صالح علي عوده الهالالت
متخصصصي إصصي ادامة الت ص واإلب ص ا وال واهصصا والاا صصات ال ام ص وادامة التغ صصا واالمصصتل ام الصصموي إصصي ال صصوامد
الةشاي  ،وتاصويا اعع صال وه لص ال ام صات والتخاص ت االمصتاات ي والتص ميا العاصال ،ي تلص الخةصاة وال ااإص
والق مات التي ت اع إي تحق ق أعلى م تويات اعداء ال ام ي وال تائج ال ت ة من خالل م ص اة ع ل ص مائص ة
وصص اع القصاام ،باإلقصصاإ الصصى الا ص إصصي القاصصا الخصصا

ل ص ة ثالثص ن عامصاع إصصي أعلصصى وأهصصر ال وا صصع الامص

إصصي

م تويات اإلدامة الت ع مي الال ا وومل إي اا الت ميا.

الخةاات الا ل :
 عضو م لس ادامة إي شاو توزيع ال هابصاء وإصي واإص الل صان ال ةلقص عصن م لصس اإلدامة ةال ال ص  ،اإلداميص ،
ال اإآت والحواإ  ،الاااءآت ،تاويا اعع ال ،اعادة اله ل ) م م  2008/7/2ولغاي 2016/5/1
 عضو م لس ادامة إي شاو ال تل اون والشاق الاابي لالمتل امات الص اع والاقامي 2010/2009
 مئ س ه ئ ال ياين إي شاو مصااته الاال
 مامس وم يا الت ميا وم مب إي اوادي

لالمتشامات والت ميا.
جةال الةتااء للت ميا  2014/1/1ولغاي 2016/3/1

 عضو إي اتحاد ال مب ن الااب
 عضو ج ا ال مب ن اعمدن ن
والتغ ا وال وامد الةشاي واع اد القادة وال هامات اإلب اع .

 م مب مات

ومتخصي إي ادامة الت

 م مب مات

إي ماو العوز للت ميا اإلدامي  /ال وح  /اا

 م مب مات

إي ماو اع اد الق ادات الشةاب  /وزامة الشةاب

 م مب مات

إي االتحاد الاام لشاوات التأم ن.

 عضو ج ا الق ادات اإلدامي اعمدن
 عضو ج ا ال ودة اعمدن
 مص يا ت ع صصمي لصصودامة والاال صصات الاامص إصصي شصصاو ال صصتل اون الاصصاب ال تحص ون م صصم  2006/6/16ولغايص
 2011/5/1ووانت تتةع له اإلدامات التال :
 ادامة ال وامد الةشاي  ...وادامة الاال ات الاام وتاويا اعع ال
 ادامة اللوازم وال شتايات والاااءآت وال تودعات وال ااإق والخ مات ال ان ة
 ادامة م تا مئ س م لس اإلدامة وأمان ما ال لس للشاو وللشاوات الحل ع والتابا والل ان.
 م يا التاويا واعداء  ...م وع موحي  /ص ل ات وم تود أدوي  2016/9/1ولغاي 2017/9/1

الخةاات ال ت ة:
 باحث ومالف  :ص م له ال تا التال :
 ادامة الت

 :ال امم الح يل إي ادامة م ظ ات اعع ال

 اإلدامة العاال لل وامد الةشاي
 ص اع ادة الت

واإلب ا

 خةاة إي إ ون ومهامات الت ميا العاال
 خةاة إي ت ق وت ظ ر اللقاءآت وال ات اات وال يامات الخامج
 خةاة إي الا

الق ادي واإلدامي واللوج تي والاال ات الاام

 خةاة إي تق ير االمتشامات للشاوات ولاجال اعع ال
 خةاة إي ب اء اعنظ والتال ات واجااءآت الا

وأنظ تق ر ال وظع ن وأنظ الحواإ

 خةاة إي اعادة ه ل الشاوات والوظائف والاواتا.
 شصصامك إصصي الا ي ص مصصن الوإصصود الام ص

ال ل ص والح وم ص والةال ان ص والقاصصا الخصصا

ومالااع على ال ل ا من ت امب ال ول وال ام ات الاال

 شامك إي الا ي من ال ات اات وال ومات الت مية وال وات وال حاقاات
 حاص على الا ي من اعوم والشامات اعمدن واعج ة

ال هامات:
 مهامات الت ميا وتق ير االمتشامات واع اد ال مامات واعبحاث
 مهامات ادامي وعال ات عام واتصال
 شخص

ادي تامن بالا

باوح العايق الواح

 ناشت اجت اعي وثقاإي
 مهامات امتخ ام الحاموب

ال اهالت الا ل :
 ديلوم علوم ادامي  ...جاما مات
 ب الوميوس ادامة اعع ال  ...جاما ال يتون اعمدن
 ماج ت ا ادامة اعع ال  ...جاما الةلقاء التاة ق

عولصصا مصصن  50دول ص ،

