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 الوؤتوزاخ ّالٌذّاخ العلوٍح التً شارك فٍِا.

 الوشاركح فً العذٌذ هي الوؤتوزاخ ّالٌذّاخ ّّرش العول.  -

 

 

 

 

 

 

 

 الذّراخ التذرٌثح العلوٍح التً شارك فٍِا. 

 

 اًعقادُاهكاى  السٌــح العٌْاى خ

نهًًثهٍُ انماَىٍَُُ  تأههُهدورة  1

 نذوائر يذافظت االَبار

 جايعت االَبار 2009

الفتزج هي  الجِح الْظٍفح خ

 الى -
 - 2008 كهُت انماَىٌ وانعهىو انطُاضُت يذَر يكتب انعًُذ 1

2015 
يطؤول ودذة انتخطُظ  2

 وانًتابعت

 2018 كهُت انماَىٌ وانعهىو انطُاضُت

 2019 كهُت انماَىٌ وانعهىو انطُاضُت يطؤول انىدذة انعهًُت 3

يطؤول ودذة انًىلع  4

 االنكتروٍَ

 - 2020 كهُت انماَىٌ وانعهىو انطُاضُت

 االٌ
يطؤول شعبت االعالو  5

 وانعاللاث انعايت

  - 2019 انطُاضُت كهُت انماَىٌ وانعهىو

 االٌ
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دور انعضى انماَىٍَ فٍ انهجاٌ  2

 انتذمُمُت

 جايعت االَبار 2010

 جايعت االَبار 2010 دورة تذرَبت نًطؤونٍ انىدذاث 3

دورة تذرَبت نشرح لاَىٌ بُع  4

نطُت  32واَجار ايىال انذونت رلى 

1986 

 االَبارجايعت  2011

انتربىٌ ) طرائك  انتأهُمدورة  5

 تذرَص(

 جايعت االَبار 2018

 جايعت االَبار 2019 دورة يهاراث انترجًت انفىرَت 6

تذرَص يادة انهغت االَكهُسَت نغُر  7

االختصاص / نخرَجٍ انذول 

 انُاطمت بانهغت االَكهُسَت

 جايعت االَبار 2019

شعب  ٍيطؤوندورة تذرَب  9

 االعالو

 جايعت االَبار 2019

 جايعت االَبار 2020 دمىق وواجباث انًىظف انعاو 8

انتُظُى انماَىٍَ نهىظُفت انعايت  10

وفك لاَىٌ انخذيت انًذَُت رلى 

 انًعذل 1960نطُت  24

 جايعت االَبار 2020

تىضُخ تعهًُاث انترلُاث انعهًُت  11

 واالضتالل 2017نطُت  167

 جايعت االَبار 2021

 

 

 كتة الشكز ّالتقذٌز 

كتاب الشكز اّ الجائشج أّ  خ

 الشِادج

عذد كتة  الجِح الواًحح

 الشكز
وزَر انتعهُى انعانٍ وانبذث  1

 انعهًٍ

 3 وزارة انتعهُى

 5 جايعت االَبار رئُص انجايعت 2

ماَىٌ انجايعت االَبار / كهُت  عًُذ انكهُت 3

 وانعهىو انطُاضُت
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 اللغاخ :

 العزتٍح  -

 االًكلٍشٌح  -

 

 

 

   CD َتى تطهُى َطخت عهً  


