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 المؤهالت العملية: 

 فى    هدكتورا الرياضيةالفلسفة  بية  "  التر اإلدارة تخصص 

نموذج إعالمي "  بعنوان  م2017" جامعة بنها،  الرياضية

مرص  جمهورية  ي 
فى الرياضية  السياحة  لتسويق  ح  مقتر

 " العربية

 األعمال    يدرس إدارة  التجارة   (MBA)ماجستتر   ، كلية 

 م. 2022، جامعة بنها 

   ي   اإلعالمماجستتر
الرياضية تخصص    الرياضى  اإلدارة 

بنها،   "  م 2013جامعة  وآثرة ااإلعالم  بعنوان  ي 
لرياضى

ي كرة القدم   ". النفسي علي األداء لدي العب 

   لمدةدبلوم صحافة  تخصص  ى عام  إعالم  كلية   -ير

 م . 2010 جامعة القاهرة –اإلعالم 

  بية الرياضيةبكالوريوس  . م2006جامعة بنها،  التر

 الوظائف العلمية:  •

 وي    ح قسم ب مساعد  رسمد كلية -اإلدارة الرياضية والتر

بية الرياضية  2016بنها: معة جا – التر

  وي    ح تخصص قسم ب مدرس اإلدارة الرياضية والتر

ي مار استث
ي  –تسويق  -رياضى

سياحة – إعالم رياضى

بية الرياضيةكلية -رياضية    2019جامعة بنها: – التر

 حبر االن 
 

 

ي مجال اإلدارة  •
 
ات العملية ف  : الخبر

 

 
 :يةشخص معلومات 

 
Date of birth: 2-4-1985 

Gender: Male 
Religion: Muslim 

Nationality: Egyptian 
ID: 28502041401371 

 
 

Language: 
 

Fluent in Arabic  
English 

 

Computer skills: 
 

ICDL   
Internet 

Internet search 
Windows 

 Microsoft office 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

التواصل  معلومات  
Email : 

usamasaudi8@gmail.com 
osama.saudi@fped.bu.edu.eg 

Mobile :002-01227202041  / 002-01007144943 
Address : 

Toukh - Alqilyubia 
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 م. 2018رشح لمنصب معاون وزير الشباب والرياضة  •

 . م 2021ورية الجمهرئاسة  –مة  يؤسسة حياة كر م منسق  •

 . م2021ورية الجمهرئاسة  -عضو مؤسس اتحاد شباب الجمهورية  •

 م. 2021والرياضة  عضو مبادرة رواد مرص تحت رعاية رئاسة الوزراء ، وزارة الشباب •

بية الرياضية (IT)  وماتتكنولوجيا المعلخدمات مدير وحدة  •  م. 2020 بكلية التر

ي 2021، ( الرياضيةمسابقاتال -التسويق  -إدارة) لمهن الرياضية ل العامة نقابةالبب معتمد مدر  •
 . نآلام وحبر

ي  م2022،تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها مدرب معتمد بمركز  •
 ن.  آلاوحبر

 .م DAAD " 2019 "  تبادل العلمي لمانية للالهيئة األ –عات و ة إدارة المش  لي دور حاصل ع •

اهة وا حاصل علي دورة • ى  . م2022   جامعة بنها  -لشفافيةالتى

•  ( التدريبية  الدورة  علي  إدارة  حاصل  لنظم  الدولية  القياسية    ( ISO 37000-2021  الحوكمةالمواصفات 

 الحكومي 
ى  م. 2022، جائزة مرص للتمتر

جائزة   (ISO 56002-2019ولية لنظم إدارة االبتكار  لقياسية الدالمواصفات احاصل علي الدورة التدريبية )  •

 الحكومي 
ى  م. 2022، مرص للتمتر

جائزة    ( ISO 9001-2015  الجودةالمواصفات القياسية الدولية لنظم إدارة  حاصل علي الدورة التدريبية )  •

 الحكومي 
ى  م. 2022، مرص للتمتر

ي العملية التدريسي  حاصل علي دورة •
 . م2022    معة بنها اج-ة معايتر الجودة فى

ونية  تواالختبارابنوك األسئلة  حاصل علي دورة •  . م2022   جامعة بنها  -االلكتر

ي ودة الج حاصل علي دورة •
 م. 2022 &2018والمراجعة الخارجية( جامعة بنها –)التقييم الذاتر

