


 تطويـــر مهارات وتنمية قدرات



 اإلصالح  شارك سيادته في بدء فعاليات الدورة التدريبية األولى  فىي

مىىىىن ءماىىىىاء ال  يىىىىات والتنميالالالالد اإلةاويالالالالد ومفسادالالالالد ال  الالالالسة 

والمشتريات والمخازن بال  يات والجامعىة  فىي ارىار اشىر اجىراءات 

 7 / 20اشىىىر الازاوىىىة والشىىىتافية والتوميىىىة بالجامعىىىة يىىىو  األربعىىىاء 

/2016 . 







 لالرتقىىاء الىىدورات التدريبيىىة شىىارك سىىيادته فىىي بىىدء فعاليىىات

بقىىدرات ءمءىىاء ويلىىة التىىدريع بالجامعىىة ومعىىاواي   وت ىىدي  

آليىىات التىىدريع وت قيىىل الىىتع   التعىىاد  يىى  تىى  تىىدري  السىىادة 

م ىى  ب  يىىة التجىىارة بىىدما ور ءمءىىاء ويلىىة التىىدريع ومعىىاواي   

قىىدرات ءمءىىاء ويلىىة لتاميىىة   التىىدريعالتوج ىىات ال دي ىىة فىىي 

بجامعىىىىة التىىىىدريع والقيىىىىادات بالجامعىىىىات المةىىىىرية والعربيىىىىة 

 .2016/ 7/ 25دما ور في 





 لالرتقىاء بقىدرات ءمءىاء ويلىة الدورات التدريبية شارك سيادته في فعاليات

التىىدريع بالجامعىىة ومعىىاواي   وت ىىدي  آليىىات التىىدريع وت قيىىل الىىتع   التعىىاد 

الةىىىيدلة ب  يىىىة  يىى  تىىى  تىىىدري  السىىىادة ءمءىىىاء ويلىىة التىىىدريع ومعىىىاواي   

قىدرات لتاميىة التع ىي   مجىاد ت اولوجيىا م ى  التوج ىات ال دي ىة فىي بدما ور 

بجامعىىىة ءمءىىىاء ويلىىىة التىىىدريع والقيىىىادات بالجامعىىىات المةىىىرية والعربيىىىة 

 .2016/  8/  2دما ور في 





  قىىىىىا  سىىىىىيادته بالتىىىىىدري  فىىىىىي البراىىىىىام

بالاشر الىدول  لبب ىا  )التدريبي الخاص 

تاتيىىًال ل خرىىة الترويريىىة لسىىيادته  (الع ميىىة

 .2016/ 8/  17في 







 ماتىد  العاةىمة ل  ىوار شارك سىيادته فى  فعاليىات

ت ىىىىت شىىىىعار الىىىىورا  ل شىىىىبا  بم افرىىىىة الب يىىىىرة 

والتى  ( ما  الشبا  بقوة شباب ا ت يىا مةىر 2016)

تارمه م افرة الب يرة بالتعاون مىن مديريىة الشىبا  

 8/  18 – 16والرياءىة بالم افرىة فى  التتىرة مىن 

/2016. 





  الىىىدورة التدريبيىىىة ال اايىىىة قىىىا  سىىىيادته بافتتىىىا

 Stock)ب  يىىىة التجىىىارة لم ا ىىىاة البورةىىىة 

Market Simulation ) بالتعىىاون مىىن الباىىك

المر ىىز  ب ىىدع رفىىن  تىىاءة وم ىىارة الرىىال  

 8/  23تاتيىىًال ل خرىىة الترويريىىة ل جامعىىة فىى  

/2016. 







 مقابالت شخةية الختيار ءود فريىل دمى  قا  سيادته بعقد

بمشىىار ة ءسىىاتًة شىىعبة ا مىىال  امالمىى  لجامعىىة دما ىىور 

ب  ية اآلدا  يعمد وفل مي ال شرع امالم  تاتيًال ل خرة 

/  9/  11رلىىىىىيع الجامعىىىىىة فىىىىى  / د.الترويريىىىىىة ل سىىىىىيد ء

2016. 






