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 انقبهشة –كهٍت انفُوٌ انجًٍهت 

 660 6000  805  8065حهٍفوٌ       

 adamislam32@yahoo.com ًَبشٌذ إنكخشو 

 البيانات الشخصية

 0788 - 4 -00حبسٌخ انًٍالد        

 يصشي  -انجُغٍت             

 التعليم

 جبيؼت حهواٌ حخصص انُحج بكبنوسٌوط انفُوٌ انجًٍهت    0666

 كهٍت انفُوٌ انجًٍهت جبيؼت حهواٌ . -انحصول ػهى دسجت  انًبجٍغخٍش فً فٍ انُحج 0668 

                          كهٍت انفُوٌ انجًٍهت جبيؼت حهواٌ.                                                                          -انحصول ػهى دسجت  انذكخوساة فً فٍ انُحج  0600

 الوظيفة و الخبرات العملية

 يُحت انخفوق انذساعً نهغفش انى ) إٌطبنٍب (    0778

 جبيؼت حهواٌ بقغى انُحج   –بنخذسٌظ بكهٍت انفُوٌ انجًٍهت قبو ب 0608 -   0660

 حخى االٌ ػضو هٍئت انخذسٌظ ببنجبيؼت االسدٍَت   0608

 بونُذا  –أكبدًٌٍت انفُوٌ ة واسعو  –وسشت عببكت انبشوَض  0662



 

ػضو نجُت انخحكٍى نًغببقت انفُوٌ انخشكٍهٍت نًؼبهذ وصاسة انخؼهٍى انؼبنى   3122 -0606

 انًخخصصت 

 َفز أػًبل فٍُت بًخحف انطفم بًصش انجذٌذة    0600 - 0606

 ببنقبهشة قطبع انفُوٌ انخشكٍهٍت  – 00قويغٍٍش يغبػذ صبنوٌ انشببة انذوسة   0608

 انقبهشة  –ػضو انهجُت انًُظًت نغًبوصٌوو يذٌُخً انذونً نُحج األحجبس  0600

 المشاركات الفنية

 بكهٍت انفُوٌ انجًٍهت . جًبػً يؼشض  0666 -0777

 صبنوٌ انقطغ انصغٍشة انخبيظ .  .  0664-0662 – 0660

 يؼشض أػضبء هٍئت انخذسٌظ بكهٍت انفُوٌ انجًٍهت ببنضيبنك .  0660

 .يئوٌت انفُوٌ انجًٍهت بذاس االوبشايؼشض   0665

 انًؼشض انقويً انؼبو. 0608 -0602 0600-0600 – 0667

 جشٌذة األهشاو  -صبنوٌ األهشاو األول  0604

 يؼشض جًبػً نُحج انجشاٍَج يكخبت األعكُذسٌت 0604

نخؼبوٌ يؼشض يُحوحبث يؼبصشة "جبئض نكٍ غٍش يؤكذ " يشكض عؼذ صغهول انثقبفً بب 0608

 يغ انًؤعغت انثقبفٍت انغوٌغشٌت

 انقبهشة  –انضيبنك  -جبنٍشي يصش -يؼشض جًبػً 0600

 ببنقبهشة واالعكُذسٌت  05 -08يؼشض جًبػً "يغخُذ َحج " دسة  0600

 انقبهشة     –انضيبنك  –جبنٍشي انؼبصًت  –يؼشض جًبػً  0608

 ػًبٌ /االسدٌ -قبػت جبنٍشي كوسَش  -يؼشض جًبػً  0605

                            ػًبٌ/ االسدٌ –جبنٍشي اوسفهً   -يؼشض فشدي 0605

 السمبوزيومات 

 عًبوصٌوو انشخبو انذونً بششكت عٍكى ببنقبهشة .  0667

 عًبوصٌوو يذٌُخً  انشخبو انذونً ببنقبهشة انجذٌذة .  0606



    .انًبٍَب  –بوٌ  -انفخش  -انشيبل بجبيؼت أالَوط َحج عًبوصٌوو   0600

 .بًذٌُت انغبدط يٍ أكخوبش   انثبًَ  نُحج انشخبو عودٌك(عًبوصٌوو )  0600

 عًبوصٌوو اعواٌ انذونً نُحج انجشاٍَج . 0600

 عًبوصٌوو اعواٌ انذونً نُحج انجشاٍَج.  0602

 عًبوصٌوو َحج االحجبس يكخبت األعكُذسٌت  0604

    غت ػبذ انوهبة ػبذ انًحغٍ نهخًٍُت وانثقبفتيهخقً انبشنظ انثبًَ بشػبٌت يؤع0600 -  0608

 انؼٍٍ انغخُت  –/ انًوَج جالنه  َحج انحذٌذ عًبوصٌضو  0600

 الورش و المشروعات الفنية

       يغ  أششف يغ اخشٌٍ ػهى وسشت )انُحج انغٍبعً فً األيبكٍ انؼبيت( ببنضيبنك     0600

  Querrec Stephane    .        انفُبٌ   و     Anu Pennanenانفُبَت 

                             اششف ػهى وسشت انُحج فً جبيؼت انًغخقبم ببنخجًغ انخبيظ.0608 - 0600-0602

 ا االعمال الميدانية

حًثبل َصفً )بشوَض ( نهًؼًبسي حغٍ فخحً بقصش ثقبفت انششفب ببنقُبطش انخٍشٌت ضًٍ اػًبل 

 0665اداسة راكشة انوطٍ 

 يقخٍُبث يكخبت األعكُذسٌت 

 ػًالٌ يٍ انجشاٍَج فً انًخحف انًفخوح أعواٌ 

 

 

 