 . م2022&   2018 ونية جامعة بنها إدارة المواقع االلكتر  حاصل علي دورة •

 م. 2017أكاديمية استمرارية  –رة اإلعمال ستمرارية إدال علي دورة احاص •

 م. 2017ة أسوان جامع –حاصل علي دورة إعداد المعلم الجامعي  •

ي التدريس  •
 م. 2017جامعة أسوان  –حاصل علي دورة استخدام التكنولوجيا فى

 م. 2017جامعة الزقازيق  –الجتماعات إدارة الوقت واحاصل علي دورة  •

 م. 2017الزقازيق جامعة  –مية يم المؤتمرات العلحاصل علي دورة تنظ •

ي ر شا •
ي أسواك فى

 م. 2017ن   تنظيم نموذج محاكاة الشباب االفريقر

ي  •
 م. 2017تنظيم بطولة الجامعات للتجديف أسوان  شارك فى

بية الرياضية  •  م. 2017جامعة أسوان –قائد معسكر طالب كلية التر

ي " السفارة االم •
 م. 2017معة أسوان  ريكية بالقاهرة بالتعاون مع جاحاصل علي دورة " النجاح الوظيقى

 م. 2016أسوان تعاون مع جامعة  " ميدال يست بال حاصل علي دورة " كيفية الحصول علي منح دراسية •
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نامج  2016رية العليا  حاصل علي دورة فن إدارة التغيتر بأكاديمية نارص العسك • الرئاسي لتأهيل  م ضمن الت 

 . م2016ب للقيادة الشبا

اإلس • التخطيط  دورة  علي  نحاصل  بأكاديمية  ي  اتيج  العاتر العليا  رص  الرئام ضمن  2016سكرية  نامج  سي  الت 

 م 2016للقيادة  لتأهيل الشباب

اتيجية األمن القومي المرصي بأكاديمية نارص العسكر  •
 م. 2016ية العليا حاصل علي دورة استر

نامج  لضمن امية اإلدارية  اع الحكومي التابع لوزارة التنحاصل علي دورة االقتصاد بمركز إعداد القادة للقط • ت 

 م. 2016ل الشباب للقيادة الرئاسي لتأهي

ي تنظيم   •
شعار الوالء الدورة البيطرية الثانية لكليات الطب البيطري علي مستوي الجمهورية تحت  شارك فى

 م . 2016جامعة بنها  –االنتماء لمرص بكلية الطب البيطري 

ي تنظ •
 م. 2016معات المرصية أسوان ريق علي مستوي الجايم سباق الطشارك فى

   م. 2015امعة بنها عام ج –حاصل علي دورة إدارة الجودة الشاملة  •

الهيئة القومية  وع  جامعة بنها عل اعتماد الكلية فى مش    –شارك فى حصول كلية الطب البيطرى بمشتهر   •

 م .  2013لضمان الجودة واالعتماد عام 

اير يلتدريب الكندي للتنممركز ا -إدارة الوقت  دورة فن حاصل علي  • ية فت   م. 2013ة البش 

ية مارس مركز الت -تفاوضحاصل علي دورة فن ال •  م. 2013دريب الكندي للتنمية البش 

ية ابريل مركز التدر  -حاصل علي دورة فن اتخاذ القرار •  م . 2013يب الكندي للتنمية البش 

ي حاصل علي دورة أرسار التم  •
ى الوظيقى يةب الكمركز التدري  -تر  م. 2013ابريل  ندي للتنمية البش 

ية مايو مركز التد -عال حاصل علي دورة فن اإلتصال الف •  م. 2013ريب الكندي للتنمية البش 

ي مركز  • اتيج  ية يوليو حاصل علي دورة فن التخطيط اإلستر  م . 2013التدريب الكندي للتنمية البش 

ية لتدريب الكنمركز ا -دارة الغضبحاصل علي دورة فن إ •  م . 2013وليو يدي للتنمية البش 
 

 

 

ي المجال ال
 
ات العملية ف ي : الخبر

 رياض 

ي تكنولوجيا الرياضة " حاصل ع •
 م. 2020البيت الكندي لالستشارات والتدريب لي دورة بعنوان " مقدمة فى

ي المنظمات الرياضيةحاصل علي دورة بعنوان "   •
يب ت الكندي لالستشارات والتدر لبي" االحوكمة الفعالة فى

