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 انسيشة انعهًيت وانزاحيت
  

                                                     
 

  :انًعهىياث انعايت :أوال

   انذكرٕر حظاو حظيٍ شياع يحًذ انظاليي :االسى

 27/11/1981:انًىانيذ

 حي انُمية -: كزتالءانسكٍ

                               (2ػذد األطفال ) –يرشٔض  :تانحانت االجخًاعي

 ػزاليح  :انجُسيت

 ػزتيح  :انقىييت

 يظهى :انذياَت

  يذرص :انذسجت انعهًيت

 husamshiyaa@gmail.com -07706020258: جهاث االحصال

  2007: حاسيخ أول انخعييٍ

 جايعت كشبالء –االقخصاد كهيت االداسة و -انعهىو انًانيت : اسخار في قسى نعًم انحانيا

 

      : إدارج االػًال  االخخصاص انعاو

 ادارج انًٕارد انثشزيح االطرزاذيعيح: االخخصاص انذقيق

 

 انشهاداث انحاصم عهيها وانجهت انًاَحت . :ثاَيا  

 انشهادة                            اسى انجايعت                   انبهذ                           انخاسيخ 

  2005اق                          انؼز               كزتالء          ريٕص إدارج اػًال     تكانٕ -أ

  2008اق                         انؼز                  كزتالء         ظريز أدارج اػًال     ياظ -ب

  2013              انؼزاق                                     تغذاد           دكرٕراِ إدارج اػًال -ض

 

 انشسائم واالطاسيح:: ثانثا  

 : "انًشيط انرظٕيمي انًصزفي ٔاشزِ في انصٕرج انًذركح نهشتائٍ".رطانح انًاظظريز -1

 ٔحح انذكرٕراِ: "لياص ظاْشيح راص انًال انفكزي يٍ يُظٕر تطالح انذرظاخ انًٕسَٔح".أطز -2

 

  انًُاقشاث انعهًيت: :سابعا  

 .رخزض نهًزاحم انًُرٓيح في انكهيحانًُالشح نهؼذيذ يٍ تحٕز اناالشزاف ٔ
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 انًىاضيع انُظشيت انخي دسسها:: خايسا  

 -انذساساث االونيت:

 َظزيح انًُظًح. -1

 اإلدارج االطرزاذيعيح. -2

 انفكز انرُظيًي. -3

 يحاطثح ضزيثيح. -4

 يثادئ اإلدارج. -5

 انرظٕيك انًصزفي. -6

 انعذٖٔ االلرصاديح.دراطح  -7

 .يثاديء االلرصاد -8

9-  

 -انخبشاث انخذسيسيت: :سادسا  

لظاو اكصز يٍ يادج في افي انعايؼاخ انؼزاليح ٔذى ذذريض  ( طُٕاخ8) نّ خثزِ ذذريظيح ألكصز يٍ

 .ٔ انؼهٕو انًانيح ٔ انًصزفيح االلرصاد ٔإدارج اإلػًال 

 

 انبحىد انًُشىسة وانبحىد قيذ االَجاص :سابعا  

 انبحىد انًُشىسة: -أ
 ذؼشيش انًكاَح انذُْيح نهخذيح انًصزفيح يٍ خالل يًارطاخ انرظٕيك انذاخهي. -1

 ذاطيز فهظفي نعاْشيح راص انًال انفكزي في انًُظًاخ انؼزاليح. -2

ٔاَؼكاطاذٓا في انذيط انعًاػيح -انراشيزاخ انرفاػهيح تيٍ االحركاو نهًكاَح ٔانرٕظّ نهفزديح -3

 انرُظيًي.

 : قيذ االَجاصانبحىد  -ب
 .َظزيح انذٔر انرُظيًي ٔدٔرْا في ذحميك انزضا انٕظيفي نألفزاد-1

 رٔحيح انًُظًح ٔدٔرْا في رفغ انمذراخ االطرزاذيعيح نهًٕارد انثشزيح.-2

 

 انُذواث وانًؤحًشاث: ثايُا :

 ي انًؤحًشاث وانُذواثحًج انًشاسكت ف
 2011االلرصاد ظايؼح كزتالء ػاو انًؤذًز االلرصادي انذٔني انظاتغ نكهيح االدارج ٔ  -1
 2012يؤذًز كهيح االدارج ٔ االلرصاد ظايؼح كزتالء ػاو  -2

  

تغذاد  –انًظاًْح في انكصيز يٍ انُذٔاخ انؼهًيح ٔ االظرًاػيح داخم انعايؼاخ انؼزاليح )كزتالء 

 انؼهًيج انرؼهيى انؼاني ٔ انثحس انًظرُصزيح ( ٔ يزاكش انثحٕز ٔ انذراطاخ ٔ ٔسار –تاتم–

 

 :انذوساث انخذسيبيت :حاسعا  

 

 خاسج انعشاق:

 انثزيطاَيح. CPDإدارج انٕلد انًًُٕحح يٍ لثم يُظًح  -

 انثزيطاَيح. CPDإدارج انًشاريغ انًًُٕحح يٍ لثم يُظًح  -
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 داخم انعشاق:
 يٍ ظايؼح تغذاد. في انحاطثح ذأْيهيحدٔرج  -

 دٔرج في طزائك انرذريض. -

 

 بها كًذسب:عاششا: انذوساث انخي عًهج 

 إدارج انًخاسٌ في ٔسارج انشثاب ٔانزياضح.دٔرج  -

 دٔرج انًخاطثاخ اإلداريح نُفض انٕسارج. -

 دٔرج انميادج في ٔسارج انشراػح. -

 دٔرج ذطٕيز انًٓاراخ نُفض انٕسارج. -

 دٔرج إدارج انًٕارد انثشزيح نٕسارج انُفط. -

 

 انهجاٌ انعهًيت و االداسيت  شش:عحادي 

 نجُت عهًيت. 02يٍ  انعًم كعضى في اكثش -1

 ..انعًم كعضى في نجُت اداسيت -2


