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 انمؤهالد  انعهمٍخ               

 تونس. –المنظمة الدولية للهجرة  2016 –تبسيط  ليسانس 

  األكاديمية العربية مصر  2016 –المشاركة في حفل أختتام مهرجان الجنوب األول– 

 بيت الثقافة سبها.

  المتدربين   تدريبtot –2016        سبها. –األكاديمية العربية مصر 

  البورد األمريكي سبها. –المركز الكندي العالمي                   2015  مدرب المحترف 

    ليبيا        –بنغازي  -األكاديمية الليبية   2013      محاسبة  –ماجستير 

  ليبيا              –المعهد الوطني  سبها          2007   محاسبة  –بكالوريوس 

 انخجشح انعمهٍخ              

 

 2013 ثششٌخ. انمبنٍخ.مذسة رىمٍخ                   حزى االن 

  2013                              سبها.  –حبضش ثبنمعهذ انىطىً نإلداسحم 

 

 انمزحصم عهٍهانذوساد انزذسٌجٍخ 

 تبسيط ليسانسCEFE. TOT )2016) المنظمة الدولية للهجرة                          

 دورة اعداد المتدربين  TOT      )2016)معتمدة من البورد األمريكي الكندي 

                        )2015دورة المدرب المحترف )المركز الكندي العالمي 

 ثشامح  قمذ ثزذسٌجهب

 سجهب انمعهذ انىطىً نإلداسح              2016         و انمشاخعخ انذاخهٍخ           انشقبثخ 

   مكزت انثقبفخ و انمدزمع انمذوً خبنى                        2016انمحبسجخ انمبنٍخ نغٍش انمحبسجٍه 

  ثىغبصي. انهٍئخ انهٍجٍخ نإلغبثخ          2016       رجسٍط و فهم انمحبسجخ نغٍش انمحبسجٍه 

                        نٍم سجهب.مشكض انذ                2016       محسجخ انمزىسطخ 

  مشكض فٍضا سجهب.           2016   المزحبنمجبدئ انمحبسجخ نمىظفٍه مزقذمٍه       

 انقجىل نششكخ انجشٌقخ و رسىٌق انىفع        

                      انمعهذ انىطىً نإلداسح سجهب.            2015 انشقبثخ و انمشاخعخ انذاخهٍخ 

  انمعهذ انىطىً نإلداسح سجهب.                    2015محبسجخ األمىال انعبمخ و إعذاد انمشرجبد 

 انمعهذ انىطىً نإلداسح سجهب.          2015       نزقٍٍم اإلداء           رحهٍم انقىائم انمبنٍخ 

               ًانمعهذ انىطىً نإلداسح سجهب.             2015   رىمٍخ مهبساد انمشاخع انذاخه 

 شخصٍخ معهىمبد                           صىسح



  انمعهذ انىطىً نإلداسح سجهب.        2014 انمعهىمبد انمحبسجٍخ و دوسهب فً أرخبر انقشاس 

 ًانمعهذ انىطىً نإلداسح سجهب.              2014إعذاد انمٍضاوٍبد اإلداسٌخ نهحسبثبد انخزبم 

  انمعهذ انىطىً نإلداسح سجهب.          2014        مجبدئ انمحبسجخ نمشحهخ انزعهٍم انثبوىي 

  مشكض انذنٍم سجهب.                                      2014محبسجخ نغٍش انمحبسجٍه 

 انمعهذ انىطىً نإلداسح. 2013           )انىظشٌخ و انمعبٌٍش  ثحث رخشج هىأششاف ع 

 انمحبسجٍخ و أثشهب عهى انقىائم انمبنٍخ(      

  سجهب. انمعهذ انىطىً نإلداسح          2013        انزحهٍم انمبنً و انمشاخعخرذسٌس مبدرٍه 

                             انمعهذ انىطىً نإلداسح سجهب.             2013    انمٍضاوٍبد انزقذٌشٌخ 

 نإلداسح سجهب.انمعهذ انىطىً                   2013و انشقبثخ انذاخهٍخ        انمشاخعخ انذاخهٍخ 

 

 
 

 


