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سيـــرة ذاتيــــة 
 

 

 عثس انكطَى هطيٍ: اإلسم واللقب

والَح جُسوتح -  تفطَاَح1973 أكرىتط 15: تاريخ الىالدة ومكانها

. يرعوج وأب ألضتعح أطفال: الحالة االجتماعية

 

: المستىي التعليمي

 1996جىَهُح )اذرظاص عهىو ؼُاؼُح - األؼراشَح فٍ انحمىق 

- يٍ كهُح انحمىق وانعهىو انؽُاؼُح ترىَػ (تًالحظح لطَة يٍ انحؽٍ

. (انًُاض حانُا) 3جايعح ذىَػ

  يٍ انًعهس انثاَىٌ انًررهظ تجُسوتح (1992جىاٌ )تاكانىضَا آزاب. 

 

: الىضعية المهنية واإلدارية

  2015 جىاٌ 25وظَط يفىع يُص. 

  يسَط يؽاعس تفطَك انسضاؼاخ وانثحىز انًكهّف تحمىق اإلَؽاٌ تىحسج

 .2010 جىَهُح 23حمىق اإلَؽاٌ يُص 

  ضئُػ لؽى تفطَك انسضاؼاخ وانثحىز انًكهّف تحمىق اإلَؽاٌ تىحسج

 .2009 جىاٌ 06حمىق اإلَؽاٌ يُص 

  (. 2003 أفطَم 10يُص )يؽرشاض انشؤوٌ انراضجُح

  ٍ2003 أفطَم 09 إنً 1997 ياٌ 05كاذة شؤوٌ ذاضجُح ي. 

 ذّى ذعٍُُُ تـ: 

 وإنً 2011تساَح يٍ أوخ  (زونح لطط)ؼفاضج ذىَػ تانّسوحح  -

 . 2016 أوخ 31غاَح 
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 2003تساَح يٍ غطج أوخ  (ؼهطُح ُعًاٌ)ؼفاضج ذىَػ تًؽمظ  -

َائة انؽفُط نًسج ؼُرٍُ يٍ ؼُح ) 2008 جىَهُح 31وإنً غاَح 

(. 2005 إنً ؼُح 2003

 2001 جاَفٍ 16اإلزاضج انعايح نهشؤوٌ انعطتُح واإلؼاليُح يُص  -

يكهّف تًهفٍ انرعاوٌ تٍُ ذىَػ ) 2003 جىَهُح 31إنً غاَح 

 .(وكّم يٍ ؼىضَا ولطط

 ياٌ 05إزاضج انشؤوٌ انماَىَُح وانرطجًح انكراتُح وانشفىَح يٍ  -

 .2001 جاَفٍ 15 إنً غاَح 1998

 

: التربصات والدورات التكىينية

  ًيٍ انًسضؼح انىطُُح نإلزاضج تثاضَػ " شهازج اذرظاص"يرحظم عه

 09 – ؼثرًثط 14)" حًاَح حمىق اإلَؽاٌ"فٍ زوضج ذكىَُُح تعُىاٌ 

 (.2009أكرىتط 

  ٍُُُّشهازج يشاضكح فٍ انسوضج انركىَُُح وانرأهُهُح نهستهىياؼٍُُ انًع

- 01)تانراضج انًُظًح يٍ لثم انًعهس انستهىياؼٍ نهركىٍَ وانسضاؼاخ 

 (.2003 جىَهُح 08

  انًررظظح فٍ يجال انستهىياؼُح 21شهازج يشاضكح فٍ انسوضج 

فُفطٌ - 2001ؼثرًثط )تاكؽراٌ - تاألكازًَُح انستهىياؼُح تئؼالو آتاز

2002.) 

 شهازج يشاضكح فٍ زوضج ذكىَُُح تًطكع انسضاؼاخ انرجاضَح  تًسضَس -

 زَؽًثط 11-  ؼثرًثط28)" انرجاضج وااللرظاز انسونٍ"اؼثاَُا فٍ يجال 

1998.) 

  انرٍ " األَاو انرسضَثُح فٍ يجال انؽُاحح"شهازج يشاضكح فٍ زوضج

َظًرها انًُظًح انعانًُح نهؽُاحح وانًىجهح نهستهىياؼٍُُ انفطاَكفىٍَُُ 

 (.1998 زَؽًثط 16- 14: يسضَس)

 يؽرىي - شهازج يشاضكح فٍ انسوضج انركىَُُح نرعهى انهغح اإلؼثاَُح

 (.1998 زَؽًثط 11-  ؼثرًثط28)تًسضَس - أؼاؼٍ
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  شهازج يشاضكح فٍ انسوضج انركىَُُح األؼاؼُح نكرثح انشؤوٌ انراضجُح

 ياٌ 05)انًُظًح يٍ لثم انًعهس انستهىياؼٍ نهركىٍَ وانسضاؼاخ 

 (.1999 ياٌ 05- 1997

 

: األنشطة األخري

  كاذة لاض يؽاعس تانكراتح انماضج نًجهػ األيٍ انمىيٍ تطئاؼح

 .2017 ياضغ 27انجًهىضَح يُص 

  ٌعضى تانهجُح انىطُُح نهماَىٌ انسونٍ اإلَؽاٍَ يًثال عٍ وظاضج انشؤو

لطاض يٍ وظَط انعسل وحمىق اإلَؽاٌ ) 2009 أوخ 04انراضجُح يُص 

 َرعهك ترؽًُح أعضاء انهجُح انىطُُح 2009 جىَهُح 30يؤضخ فٍ 

 أوخ 04 تراضَد 62انطائس انطؼًٍ عسز - نهماَىٌ انسونٍ اإلَؽاٍَ

2009.) 

  ذكهُفٍ يٍ لثم عُاَح انؽُس وظَط انشؤوٌ انراضجُح نهعًم طهة نجُح

انظُاغح انراتعح نرهُح انطىاضا وانًراتعح انرٍ ذّى ذطكُعها تانسَىاٌ َىو 

، وشنك تًُاؼثح 2003 ياٌ 05 ياضغ إنً غاَح اَرهاء يهايها َىو 20

 .2003 ياضغ 20اَسالع انحطب األيطَكُح عهً انعطاق فٍ 

  انستهىياؼُىٌ انشثاٌ ولضاَا "انًشاضكح فٍ يهرمً زونٍ تاألضزٌ حىل

اٌ)" األيٍ اإلَؽاٍَ ًّ (. 2000 َىفًثط 26- 24: ع

 

صدد اإلنجاز ث المنجزة أو هي ب : البحو

  زفعح انًطحىو انظازق )ضؼانح ذرى ذطتض نكرثح انشؤوٌ انراضجُح

 La liberté des mers et la protection des zones de » ذحد عُىاٌ (انًمسو

«pêche au-delà de la mer territoriale »  –  انًسضؼح انىطُُح نإلزاضج

(1997 -1999  .)

: اللّغــــات

 انعطتُح .
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 انفطَؽُح. 

 األَمهُعَح. 

 اإلؼثاَُح .

: اإلعالمية

  َظاو"Word "

  َظاو"Excel" 

 األَرطَاخ 

: الهىاية

 انًطانعح .

 ًانًىؼُم. 

 انظُس. 

 


