
 

 

 

Curriculum Vitae 

 أالً

 البٗاٌات الظدصٗٛ

 

 ٌٖٕص هشام أزور حممد ٘الرباع  االسي
 31/33/3779 –دِٕك حمن ٔ تأرٖذ الٕالدٚ

 ح٘ طرطٛ –اربٗن  عٍٕاُ الشلَ

 رتٌٔ٘لالعٍٕاُ ال
hisham.azwer@yahoo.com 
Facebook hisham A Mohammed 

  7038499(750)(00964) رقي اجلٕاه

 وتزٔج احلالٛ األجتىاعٗٛ
 0996-0995 الشٍٛ دِٕك احملافظٛ /عمى٘دارٚتٕٔ األعداٖٛ املتدرج وٍّا

      

   02/39/0930 تأرٖذ أٔه تعني
حمن العىن 

 احلال٘
كمٗٛ االدارٚ 

 االقتصادٔ

 2 مجالٗٛالا ٕات اخلدوٛعدد سٍ  ودرض وشاعد المقب الٕظٗف٘

 ثاٌٗاً

 الظّادات اليت حصن عمّٗا
 احملافظٛ سٍٛ التدرج القشي اللمٗٛ اجلاوعٛ ٌٕع الظّادٚ
 اربٗن 0930-0933 ادارٚ االعىاه االدارٚ ٔاالقتصاد صالح الدَٖ بلالٕرٖٕض
 اربٗن 0934 - 0933 ادارٚ االعىاه االدارٚ ٔاالقتصاد صالح الدَٖ واجشتري

 دصصالت

 شمٕك التٍظٗى٘ال التدصص الدقٗق ادارٚ االعىاه التدصص العاً ثالجاً

 رابعاً
 ٖعرفْ جيٗدٓ المغات

 خاوشاً

 براوج احلاسٕب
 ٖعرفْ جيٗدٓ اسي الربٌاوج   اللٕردٙ
   Windows   العرب٘

   Word   اإلٌلمٗزٖٛ

 سادساً
   Excel املّارات

   Access براوج احلاسٕب -3
   Spss األٌرتٌٗت -0

 عضٕٖٛ اهلٗئات املٍّٗٛ سابعاً

   Power Point ٔاالدارٖني ٌقابٛ االقتصادٖني

    احملاسبنيٌقابٛ 
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  املّاً  ٔالٕظائف

 ثاوٍاً

 

A.  0934حتٜ  0930عىن  كىعٗد يف جاوعٛ صالح الدَٖ/ كمٗٛ االدارٚ ٔاالقتصاد/قشي ادارٚ االعىاه وا بني 

B. 0936حتٜ  0930ارٙ يف قشي ادارٚ االعىاه وَ عىن كأد. 

C.  َ0934-33-3اىل  0934-7-3عىن كىدخن لمىٕاد يف سٕق وركزٙ ِٛٔرٙ ملدٚ طّرَٖ و 

D. ( ِ٘ ٛٗيف ودرض وشاعدالٕظٗفٛ الرئٗش )  ,َٖكمٗٛ االدارٚ ٔ االقتصاد, قشي ادارٚ االعىاه.جاوعٛ صالح الد 

 

 تاسعاً

 الدٔرات

 

اىل  30/2/0931وَ لتعمٗي المغات ٔبراوج  حاسٕب   TANوعّد  يفالمغٛ االٌلمٗزٖٛ  دٔرٚ املظاركٛ يف    .3

30/4/0931. 

    .0935-3-39اىل  3-07   دٔرٚ طرائق التدرٖص يف جاوعٛ صالح الدَٖ/ ودٖرٖٛ التعمٗي املشتىر وَ املظاركٛ يف   .0

 0937-0-32اىل  3-3 ملدٚ طّرَٖ ملدٚ  ز المغات ودٖرٖٛ وركوظاركٛ يف دٔرٚ المغٛ االٌلمٗزٖٛ يف  .1

 03/5/0937-01كٕردٌٔٗا وَ تارٖذ  وركزوظاركٛ يف دٔرٚ فَ اخلطابٛ ملدٚ ثالث االٖاً يف   .2

 1/6/0937-3وَ تارٖذ   AGAوٍظىٛ املظاركٛ ملدٚ ثالث االٖاً يف التخدث ٔ وظاركٛ يف دٔرٚ فَ  .3

 

 
 

 السنـــــة القســـم المـــــادة ت

 6117-6116 االحصاء مبادئ ادارة االعمال 1

 6161-6119/  6118-6117 المحاسبة االدارة المالية 6

 6119-6118/  6118-6117 ادارة االعمال السلوك التنظيمي 3

 6119-6118 المحاسبة بحوث العمليات 4

ادارة المنشأت  5
 السياحية

 6161-6119 ادارة االعمال

 

 :ِ٘تدرٖبٗٛ اليت قدوتّا وَ خاله عدٚ وراكز تدرٖبٗٛ الالدٔرات احلادٙ عظر: 
 05/30/0936-0يوم من تاريخ  09لمدة  GIZبالتعاون مع منظمة  ETTCدورة ادارة المكاتب في منظمة . 3
 13/3/0937-4يوم من تاريخ  09لمدة  GIZبالتعاون مع منظمة  ETTCدورة ادارة المكاتب في منظمة . 0
 
 

 عاطرا : املقررات الدراسٗٛ التٜ قىت بتدرٖشّا:


