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ةيصخشلا تانايبلا
هدبع مساق ميركلا دبع حتف مس/ اال

يدارجلأ / بقللا
زعت – نميلا / ةماق اإل

الد1989/04/01م يملا خيرات
يفيظولا فدهلا

ةريثك تايلؤسم ىلع لوصحلا لجا نم يناويحلا جاتن لااال جم يف لمع قيرف ىلإ مامظن أال
يل حيتتو لمعلا ةسراممو يتسارد خالل نم ةيلقعلا و ةيملعلا يتاراهم زاربإ ةصرف يل حيتت

يلمعلا يصصخت نمض لمعلا يف ةبغرلا نع جتان اذهو لضفأ لكشب عسوتلا و روطتلا اضيا
لمعلا فادها قيقحت لين يف لمعلا طغضو تايلؤسملا لمحت ىلع دعتسمو يملعلا و

ةدوشنملا

يساردلا لهؤملا
يملع ة يوناث / ةداهش

2010م ينقت مولبد / ةداهش
يناويح جاتنإ / صصختلا

تارودلا
يزيلجنإ ةرود

تقولا ةرادا يف ةرود
ميقعتلا و ريهطتلا يف ةرود

تاغللا
ةيبرعلا ةغللا

قطن - ةءارق - ةباتك - ديج - ةيزيلجن اإل وةغللا
تاراهملا

رداكلا نيب ةقثلا رماوأ عرزو لصاوتلا و عانق اال ىلع ةردقلا يدل -
لمعلا ريوطتل راكتب واال يقطنملا ريكفتلا ىلع ةردقلا -

لحل ةعيرسلا تارارقلا ذاختاو لمعلا ليقارعو ةبعصلا فقاوملا ىلع ةرطيسلا يف ةردقلا -
لحلا ب ريرقتلا لبق ةجيتنلا تاعارم عم ةلكشملا

ايراداو ايناديم لمعلا بيترتو ميظنت ىلع ةردقلا -
لمعلا يف دوجوملا رداكلا قيرفلا لمع ريس ةعباتمو ةرادا ىلع ةردقلا -

هب موقأ لمع يا يف ةيلؤسملا ب روعشلا -
ةماتلا ةيرسلا -

مهلبق نم لوذبملا دهجلا و ةقاطلا و لمعلا بسحب لا معلا ءادا ميقتو ةفرعم -



ةيلمعلا تاربخلا
ةينميلا يعارملا ةكرش ىدل يناويحلا جاتن لااإل جم يف تاونس عست لمعلا -1

ي عيبط نيقح - جزاط بيلح بلطلا بسحب عينصتلا ةداعإو يعيبط بيلح جاتنا -2
يدابز –

تاناويحلا ددعو عون بسح ىلع تاناويحلا ةيذغت -3
ناويحلا ىدل ةغاستسملا و تانيتوربلا ب ةينغلا رضخ األ فلعلا فانصأ رايتخا -4

ةيناويح موحل صحفو ناويح ةحص -5
تاناويحلا نيمستو ةيبرت -6

ةفرع الدمل يملا خير ات ليجست الالتو سلا ع ونو بسحب ديلا وملا ليجستو ميقرت -7
لسنلا ديدحتو رمعلا

سبد الس( وملا مادختسا ةيفيكو تاناويحلا ةيذغتو ةيبرت يف نيعرازملا داشرإ -8
( ركسلا

ناويح ضارمأ -9
نجاود ةيبرت -10
لحن ةي 11-برت

ةيعارزلا تارشحلا و ةيرطيبلا ةيبطلا تارشحلا ةحفاكم -12
ةدجاوتملا جماربلا يف يناويحلا جاتن باإل ةصاخلا تانايبلا ليحرتو ليجست -13

ع رازملا وأ تاكرشلا ىدل
ةيناويح عيراشم ةرادإو تاداشرإو ططخو جمارب دادعإ -14

عرازم ءاش نإو ميقت -15
يزيلجنإ يبرع ريراقتلا و تابلطلا ةباتكو لسكإ - دروو رتويبمكلا -16

لا وجلا
0967773593287-0967736208333
Gmail:fateh7algarady@gmail.com


