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املؤسسة/الشركة
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#
1
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#
1
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2
3
4
5
6

املهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة

املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية يف جمال التخصص
#
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1
2

اجلوائز التقديرية
#

الدولة واجلهة املاحنة

مسمى اجلائزة

الفرتة الزمنية

التخصص

1

املناصب اإلدارية
#

اجلهة

املنصب اإلدارى

الفرتة الزمنية

الدولة

1
2

اللغات
اللغة الىت جتيدها
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حتدث

كتابة

قراءة

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها
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العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

االجنليزية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

فرنسية-روسية

معلومات أخرى
#

املعلومات

1

اإلنتاج العلمى:
#
1
2
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عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

