
 

 

 ثـــذاحي ـرتـسيـ
      ------------- 

 

 وجـن الحـد الرحمـد عةـمحم
 

 معلوماج شخصيث
 9737تٌروح  : هكبو وخبرٌخ الوالدث

 هخأهل هو روضج ضهبن  :الوضع العبئمً
 طبرق  وعتد الرضهو  – ىبدٌب: ذالذج أوالد لدٌه     

 لتىبىً   :السىشٌج
 

 :الححصيل العلمي
 فً تٌروح األهرٌكٌجالسبهعج  – األعهبل ارثإدهبسشخٌر فً     9762
 فً تٌروح األهرٌكٌجالسبهعج  –تكبلورٌوس فً االكخصبد    9769
 الضرر  اإلشالهٌجذبىوٌج الهلبصد  –التكبلورٌب المتىبىٌج اللشن الذبىً    9755

 
 :اللغــــــاج

 (همن تبلفرىشٌج)  اىكمٌزي  –عرتً 
 

 :السيرت المههيث
الخطوط السوٌج   األوشطهدٌر عبن شركج طٌراو الشرق  – إدارثس هسمس رئٌ ضبلٌب  – 9776
 المتىبىٌج
 هصرف لتىبو  –الهبلٌج والعلبرٌج  األصولهدٌر   9776 -9771
 هصرف لتىبو –( األزهبح إدارث)شبر ضبكن هصرف لتىبو هشخ   9771 -9764
 اإلضصبءاحدٌر ىبئة ه رختج إلىركً ودي بالخضق تهصرف لتىبو تصفج اكخص 9764 -9769

 .والدراشبح االكخصبدٌج
 

 

 

 



 :هشاطاج مههيث أخرى
 AACO)االخضبد العرتً لمىلل السوي  –عضو المسىج الخىفٌذٌج )  ضبلٌب – 0292
9776 – 0222  
  (AACO)رئٌس المسىج الخىفٌذٌج لالخضبد العرتً لمىلل السوي    0225– 0222

 (AACO)وي رئٌس االخضبد العرتً لمىلل الس   0220 – 0229

  (IATA)الهىظهج الدولٌج لمىلل السوي  – الضكبنعضو هسمس   0223 – 9776

 

 اهــــجازاج
هو  هخخبلٌٌوتعد علدٌو الخطوط السوٌج المتىبىٌج  –كبد عهمٌج إصالش شركج طٌراو الشرق األوشط 

هخبتعج خضلٌق ىخبئز  وخهكىح هو 0220شركج راتضج اتخداء هو العبن  أصتضحالخشبئر الفبدضج تضٌد 
 0226فً العبن .  0225و  0223العبهٌو  تٌوالخً واسههب لتىبو اٌسبتٌج خضح أكذر الظروف الضبغطج 

شركج طٌراو فً العبلن لسهج األرتبش  03صىفح شركج طٌراو الشرق األوشط هو ضهو أفضل 
 .الخشغٌمٌج واألرتبش الصبفٌج عمى ضد شواء

 
 هشاطاج ثقافيث واجحماعيث

 تٌروح  –رئٌس سهعٌج اإلصالش االسخهبعً   ضبلٌب -9772
 تٌروح  –ESA) )الهعهد العبلً لألعهبل  - عضو هسمس اإلشراف  ضبلٌب -9774
 عضو هسمس أهىبء سهعٌج الهلبصد الخٌرٌج اإلشالهٌج فً تٌروح  ضبلٌب -0224
 تٌروح  –كٌج لسىج دعن صىدوق الهىص الدراشٌج فً السبهعج االهرٌ –عضو شرف   ضبلٌب -2007

 
 مثـــــأوس

 الترازٌل -هىدوروكج ترخ  -تراىكو  رٌودي وشبن    0222
 فرىشب  -رختج فبرس   - وشبن سوكج الشرف   0222
 لتىبو – هىدوروكرختج  - الوطىً األرزوشبن     0223

 تمسٌكب -هو  رختج ضبتط   –وشبن لٌوتولد    2011
  0299خهوز   تٌروح
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 .ان هذو السيرت الذاحيث هشرج وفق المعلوماج الحي زودها ةها صاحب العالقث: مالحظث

 