 م. 2020

 م. 2015ها جامعة بن –ت أولية من كلية التمريض ورة اسعافادحاصل علي  •

 م. 2014علي دورة تحكيم كرة الطائرة للحكام الجدد  حاصل •

 م . 2010/ 2009خ مدرب مساعد بالفريق األول لنادي طو  •

ى بنادي مزارع دينا موسم   •  م . 2009/ 2008مدرب سابق بقطاع الناشئير

ي كرة القدم حاصل علي دورات تدر  •
بية الرياضية لي كبيبية فى  م . 2008جامعة بنها  –ة التر
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العديد من الرصى ح • ي   
فى ي 

الرياضى ي 
المهبى العمل  تزيد من قدرات  ي 

البر التدريبية  الكرة  ندوات والدورات  اتحاد 

بية الرياضية بجامعة بنها و لمرصي ا  م . 2009,  2008كلية التر

 م. 2007قية عام يديمية العربية اإلفر ب كرة القدم من االكادورة تدريحاصل علي  •

ى اللجنة الرياضية بجامعة  • ى مساعأمير  م . 2006/ 2005د اتحاد كلية تربية رياضية للعام الجامعي بنها وأمير

م • مع  األول  المركز  علي  الخماسيةحاصل  للكرة  الكلية  الجامعي   نتخب  للعام  الجامعة  دوري  ي 
فى

 م. 2006/ 2005

 م بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق. 2006بنها للعام الجامعي العب سابق بمنتخب جامعة  •

 م  2005م 2004ة الزقازيق للعام الجامعي نتخب جامع ابق بمالعب س •

ي الجوالة  •
 . م 2005حاصل علي دورة مساعد قائد فى

ي دوري منطقة القاهر فريق حاصل علي المركز األول مع  •
طة فى  م. 2005/ 2004ة موسماتحاد الش 

 م . 2003/ 2002ية للمدارس للعام الدراسي نتخب القليوبالعب سابق بم •

بية الرياضية بجامعة بنها . دورة اصاب حاصل علي  •  ات مالعب من كلية التر

 

•  : ي المجال اإلعالمي
 
ات العملية ف  الخبر

م الشيخ رئا –" ابدع نتدي شباب العالم معضو لجنة اإلعالم ل ➢  م. 2019 سة الجمهوريةانطلق" رس 

ي الذي نظمته جامعة أسوان خالل الف  ةالمسئول اإلعالمي لنموذج المحاكا ➢
ي    28ة من  تر اإلفريقر

يناير وحبر

اير  2  م. 2017فت 

ي األكاديمية المرصية لإلعالم والتنمية .  ➢
 محارصى فى

نامج الرئاسي لتأهيل الشباب ل من ي العام " ضأعالم والر دورة " اإل حاصل علي  ➢  . م2016لقيادة الت 

ي  امسئول اللجنة اإلعالمية للدورة البيطرية الثانية لكليات الطب البيطري علي مستوي   ➢
لجمهورية البر

 م. 2016جامعة بنها  –نظمتها كلية الطب البيطري 

دورة   ➢ علي  اإل حاصل  وتو تيكيت  "فن  السيوالت  "  كول  ااسي السياسية  قتصاد  الكلية  جامعة   –والعلوم 

 . م2016القاهرة 

 م. 2015دورة "اإلعالمي الشامل" بمعهد اإلذاعة والتليفزيون  حاصل علي  ➢

 م. 2015" بجامعة بنها عالمية بالجامعةنظومة اإل متطوير الحاصل علي دورة " ➢

ي صحيفة المساء التابعة لمؤسسة دار التحرير لل ➢
 طباعة والنش  . عمل فى

ي ص عمل ➢
ى . حيفة األحرار الحزبية التابعة لحزب األحرار افى اكيير

 الشتر

➢  . ي مجلة السياسي التابعة لمؤسسة المرصي اليوم للطباعة والنش 
 عمل فى

ي صحيفة ا ➢
ي تصدر لعمل فى

ي دولة الكويت.  جريدة البر
 فى

 عمل كمسئول إعالمي بمركز إعداد القادة بحلوان .  ➢
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 س بجامعة بنها. لتدري ايئة  بنادي أعضاء هعمل مسئول إعالمي  ➢

 

 -عضوية اللجان:  •

نا ✓  . PLPلتأهيل الشباب للقيادة الدفعة األولي  مج الرئاسي عضو الت 

 . م2021عضو مؤسسة حياة كريمة ✓

 . م2021ورية الجمهرئاسة  -شباب الجمهورية  عضو مؤسس اتحاد  ✓

 . م 2021 اإلدارة ديمية السادات لعلومعضو مبادر رواد مرص التابعة لوزارة الشباب والرياضة و أكا ✓

