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ىمعلوماتىذخصوة:ىأوال

  إَٔر عثذ انحًٛذ انطمافإَٔر عثذ انحًٛذ انطماف::االضى االضى 

. و. و19641964: : تارٚخ انًٛالدتارٚخ انًٛالد

- يحافظح تعس- انجًٕٓرٚح انًُٛٛح: يحم انًٛالديحم انًٛالد انترتح/ انحعارو- - يذٚرّٚ انشًاٚتٍٛيذٚرّٚ انشًاٚتٍٛ- يحافظح تعس- انجًٕٓرٚح انًُٛٛح:  . . انترتح/ انحعارو

.يتسٔج: انحانح االجتًاعٛحانحانح االجتًاعٛح . أرتعح:  عذد األٔالد عذد األٔالد                                .يتسٔج:  . أرتعح: 

. . تاحج أكادًٚٙتاحج أكادًٚٙ: : انذرجح انعهًٛحانذرجح انعهًٛح

  لإٌَ إدار٘ ٔعهى االدارجلإٌَ إدار٘ ٔعهى االدارج:  انتخصص انذلٛك:  انتخصص انذلٛكلإٌَ عاولإٌَ عاو: : انتخصص انعاوانتخصص انعاو

                  انًحاضثح ٔاالدارجانًحاضثح ٔاالدارج  :انمطى:انمطى.     .     -انترتح-انترتح–– َٔظى انًعهٕياخ  َٔظى انًعهٕياخ   انعهٕو اإلدارٚح  انعهٕو اإلدارٚح:انكهٛح:انكهٛح

- انجًٕٓرٚح انًُٛٛح تعس: انعُٕاٌ انحانٙانعُٕاٌ انحانٙ   انًطثح أياو يطتشفٗ انتعأٌانًطثح أياو يطتشفٗ انتعأٌ- انجًٕٓرٚح انًُٛٛح تعس: 

- جايعح تعس: عُٕاٌ انعًمعُٕاٌ انعًم (يركس انثحٕث ٔدراضاخ انجذٖٔ)- جايعح تعس:    (يركس انثحٕث ٔدراضاخ انجذٖٔ)

  +(+(967771946926967771946926+()+()967772182096967772182096 ) )جٕالجٕالانٓاتف الانٓاتف ال

  EEmmaaiill::aannwwaarr9900119977@@yyaahhoooo..CCoomm  :ترٚذ إنكترَٔٙ:ترٚذ إنكترَٔٙ

ى:-المؤهالتىالعلموةىالحاصلىرلوهاى:ىثانوا
فٙ انحمٕق فٙ انتذتٛر اناليركس٘ نهًُاؼك انتجارٚح انحرج فٙ  جايعح يحًذ انخايص أكذال فٙ انحمٕق فٙ انتذتٛر اناليركس٘ نهًُاؼك انتجارٚح انحرج فٙ  جايعح يحًذ انخايص أكذال دكتٕراِ دكتٕراِ   --11

  ..انرتاغ انًغرب انرتاغ انًغرب 

  فٙ انحمٕق فٙ تثطٛػ االجراءاخ االدارٚح جايعّ يحًذ انخايص أكذال انرتاغ انًغرب فٙ انحمٕق فٙ تثطٛػ االجراءاخ االدارٚح جايعّ يحًذ انخايص أكذال انرتاغ انًغرب ياجطتٛر ياجطتٛر   --22
  

جايعح صُعاء َٕٕٚٛ - رئٛطٙ فرعٙ يحاضثحادارج ادارج تكانٕرٕٚش تكانٕرٕٚش   33   .و.و19199191جايعح صُعاء َٕٕٚٛ - رئٛطٙ فرعٙ يحاضثح

ى:-الخبراتىالعملوةىوالوظوفوةى:ىثالثا
  وو19981998-و-و19911991تٙ انتعهٛى انعانٙ ٔانثحج انعهًٙ ٔ انترتٛح ٔانتعهٛى  يٍ عاو تٙ انتعهٛى انعانٙ ٔانثحج انعهًٙ ٔ انترتٛح ٔانتعهٛى  يٍ عاو يٕظف تٕزاريٕظف تٕزار  --11

ٔيشرفًا عهٗ تعط انثحٕث انتكًٛهٛح فٙ انمإٌَ ٔيشرفًا عهٗ تعط انثحٕث انتكًٛهٛح فٙ انمإٌَ  جايعح تعس جايعح تعسانحمٕق انحمٕق أضتار يحاظر غٛر يتفرغ تكهٛح أضتار يحاظر غٛر يتفرغ تكهٛح   --22

