
 يحًذ خًيص عجذ رثّ

 انعُٕاٌ: غسح، فهططيٍ

  Mohammadmhna57@gmail.comعُٕاٌ االيًيم : 

 5018918950رلى انغٕال: 

 : انزعهيى 

 و، عبيعخ فهططيٍ غسح  8598( 5ثكبنٕريٕش حمٕق ،  ضُخ انزخرط شٓر ) •

 :انخجرح

، إعطبء رذريجبد نطالة  8592 -8590عًهذ كًذرة في يركس انًساٌ نحمٕق االَطبٌ نعبو  •

 انغبيعبد في يٕاضيع حمٕق االَطبٌ ٔاالَزخبثبد ٔانمبٌَٕ انذٔني اإلَطبَي .
 ثبحش لبََٕي ٔيذرة نذٖ انٓيئخ انذٔنيخ نذعى حمٕق انشعت انفهططيُي )حشذ( ·
 نذعى حمٕق انشعت انفهططيُي )حشذ(يُشظ فعبنيبد ٔيُطك نذٖ انٓيئخ انذٔنيخ  ·
 انًركس األٔل عهٗ يطزٕٖ فهططيٍ في انمبٌَٕ انذٔني  ·

 انذٔراد انزذريجيخ 

نذٖ انهغُخ انذٔنيخ نهصهيت األحًر ٔنمذ  8595-8592انًطبثمخ اإللهيًيخ في انمبٌَٕ انذٔني نعبو  •

 حصهذ عهٗ انًركس األٔل عهٗ فهططيٍ ثبنمبٌَٕ انذٔني.
 في يركس انًيساٌ نحمٕق االَطبٌ. 8591ضيخ في حمٕق االَطبٌ نعبو رذريت يفبْيى أضب •
 يركس انًيساٌ. 8590اعذاد يذرة حمٕلي  •
 . في يركس انيٕو انغذيذ 8590نعبو    Totدٔرح  •
 عبيعخ فهططيٍ. 8590يطبثمخ انًحكًخ انصٕريخ نًحبكبح يحكًخ انغُبيبد انذٔنيخ  •
  _عبيعخ فهططيٍ.في انعيبدح انمبََٕيخ  8590انزفكير االثذاعي •
 نذٖ انًركس انُرٔيغي. 8590دٔرح حمٕق انًهكيخ ٔانطكٍ  •
 انعيبدح انمبََٕيخ عبيعخ فهططيٍ. 8590عذح َشبطبد نهعيبدح انمبََٕيخ  •
 نذٖ َمبثخ انًحبييٍ انفهططيُييٍ .  8592 دٔرح عهى انًيراس  •
 . PALMUN2016-GAZA 8592ًَٕرط يحبكبح ْيئخ األيى انًزحذح عبو  •
 في يؤضطخ انضًير نحمٕق االَطبٌ. 8592رذريت حٕل ررٔيظ صمبفخ حمٕق االَطبٌ   •

  
 
 



  انًركس انفهططيُي نهذيًمراطيخ ٔحم انُساعبد  8595دٔرح لبٌَٕ انعًم  •
 في انٓيئخ انذٔنيخ نذعى حمٕق انشعت انفهططيُي)حشذ(8595حمٕق االَطبٌ ٔانًُبصرح انذٔنيخ  •
انًركس انفهططيُي الضزمالل انًحبيبح  8595سائيخ( يطبثمخ انًحكًخ انصٕريخ )لضيخ ع •

  ٔانمضبء)يطبٔاح(
  يركس د. حيذر عجذ انشبفي نهضمبفخ ٔانزًُيخ 8595رذريت حٕل انًغزًع انًذَي ٔانذيًمراطيخ  •
  في يركس د. حيذر عجذ انشبفي نهضمبفخ ٔانزًُيخ  8595دٔرح عٍ انغُذر عبو  •
  في يركس د. حيذر عجذ انشبفي نهضمبفخ ٔانزًُيخ  8595انحركبد االعزًبعيخ ٔانُمبثبد عبو    •
  في يركس د. حيذر عجذ انشبفي نهضمبفخ ٔانزًُيخ 8595رذريت حٕل انزًُيخ انمبئًخ عهٗ انحمٕق عبو  •
في يركس د. حيذر عجذ انشبفي نهضمبفخ  8595رذريت حٕل انعًم انطٕعي ٔاالعزًبعي عبو  •

  انزًُيخٔ
في انٓيئخ انذٔنيخ  8595ٔرشخ عًم عٍ رعسيس انًشبركخ انطيبضيخ ٔانًغزًعيخ نهًرأح في فهططيٍ  •

  نذعى حمٕق انشعت انفهططيُي )حشذ(
في عًعيخ  8598 حمٕق االَطبٌ ٔاالَزخبثبد. يٓبراد انحٕار ٔانميبدح. يٓبراد انًطرػ •

  ثطًخ نهضمبفخ ٔانفٌُٕ 
 
 

   ن فيٓب :انعضٕيبد ٔانهغبٌ انًشبر 
  ٔيذير فريك انًركس -، يزطٕع يركس دكزٕر حيذر عجذ انشبفي نهضمبفخ ٔانزًُيخ 9

  ، ثبحش لبََٕي ٔيذرة  انٓيئخ انذٔنيخ نذعى حمٕق انشعت انفهططيُي )حشذ( 8

  يُبْضخ خطبة انكراْيخ–انٓيئخ انًطزمهخ نحمٕق االَطبٌ ،  يزطٕع  3

  لبََٕي-زطٕع انعيبدح انمبََٕيخ عبيعخ فهططيٍ ، ي 1

  يركس انًيساٌ نحمٕق االَطبٌ، يزطٕع فريك رعهيى االلراٌ 0

 .       شجكخ انًذافعيٍ عٍ حمٕق اإلَطبٌ 2
 
 

  انهغبد
  انعرثيخ: يًزبزح في انمراءح ٔانكزبثخ ٔانزحذس

 االَغهيسيخ: يًزبزح في انمراءح ٔعيذ في انكزبثخ ٔانزحذس
 
 
 

 :يراعع



 .انطيذ ضبير يٕضٗ -9

  َبشظ حمٕلي ٔيحبضر في عبيعّ فهططيٍ ٔيذير ٔحذح انزذريت نذٖ انٓيئخ انذٔنيخ نذعى حمٕق انشعت انفهططيُي
 samermousa450@hotmail.com عُٕاٌ انجريذ انكزرَٔي

  5011953189رلى انٓبرف انغٕال 

 انطيذح أيبَي انُبعٕق -8
 نذٔنيخ في لطبع غسِرعًم نذٖ نغُّ انعاللبد انعبيخ انخبصخ ثهغُخ انصهيت األحًر ا

  5011251850رلى انغٕال 

 د. صالػ عجذ انعبطي -3
رئيص يغهص إدارح انٓيئخ انذٔنيخ نذعى حمٕق انشعت انفهططيُي، ٔيذير انًركس انفهططيُي نألثحبس االضزراريغيخ ٔانذراضب

 د انطيبضيخ
 5011188231رلى انغٕال: 

 
 
 

 

 