ات واألجهزة عضو لجنة  ✓  م. 2021المختت 

 . م2020نهافدين بجامعة بعضو قطاع الوا ✓

بية الرياضية  ✓  . م2020عضو مجلس كلية التر

 م. 2020حافظة القليوبية المرصي للتنمية بملشباب مجلس اعام منسق  ✓

 .   م 2020 وحدة إدارة االزمات والكوارث  - رئيس لجنة التطوير والتوعية واإلعالم ✓

 م. 2020ث عضو مجلس إدارة وحدة إدارة االزمات والكوار  ✓

م –" ابدع لمنتدي شباب العالم عضو لجنة اإلعالم  ✓  . م2019 الشيخ رئاسة الجمهورية انطلق" رس 

ى بجامعة بنها  ✓  م. 2014عضو مجلس إدارة نادي العاملير
 

 -:  المنشورات •

ي جريدة 
ي الكثتر المساء ولدي  عمل فى

 .  ه من األرشيف الصحقى

ي جريدة األحرار منذ  
ي القسم الريا 2006عمل فى

ي فى
ي بانتظام ولديه من االرشيف الصحقى

. ضى  الكثتر

منذ    الكويتية  "الجريدة"  صحيفة  ي 
فى الق2010عمل  ي 

فى األرشيف  م  من  ولديه  ي 
الرياضى ي  سم 

الصحقى

 .  الكثتر

ي  
ي  مجلة السياسي عمل فى

 . للطباعة والنش    المرصي اليوم مؤسسة   - القسم الرياضى

 . عمل بموقع أخبار األهلي  

ي بجريدة بيت العرب.  
 رئيس القسم الرياضى

ي أخبار الزراعة والدليل 
ي بجريدتر

ي  رئيس القسم الرياضى
 األنباء الدولية . و الوطبى

ي .  
ي جريدة القليوبية بالقسم الرياضى

 عمل فى

 عمل بمجلة االبطال الرياضية.  
 

 -اللجان اإلعالمية باألندية:  •

ي    الصحفمندوب   ▪
) فى وج  –  الزمالك   أندية  طة    -  تبتر ي   -  الش  الحرت    -التصاالتل  المرصية  -االنتاج 

 . (  يشطالئع الج
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ي    الصحفمندوب   ▪
ا) فى األولمبية  القوي  -  لمرصيةاللجنة  العاب  الجودو   -  اتحاد  اتحاد      -  اتحاد 

 ( اتحاد الهوكي  - كوندو التاي
 

 -المؤتمرات والندوات:  •

ي  حرصى 
 -نها: العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية متنظيم وشارك فى

م –" ابدع منتدي شباب العالم تنظيم  ➢  م2021الشيخ رئاسة الجمهورية  انطلق" رس 

➢  

وع القومي األول لالمؤتمر  تنظيم   ➢
  ، رئاسة الجمهورية   ، القاهرةمؤسسة حياة كريمة  "ةحياة كريم"  لمش 

 . م2021

بعنوان   ➢ الثالث  الدولي  المؤتمر  ي 
فى الشارك  تعديل  الش"  وزارة  آمنه"  رياضة  نحو  والرياضة مسار  باب 

 م. 2020الرياضية، اد المرصي للثقافة بالتعاون مع االتح

ي ندوة بعنوان "  ➢
ي ضوء التحول امستقبل األ شارك فى

" االكاديمية العربية الدولية لرقمي نشطة الطالبية فى

 م. 2020ونش  البحوث لعلوم الرياضة 

"الو  ➢ بعنوان  ندوة  ي 
فى الجسديشارك  بالنش  عي  المرتبطة  امج  الت  تطور  ي 

" فى ى للرياضيير العقلي  اط 

 م. 2020ونش  البحوث ية العربية الدولية لعلوم الرياضة االكاديم

م –" ابدع اب العالم منتدي شبتنظيم  ➢  م2019الشيخ رئاسة الجمهورية  انطلق" رس 

ي " القاهرة جامعة طنطا  ➢
 . م2019رية رئاسة الجمهو  -تنظيم مؤتمر الصحة اإلفريقر

م الشيخ رئاسة الجمهور ا –" ابدع منتدي شباب العالم  ➢  م. 2018ية نطلق" رس 

ي السادس للشباب  ➢
 م. 2018ئاسة الجمهورية انطلق" القاهرة ر  –" ابدع المؤتمر الوطبى

