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 انشٔخُوٓ زعبدل بشٕز وص االطم 

حبرٔخ َ مكبن 

 انمٕالد

 0861طزابهض 

 008611055314 انزلم انُطىٓ

 نٕبٓ انجىظٕت 

 محهت انظُق –جىشَر  –طزابهض  انعىُان انذائم 

 1814515330-1802414380 انٍبحف

 Adelzitouni2020@gmail.com انبزٔذ االنكخزَوٓ

 انهغت انعزبٕت انهغبث

 انهغت االوجهٕشٔت

 0883بكبنُرُٔص ٌىذطت معمبرٔت   انمؤٌالث انعهمٕت 

 1113جبمعت مبوشظخز مخزَبُنخه  ز ٕمبجظخ 

 1115ز مخزَبُنخه خجبمعت مبوشظ  دكخُراي 

 لظم انعمبرة -كهٕت انٍىذطت –جبمعت طزابهض   جٍت انعمم 

 شزكت انشٔخُوت انذٌبٕت نالطخشبراث انٍىذطٕت 

 0887دَرة ارشٕكبد   راث انخذرٔبٕت انذَ

  1110دَرة اَحُكبد 

  دَرة ادارة مشبرٔع ٌىذطٕت 

  ٓدَراث َ َرع عمم فٓ انخفكٕز االٔجبب

َ ادارة ( انمبعبث انظج )َاومبط انخفكٕز 

 االسمبث 

انىشبطبث 

 االكبدٔمٕت 
  اعذاد بعض انذراطبث داث انعاللت 

  حذرٔض انعذٔذ مه انمزاراث انذراطٕت بمظم

جبمعت –ذطت انعمبرة َ انخخطٕظ انعمزاوٓ ٌى

 طزابهض

 االشزاف عهّ انعذٔذ مه مشبرٔع انخخزج 

 ُانهجىووووت انخحضووووٕزٔت انمىتمووووت نهمووووؤحمز  عضوووو

انوووووووذَنٓ  ) انعموووووووزان َ انخىمٕوووووووت انحضوووووووزٔت 

انووذْ وتمووً لظووم  1118طووزابهض بانمظووخذامت( 

 جبمعت طزابهض.   –انعمبرة بكهٕت انٍىذطت 



 انخبصتانظكىٕت حصمٕم انمئبث مه انفهم   طبث انٍىذطٕت بانىش

  حصمٕم انعذٔذ مه انمببوٓ االدارٔت 

  مصبرف 1حصمٕم عذد 

 حصمٕم انعذٔذ مه انمصحبث َ انمظخشفٕبث 

 حصمٕم انعذٔذ مه انمظبجذ 

  حصمٕم بعض انمجمعبث انظكىٕت 

  مذرطتحصمٕم 

 حصمٕم مذرجبث مغطبة نىبدْ انٕزمُن بجىشَر 

 َرحصمٕم ممز مفُضٕت كشبف جىش 

  َ حصمٕم مخحف نهحزكت انعبمت نهكشبفت

 انمزشذاث بجُدائم

  تعظكزْ مخكبمهممز حصمٕم 

 ٓححُٔز َ اعبدة حإٌٔم عذد مه انمببو 

 ٓدراطت َ حمٕٕم انحبنت االوشبئٕت نبعض انمببو 

  حمذٔم انعذٔذ مه االطخشبراث انٍىذطٕت داث

 انعاللت

مجبل انخىمٕذ َ 

 االشزاف 
  عه  (حظهٕم مفخبح)حىفٕذ انعذٔذ مه انمشبرٔع

طزٔك شزكت حبج َ معمبر نهممبَالث َ 

 االطخثمبر انعمبرْ 

  االشزاف عهّ عذد كبٕز عهّ حىفٕذ مشبرٔع

 مخىُعت

 جمعٕت انزحمت انخٕزٔت عضُ مؤطض فٓ  انىشطبث االخزِ

  ْعضُ ببنجىت انثمبفٕت َ االجخمبعٕت بىبد

 انٕزمُن

 ٓعضُ مؤطض فٓ حجمع جىشَر انٍىذط 

 بد مىتمبث انمذوٓعضُ مؤطض فٓ احح 

 بجىشَر

 ٓعضُ مؤطض بمىتمت حفبءنُا نهخطٕز انمجخمع 
 

 

 


