
 
 

 السيرة الذاتية

(Curriculum Vitae) 

 المعلومات الشخصية

 االضه الجالثي 6 خليل ذلند نسيه اخلياط

 ازبيل  1531 تازيخ وذلل الوالدة 6
 اجليطية 6 العساقية
 الدياىة 6 مطله

  احلالة االجتناعية 6 متصوج

  2 عيواٌ املطهً 6 ازبيل / دلنع ٍرياٌ ضتى

 / قطه ادازة االعنال أزبيلـ جامعة صالح الديً  القتصاد /مهاٌ العنل 6 نلية االدازة وا

 العيواٌ الوظيفي احلالي6 و.مطاعد

 ضيوات اضافية يف جامعة صالح الديً. 5، و(س  ماٍس مم )ـ( ضية يف دائسة صخة ذلافعة ازبيل ن14عدد ضيوات اخلدمة 6 )

 المؤهالت العلمية:

 .املساحل الدزاضية يف مديية أزبيل نافة تأننل 

  باملستبة 2011 -2010 ضية أزبيل -صل على غَادة بهالوزيوع يف قطه إدازة االعنال، جامعة صالح الديً اح 
 . 44.84 على قطه إدازة األعنال، واملستبة السابعة على نلية االدازة واالقتصاد، مبعدل الجاىية
 2012 ـ 2011 أزبيل ضية ـصل على غَادة املاجطتري يف قطه إدازة االعنال، جامعة صالح الديً اح. 

 :عنوان رسالة الماجستير
 زاء املديسيً يفدزاضة حتليلية آل، يصائية الفسديةال يف حتكيل اإللتصييع الفّعواىتاج السغيل إللثسالتتابعي األ 
 .زبيلأ مدييةدازة العليا لعيية مً الػسنات الصياعية يف اإل
        .االختصاص العاو6 إدازة األعنال 

        .االختصاص الدقيل6 ادازة االىتاج والعنليات 
 :لطالب  التالية لالمواضيُع    درست

        .ادازة املوازد البػسية 
        ت الطياحية واليكل.آادازة امليػ 
        ادازة االىتاج والعنليات. 

 



 الخبرات والمشاركة في الدورات التدريبية
  

 بية لطسام التدزيظ يف جامعة صالح الديً.املػازنة يف الدوزة التدزي  -1

 يف مسنص اللغة جبامعة صالح الديً. (Intermediateيف مطتوى ) املػازنة يف الدوزة التدزيبية لهفاءة اللغة االىهليصية  -2

 املػازنة يف دوزات تدزيبية يف دلال الصخة والطالمة املَيية والدفاع املدىي يف جامعة صالح الديً.  -3

 .(  Windows, Word, excel, power pointيف بسامج ) يف احلاضوب ICDL صل على غَادة السخصة الدوليةاح  -4
 مً قبل وشازة الصخة القليه نوزدضتاٌ العسام. االضعافات االوليةدلال يف  على غَادة املطعف الدوليصل اح  -5

  

 كتب الشكر

وزؤضاء جامعة صالح  نلية االدازة واالقتصاد، طاو وعنداءقالأ ءضاؤزقبل ( نتاب غهس مً 11احلصول على أنجس مً )

 مً خالل العطوية يف يف اجلامعة ، للجَود املبرولة و أداء املَاو العلنيةوشازة التعليه العالي والبخح العلني و وشزاء ،الديً

 ة يف نلية االدازة واالقتصاد.لهالعديد مً اللجاٌ العلنية املػ

 اللغات التي يجيدها:

 اليطل الهتابة الكساءة اتاللغ
 ممتاش ممتاش ممتاش الهوزدية )لغة االو(

 ممتاش ممتاش ممتاش العسبية
 جيد جيد جيد (ILETS 4.5)ـ حاصل على دزجة االىهليصية 

 
 

 )شهادات التعريف(  اجعالمر 

 ،الربيد االلهرتوىي االضتاذ د. احالو ابساٍيه ولي، عنيدة نلية االدازة واالقتصاد ( ibrahemahlam@yahoo.com .) 

 ( االضتاذ د.خالد محدامني مريخاٌ، املػسف على زضالة املاجطتري، الربيد االلهرتوىي dr.khalidmirkhan@yahoo.com.) 

 ،زئيطة قطه ادازة االعنال االضتاذ د. مَابات ىوزي عبداهلل 
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