أوال:ىمعلوماتىذخصوةى
االضى  :إَٔر عثذ انحًٛذ انطماف
تارٚخ انًٛالد1964 :وو..
يحم انًٛالد :انجًٕٓرٚح انًُٛٛح -يحافظح تعس -يذٚر ّٚانشًاٚت -ٍٛانحعارو /انترتح.
انحانح االجتًاعٛح :يتسٔج.

عذد األٔالد :أرتعح.

انذرجح انعهًٛح :تاحج أكاد.ًٙٚ
انذلٛك ::لإٌَ إدار٘ ٔعهى االدارج
انتخصص انعاو :لإٌَ عاو انتخصص انذلٛك
انترتح.--
انكهٛح :انعهٕو اإلدارٚح َٔظى انًعهٕياخ –انترتح

انمطى :انًحاضثح ٔاالدارج

انعُٕاٌ انحان :ٙانجًٕٓرٚح انًُٛٛح تعس -انًطثح أياو يطتشفٗ انتعأٌ
عُٕاٌ انعًم :جايعح تعس( -يركس انثحٕث ٔدراضاخ انجذٖٔ)
انٓاتف الجٕال ()+967771946926 ()+967772182096

ترٚذ إنكترَٔEmail:anwar90197@yahoo.Com :ٙ

ثانوا:ىالمؤهالتىالعلموةىالحاصلىرلوهاى -:ى
- 1دكتٕراِ ف ٙانحمٕق ف ٙانتذتٛر اناليركس٘ نهًُاؼك انتجارٚح انحرج ف ٙجايعح يحًذ انخايص أكذال
انرتاغ انًغرب .
- 2ياجطتٛر ف ٙانحمٕق ف ٙتثطٛػ االجراءاخ االدارٚح جايعّ يحًذ انخايص أكذال انرتاغ انًغرب
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1991وو..
تكانٕرٕٚش ادارج رئٛط ٙفرع ٙيحاضثح -جايعح صُعاء 1991 َٕٕٛٚ

ثالثا:ىالخبراتىالعملوةىوالوظوفوةى -:ى
 - 1يٕظف تٕزارت ٙانتعهٛى انعانٔ ٙانثحج انعهً ٔ ٙانترتٛح ٔانتعهٛى يٍ عاو 1991وو1998--و
 - 2أضتار يحاظر غٛر يتفرغ تكهٛح انحمٕق جايعح تعسٔيشرفاً عهٗ تعط انثحٕث انتكًٛهٛح ف ٙانمإٌَ

انعاو خالل2007و2008-و
 - 3أضتار يحاظر غٛر يتفرغ تكهٛح انعهٕو االدارٚح جايعح تعس ف ٙانمإٌَ انتجار٘ خالل انعاو -2007
2008و
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 - 4أضتار يحاظر غٛر يتفرغ تانعذٚذ يٍ انكهٛاخ نهعهٕو اإلدارٚح ف ٙانجايعاخ انخاصح2011-2007و.

رابعا:ىالدوراتىوالمهارات-:ى
 - 1دٔرج ف ٙانهغح االَجهٛسٚح ف ٙيركس انهغاخ ف ٙجايعح تعس نالشٓر2007/6-1و
يتٕضػ..
 - 2إجادج انهغح اإلَجهٛسٚح تًطتٕٖ يتٕضػ
يتٕضػ..
 - 3إجادج انتعايم يع انحاضٕب تًطتٕٖ يتٕضػ

خامداً:ىاإلنتاجىالعلميى -:ى
 -1دراضح تعُٕاٌ انتذتٛر اناليركس٘ نهًُاؼك انتجارٚح انحرج دراضح تحهٛهٛح ضٕض ٕٛالتصادٚح فٙ
اؼار انتكايم االله ًٙٛانعرتٙ
 -2دراضح تعُٕاٌ تثطٛػ اإلجراءاخ ٔعمهُح تذتٛر انًُظًاخ(انًفاْٛى-انًثادئ-االْذاف-االضانٛة)
 -3دراضح تعُٕاٌ أخاللٛاخ انعًم االكادٔ ًٙٚاالدار٘ (انجايعح ٔعٕايم انُٕٓض تٓا )
تادعاًىالموادىالتيىدردها ى
- 1قانون تجاري

( كهيت انعهوو اإلداريت جامعت تعز ).

 - 2إدارة اعمال

انتربت))
(كهيت انعهوو االداريت –جامعه تعز فرع انتربت

-3إدارة عامت

(كهيت انعهوو االداريت –جامعت تعز فرع انتربت)

مبادئ انقانون اندوني انعاو
--4مبادئ

انسعيد))
كهيه انعهوو اإلسالميت وانتطبيقيت – جامعت انسعيد
((كهيه

-5ادارة فرق انعمم

(كهيت انحكمت نهعهوو انطبيت وانتقنيت-تعز)

-6قانون تجاري

(انجامعت انيمنيت فرع تعز )
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