
ةيتاذلا ةريسلا
نونفوبأ دمحأ اطع دايإ االمس

904102134 ةيوهلا مقر

يعماج سردم ةنهملا

ركذ سنجلا

2\4\1979 الد يملا خيرات

ةزغ – يبرغلا لا مرلا ناونعلا

ينيطسلف ةيسنجلا

جوزتم ةيعامتج ةلااال حلا

dr.iyadfanon@gmail.com ينورتكل اال ديربلا

ةيملعلا الت هؤملا
ءدبلا االنتءاه- صصختلا لا جم لهؤملا مسا ةلودلا ةنيدملا ةعماجلا مسا

1997-2000 اإلسالةيم تاساردلا و نآرقلا سوي ولار كب نيطسلف سدقلا سدقلا – سيدوبأ

2000-2013 يف لا االقتع ببسلا و
ةنياهصلا نوجس

يعرشلا ءاضقلا ريتسجام نيطسلف ليلخلا ليلخلا

2013-2017
يعرشلا ءاضقلا – سإاليم ركف

رصاعم
هاروتكد نانبل توريب يعازو األ

ةيراد واإل ةيملعلا تاربخلا
ءاهتن اال خيرات ءدبلا خيرات ةفيظولا دلبلا ةسسؤملا / ةكرشلا مسأ

2003 2000 ملق سيئر – يضاق بئان محل تيب ةيعرشلا ةمكحملا

2015 2013 ة عاسلا ب سردم ةزغ األةم ةعماج

2015 2013 ةعاسلا ب سردم ةزغ ىصق األ ةعماج

االن ىتح 2014 رضاحم ةزغ نيطسلف ةعماج

ةروشنملا ثاحب األ
" ودرلا لوبقلا نيب لتحملا عم ضوافتلا "

2019-2-11 خيراتب ثاحب واأل تاساردلل نيطسلف ةعماج ةلجم يف األلو ددعلا عساتلا دلجملا يف رشن
االتحالل" نوجس لخاد ىرس األ باجنا "

2019-11-1 خيراتب اإلعالةيم تاساردلل يبرعلا ةلجم يف رشن

ةيعماجلا بتكلا

نوناقلا ةيلك ةبلط " لوص ملعاأل يف ديفملا رصتحملا "

ةبساحملا و ةراد اإل ةبلط " ثيراوملا و ةاكزلا ةبساحم

نوناقلا ةيلك ةبلط " ثيراوملا " ضئارفلا ملع يف باتك

ةيصخشلا لا األوح نوناق حرش 1 نوناقلا ةيلك ةبلط طوالق" جاوز "

تافلؤملا

هرشن "مت فيرشلا يعرشلا ملعلا بلط يف دعاوق باتك

هرشن "مت ديدجلا بلا طلل ديفملا رصتخملا باتك

هرشن طوالهق"مت ريس األ جاوز



رشني "مل ةيلقنلا و ةيلقعلا ةديقعلا

رشني "مل ًاديهش نك

رشني "مل داهجلا هقف

رشني "مل داهجلا لئاضف

رشني "مل كراعملا هقف

رشني "مل ريثك نبا ريسفت نم هاقتنم راثآ

ةصاخلا تاراهملا
ًابيغ ميركلا نآرقلا ظفح يف لصتم دنس ىلع لصاح ةراهملا مسا 1

ةراهملا مسا 2

ةراهملا مسا 3

تاغللا
ةءارقلا يوتسم ةباتكلا يوتسم ثدحتلا يوتسم ةغللا

ديج ديج ًادجديج ةيربعلا

ةيبيردتلا تارودلا
سفنلا نع عافدلا ةرود ةرودلا مسا 1

3 تاونس اهتدم  
محل تيب اهداقعنا ناكم

دوس األ مازحلا ىلع لصاحو هيتراك ةرودلا مسا 2
7 تاونس اهتدم  

محل تيب اهداقعنا ناكم

يلود ميكحت ةرودو نيبردم لقص ةرود ةرودلا مسا 3
6 روهش اهتدم  
محل تيب اهداقعنا ناكم


