
 C.Vالسيزة الذاتيت 

 

 

: المعلىماث الشخصيت 

 

عالء انذٍَ سشذٌ يحًذ عجُذ  : االسى 

 mr-alaa82@msn.com: البزيذ االلكتزوني  

 شبسع انعىدح  –يعسكش رجبنُب : انعُىاٌ 

 909095499: سقى انهىَخ 

و 12/2/1982: تبسَخ انًُالد 

ركش  : انزُس 

يتضود  : انحبنخ االرتًبعُخ 

  0599435876:  رىال 

 

: المؤهل العلمي 

 

  ٍو 1999شهبدح انخبَىَخ انعبيخ فشع أدث. 

  و تقذَش عبو 2003 غضح  – ربيعخ األصهش –شهبدح انهُسبَس فٍ انحقىق

 .رُذ

  و 2004 يصش – ربيعخ عٍُ شًس –دثهىو دساسبد عهُب فٍ انقبَىٌ انعبو

 .تقذَش عبو رُذ 

 ٍو 2005 يصش – ربيعخ عٍُ شًس –دثهىو دساسبد عهُب فٍ انقبَىٌ انزُبئ

 .تقذَش عبو رُذ

  (يبرستُش)يعبدنخ يٍ وصاسح انتشثُخ وانتعهُى انعبنٍ نهذسرخ انزبيعُخ انخبَُخ     

 .فٍ انقبَىٌ

 

: الذوراث التذريبيت 

 

  يىضىعبتهب –يُتذي انًعهى انفهسطٍُُ _دوسح تذسَجُخ فٍ انكًجُىتش       :

 (Windows -Internet-Microsoft word )2007 و. 

  َقبثخ انًحبيٍُ انُظبيٍُُ–دوسح تذسَجُخ فٍ قبَىٌ االَتخبثبد – 

 و 2005

  يشكض –دوسح تذسَجُخ فٍ قبَىٌ أصىل انًحبكًبد انًذَُخ وانتزبسَخ 

 .و 2006 –سسبنخ انحقىق 

  يشكض سسبنخ انحقىق –دوسح تذسَجُخ فٍ قبَىٌ األحىال انشخصُخ – 

 .و 2006

  ٍُو2006 – يشكض سسبنخ انحقىق –دوسح تذسَجُخ فٍ قبَىٌ انتأي . 



  ٍَانصهُت –دوسح تذسَجُخ فٍ حقىق اإلَسبٌ وانقبَىٌ انذونٍ اإلَسب 

 0و 2010األحًش 

 

 

 

: اللغاث 

 

          انهغخ            قشاءح        كتبثخ        يحبدحخ 

         انعشثُخ         يًتبص        يًتبص        يًتبص 

           االَزهُضَخ      رُذ          رُذ           رُذ

 

: شهاداث الخبزة 

 

  نًذح حالث – غضح –يحبضش غُش يتفشغ فٍ كهُخ انحقىق ربيعخ األصهش 

 وحتً انفصم –و 2008/ 2007سُىاد وَصف يٍ انفصم األول 

 .و2011/ 2010األول 

  يحبضش غُش يتفشغ فٍ كهُخ انقبَىٌ وانًًبسسبد انقضبئُخ ربيعخ

 .و 2011-2010غضح نهعبو انذساسٍ - فهسطٍُ

  و 2012يحبضش فٍ كهُخ انحقىق ربيعخ غضح يٍ انعبو. 

  ٍُُو 2006 –إربصح يحبيبح َظبيُخ يٍ َقبثخ انًحبيٍُ انُظبي. 

  ٍو2013 –إربصح يحبيبح ششعُخ يٍ دَىاٌ انقضبء انششع. 

  ٌكًتطىع " هذف" شهبدح خجشح يٍ انهُئخ انفهسطُُُخ نخقبفخ حقىق اإلَسب

 .و2007/ 2006 –ألكخش يٍ سُخ 

  وحتً تبسَخه 2013يحبضش فٍ ربيعخ غضح يُز . 

 

: األبحاث 

 

  ٌطشق اختُبس سئُس انزًهىسَخ فٍ انُظبو "ثحج غُش يُشىس ثعُىا

 .و 2004" انشئبسٍ

  ٌانذفبع انششعٍ كسجت يٍ أسجبة اإلثبحخ"ثحج غُش يُشىس ثعُىا "

 . و 2005

 

: مهاراث أخزي   

 

 إربدح ثشايذ انكًجُىتش(word – Internet-Microsoft) .  

  حت انقشاءح وانًطبنعخ. 

                                                                    يًبسسخ انشَبضخ ويتبثعتهب


