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مدا ةرسيم 
يرادا

- يندم نم  مدا  يلع  دمحم  يلع  ةرسيم 
قشاع نادوسلا 1992 . - هريزجلا هيالو 

دئاق ريصا  نا  يحومطو  سنزبلاو  ةرادإلل 
�لامعالاو لاملا  تاسسؤم  يف 

تاراهملا

يلالا بساحلا  هنايص 

يعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  عيمج  عم  لماعتلا 

Ms هيبتكملا  جماربلا  عم  لماعتلا 

يرادا دئاقو  بردم 

بوشتوفلا ىلع  ميمصتلا 

نوكين تاريماكب  ريوصتلا 

هيفارتحا لكب  يرادإلا  لمعلا  هداجا 

ةيعامتجإلا يتاباسح 

لاصتإلا تامولعم 

نادوسلا موطرخلا |   

myasara626@gmail.com 

249999929940  + 

  - 1992-03-02 

ةّيملعلا تالهؤملا 

سويرولاكب ةيلهالا  - نامردما  هعماج 
( ادج ادج ديج   ديج لامعا ( لامعا ةرادإ   ةرادإ

23-03-2016 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات

ةّيلمعلا تاربخلا 

2016  - 2017-04-09 
نواعتم قسنم  هيريخلا -  هاكشملا  همظنم  موطرخلا -

ةيبيردتلا تارودلا 

TOT
2017-06-02  - 2017-05-17 











ةيعامتجإلا يتاباسح 

https://www.facebook.com/myasara.adam.5

تامامتهإلا

ةجمربلاو رفسلا 

يلالا بساحلا  هجمربو  هنايص 
2010-05-16  - 2010-05-10 

هيعوطلا تامظنملا  هرادا 
2017-05-18  - 2017-05-14 

ايناطرب - نوتسغنك هعماج  نم  هداهش 

بولقلا لامعا  _ هيتاذلا هيبرتلا 
2017-05-16  - 2015-01-02 

هيريخلا هاكشملا  همظنم 

بولقلا لامعا  _ هيتاذلا هيبرتلا 
2017-05-16  - 2015-01-02 

هيريخلا هاكشملا  همظنم 

هيلوالا تافاعسالا 
2017-05-07  - 2011-04-23 

يندم - ةزيزجلا - ينادوسلا رمحالا  لالهلا 

هينورتكلا هبساحم 
2016-10-25  - 2016-10-11 

ةيبساحملا : جماربلا  عم  لماعتلا  ديجا 
مدقتم لسكا  - 

كامسا جمانرب  - 
سكوب كيوك  جمانرب  - 

يدتكلا يكيرمالا  دروبلا  دامتعاب 

تازاجنإلا

2017-05-16
ريخ انيف  بابش  هيعمج  ريخ  - انيف  بابش  هيعمج 

هيلهالا نامردما  هعماج  لخاد  ريخ  انيف  بابش  هيعمج  ريدمو  سسؤم 

تاغللا





https://www.facebook.com/myasara.adam.5
https://www.facebook.com/?????-????-????-???-407963989351157/


تاغللا

ةيزيلجنإلا  - ةيزيلجنإلا ةغللا   لمعلاةغللا دودح  يف  ةمات  ةداجإ 
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