
 ( .C.Vالسيزة الذاتية ) 

 اٌُاس عثذ انكرٌى خثار صانح انُاصرياالسن الزباعي و اللقب : 

 1891 -انُاصرٌح  -ري قار هحل و تاريخ الىالدة : 

 خايعح كرتالء -: دكرٕراِ /  اندٓح انًاَحح نهغٓادج : كهٍح انررتٍح نهعهٕو انصرفح الشهادة 

 اصرار يضاعذ:اللقب 

 خايعح ري قار -, يُضثح عهى كهٍح انعهٕو  خايعح ري قار – انرًرٌطكهٍح : / هكاى العول  اصرار خايعً :الىظيفة 

 انرخصص انعاو : عهٕو حٍاج ) عهى انحٍٕاٌ ( / انرخصص انذقٍق : فضهدح حٍٕاٌ

 انهغاخ انرً ٌدٍذْا : انهغح انعرتٍح ) انهغح انرئٍضٍح ( / انهغح االَكهٍزٌح ) نغح ثإٌَح (
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