انظريج انذاتيح
االطـــــــــــــــى

رحاب حمًد حمًىد ادلشيٍ

ادلــــؤهـــــــــــــم تكــانــىريــىص تزتيح طفىنح  2 +دتهىيح إدارج
أعًال كهيح جتارج جايعح كفز انشيخ

تاريخ ادليــــــــالد

2975/22/22

حمم االلايح انظاتك

حمافظح كفز انشيخ

حمم االلايح احلــايل اطرتاحح يظاكٍ ادليُاء خهف يظتشفى اجلهديح (حي شزق)

تهيفىٌ ادلكـــــتة

2522227575

انربيد اإلنكرتوَي

@gmail.com

احملًـــــــــــــىل

احلانح االجتًاعيــح

انىظيفح انظاتمـــح

22299567888
rehabtarek

يتشوجح

رئيض يزكش ويديُح أجا

انىظيفــــح احلانيــح رئيض يزكش ويديُح ادلُصىرج
لزار انتـعـيـني

لزار وسيـز انتًُيـح احملهيـح رلـى 88نظـُح  2229نهعًـم رئـيض يزكـش ويديُـح

انتدرج انىظيفـــي

األٌ رئيض يزكش ويديُح ادلُصىرج

انمُاطز اخلرييح

 -2يديز عاللاخ عايح يكتة حمافظ كفز انشيخ.

 -2يديز إدارج انظياحح تديىاٌ عاو حمافظح كفز انشيخ

 -3رئيض يديُح انمُاطز اخلرييح .
 -4رئيض يديُح مجصح.

 -5رئيض يديُح حمهح ديُح.

 -6رئيض يزكش ويديُح أجا .

انىظيفــــح احلانيــح رئيض يزكش ويديُح ادلُصىرج

اندوراخ انتدريثيح
و

اطى اندورج انتدريثيح

ادلكاٌ

1

اضطزاباث انتخاطب واننطق وانكالو

يشكض اإلسشبد انُفسي بجبيؼت ػيٍ شًس

2

Intel teach

ششكت اَتم

7002/1/17

3

ICDL V

يُظٕيت انيَٕسكٕ

7077/2/10

4

Mini MBA

انًجًٕػت انؼشبيت نهذساسبث

7075/5/7

5

دٔسة ئػذاد لبدة نهًحهيبث

يإسست انمبدة ٔانًجهس انًصشي نهميبداث

ين 7075/77/71

انشبببيت

حتي 7075/77/71

6

انذورة انتذريبيت إلعذاد انقادة

األكبديًيت انذٔنيت نهمبدة

7075/1/7

7

GRAPHICS Diploma

انجٓبص انًشكضي نهتؼبئت انؼبيت ٔاإلحصبء

8
9
11

دورة تذريبيت عهي نظى وتكنىنىجيا
انًعهىياث
دورة تذريبيت في يجال انتنًيت
انبشزيت
دورة اعذاد وتنًيت انًهاراث انقياديت
واإلداريت نهقياداث انتنفيذيت انجذيذة

