
 

 انسيزح انذاريخ
 

 يحًٕد ريعبٌ انؼشة ػجذِ رسق

 يذرص ثمسى انذراسبد انسيبحيخ

  جبيؼخ يذيُخ انسبداد–كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق 

  يحبفظخ انًُٕفيخ– يذيُخ لٕيسُب –ش يذرسخ انًسبػٗ يٍ ش انجالء 4

   m_ramadan1983@yahoo.com: انجزيذ االنكززَٔٗ 

 00201116545985: رهيفٌٕ 

00201010448334 

 

 

1983 يىليى 15: ربريخ انًيالد  

يسهى: انذيبَخ   

متزوج: انحبنخ االجزًبػيخ  

مصري: انجُسيخ   

 إعفاء نهائى: انخذيخ انؼسكزيخ
 

 

 

 

رخصص ادارح "  لسى انذراسبد انسيبحيخ – 2014دكزٕراِ انفهسفخ فٗ انذراسبد انسيبحيخ  - 1

دٔر ):  فٗ يٕظٕع ثؼُٕاٌ –جبيؼخ يذيُخ انسبداد - كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق " - أػًبل سيبحيخ 

 .(انضمبفخ انزُظيًيخ فٗ انزغييز انزُظيًٗ ثشزكبد انسيبحخ انًصزيخ 

 انجيبَبد انشخصيخ

 انًئْالد انؼهًيخ
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رخصص ادارح أػًبل - "  لسى انذراسبد انسيبحيخ – 2010 يبجسزيز انذراسبد انسيبحيخ – 2

ادارح انٕلذ كًيشح  ) فٗ يٕظٕع ثؼُٕاٌ – جبيؼخ حهٕاٌ – كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق –" سيبحيخ

 .(رُبفسيخ فٗ شزكبد انسيبحخ انًصزيخ

 – كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق – رخصص انذراسبد انسيبحيخ – ثكبنٕريٕص انسيبحخ ٔانفُبدق – 3

 .ثزمذيز يًزبس يغ يزرجخ انشزف- 2004 دٔر يبيٕ –جبيؼخ انًُٕفيخ 

 

 

 

  جبيؼخ يذيُخ انسبداد ثذءا – كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق –يذرص ثمسى انذراسبد انسيبحيخ 

  .1/9/2014يٍ 

  جبيؼخ يذيُخ انسبداد – كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق –يذرص يسبػذ ثمسى انذراسبد انسيبحيخ 

 .2014 ٔحزٗ 2010فٗ انفززح يٍ 

  جبيؼخ يذيُخ انسبداد فٗ انفززح – كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق –يؼيذ ثمسى انذراسبد انسيبحيخ 

 .2009 ٔحزٗ 2005يٍ 

  جبيؼخ يذيُخ انسبداد  ثذءًا يٍ – كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق –يذيز ٔحذح انخذيبد انسيبحيخ 

 .2017فجزايز 

  جبيؼخ يذيُخ انسبداد – كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق –يسبػذ يذيز ٔحذح انخذيبد انسيبحيخ 

 .2015 ٔحز2008ٗيُذ 

  جبيؼخ يذيُخ –ػعٕ انفزيك انزُفيذٖ نًشزٔع انجٕدح ٔاالػزًبد ثكهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق 

 .2016 فٗ CIQAP ٔحزٗ اَزٓبء يشزٔع انــ 2007انسبداد يُذ 

  ػعٕ انفزيك انزُفيذٖ نًشزٔع رؽٕيز انزؼهيى انسيبحٗ ثبسزخذاو ثزايج انًحبكبح

 .2007 جبيؼخ يذيُخ انسبداد – كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق –االنكززَٔيخ 

  رفٕيط انسهؽخ – ادارح االجزًبػبد –ادارح انٕلذ  )يذرة نجزايج انزًُيخ انجشزيخ – 

 انؼزض انفؼبل  ٔغيزْب يٍ انجزايج انزذريجيخ –رشخيص ٔادارح ٔرغييز انضمبفخ انزُظيًيخ 

 .(فٗ يجبل انزًُيخ انجشزيخ 

 

 

 

  انًُحخ انًمذيخ يٍ ٔساإح انشجبة ثبنزؼبٌٔ يغ –ثزَبيج يٓبراد اػذاد لبدح انًسزمجم 

 .4/5/2017- 30/4/2017يٍ - أكبديًيخ انسبداد نهؼهٕو اإلداريخ

 انخجزاد انًُٓيخ

 انذٔراد انزذريجيخ



  يزكش رًُيخ لذراد - فٗ انًئسسبد انزؼهيًيخ " انُبص"انزذريت ػهٗ ثزَبيج ادارح انجشز

 .2016 – جبيؼخ يذيُخ انسبداد –أػعبء ْيئخ انزذريس ٔانميبداد 

  َٗٔيزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج انزؼهى االنكزز 

  .2015 – جبيؼخ يذيُخ انسبداد –ٔانميبداد 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ –انزذريت ػهٗ ثزَبيج يؼبييز انجٕدح فٗ انؼًهيخ انزؼهيًيخ 

