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  عهٕو انطتٛعج ٔانحٛاث "شٓادث انتكانٕرٚا  " 

  ٙعًم"  االجذًاع "دُظٛى عهى شٓادث انهٛساَس ف 

 دهًساٌ -اٚد ةٙ ةكز ةهقجايعج أ -انًذفٕق األٔل فٙ اندفعج 

  اندُٚٙانسٛاسٙ ٔشٓادث انًاجسذٛز عهى االجذًاع. 

 دهًساٌ –ةٙ ةكز ةهقاٚد أجايعج  -انًذفٕق األٔل فٙ اندفعج 

  شااااري فاااٙ عااادث يسااااةقاح تاراااج ةانًاجساااذٛز َٔ ااا  فٛٓاااا ساااى دُااااسل

دحاااخ  2012انً ذًعااااح ساااُج )كًشااازٔع ياجساااذٛز ةعُااإاٌ: انشقافااااح ٔ

ة ايعااج ْٔاازاٌ  سااى يشاازٔع اندٔنااج غزٚااد  جًااال اناادٍٚ :إشاازاا األسااذا 

دحااخ إشاازاا األسااذا : سأ٘  2013انظاااْزث االَذباةٛااج سااُج ٔانسااهطج ٔ

  كًااا كاَااخ نااّ فزرااج انذساا ٛم فااٙ يشاازٔع ة ايعااج ْٔاازاٌ يصااطفٗ

ياجسذٛز ةعُٕاٌ: اإلحصاء االجذًاعٛج ةاعذتارِ انًذفإق األٔل فاٙ دفعذاّ 

 .ة ايعج دهًساٌ( 2012سُج 

 2019/2020دكذٕراِ عهٕو )َظاو كالسٛكٙ(  انبايسج يس م ةانسُج 

 

 الخبرة

  2015ياٍ  - دهًسااٌاةٙ ةكز ةهقاٚاد جايعج  -انعهٕو اإلَساَٛج ٔاالجذًاعٛج أسذا  يؤقخ ةكهٛج 

 إنٗ انٕٛو.

 إنٗ  2015يٍ  - دهًساٌةٙ ةكز ةهقاٚد أجايعج  -فٙ إطار انًزافقج انتٛداغٕجٛج  أسذا  يشزا

 ٕٛو.ان

 

  انذادٛج انسٛزث
 



 

 2018ًبتز "أَذزٔةٕنٕجٛا األدٚاٌ ٔيقارَذٓا" ة ايعج أةٙ ةكز ةهقاٚد يُذ ن بيُذس. 

   "ٙشاري فٙ انًهذقٗ انٕطُٙ انًٕسٕو: "أَذزٔةٕنٕجٛاا انذيٛاز االجذًااعٙ فاٙ انإطٍ انعزةا

"الجامعةت الجااررةةت واةىادح ر ةرح الةالبةت الجامع ةت ةًداتهاج ةعُإاٌ:  29/04/2019ٕٚو 

 نمىرجا".

 ًهذقٗ انٕطُٙ حٕل: "أَذزٔةٕنٕجٛا انذٕارم ٔانذكفم ةأطفال طٛف انذٕحاد" ٚإو شاري فٙ ان

 . "الةفل ا ن ط ف التىحذ وواقع األسرة الجااررةت"  ةًداتهج ةعُٕاٌ: 25/06/2019

  دحاسةةم متع ةةك اابتأةةاة فح ةةذة وةةم الةةذبتىحاس اجامعةةت رةةىن  الم ةةاح االمعهةةذ حضااز ٚاإو

تاز "ةحإر فاٙ انذُإٚز ٔانحداساج ٔانذُإع انشقاافٙ" ٚإو   يبالعالم ل ع ىم اإلنأةان ت اتةىن 

02/11/2019. 

  :ٌالةالبةةت الجامع ةةت  -"واقةةع الجامعةةت الجااررةةةت واةةىادح ر ةةرح المةةرفة َشااز يقااال ةعُاإا

ةً هااج دراساااح فااٙ انعهاإو اإلَساااَٛج  مقاحاةةت سىسةة ىراحةخ ت اجامعةةت ر مأةةا " -فنمىرجةةا 

 . 10/06/2019: "رياح" ةذارٚخاندٔنٛج    ٔاالجذًاعٛج

     :ٌةاندٔرٚاج  ،خرةجةم الجامعةت وس اسةت التشةف ل وةم الجاارةر""َشز ةحز عهًاٙ ةعُإا

 . 2019نسُج  36انعهًٛج انًحكًج نً هج اةٍ رشد اندٔنٛج فٙ ْٕنُدا  انعدد 

  ياٍ دُظاٛى كهٛاج اٜداا ٔانهيااح   2020فٛفاز٘  17ٔ 16شاري فٙ انًهذقٗ انادكذٕرانٙ ٚإو

    -ةسكزث  -" ة ايعج دمحم تٛضز SEPRADISائٛاح ٔانًًارساح انبطاةٛج يبتز "انسًٛٛ

 الخذمت العأكرةت

  ٖانبديج انٕطُٛجٔاجب أد.  

 ال فاث:
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