م الشيخ رئاسة الجمهورية  –" ابدع شباب العالم منتدي  ➢  م. 2017انطلق" رس 

" ان " تطويالمؤتمر العلمي األول تحت عنو  ➢  م. 2017 جامعة بنها  –ر التعليم الجامعي

ي الثال ➢
 م. 2017انطلق" أسوان رئاسة الجمهورية  –ث  للشباب " ابدع المؤتمر الوطبى

ال ➢ تطالمؤتمر   " عنوان  الخامس عش  تحت  "  علمي  الجامعي قبل  ما  التعليم  ى    –وير  شمس جامعة عير

 م. 2016

ما –المؤتمر الدولي األول للشباب " ابدع  ➢  . م2016الشيخ رئاسة الجمهورية  نطلق" رس 

 

الحاد ➢ الدولي  العلمي  الدولة  المؤتمر  وبناء  اإلعالم  بعنوان"  ون  والعش  المهنية   –ي  الضوابط 

ي  م. 2015جامعة القاهرة  –إلعالم عات وأخالقيات الممارسة" كلية اوالتش 

القادة ➢ إعداد  بمركز  الوزراء  من  للعديد  الندوات  من  العديد  وا  قاد  العالي  بحلوان  التعليم  لوزارة  لتابع 

 م. 2014

 م . 2013الشاملة بجامعة بنها"  مؤتمر "التخطيط للجودة ➢
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مع ➢  " بعنوان  المرصية  الفرنسية  المياالندوة  الصناعية  هالجة  فرنسا   والمخلفات  بسفارة  والحضارية" 

 م. 2011

 م. 2012بنها  مؤتمر "أهمية تكنولوجيا المعلومات فى العرص الحديث" جامعة ➢

العالم   ➢ كأس  استضافة  الهولن2018مؤتمر  السفارة  نظمته  ي 
البر من  م  اعضاء  بمشاركة  االتحاد  دية 

 م. 2010الهولندي والبلجيكي 

ى الدولية إلعالم وتحديات العرص " الذي حامؤتمر " ا ➢ ه نخبة من نقابة الصحفيير  م. 2008رصى

ا ➢ نظمتها  ي 
البر  " والجزائر  مباراة مرص  "أزمة  الجمؤتمر  السفتر  لسفارة  قبل  من  ي 

دعوتر وتم  عبد  زائرية 

 م. 2009بالقاهرة  القادر حجار سفتر الجزائر 

االعالم   ➢ بكلية  عش   الخامس  الدولي  العلمي  اإلعال   -المؤتمر   " بعنوان  القاهرة  واإلصالح..  م  جامعة 

 م . 2009الواقع والتحديات"

ى الواقع والمأمول" بفندق سمتر  ➢  م. 2009رة اميس القاهمؤتمر "دور الصحافة بير

ه نخبة من المؤتمر "الرياضة ..وال ➢ اء منهم د. اسماعيل حامد بالمركز  سياسة " الذي حارصى ي  خت  األولمب 

 م. 2007بالمعادي 

  : ائز والتكريمالجو  •

   ة ضمن برنامج سوق األع المأفضل المشاري     حاصل علي ى ي الرياضة بنادي الباطن السعودي تمتر
فكار فى

ي مراكز تأهيل 
 م. 2022، اضية"الري اإلصاباتبعنوان" تطبيق الذكاء االصطناعي فى

   ي مبادرة  التكريم من قبل وزير الشباب والرياضة
ة الوزراء ، تحت رعاية رئاس "  رواد مرص  "للمشاركة فى

 م. 2021والرياضة  وزارة الشباب

  ي مع  المركحاصل علي
ي مز الثاتى

 م. 2004/ 2003 دوري الجامعة للعام الجامعي نتخب الكلية فى

 ة صل علي المركز األول مع نادي مزارع حا ى  م 2003/ 2002دينا لبطولة منطقة الجتر

 م 2003/ 2002ية للمدارس للعام الدراسي نتخب القليوبالعب سابق بم  . 

