
جايعح تغذاد / انسُزج انعهًُح نالساذذج كهُح انماَىٌ 

 

هذي فائك عثذ انزحًٍ حسٍُ : االسى انثالثٍ

 1970/ تغذاد: يحم وذارَخ انىالدج

يرشوجح : انحانح انشوجُح

 1992/ 4/7: ذارَخ اول ذعٍُ

 2: عذد االطفال

ياجسرُز يكرثاخ ويعهىياخ انرحصُم انذراسٍ 

تاخ وانًعهىياخ كهُح اِداب انجايعح انًسرُصزَح لسى انًكدانرخصص انعاو 

ياجسرُز  انرخصص انذلُك 

 2/7/2008: ذارَخ انحصىل عهً انشهادج

ذارَخ انحصىل عهً انهمة 

: انعهًٍ

11/11/2008 

. اسرخذاو انُص انًرزاتط نهماَىٌ انرجارٌعُىاٌ رسانح انًاجسرُز 

ايعح تغذاد ج/ يسؤونح يكرثح كهُح انماَىٌ انًُصة االدارٌ 

انعاو انمسى  

طزق انثحث يادج انرذرَس 

نحٍُ 4/7/1992/ انجايعح انركُىنىجُح / كاذة  -1 -1: انىظائف انرٍ شغهرها

 .10/1993/ 17االسرمانح ترارَخ 

اعادج ذعٍُُ فٍ كهُح انماَىٌ تذرجح يعاوٌ يالحظ فٍُ  -2

21/3 /1993. 

 26/6/1995ايٍُ يكرثح فٍ كهُح انماَىٌ  -3

 2000/ 23/9ؤونح يكرثح اعرثارا يٍ ويسايٍُ يكرثح  -4

  1/11/2007ونغاَح 

 .2/7/2008: ذارَخ ذحصُم انشهادج  انًاجسرُز -5

. 2008/ 11/11: ذارَخ انحصىل عهً انهمة انعهًٍ  -6

كراب شكز 16عذد انرشكزاخ    

الَىجذ عذد انعمىتاخ 

: نجاٌ:        انهجاٌ انذائًح

(. ركشَح فٍ انكهُحانهجُح انسُىَح ناليرحاَاخ انى – 1)  

(. انهجُح انسُىَح نجزد انًكرثح -2

انهجُح انرحظُزَح نهًعزض انسُىٌ انًماو عهً لاعح انًكرثح  -3

. جايعح تغذاد/ انًزكشَح 

. انرزتىٌ نطهثح انكهُح نألشزافانهجُح انذائًح  -5

نجُح انًكرثح -6      

  نجاٌ 4: انهجاٌ انغُز دائًح

. انًجرًع انًذٍَذىعُح نجُح  عضى فٍاالَشطح انخارجُح  

. سرمالل نًساعذج االرايم واالَراوعضى جًعُح اال

.  تال حذود نألَراو –عضى فٍ فزَك دعى 

يزكش انرطىَز / دورج انًزاسالخ االكادًَُح تانهغح االَكهُشَح -1انُذواخ وورش انعًم 

. جايعح تغذاد/ وانرعهُى انًسرًز 



انًمايح يٍ لثم االذحاد انعزتٍ / ورشح انًكرثاخ انزلًُح  -2

 .نهًكرثاخ وانًعهىياخ

انًمايح فٍ / دورج انهجاٌ االيرحاَُح فٍ كهُاخ جايعح تغذاد -3

 .كهُح انرزتُح انزَاضُح

انًمايح فٍ / دورج ذحىَم انًكرثاخ انً يكرثح انكرزوَُح -4

 .وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

( انًىسى انثانث)داد نهرعهُى االنكرزوٍَيهرمً جايعح تغ -5

انرعهُى االنكرزوٍَ ضًاٌ نجىدج انرعهُى : " تعُىاٌ

 ".انجايعٍ

انًماو "/ َظاو كىها انًكرثٍكُفُح ذطثُك "(1) ورشح عًم -6

 .فٍ االياَح انعايح نهًكرثح انًزكشَح

" / ذطثُماخ َظاو كىها فٍ جايعح تغذاد(" 2)ورشح عًم -7

 .ج انًزكشَح انثاَُحانًمايح فٍ لاعح  انًكرة

طارَح انجايعُح فٍ دورج ذذرَثُح نرىثُك انزسائم واأل -8

 .وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ/ انعزاق

 .جايعح تغذاد –كهُح انماَىٌ / دورج انهغح انعزتُح -9

جايعح /كهُح انماَىٌ / لاعح انشهُذ/ انرزلُاخ انعهًُح َذوج -10

. تغذاد

دَالخ ضىاتط انًهفاخ ذع/ َذوج انضًاٌ وانجىدج -11

. جايعح تغذاد/ كهُح انماَىٌ/ لاعح انشهُذ/ انرمىًَُح

يسرحذثاخ ذعذَم انماَىٌ انًذٍَ " يحاظزج تعُىاٌ-12

. جايعح تغذاد/ كهُح انماَىٌ/ لاعح انشهُذ" / 2016 انفزَسٍ

اخاللُاخ انرذرَسٍ وانثحث "يحاظزج  تعُىاٌ -13

. ايعح تغذادج/ كهُح انماَىٌ/ لاعح انشهُذ"/ انعهًٍ

اسرخذاو انرمُُاخ انحذَثح فٍ : "حهمح َماشُح تعىاٌ -14

. جايعح تغذاد/ كهُح انماَىٌ/ انمسى انعاو" / انرذرَس

 huda_falane2006@yahoo.com: انثزَذ االنكرزوٍَ

 07904191685رلى انهاذف 

 

mailto:huda_falane2006@yahoo.com