  .2015 – جبيؼخ يذيُخ انسبداد –انزذريس ٔانميبداد 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج يزؽهجبد انزمذو نالػزًبد 

 .2015 جبيؼخ يذيُخ انسبداد –

  جبيؼخ – يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج رصًيى انًمزر 

 .2015يذيُخ انسبداد 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج ادارح انٕلذ ٔاالجزًبػبد 

 .2015 جبيؼخ يذيُخ انسبداد –

  ٔحذح ادارح انجٕدح –انزذريت ػهٗ ثزَبيج جذٔل انًٕاصفبد ٔثُبء االخزجبر انجيذ 

 .24/11/2014جبيؼخ يذيُخ انسبداد يٍ - كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق- ٔاالػزًبد

  كهيخ انسيبحخ -  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–انزذريت ػهٗ ثزَبيج رٕصيف انجزايج

 .22/10/2014-21جبيؼخ يذيُخ انسبداد - ٔانفُبدق

  ٗكهيخ انسيبحخ -  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–انزذريت ػهٗ ثزَبيج انزمٕيى انذار

 .22/9/2014-21جبيؼخ يذيُخ انسبداد - ٔانفُبدق

  كهيخ -  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–انزذريت ػهٗ ثزَبيج انًزاجؼخ انذاخهيخ ٔانخبرجيخ

 .29/9/2014-28جبيؼخ يذيُخ انسبداد - انسيبحخ ٔانفُبدق

  ٗيزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج ادارح انفزيك انجحض 

 .2013ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب 

  يزكش رًُيخ لذراد –انزذريت ػهٗ ثزَبيج انجٕاَت انًبنيخ ٔانمبََٕيخ فٗ األػًبل انجبيؼيخ 

 .2013أػعبء ْيئخ انزذريس ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء –انزذريت ػهٗ ثزَبيج يؼبييز انجٕدح فٗ انؼًهيخ انزذريسيخ 

 .2013ْيئخ انزذريس ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج انسبػبد انًؼزًذح 

 .2013ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب 

  يزكش رًُيخ لذراد –انزذريت ػهٗ ثزَبيج يٓبراد االرصبل فٗ أًَبغ انزؼهيى انًخزهفخ 

 .2013أػعبء ْيئخ انزذريس ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب 



  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ –انزذريت ػهٗ ثزَبيج َظى االيزحبَبد ٔرمٕيى انؽالة 

 .2013انزذريس ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب 

  ٌانزحهيم االحصبئٗ انسيبحٗ ثبسزخذاو ثزَبيج " دٔرح رذريجيخ ثؼُٕاSPSS " فٗ انفززح

 كهيخ انسيبحخ – ٔحذح انخذيبد انسيبحيخ – 24/11/2012 انٗ 3/11/2012يٍ 

 . جبيؼخ يذيُخ انسبداد–ٔانفُبدق 

  يزكش َظى –يٓبراد اسزخذاو لٕاػذ انجيبَبد انؼبنًيخ فٗ اػذاد انزسبئم ٔاألثحبس انؼهًيخ 

  .2009 ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب –ٔركُٕنٕجيب انًؼهٕيبد 

  ٗانزخصخ انذٔنيخ نميبدح انحبست اآلنICDL 2008.  

  انزذريت ػهٗ ثزَبيجUser Adoption Services ( Eagle Program) – شزكخ 

 .KCC 2008 ٔشزكخ األفزيميخ نزًُيخ انًٕارد انجشزيخ Oracleأٔراكم 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج رُظيى انًئرًزاد انؼهًيخ 

  .2008 ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب –ٔانميبداد 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج سهٕكيبد انًُٓخ 

  . 2008 ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب –ٔانميبداد 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج انزؼهى يذٖ انحيبح 

  .2007 ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب –ٔانميبداد 

  ًٗيزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج أسبنيت انجحش انؼه 

  .2007 ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب –ٔانميبداد 

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس ٔانميبداد –انزذريت ػهٗ ثزَبيج انزذريس انفؼبل 

  .2006 ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب –

  يزكش رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ انزذريس –انزذريت ػهٗ ثزَبيج يٓبراد انؼزض انفؼبل 

  .2006 ثجبيؼخ انًُٕفيخ ٔانًؼزًذ دٔنيًب –ٔانميبداد 

 

 

  كهيخ انسيبحخ -  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–" يٕاصفبد انٕرلخ االيزحبَيخ" ٔرشخ ػًم

 .21/12/2014جبيؼخ يذيُخ انسبداد - ٔانفُبدق

  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–" رٕصيف ثزايج لسى انذراسبد انسيبحيخ" ٔرشخ ػًم  -