تاريخ اندورج
ين 7001/6/71
حتي 7001/1/17

ين 7076/70/3
حتي 7076/70/71
ين 7071/1/3

جبيؼت كفش انشيخ

حتي 7071/1/76
ين 7071/7/77

يذيشيت انتضبيٍ االجتًبػي بكفش انشيخ

حتي7071/7/71
ين 7072/1/3

يشكض انتًُيت انًحهيت بسمبسة

حتي 7072/1/76
ين 7071/77/2

11
12

دورة تذريبيت نتأهيم قياداث انًحهياث
بزنايج تذريبي في يجال انىقايت ين
انفساد

أكبديًيت َبصش انؼسكشيت انؼهيب

حتي 7072/7/2
ين 7073/1/76

ْيئت انشلببت اإلداسيت

حتي 7073/1/72

شهاداخ انشكز وانتمديز

 انحصٕل ػهي شٓبدة انتًيض يٍ سئبست يجهس انٕصساء نًشكض ٔيذيُت أجب (شٓبدة جبئضة انتًيض نهًإسست
انحكٕييت انًتًيضة فئت انًشكض األٔل).
 شٓبدة تمذيش يٍ انسيذ انهٕاء /يحًٕد شؼشأي – ٔصيش انتًُيت انًحهيت بكم انتمذيش يثبالَ نهتًيض ٔانؼطبء
نًشكض ٔيذيُت أجب.
 شٓبدة شكش ٔتمذيش يٍ يؼبني انسيذ انذكتٕس /أيًٍ يختبس يحبفع انذلٓهيت نحصٕنٓب ػهي أحسٍ يشكض ػهي
يستٕي انجًٕٓسيت في جبئضة انًإسست انًتًيضة.
 شٓبدة تمذيش /يٍ يحبفع انمهيٕبيت نتًيضِ في يجبل ػًهّ.
 شٓبدة تمذيش /يٍ يحبفع كفش انشيخ في يجبل ػًهّ.
 شٓبدة تمذيش /يٍ يحبفع كفش انشيخ نًب بزنتّ يٍ جٓذ صبدق ٔيتًيض في خذيت انًجتًغ.
 شٓبدة تمذيش /نتُظيى يٓشجبٌ يهتمي انبشنس بًحبفظت كفش انشيخ.
 شٓبدة يشكض انتًُيت انًحهيت بسمبسة ببجتيبص دٔسة انتخطيط االستشاتيجي ٔانتًيض انًإسسي نشؤسبء
انًشاكض ٔانًذٌ ٔاألحيبء.
 شٓبدة تمذيش /نهًشبسكت ٔانحضٕس في فؼهيبث يإتًش االلتصبد انًصشي ػهي انطشيك (انتمذو – األنيبث –
انتحذيبث انفشص) يمذيت يٍ سئيس تحشيش األْشاو.
 شٓبدة تمذيش /انًجهس انمٕيي نهًشأة نهجٕٓد انؼظيًت يٍ أجم سفؼت انٕطٍ ٔانًشبسكت انفؼبنت صٕتك
نًصش بكشة .2118
 شٓبدة تمذيش /يمذيت يٍ يصش نهتأييُبث ػهي انحيبِ نتفبَيٓب في انؼًم ٔاالنتضاو.
 شٓبدة تمذيش /يمذيت يٍ ْيئت انشلببت اإلداسيت.
 شٓبدة تمذيش /يٍ يذسست حسٍ أبٕ بكش انًتًيضة نهغبث ػهي يسبًْتٓب في انؼًهيت انتؼهيًيت.

 شٓبدة تمذيش /يٍ ششكت فٕس بشٔدكشٍ ػهي يجٕٓداتٓب ٔيب بزنتّ يٍ ػطبء في خذيت يذيُت انمُبطش
انخيشيت.
 شٓبدة تمذيش /يمذيت يٍ انهٕاء  13يذسع يستمم ػهي انجٓذ انًبزٔل أثُبء انتؼذيالث انذستٕسيت .2119
 شٓبدة تمذيش /يمذيت يٍ يإسست ػبيش انخيشيت ببػتببسْب ليبدة يتًيضة ٔأو يثبنيت.
 شٓبدة تمذيش /يمذيّ يٍ حضبَت ْببي كيذص انخبصت نهغبث في تطٕيش ٔتجًيم يذيُت انمُبطش انخيشيت.
 شٓبدة تمذيش /يمذيّ يٍ يذسست خبنذ بٍ انٕنيذ اإلػذاديت نهبُيٍ نًجٕٓداتٓب في تذػيى انؼًهيت انتؼهيًيت.
 حصٕل يشكض أجب ػهي انًشكض األٔل في انتصبنح ػهي يستٕي يحبفظت انذلٓهيت.
 انحصٕل ػهي ٔسبو تكشيى يٍ انًُظًت انذٔنيت نهتًُيت ٔحمٕق اإلَسبٌ في يصش ٔانٕطٍ انؼشبي.
 شٓبدة تمذيش /يٍ جبيؼت األصْش نتًيضْب ٔجٕٓدْب انؼظيًت في خذيت يصشَب انحبيبت.
 شٓبدة تمذيش /يٍ جٓبص شئٌٕ انبيئت ػهي انجٓذ انًبزٔل في االستمبء ٔتحسيٍ انًستٕي انبيئي نًشكض
ٔيذيُت أجب ٔانٕحذاث انًحهيت انتببؼت نٓب ٔانحفبظ ػهي انبيئت.
 شٓبدة تمذيش /يٍ يذيشيت انتضبيٍ االجتًبػي ببنذلٓهيت ػهي جٕٓدْب انًثًشة في تطٕيش يذيُت أجب ٔتمذيى
يذ انؼٌٕ نشػبيت األطفبل رٔ انمذساث انخبصت.

