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التعلیقات: 0الزيارات: 99بل 4 أسابیع - 12:23 ص, 2 نوفمبر 2018 م

ة ← تعلیم ← مدير جامعة الجوف يدشن مركز تنمیة المھارات

ر جامعة الجوف يدشن مركز تنمية المهارات

كا-المدائن

مدیر جامعة الجوف الدكتور إسماعیل بن محمد البشري، مركز تنمیة المھارات التابع لوكالة الجامعة للتطویر والجودة في مبنى
ت المساندة بالجامعة. 

مدیر الجامعة عقب قص شریط االفتتاح، على وحدات المركز وتجھیزاتھ والخدمات التي یقدمھا، حیث وقف على أكثر من دورة
 مقامة داخل المركز، ثم تابع مع وكالء الجامعة وعمداء الكلیات والعمادات العرض التفصیلي الذي قدمھ مدیر المركز الدكتور
 العلي عن أھدافھ ومھامھ وإجراءات العمل فیھ، وكذلك موقع المركز اإللكتروني على بوابة الجامعة، وطریقة التسجیل والتواصل

ل بینھ وبین المستفیدین من داخل الجامعة. 
ول مدیر الجامعة أثناء كلمتھ بھذه المناسبة أھمیة المركز باعتباره ِمفصالً مھماً في مسیرة الجامعة، وحلماً یمثل تحقیقھ رافداً من
ً وكالة التطویر والجودة في الجامعة بسرعة العمل على إنھاء آلیات بناء اإلنسان في الجامعة وتنمیتھ وتطویر مھاراتھ، موجھا
ات جائزة الجامعة للتمیز، لتكون شاملة جمیع منسوبي الجامعة من أعضاء ھیئة تدریسیة وإداریة، مؤكداً أن إعالن الجائزة والبدء
ا سیكون محفزاً كبیراً للمنافسة في میدان العمل داخل الجامعة، وسیعطي كل مجتھد حقھ بقدر انتمائھ وإخالصھ في عملھ وبقدر

ھ.

رئيس جمهورية النيجر يغادر
جدة

“المملكة” تدين وتستنكر
بشدة االنفجار والهجوم

اللذان وقعا في أفغانستان

أمير منطقة الرياض يشرف
حفل سفارة جمهورية

رومانيا

أمير حائل يستقبل مشرفة
الحوار الوطني والفريق

التطوعي النسائي

أمير منطقة حائل يستقبل
مدير عام فرع وزارة اإلسكان

هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات تجدد دعوتها

لهواة الرحالت بالتسجيل في

كاريكاتير

كاريكاتير

الخميس, 21 ربيع األول 1440 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2018 ميالديااتصل بنااعلن معناارسال خبرسية بحثالبحث بالموقع

السعودية
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+المزيد

كاريكاتير

8 فبراير، 2018

2 فبراير، 2018

+المزيد

منوعات

المزيدتقارير وحواراتعالم السياراتنبض المجتمعمنوعاتاقتصادرياضةالعالمالسعوديةيسية
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مركز تنمية المهاراتمدير جامعة الجوف سوم

مير الجوف يستعرض مع
جامعة سير الدراسة فيها

أكثر من 70 طفال مصريا
يشاركون في مهرجان يوم

الطفل العالمي بالرياض

جمعية الكشافة تختتم
مشاركتها في دورة قادة

المراكز والمخيمات الكشفية

“هيئة الترفيه” تنظم عددًا
من الفعاليات اإلبداعية في

مناطق المملكة

“حماية البيئة” تضبط
مخالفات خطرة على الساحل

البحري بجدة

وزير الثقافة يلتقي وزيرة
الثقافة المصرية في القاهرة

العالمالسعوديةية

منوعاتاقتصاد

تقارير وحواراتعالم السياراتلمجتمع

وظائفمقاالتألسرة

اتصل بناموشن جرافيك المدائنجيا

عنا

جميع التعليقات و الردود المطروحة ال تعبر عن رأي
(المدائن) بل تعبر عن رأي كاتبها

استضافةتصميم و تطوير خفاجىميع الحقوق محفوظة, صحيفة المدائن اإللكترونية 

ط ذات صلة

الزيارات: 70كتوبر، 2018

اضف تعليقليقات (٠)

فة تعليق

م

 اإللكتروني

يق

24 نوفمبر، 2018

21 نوفمبر، 2018

18 أكتوبر، 2018

14 أكتوبر، 2018

14 أكتوبر، 2018

+المزيد

بحثالبحث بالموقع
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