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3
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دورة تدريبية في البالك بورد

3

دورة الكفاءات األساسية و الممارسات التعليمية عالية التأثير

حاسب
عمادة التطوير الجامعي

جامعة الحدود الشمالية

2015

جامعة الحدود الشمالية
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4
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المهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة

المساىمات المجتمعية والثقافية والتطوعية في مجال التخصص
#
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تحدث

تابة

قراءة

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذ رىا
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العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

االنجليزية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

فرنسية -ايطالية

معلومات أخرى
المعلومات

#
1

اإلنتاج العلمى:
#
1
2
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عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

