ضٍرج راذٍح
صالح جٍاد كاظى انهًاشً
يحم وذأرٌخ انىالدج :انؼراق /واضظ 1970
انرحصٍم انذراضً:
 حاصم ػهى شهادج انذراضح اإلػذادٌح /انفرع انؼهًً يٍ إػذادٌح انكىخ نهثٍٍُ.
 دتهىو فًُ انمطى انًذًَ /فرع صٍاَح انًثاًَ يٍ يؼهذ انركُىنىجٍا /تغذاد.
 تكانىرٌىش يحاضثح /كهٍح اإلدارج وااللرصاد -جايؼح واضظ وترمذٌر جٍذ جذا ػال
وتانرطهطم األول ػهى انذفؼح.
 حاصم ػهى شهادج انًاجطرٍر فً ػهىو انًحاضثح يٍ كهٍح اإلدارج وااللرصاد /جايؼح
واضظ.
 طانة دكرىراِ فً انجايؼح انًطرُصرٌح /كهٍح االدارج وااللرصاد – انطُح انثاٍَح.
 ذى ذؼًٍٍُ كرذرٌطً فً كهٍح انكىخ انجايؼح /لطى إدارج األػًال تًىجة األير اإلداري
انًرلى ن 3002 /2017 /1فً .2017/4/30
 حصهد ػهى انهمة انؼهًً يذرش يطاػذ تًىجة األير اإلداري انًرلى
أن 3447/2017/فً  2017/5/20انصادر يٍ كهٍح انكىخ انجايؼح.
 ذى ذكهٍفً تاألشراف ػهى انماػاخ اإليرحاٍَح نهجايؼاخ انحكىيٍح /جايؼح واضظ
تًىجة االير االداري انًرلى  4582فً  2017/8/19كهٍح انكىخ انجايؼح.
 ػضىا فً نجُح االػرراضاخ انًشكهح يٍ لثم انطٍذ انؼًٍذ تًىجة االير انًرلى 4092
فً .2017/7/26
 ذى ذكهٍفً تئدارج انذورج انخاصح تانًحاضثح انحكىيٍح وانُظاو انًحاضثً انًىحذ
تًىجة األير اإلداري انًرلى إن 7247/2017/فً كهٍح انكىخ انجايؼح ترارٌخ
.2017/12/3
 ادارج َذوج فً كهٍح انكىخ انجايؼح تؼُىاٌ يفهىو انًىازَح انؼايح واضهىب اػذادها فً
انؼراق تًىجة االير  2027فً .2018/4/24
 حانٍا ذذرٌطً فً كهٍح انكىخ انجايؼح انًؼررف تها يٍ لثم وزارج انرؼهٍى انؼانً
وانثحس .
 يرسوج وأب ل  5يٍ انثُاخ واألوالد.

انذوراخ:
 شهادج اجرٍاز دورج طرائك انرذرٌص انحذٌثح /جايؼح واضظ /يركس انرؼهٍى انًطرًر
.2016
 شهادج اجرٍاز اخرثار صالحٍح انرذرٌص /يكرة يطاػذ رئٍص انجايؼح نهشؤوٌ انؼهًٍح/
رئاضح جايؼح واضظ .2017
 شهادج يشاركح فً دورج اضرخذاو (كفاءج انحاضىب)/يركس االخرثاراخ انذونٍح /كهٍح
انكىخ انجايؼح .2017
 شهادج يشاركح فً دورج ضاليح انهغح انؼرتٍح انرً ألايها لطى انهغح انؼرتٍح /كهٍح
انكىخ انجايؼح .2017
 شهادج يشاركح فً دورج انهغح االَكهٍسٌح /يركس انرؼهٍى انًطرًر -جايؼح واضظ2018 /
 شهادج يشاركح فً كفاءج انحاضىب واالَررَد /يركس انرؼهٍى انًطرًر /جايؼح واضظ/
.2018
 شهادج يشاركح فً دورج فٍ االنماء وانصىخ انرً الايرها يؤضطح ضٍٍ نهثمافح
وانرًٍُح نهفررِ يٍ  2/24ونغاٌح  2018 /2/25تانرؼاوٌ يغ اذحاد االػاليٍٍٍ
واالراػٍٍٍ انؼرالٍٍٍ فرع واضظ.
انثحىز انًُشىرج وكرة انشكر:
 لثىل َشر فً يجهح كهٍح انكىخ انجايؼح انرً ذصذر ػٍ يركس انثحىز وانذراضاخ
وانُشر نهثحس انًىضى (دور انًىازَح انرمهٍذٌح فً هذر انًال انؼاو فً انؼراق/
دراضح ذطثٍمٍح ػهى يىازَح يذٌرٌح ذرتٍح واضظ نطُح  )2013فً .2016/8/22
 لثىل َشر فً يجهح َطك /وانرً ذصذر ػٍ انجًؼٍح انؼرالٍح نهذراضاخ انررتىٌح
وانُفطٍح وهً يجهح ػهًٍح يحكًح يرخصصح وانًؼرًذج يٍ لثم نجُح انررلٍاخ
انؼهًٍح فً انكراب انًرلى  936فً  2017/10/10ػٍ انثحس انًىضىو دور
انًحاضثح ػٍ انًطؤونٍح االجرًاػٍح فً ذؼسٌس ػاللح انًىاطٍ يغ يُظًاخ األػًال.
 كراب شكر يٍ يطاػذ رئٍص جايؼح واضظ نهشؤوٌ اإلدارٌح  8619فً .2017/ 6/7
 كراب شكر يٍ يكرة َائة رئٍص يجهص يحافظح واضظ  8905فً .2017/7/12
 كراب شكر يٍ كهٍح انكىخ انجايؼح/يكرة انؼًٍذ  1703فً 2017/4/12

 كراب شكر يٍ كهٍح انكىخ انجايؼح/يكرة انؼًٍذ  1777فً .2017/4/15
 كراب شكر يٍ اذحاد االػاليٍٍٍ واالراػٍٍٍ فً واضظ ري انؼذد  17فً .2018/3/6
 كراب شكر يٍ كهٍح انكىخ انجايؼح /يكرة انؼًٍذ  2054فً .2018/4/28
 كراب شكر يٍ انطٍذ رئٍص جايؼح واضظ /يكرة انطٍذ رئٍص انجايؼح ري انؼذد
 7237فً .2018/5/15
 انثرٌذ االنكرروًَ salahkut1970@Gmail.com
 رلى انًىتاٌم07801352061/ 07717023600 /

