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ميلحلا دبع  رساي 
ميركلا دبع 

يندملا
دعاسم سردم 

مولع يف  ريتسجاملا  ةداهش  ىلع  لصاح 
نم تامولعم  ايجولنكت  صصخت  تابساحلا 

لمعا ماع 2016 ,  ايكرت  يف  اياقنج  ةرقنا  ةعماج 
ةيلك بوساحلا -  ةسدنه  مسق  يف  دعاسم  سردم  ايلاح 

ملع يف  يثحبلا  يمامتها  لاجم  ىلايد  ةعماج  ةسدنهلا - 
يف ةدوجلاو  تانايبلا  دعاوقو  تامولعملا  مظنو  تانايبلا 

بوساحلا تاكبشو  مادختسألا 

تاراهملا

يس فتكجبوا 

براش يس  لوجيف 

لا ويك  سا 

يب جا  يب 

 ++ يس

لاكساب

لاصتإلا تامولعم 

قارعلا ةبوقعب |  ىلايد -   

almadanyyasser@gmail.com 

009647715515325 

  - 1975-11-08 

ةّيملعلا تالهؤملا 

ريتسجام اياقنج  - ةرقنا -  ةعماج 
( ادج ادج ديج   ديج تامولعم ( تامولعم ايجولنكت   ايجولنكت

17-07-2016 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات

سويرولاكب ةعماجلا  - كومريلا  ةيلك 
( طسوتم طسوتم تابساح ( تابساح مولعو   مولعو تايضاير   تايضاير

01-07-2001 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات

ةّيلمعلا تاربخلا 

01.12.2005  - 2004-11-01 
ةبساحلا زكرم  ىلايد -  ةعماج  ةسائر 

تابساحلا ةنايص  ةدحو  لوؤسم  تنرتنألاو - 

08.11.2006  - 2005-12-02 
ةبساحلا زكرم  ىلايد -  ةعماج  ةسائر 

تنرتنألا ةدحو  لوؤسم  تنرتنألاو - 
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رفيو ميرد  يبودا 

بوشوتوف يبودا 

هتايجماربو بوساحلا  داتع  عيمجتو  ةنايص 

سفوا فوسوركيام  تاقيبطت  عيمج 

ةيعامتجإلا يتاباسح 

https://www.facebook.com/yasser.almadanie.5

تامامتهإلا

 , ريوصتلا عباوطلا ,  عيمجت  لمعلا ,  عيمجت  رفسلا ,  ةءارقلا , 
 . روطعلاو تاعاسلا 

14.07.2010  - 2009-10-08 
ةدحو لوؤسم  ىلايد -  ةعماج  ةسدنهلا -  ةيلك 

رمتسملا ميلعتلا 

10.08.2013  - 2010-07-15 
ةدحو ةسدنهلا -  ةيلك  ىلايد -  ةعماج 

تابساحلا ةنايص  لوؤسم  تنرتنألاو -  ةبساحلا 

14.07.2017  - 2017-01-10 
ةدحو ريدم  ةسدنهلا -  ةيلك  ىلايد -  ةعماج 

يميداكألا ىقتلملا 

تاغللا

ةيبرعلا  - ةيبرعلا ةغللا   مألاةغللا ةغللا 

ةيزيلجنإلا  - ةيزيلجنإلا ةغللا   لمعلاةغللا دودح  يف  ةمات  ةداجإ 

ةيكرتلا  - ةيكرتلا ةغللا   دودحمةغللا

  





https://www.facebook.com/yasser.almadanie.5
http://seirah.com
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