  ي دور
 م. 2003/ 2002معي اي الجامعة للعام الجحاصل علي المركز األول مع منتخب الكلية فى

  ي أندية
طة وطوخمزارع دينا واتحاد ال" العب سابق فى  . "ش 

  ي من وزارة الشباب والحصول علي  حاصل علي شهادة الحافز
ي  10.5بواقع   %2.5الرياضى

درجة فى

ي  "نادي مزارع دينا" هوريةالثالث علي مستوي الجم الثانوية العامة لحصوله علي المركز 
سابقة كرة م  فى

 م . 2002/ 2001ألندية موسملالقدم 

  ي مسابقة
ي فى
ي مهرجان منطقة القليوبي حاصل علي المركز الثاتى

 12تحت ة أللعاب القوي دفع الجلة فى

 م. 1997سنة عام 
 

ات التدريسية:  •   الخبر

 لتالية: تدريس المواد ا ✓
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ي الريااإلعالم  ✓
 ضى

✓  . ي
ي المجال الرياضى

 العالقات العامة فى

 السياحة الرياضية  ✓

ي التسويق الري ✓
 اضى

ي المجال الرياضية األسس  ✓
 العلمية لإلدارة فى

 مبادئ اإلدارة الرياضية.  ✓

 . إدارة المنشآت الرياضية ✓

 إدارة المعسكرات.  ✓

✓  . ي
وي    ح الرياضى  التر

 إدارة المسابقات الرياضية.  ✓

وي    ح  ✓  للفئات الخاصة.  التر

ي األكاديمية المرصية لإلعالم محارصى  ✓
 والتنمية.  فى

 . الطائرةمحارصى لمنطقة القليوبية للكرة  ✓

 لنقابة العامة للمهن الرياضيةمحارصى ل ✓
 

اف  علي الرسائل •  العلمية :  اإلرس 

 -ستتر بعنوان : رسائل الماج -1

ياضية وعالقته  داع اإلداري إلدارة فريق األنشطة الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة باألندية الر اإلب -
ات. ببعض المتغ  تر

ي باالتحادات الرياضي -
ي مجال االستثمار الرياضى

اكة مع القطاع الخاص فى ح لنظم الش  ة نموذج مقتر
 المرصية. 

بوي - امج الرياضية بقن البعد التر  اة النيل للرياضة. بالت 

ى بشئون كرة القدم نحو استخدام تقنية ال  "ا -  ."V.A.R تجاهات المهتمير

ات الوزارية أثر تعدد لتغ -  . علي تنفيذ خطط وزارة الشباب والرياضةوالمسميات بر

 -رسائل الدكتوراه بعنوان :  -2

ي   -
الوظيقى بالروحو الرضا  التر   عالقته  معلمي  لدي  بالمعاهد  المعنوية  الرياضية  بمحافظة بية  االزهرية 

 . قليوبيةال

ى بجامعة بن - ى الرياضيير  ها. التوافق النفسي وعالقته بقلق المستقبل لألخصائيير
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ي ضوء معايتر الجودة الشاملة . شطة الرياضتقويم األن -
 ية بجامعة المنوفية فى

ح لمعلمي التر  -  االحتياجات الخاصة . بية الرياضية لمدارس ذوي بناء برنامج تنمية مهنية مقتر

التفاعلية بير  ل ا - باألزه  عالقة  الرياضية  بية  البر بمنظومة  المعلومات  ية وتكنولوجيا  البشر التنمية  ر  عمليات 

يف  . الشر

 

 : ودولية مؤسسات حكومية  : ودولية حكومية مؤسسات مع  قياتواتفا وناتتعا

o  :وتوكول الجاري توقيعه  البر
 .  دريبمعة بنها واألكاديمية الوطنية للتاون بير  جا بروتوكول تع  ➢

 التدريس ذات ة وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة  التعاون المشترك في المجال البحثي وتنفيذ دراسات مشترك ➢
 ادة من خبرات الطرفين. االهتمام المشترك لالستف

 يين . التعاون في مجاالت تدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس والمعاونين واإلدار  ➢
ارات  ية في المجاالت اإلدارية والفنية وتبادل المطبوعات والزيلتخصصاون في تنفيذ البرامج التدريبية االتع ➢

الممارس أفضل  علي  لالطالع  الطرفين  الخبرات  بين  ونقل  البرامج    وفي  بينهما،ات  وتنفيذ  إعداد 
 والمشروعات التي يتم االتفاق عليها لتسيير أعمال هذا االتفاق. 

 . مراكز التدريب ماد اون في اعتالتع ➢
ت ➢ في  في  مبادرات والعمل  الورش  و مؤتمرات  النظيم  االشتراك  ايجابيًا  تؤثر  بكل    والتي  الخاصة  األنشطة 

 طرف.
الد التعاون واالستفا ➢ التعاون  المانحة لكال الطرفين حسب االطر  دة من برامج  الدولية  المنظمات  ولي مع 

 التي يتم االتفاق عليها الحقًا.
o راجع الم 
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