  وو20082008-و-و20072007خاللخاللانعاو انعاو 

--20072007 فٙ انمإٌَ انتجار٘ خالل انعاو  فٙ انمإٌَ انتجار٘ خالل انعاو ايعح تعسايعح تعس انعهٕو االدارٚح ج انعهٕو االدارٚح جأضتار يحاظر غٛر يتفرغ تكهٛحأضتار يحاظر غٛر يتفرغ تكهٛح  --33

  وو20082008



  22  

  ..وو20112011--20072007أضتار يحاظر غٛر يتفرغ تانعذٚذ يٍ انكهٛاخ نهعهٕو اإلدارٚح فٙ انجايعاخ انخاصحأضتار يحاظر غٛر يتفرغ تانعذٚذ يٍ انكهٛاخ نهعهٕو اإلدارٚح فٙ انجايعاخ انخاصح  --44

ى:-الدوراتىوالمهارات:ىرابعا
  وو20072007//66--11دٔرج فٙ انهغح االَجهٛسٚح فٙ يركس انهغاخ فٙ جايعح تعس نالشٓردٔرج فٙ انهغح االَجهٛسٚح فٙ يركس انهغاخ فٙ جايعح تعس نالشٓر  --11

  .إجادج انهغح اإلَجهٛسٚح تًطتٕٖ يتٕضػ.إجادج انهغح اإلَجهٛسٚح تًطتٕٖ يتٕضػ  --22

  .إجادج انتعايم يع انحاضٕب تًطتٕٖ يتٕضػ.إجادج انتعايم يع انحاضٕب تًطتٕٖ يتٕضػ  --33

ى:-اإلنتاجىالعلميى:ىخامدًا
انتذتٛر اناليركس٘ نهًُاؼك انتجارٚح انحرج  دراضح تحهٛهٛح ضٕضٕٛ التصادٚح  فٙ انتذتٛر اناليركس٘ نهًُاؼك انتجارٚح انحرج  دراضح تحهٛهٛح ضٕضٕٛ التصادٚح  فٙ دراضح تعُٕاٌ دراضح تعُٕاٌ --11

اؼار انتكايم االلهًٛٙ انعرتٙ  اؼار انتكايم االلهًٛٙ انعرتٙ  

 (االضانٛة-االْذاف-انًثادئ-انًفاْٛى) ٔعمهُح تذتٛر انًُظًاخ (االضانٛة-االْذاف-انًثادئ-انًفاْٛى) ٔعمهُح تذتٛر انًُظًاخخخدراضح تعُٕاٌ تثطٛػ اإلجراءا- دراضح تعُٕاٌ تثطٛػ اإلجراءا- 22

                                  (انجايعح ٔعٕايم انُٕٓض تٓا )دراضح تعُٕاٌ أخاللٛاخ انعًم االكادًٚٙ ٔاالدار٘ -                                (انجايعح ٔعٕايم انُٕٓض تٓا )دراضح تعُٕاٌ أخاللٛاخ انعًم االكادًٚٙ ٔاالدار٘ -33

  

ىىتادعًاىالموادىالتيىدردهاتادعًاىالموادىالتيىدردها

.(كهيت انعهوو اإلداريت جامعت تعز  )قانون تجاري                            --11   .(كهيت انعهوو اإلداريت جامعت تعز  )قانون تجاري                          

كهيت انعهوو االداريت )إدارة اعمال                             --22   (جامعه تعز فرع انتربت(جامعه تعز فرع انتربت––كهيت انعهوو االداريت )إدارة اعمال                           

كهيت انعهوو االداريت )إدارة عامت                               -33  (جامعت تعز فرع انتربت (جامعت تعز فرع انتربت––كهيت انعهوو االداريت )إدارة عامت                               -

  (جامعت انسعيد(جامعت انسعيد––كهيه انعهوو اإلسالميت وانتطبيقيت )كهيه انعهوو اإلسالميت وانتطبيقيت )مبادئ انقانون اندوني انعاو            -مبادئ انقانون اندوني انعاو            -44

 (تعز-كهيت انحكمت نهعهوو انطبيت وانتقنيت)ادارة فرق انعمم                        - (تعز-كهيت انحكمت نهعهوو انطبيت وانتقنيت)ادارة فرق انعمم                        -55

 (انجامعت انيمنيت فرع تعز  )قانون تجاري                            - (انجامعت انيمنيت فرع تعز  )قانون تجاري                            -66

  

                        


