
  

Curriculum vitae:
 
 
 
 

 و ،ا و ،ا..  

bbbbeennaarrffaa@@  

 

  وأم  و20092009أم      ..  

      وأم  عا   دأ  دة      وأم  عا   دأ  دة20112011          

  وأم   وأم     20192019   م  م 

ا  إطر د   ا    اارد ا  أل ات    ا  إطر د   ا    اارد ا  أل ات    

   ا ا  ا   ا ا  20122012//20112011ا..  

20102010..  

  ىت ا20142014..  

 ودة ام ودة ام..  

     ا       ا ا  طت اا  را     ا       ا ا  طت اا  را

      س ي  ب طوة اا  را      س ي  ب طوة اا  ررس  ا     رس   

      م فا وو رج ام ط  وا روة اا  را      م فا وو رج ام ط  وا روة اا  را

Curriculum vitae:الس��ة�الذاتية

 ت اا:  

اإ  اإ    

1010//19881988..  
  و ارفو ارف. .  ر ر

 ا ا  
  أبأب

  2020   رة س ر  رة س ر 0101     و ،ا و ،ا

 : :bbbbeennaarrffaa@@ggmmaaiill..ccoomm//    @@yyaahhoooo..ccoomm

037.53.22.56037.53.22.56  

06.69.49.15.9006.69.49.15.90   / /07.94.76.61.2807.94.76.61.28  

ا  

  مإم أداب و ر  مإم أداب و ر20062006..  

  عا   م دة  عا   م دة--  وأم  وأم

      وأم  عا   دأ  دة      وأم  عا   دأ  دة

 أمو   أمو  د   اع  د   اع  ....راة لراة ل

22..  

ت  اا  

ا  إطر د   ا    اارد ا  أل ات    ا  إطر د   ا    اارد ا  أل ات    

   رات واوا   رات وا20102010وا   إ 20122012إ..  

 طا   ذأ طا   ذأ   ا ا  ا   ا ا  ا

    ة ا ا اا   ة     ة ا ا اا   ة 20102010

2014ت اى  ت اى 0101   دة ا رب ة  ف دة ا رب ة  ف 

دة امو دة امو 20182018//20192019        22أذ    اة أذ    اة 

 ات اا  را  

     ا       ا ا  طت اا  را     ا       ا ا  طت اا  را

      س ي  ب طوة اا  را      س ي  ب طوة اا  را

      م فا وو رج ام ط  وا روة اا  را      م فا وو رج ام ط  وا روة اا  را

  ..20162016أ أ1818//2020   ا ام  ن اود ا ام  ن اود 

  

  

 الس��ة�الذاتية

 ت اا

وا اوا ا : :اإ  اإ  

 : :0808//1010ر ادر اد
 ر ر: : ن ادن اد

اا : : ا ا
ا اا ب: : ابأأ

ن ان ا : :  

وما اوما ا : :

ا037.53.22.56037.53.22.56: : ا

06.69.49.15.9006.69.49.15.90: : الال

اات  

    مإم أداب و ر  مإم أداب و ر

    عا   م دة  عا   م دة

        وأم  عا   دأ  دة      وأم  عا   دأ  دة
,,  

   دة دة  اراة لاراة ل

22 اة  اة 

ت  اا

      تل اأ  ارد اا    ا   د رإط  ت    ال اأ  ارد اا    ا   د رإط  ا

   رات واوا   رات واوا

   طا   ذأ طا   ذأ

      ة ا ا اا   ة     ة ا ا اا   ة 

   ف  ة رب ا دة ف  ة رب ا دة

   ةا    ذة أا    ذأ

 ات اا  را

       ا       ا ا  طت اا  را     ا       ا ا  طت اا  را

  ..20082008ي ي 

        س ي  ب طوة اا  را      س ي  ب طوة اا  را

20092009..  

        م فا وو رج ام ط  وا روة اا  را      م فا وو رج ام ط  وا روة اا  را

ا ام  ن اود ا ام  ن اود 

mailto:bbenarfa@yahoo.com
mailto:bbenarfa@gmail.com


  

     ت دور ام ا م ا  ن  وا ا  رت   ا دور ام ا م ا  ن  وا ا  را

اا ا    ا   2525//3030   20172017أوت أوت..  

   ام ا  م    ا اا إ وا ا  را ام ا  م    ا اا إ وا ا  را

 ا اا  ا  تا ا اا  ا  ت1919//1818ا   أ 20172017أ..  

  ا   ان اا  ول اا وا  راا   ان اا  ول اا وا  رة ا ة22   ام ا ام ا

ام درا    ا ا واام درا    ا ا 1919. . وا   م 20172017م  

        با ت ان إ ن و  طا ا  را      با ت ان إ ن و  طا ا  را

  ..20172017د د   2020اا   ن اا   ن 

    دسا وا ا  را  دسا وا ا  را      ا طا  وا ا   ن      ا طا  وا ا   ن
ا   ا  ا م ا ام امع ار  ارف     ا   ا  ا م ا ام امع ار  ارف     

 اا ا20182018أوت أوت   3030//2424ا..  

    ا اا  ر  وا مما طوة اا  را  ا اا  ر  وا مما طوة اا  را
 ام أ ا ا واب ا اة  اك ى ا  ام أ ا ا واب ا اة  اك ى ا ة ة .. د د

 وا ممروث ا وام ر وا ممروث ا وام ر2121   م 20182018م..  

  ن  وا  ا ا ن  وا  ا ا ..  

   وا ا   ن وا ل اا اد وإ وا ا   ن وا ل اا اد وات   إ  ا طات ا  ا طا
..  

  ا ت ا طا اا  وأم  ا ا ت ا طا اا  وأم  ا ..  

   :ارات

               وأم درا رس اس واا  ءان ا ل م             وأم درا رس اس واا  ءان ا ل م

  . . 20172017رس رس / /   0505اا   أمو اد اا   أمو اد 

         وأم ر ا وا ا ء اان ا ل م       وأم ر ا وا ا ء اان ا ل م

  20182018م م / /   1313ا ا  ار امت وارات  ن اد ا ا  ار امت وارات  ن اد 

  ل واا اان ا ل مل واا اان ا ل م          ا ما د  ام درا        ا ما د  ام درا

  ..دو ادو ا20182018  م م 4040   / /  اا   ا ا اد   اا   ا ا اد 

         وا ا   ن  وا ل ا  ب  ل م       وا ا   ن  وا ل ا  ب  ل م
     ما ا   ا ا طا     ما ا   ا ا طا     ا اف ارا  رع ا     ا اف ارا  رع ا

   دار  ما   دار  م20182018ا..  

   ا    ب  وا را ا    ب  وا را  ءوءاوا    اا  تاوااا  تاوا..  
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