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 راتُـــــح  سُـــــشج
 

 شخصُح  تُاَاخ
 

   هًاو َاسش فشَذ يطش :االســــــــــى

   غشب يفتشق انؼُىٌ -انُصش -غضج :انؼُــــــىاٌ

 0597796928 6انجىال سلى

 9887770550سلى هاتف وطُُح6 

 958578588سلى انتهفى6ٌ 

 590788988هىَح سلى6 

    58/5/5001 :تاسَخ انًُالد

 فهسط6ٍُُ انجُسُح

 انحانح االجتًاػُح6 يتضود

 يسهى 6انـذَـاَــح

 hym993@hotmail.com 6اإلنُكتشوٍَ انثشَذ

 

 انًؤهالخ انؼهًُح
 

 .بكالوريوس حقوق :انًؤهم انذساسٍ

 .جُذ جذا   :تمــذَش انتخـــشد
 و2014-3201و  إجاصج انًحاياج انششػُح نؼا

     

 انهغاخ وانًهاساخ

 انهغح انؼشتُح. 

 ُضَحاإلَجه انهغح. 

 وانصى اإلشاسج نغح. 

 

 انخثشاخ انؼهًُح

 ٍدوسج انتحمُك انجُائ. 

 دوسج انًىاسَج وانىصُح. 

 ٍوحمىق االَساٌ دوسج انماَىٌ انذون. 

 دوسج األدنح انجُائُح. 

 دوسج انًشافؼاخ انًذَُح وانتجاسَح. 

 يذستٍُ اػذاد دوسج TOT. 

  الشرعية وقانون العائلة اإلجراءاتدورة. 

  انًىاد انًخذسج واجشاءاتهادوسج. 
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 انخثشاخ انًهُُح

  
 .ال أػًم :انىظُفح انحانُح

 

   (5) وظُفح ساتمح

  .وَاشظ لاَىٍَ اإلَساٍَ يتطىع وَاشظ شثاتٍ فٍ انؼذَذ يٍ انًشاكض انشثاتُح انخُشَح وانذػى
 (  8وظُفح ساتمح )

 و2013-2012نًذج سُح  كًذَش تُفُزٌ فٍ يشكض انمًح انشثاتٍ يتطىع

 

 و  8955إنً   8958سُىاخ تًكتة يحاياج يٍ  1تذسَة نًذج 

 

 

 حخصُانش خثشاخ

 

 يُها يؼذ دوساخ تذسَثُح: 
 

 .دوسج األدنح انجُائُح .5
 .دوسج انًشافؼاخ انًذَُح وتجاسَح .8
 .فٍ جشائى انًخذساخ دوسج انتحمُك .1
 .دوساخ فٍ انتًُُح انثششَح .0
 .دوسج انىصُح واإلسث .8
 .وانماَىٌ انذونٍ اإلَساٍَ دوسج حمىق االَساٌ .8

 
مشاطُح وحم انُضاػاخ ويشكض انذًَ ٍيالحظح/ تى ػمذ هزِ انذوساخ تانتؼاوٌ يغ َماتح انًحايٍُ انفهسطُُُُ

 .وانًشكض انفهسطٍُُ نحمىق االَساٌ ويشكض انمًح انشثاتٍ
 

 

 يُها خُشَح فؼانُاخ يؼذ: 
 .فؼانُح إلصالح تُىخ انفمشاء فُف فصم انشتاء أسمف يتهانكح6 .5
 .تىصَغ يساػذاخ خُشَح ػهً انفمشاء .8
 .صَاسج يستشفً األطفال وتىصَغ هذاَا .1
 .ػهً انصائًٍُ فٍ سيضاٌ تىصَغ اإلفطاس .0
 .تُظُى حًالخ نتُظُف انشىاسع .8

 

 ٍواإلَساٍَ يُسك نهذػى انُفس: 
 .انذونٍ اإلَسا6ٍَ َشصذ اَتهاكاخ انماَىٌ 8950حشب  وحائمٍ اَتهاكاخ .5
 .6 سحهح تشفُهُح نألَتاو فٍ ػُذ انفطش8958ػاو  5فؼانُح فشحح َتُى  .8
 .نألَتاو فٍ ػُذ انفطش 6 سحهح تشفُهُح8958ػاو  8فؼانُح فشحح َتُى  .1
 .6 سحهح تشفُهُح نألَتاو فٍ ػُذ األضح8958ًػاو  فؼانُح تاص انؼُذ نألَتاو .0
 .تشفُهُح نألَتاو فٍ ػُذ األضحً 6 سحهح8958ؼانُح نىٌ حُاتهى نألَتاو ػاو ف .8

 

 

 

 

 

 

 



  

Page 1 of 1 
 

 6 انذوساخ انتذسَثُح 

 

 انجهح انًاَحح ػذد انساػاخ انىصف

دوساخ تذسَثُح حىل "حمىق اإلَساٌ ,يهاساخ 

 انحىاس وانمُادج ,يهاساخ انًسشح "

 IREXجًؼُح تسًح نهخمافح وانفُىٌ تانششاكح يغ  ساػح 50

 َماتح انًحايٍُ انفهسطٍُُُ ساػح 11 "انتحمُك انجُائٍ"دوسج تذسَثُح فٍ يجال 

اإلجشاءاخ انجضائُح واألدنح "دوسج تذسَثُح فٍ 

 "انجُائُح

 َماتح انًحايٍُ انفهسطٍُُُ ساػح 21

دوسج تذسَثُح فٍ اإلجشاءاخ انماَىَُح نًكافحح 

 انًخذساخ

إداسج انشؤوٌ انماَىَُح فٍ يكافحح انخذساخ  ساػح 11

 انماَىٌتانششاكح يغ فشَك يثذػى 

 انىطٍُ انفهسطٍُُ  انتجًغ ساػح 11 تذسَثُح "األحىال انشخصُح "  دوسج

يشكض اَتش َاشىَال تشٍَ نهتذسَة و انتًُُح  ساػح 14 تذسَثُح " انتفتُش انمضائٍ "  دوسج

 انثششَح

انطة انششػٍ  دوسج تذسَثُح " انتحمُك انجُائٍ  و

" 

 حم انُضاػاخ انًشكض انفهسطٍُُ نهذًَمشاطُح و ساػح 21

 انًشكض انفهسطٍُُ نحمىق اإلَساٌ ساػح 20 "  دوسج تذسَثُح " حمىق اإلَساٌ وانذًَمشاطُح

تذسَثُح "تًُُح انمذساخ انماَىَُح نذي طهثح   دوسج

 انحمىق"

 حم انُضاػاخ انًشكض انفهسطٍُُ نهذًَمشاطُح و ساػح 11

 

 

األػهً نهمضاء انششػٍ و انًشكض انًجهس  ساػح 32 دوسج تذسَثُح "انًحاياج انششػُح "

 انفهسطٍُُ نهذًَمشاطُح وحم انُضاػاخ

فشَغ تصًح شثاب انماَىٍَ تانتؼاوٌ يغ جًؼُح  ساػح  20 دوسج تذسَثُح "تًُُح لذساخ انًحايٍُ انششػٍُُ

 انىداد نهتأهُم انًجتًؼٍ  و يكتة صثا نهًحاياج

دوسج تذسَثُح "لاَىٌ أصىل انًحاكًاخ انًذَُح و 

 اسَح "انتج

 يشكض ساصذ نحمىق اإلَساٌ ساػح  12

 

 

 