 .16/11/2014جبيؼخ يذيُخ انسبداد - كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق

  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–" يمززح الئحخ لسى انذراسبد انسيبحيخ" ٔرشخ ػًم  -

 .19/10/2014جبيؼخ يذيُخ انسبداد - كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق

 انًئرًزاد ٔٔرش انؼًم



  كهيخ -  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–" انُشز انؼهًٗ ٔحمٕق انًهكيخ انفكزيخ" ٔرشخ ػًم

 .11/6/2014جبيؼخ يذيُخ انسبداد - انسيبحخ ٔانفُبدق

  ٔحذح ادارح –" آنيخ رشجيغ انؽالة انًزفٕليٍ ٔرحفيش انؽالة انًزؼضزيٍ" ٔرشخ ػًم 

 .29/5/2014جبيؼخ يذيُخ انسبداد - كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق- انجٕدح ٔاالػزًبد

  َزبئج سيبرح انًزبثؼخ ٔانذػى انفُٗ نًشزٔػبد انزؽٕيز انًسزًز ٔانزؤْيم " ٔرشخ ػًم

كهيخ انسيبحخ -  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–" خؽػ ػًم- َمبغ رحسيٍ)نالػزًبد 

 .12/3/2014جبيؼخ يذيُخ انسبداد - ٔانفُبدق

  اإلػذاد نشيبرح انًزبثؼخ ٔانذػى انفُٗ نًشزٔػبد انزؽٕيز انًسزًز ٔانزؤْيم " ٔرشخ ػًم

جبيؼخ يذيُخ انسبداد - كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق-  ٔحذح ادارح انجٕدح ٔاالػزًبد–" نالػزًبد

26/2/2014. 

  انزثغ انضبَٗ يٍ يشزٔع انـ" ٔرشخ ػًمCIQAP"  ٔحذح ادارح انجٕدح –رإٖ ٔأفكبر 

 .22/1/2014جبيؼخ يذيُخ انسبداد - كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق- ٔاالػزًبد

  رفؼيم دٔر دٔائز انجٕدح ثًشزٔع انـ" ٔرشخ ػًمCIQAP " – ٔحذح ادارح انجٕدح 

 .25/12/2013جبيؼخ يذيُخ انسبداد - كهيخ انسيبحخ ٔانفُبدق- ٔاالػزًبد

  يئسسبد انزؼهيى في انًئرًز انؼهًٗ نزحسيٍ جٕدح ثزايج انذراسبد انؼهيب فيانًشبركخ 

 26-25 جبيؼخ انًُٕفيخ يٍ –" يٕاجٓخ انزحذيبد ٔرٕجّ َحٕ انًسزمجم ٔانزًُيخ"انؼبنٗ 

 . 2009فجزايز 

  كهيخ انسيبحخ – يصز ٔانٕؼٍ انؼزثٗ في يئرًز انزًُيخ انسيبحيخ ٔاألصزيخ فيانًشبركخ 

 . 2005 أثزيم 28-27 جبيؼخ لُبح انسٕيس يٍ –ٔانفُبدق 

 

 

   رذريس انًٕاد انزبنيخ نًزحهخ انجكبنٕريٕص: 

 اإلػالٌ ٔاإلػالو – دراسخ جذٖٔ انًشزٔػبد انسيبحيخ –انسيبحخ انززفيٓيخ ٔانزيبظيخ  )

 ( (3) نغخ أجُجيخ يزخصصخ –رُظيى ٔادارح انًُشآد انسيبحيخ -  ألبنيى سيبحيخ–انسيبحٗ 

  ( دكزٕراِ – يبجسزيز –دثهٕو  )رذريس انًٕاد انزبنيخ نًزحهخ انذراسبد انؼهيب 

 دراسخ جذٖٔ انًشزٔػبد –( 2 ، 1) نغخ أجُجيخ يزخصصخ –اػالٌ ٔاػالو سيبحٗ  )

فٗ  حذيضخ ارجبْبد – انسيبحيخ انًٕارد رخؽيػ – انسيبحٗ  اسززاريجيبد انزسٕيك–انسيبحيخ 

 رُظيى ٔادارح األحذاس انخبصخ، ارجبْبد حذيضخ في انسيبحخ، ادارح –انزسٕيك انسيبحٗ 

 (انًمبصذ انسيبحيخ، ادارح انًٕارد انجشزيخ في انسيبحخ

 األػجبء انزذريسيخ 



  انؼبييٍ -  جبيؼخ يذيُخ انسبداد –اَزذاة جشئٗ انٗ يؼٓذ ثحٕس انجيئخ انصحزأيخ

  . نزذريس يمزر يسٕح انًٕارد انسيبحيخ2016/2017 ، 2015/2016انذراسييٍ 

 


