االسم وانهقب  :صًٍش قشٌذ.
تارٌخ ومكان االزدٌاد  1978-08-14 :بؼُببت .
انحانت انعائهٍت  :يخزٔج.
انعىىان  :حً انًُظش انجًٍم  900صكٍ ػًبسة س  22سقى انبٍج  349انبًَٕ ػُببت
انهاتف .0775.36.66.67 :
انبرٌذ االنكترووً .gridsamir@hotmail.fr :
انىظٍفت انحانٍت  :أصخبر يضبػذ بقضى ػهٕو االػالو ٔاالحصبل  -جبيؼت ػبذ انحًٍذ بٍ
ببدٌش يضخغبَى .

انشــــــــــهاداث انمـــــــــــحصم عــــــهٍها
 : 2001شٓبدة انهٍضبَش فً ػهى االجخًبع انؼًم.
 : 2006شٓبدة انًبجضخٍش فً ػهى االجخًبع اخخصبص  :انخًٍُت ببنًشبسكت .
انخحضٍش نشٓبدة انذكخٕساِ يُز انًٕصى انجبيؼً  ، 2009/2008بؼُٕاٌ  :انًجخًغ
انًذًَ انجزائشي ٔإشكبنٍت حأصٍش ثقبفت انًٕاطُت  ،بجبيؼت ببجً يخخبس – ػُببت .

انـــــــــتربصاث وانىشــــاطاث انـــــــعهمٍت
 18/17أفرٌم  : 2007انًشبسكت فً يهخقى دٔنً حٕل انؼُف فً يؤصضبحُب انخشبٌٕت
ٔانخؼهًٍٍت  ،جبيؼت يحًذ خٍضش بضكشة  ،بًذاخهت ػُٕآَب  :انٕصط األصشي ٔػالقخّ
ببنؼُف انًذسصً .
 14/13وىفمبر  : 2007انًشبسكت فً يهخقى ٔطًُ حٕل انصحت ٔانًجخًغ ،
بجبيؼت ببجً يخخبس ػُببت  ،بًذاخهت ػُٕآَب  :دٔس األصشة فً انخشبٍت انبٍئٍت
انصحٍت نهطفم .
04جىان  : 2008انًشبسكت فً يهخقى ٔطًُ حٕل انؼُف األصشي  ،انؼٕايم ٔاَثبس
ٔطشق انٕقبٌت ٔانؼالج  ،بجبيؼت يُخٕسي قضُطٍُت  ،بًذاخهت ػُٕآَب  :انجٕ األصشي
انضبئذ ٔدٔسِ فً حٕنٍذ ظبْشة انؼُف األصشي .
 24/23وىفمبر  : 2008انًشبسكت فً يهخقى دٔنً حٕل انُقم ٔانبٍئت  ،بجبيؼت ببجً
يخخبس ػُببت  ،بًذاخهت ػُٕآَب  :أثش ٔصبئم انُقم فً حهٌٕث انبٍئت انحضشٌت .
 16أفرٌم  : 2009انًشبسكت فً ٌٕو دساصً حٕل انششاكت األٔسٔيخٕصطٍت بجبيؼت
انخكٌٍٕ انًخٕاصم  -يضخغبَى  ،بًذاخهت ػُٕآَب  :دٔس انششاكت األٔسٔيخٕصطٍت فً
حفؼٍم انبحث انؼهًً بٍٍ دٔل ضفخً انًخٕصط .
 03ماي  : 2009انًشبسكت فً ٌٕو دساصً حٕل االػالو ٔانخًٍُت  ،بجبيؼت ػبذ
انحًٍذ بٍ ببدٌش يضخغبَى  ،بًذاخهت ػُٕآَب  :دٔس ٔصبئم االػالو فً َشش انثقبفت
انبٍئٍت .
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انمىــــــــــــــشىراث انعهمٍـــــــــت
َشش يقبنت يٕصٕيت َ :شأة ٔحطٕس انحشكت انجًؼٌٕت ببنجزائش  ،فً انؼذد
يجهت انؼهٕو االَضبٍَت ٔاالجخًبػٍت انصبدسة بجبيؼت يحًذ خٍضش  -بضكشة .

 18يٍ

انخــــــــبرة انمهـــــــــــــــىٍت
 2007/04/03انى  : 2007/05/15انخذسٌش بصفت أصخبر يؤقج بًؼٓذ ػهى
االجخًبع  ،انًشكز انجبيؼً انشٍخ انؼشبً انخبضً – حبضت .
انمىسم انجامعً  : 2008/ 2007انخذسٌش بصفت أصخبر يشبسك بقضى انؼهٕو
انضٍبصٍت ٔانؼالقبث انذٔنٍت  ،جبيؼت ببجً يخخبس – ػُببت .
انسذاسً األول مه انمىسم انجامعً  : 2009 / 2008انخذسٌش بصفت أصخبر يؤقج
بقضى انؼهٕو انخجبسٌت ٔػهٕو انخضٍٍش  ،جبيؼت ببجً يخخبس – ػُببت .
 : 2009 / 02 / 21انخٕظٍف بشحبت أصخبر يضبػذ قضى ة  ،ػهى اصبس انشٓبدة ،
بقضى ػهٕو االػالو ٔاالحصبل  ،جبيؼت ػبذ انحًٍذ بٍ ببدٌش – يضخغبَى .

انهــــــــــــــــــــــــــــــغت
انهغت
انؼشبٍت
انفشَضٍت
االَجهٍزٌت

انتكهم
جٍذ
حضٍ
يخٕصط
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يخٕصط

