــــــــــــاخ:

 انقراءج انكراتح انرحذز انهغح

 يًراز يًراز زيًرا انهغح انعرتٍح

 جٍذ جٍذ جٍذ انهغح اإلَجهٍسٌح



 

 انًؤذًراخ:

 عُىاٌ ورقح عًم انًشاركح انًكاٌ/ انثهذ عُىاٌ انًؤذًر

 انفررج

 إنى يٍ

 انقذش ذارٌخا  وشقافح
-انجايعح اإلضاليٍح

 غسج

انصهٍىًَ فً انقذش ذحد  مانرغهغ

 و(3968 -3938االحرالل انثرٌطاًَ)
 و8/7/4233 7/7/4233

طٍٍ؛ واحذ وضرىٌ فهط

 عايا  عهى انُكثح

-انجايعح اإلضاليٍح

 غسج

انعالقاخ انصهٍىٍَح انثرٌطاٍَح فً 

 و(3937-3897فهططٍٍ )
38/7/4229 37/7/4229 

 

 انًُشىرج ، واألتحازانكرة

 و.4236، غسج، 3طكراب : دراضاخ فً انقضٍح انفهططٍٍُح، يشررك ، دار األرقى ،  -

 و.3969و، وذىقٍع اذفاقٍح رودش 3968يٍ حرب عاو تعُىاٌ يىقف حسب انًثاي : تحس يحكى  -

 

 انذوراخ انرذرٌثٍح:

قى
نر
 ا

 انًكاٌ انًؤضطح اضى انذورج
عذد 

 انطاعاخ

 يذج انذورج

 إلى هن

 ههبراد اللغخ اإلنجلٍسٌخ 1
الجبهعخ  –التعلٍن الوستور 

 اإلسالهٍخ
 03 غسح

1/8/7332 م11/9/7332   

2 
الوعلن الجذٌذ العلىم تهٍئخ 

 االجتوبعٍخ
 66 غسح وزارح الترثٍخ والتعلٍن

1/11/7339 م79/4/7313   

3 
ههبراد الطجبعخ ثبللغتٍن العرثٍخ 

 واالنجلٍسٌخ

الجبهعخ  –التعلٍن الوستور 

 اإلسالهٍخ
 03 غسح

0/8/7313 م74/8/7313   

76/1/7310 17 غسح هركس القلن للثقبفخ والتطىٌر  فن االستقطبة وثنبء فرق العول 4 م4/7/7310   

71/4/7310 9 غسح هركس التنوٍخ الجشرٌخ )إثذاع( اإلعالم الجذٌذ 5 م71/4/7314   

 17 غسح هركس التنوٍخ الجشرٌخ )إثذاع( دراسبد صهٍىنٍخ 6
19/1/7310 م7/6/7310   

خطٍط التشغٍلًالت 7 13/0/7314 17 غسح هركس التنوٍخ الجشرٌخ )إثذاع(  م19/0/7314   

 الوهبراد األسبسٍخ للحبسىة 8
الوعهذ الترثىي للتذرٌت 

 والتأهٍل 
 03 غسح

م7/0/7311 م11/4/7311   

 


