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 تاريخ التخرج اسم الجامعة لغة الدراسة التخصص

 2013 جامعة الزعيم االزهري اللغة العربية اإلدارة المالية /االقتصاد راةدكتو 1

 2004 االكاديمية المصرفية اللغة العربية واالنجليزية االدارة المالية ماجستير 2
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 ()االدارية واالكاديمية الخبرات العملية
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 اللغات 
 ممتاز ةـــــــالعربي

 جدا  جيد  ةــاإلنجليزي

  لغات أخرى

 
ي هذا ـــــواردة فــــات الــــع المعلومــــميجأن ــــد بـــأشه (                                    الدكتور عايد احمد خليفة الزيادات)     الموقع أدناه  أنا

                               .ةـــــــا القانونيـــــــــــل مسئوليتهــــــصحيحة وأتحم الطلب
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