
 :معطياث شخصيت
َسشي سىَذاٌ : االسم واللقب 

  بخىَس1973 ياٌ 6 :تاريخ ومكان الىالدة 

 .، أو نثالثت أطفالمتزوجت

 

: الشهائذ العلميت
 .انًعهذ انذبهىياسٍ نهخكىٍَ وانذساساثشهادة خخى انخشبض يٍ :  1998
. األسخارَت فٍ انعهىو انقاَىَُت وانسُاسُت واالقخصادَت االخخًاعُت: -  1995

. شهادة انذساساث انًخخصت فٍ انذساساث انسُاسُت واإلداسَت وانذونُت - 

. شهادة خايعُت فٍ انذساساث انقاَىَُت : 1993

  .باكانىسَا آداب  :1991

 

: المسار المهني
يسخشاسة نذي سئُس اندًهىسَت يكهفت بًهفاث أوسوبا وأيشَكا وآسُا ُيهحقت ثى  :2017-2019

. وانخعاوٌ يخعذد األطشاف

انخعٍُُ فٍ خطت يذَشة يساعذة نًُظًت األيى انًخحذة باإلداسة انعايت نهًُظًاث وانُذواث : 2017

.  انذونُت

.  وصَش يفىض يكهفت بًهف نُبُا فٍ اإلداسة انعايت نهشؤوٌ انعشبُت واإلساليُت: 2016

. االسحقاء إنً سحبت وصَش يفىض: 2015خاَفٍ 

.  بباسَسانخعٍُُ كًسخشاسة بانًُذوبُت انذائًت نخىَس نذي انُىَسكى  :2011

. انخعٍُُ كًسخشاسة يكهفت بانخعاوٌ انثقافٍ وانعهًٍ بسفاسة حىَس بباسَس : 2010

.  يساعذة ندايعت انذول انعشبُتةانخعٍُُ فٍ خطت يذَش: 2009

.  قسى إَشاٌ باإلداسة انعاو نهشؤوٌ انعشبُت واإلساليُتةانخعٍُُ فٍ خطت سئُس : 2005

بئداسة انًُظًاث انعشبُت واإلساليُت  . يسخشاسة يكهفت بًدهس اندايعت انعشبُت: 2005 - 2003

.  انُداذ فٍ يُاظشة االسحقاء إنً سحبت يسخشاس انشؤوٌ انخاسخُت :2003

 انخعٍُُ بئداسة انًششق انعشبٍ، كًكهفت بًهفاث انخعاوٌ يع كم يٍ يصش ثى يساس  :1998-2003

. انسالو فٍ انششق األوسظ وانقضُت انفهسطُُُت



. دوسة حذسَبُت فٍ انًعهذ انذبهىياسٍ نهخكىٍَ وانذساساث : 1997-1998

.  انُداذ فٍ يُاظشة كخبت انشؤوٌ انخاسخُت :1997

:  التربصاث

. حشبض بًشكض انخداسة انذونُت بًذسَذ : 1998نىفمبر 

.  حشبض بانًُظًت انعانًُت نهسُاحت بًذسَذ :1998ديسمبر 

.  حشبض بأكادًَُت انذساساث األوسويخىسطُت بًانطا :2002نىفمبر 

. وانعىنًتاإلقهًٍُ األوسوبٍ  حشبض بانًذسست انقىيُت نإلدساة انفشَسُت حىل االَذياج  :2006نىفمبر 

: واالسهاماثالذراساث 

انًحكًت اندُائُت انذونُت بٍُ "يزكشة خخى حشبض بانًعهذ انذبهىياسٍ نهذساساث وانخكىٍَ حىل : 1998

". انىاقع واِيال

 .عضى فٍ انهدُت انىطُُت نًكافحت االحداس باألشخاص:  - 2016-2017

 .عضى فٍ انهدُت انىطُُت نقاَىٌ انبحاس                    - 

 عضى فٍ انهدُت انىطُُت نألَشطت انبحشَت                    - 

: اللغاث

. انعشبُت وانفشَسُت واالَدهُضَت واالسباَُت

: المهاراث األخري

 كافت انبشايح اإلعاليُت واألَخشَج


