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االسم  :سـعـاد فـهـد الفـريـح .
تاريخ الميالد13/12/ :
الوظيفة الحالية :الوظيفة الحالية :مؤسس ورئيس شركة الفريح لالستشارات
استشاري جودة معتمد من المعهد األمريكي للدراسات المهنية.
استشاري تنمية مستدامة – عضو الشبكة اإلقليمية للتنمية المستدامة.
استشاري تدريب في عدة معاهد تدريبية (سيتم تفصيلها الحقا).
الوظيفة السابقة :مستشار تحليل نظم بمكتب الوكيل المساعد في الهيئة العامة للصناعة
.2016-2001
المؤهل  :حاصلة على :
• دكتوراة في التنمية المجتمعية  - AUPs- CD -أوهايو – الواليات
المتحدة االمريكية 2017
• دكتوراة فخرية في  2014 Social Workفلوريدا – الواليات المتحدة
االمريكية
• ماجستير في القيادة واالستدامة .MBALS
• دبلوما عليا في اإلدارة – مانشستر  -بريطانيا.
• دبلوما عليا في البرمجة اللغوية العصبية  -NLPكندا.
• بكالوريوس علم الحاسب اآللي واالحصاء الرياضي والمحاسبة
كتخصص مساند سنة  -الكويت .85
الحالة االجتماعية  :متزوجة .
رقم الهاتف99086160-94411777 :
ايميلs.al-feraih@hotmail.com :
وسائل التواصل االجتماعي:
@S_alferaih
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الخبرات العملية:
أوال  :الخبرات الوظيفية:
شريك استراتيجي لمؤسسة صناع التغيير(مقرها الرئيسي في األردن) منذ سبتمبر
2019
مؤسس شركة الفريح لالستشارات االدارية والخيرية اإلنسانية منذ ابريل 2019
رئيس وحدة السلياك –عيادة غلوبال اليف مركز النخبة الطبي 2020
رئيس وحدة السلياك –عيادة غلوبال اليف بمستشفى وارة 2020
رئيس وحدة السلياك –عيادة اليف بمركز الجارهللا األلماني التخصصي سبتمبر
 – 2018ديسمبر 2019
مستشار تحليل نظم في مكتب السيد  /نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية
.2008-2016
مستشار تحليل نظم في مكتب السيد  /نائب المدير العام لمركز تنمية
الصادرات. 2006-2008
مستشار تحليل نظم في مكتب السيد  /نائب المدير العام لشئون التنمية والتراخيص
الصناعية.2005-2006
مقرر اللجنة التنسيقية لقطاع التنمية والتراخيص الصناعية .2001-2002
مستشار ضمن فريق عمل لدراسة انظمة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة في الفترة من يونيو  2003حتى سبتمبر .2003
مستشار منتدب في مكتب وكيل وزارة التجارة المساعد لشئون مكتب االستثمار
االجنبي المباشر  6 -اشهر.2001
مستشار تحليل نظم .2001/10/8 -
رئيس قسم الحاسب اآللي في االدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية .93/8/7 -
رئيس لجنة إعادة تأهيل أجهزة وبرامج الحاسب اآللي في اإلدارة العامة لمنطقة
الشعيبة الصناعية بعد تحرير دولة الكويت.1991-1992
رئيسة لشعبة الحاسب اآللي التابع لالدارة المالية  -يوليو . 1990
رئيسة لوحدة الكمبيوتر في مركز حماية البيئة التابع لالدارة العامة لمنطقة الشعيبة
الصناعية.1988 -
صائغ برامج في اإلدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية .85/10/6 -
مساعد صائغ برامج في وزارة التخطيط 85/3/16 -
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ثانيا  :الخبرات التطوعية:
•
•
•
•
•

رئيس ومؤسس الرابطة الكويتية التطوعية للتوعية عن السلياك نوفمبر  – 2017حتى
تاريخه.
مدير إدارة الجودة في مبادرة قائد كفو نوفمبر  – 2017مايو .2018
عضو مجلس إدارة مركز الكويت للعمل التطوعي.2017-2014
رئيس ومؤسس الفريق الكويتي التطوعي للتوعية عن السلياك بمركز العمل التطوعي
2017-2010
مؤلفة مجموعة كتب:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موسوعة قصتي مع السلياك
.1
 6قصص لألطفال عن مرض السلياك.
.2
كتاب للمراهقين – في بيتنا مريض سلياك مراهق.
.3
كتاب modifying gluten free food for celiac arab patients
.4
Management in non-profit organizations
.5
المبادرة بعمل حمالت توعوية عن مرض السلياك في الكويت والدول العربية.
إقامة محاضرات توعوية عن مرض السلياك في الكويت ،شملت المرحلة الثانوية و
التنسيق مع وزارة التربية لعقد مسابقة توعوية للمرحلة الثانوية سنة .2012
المشاركة في عدة مؤتمرات تخصصية في دولة الكويت باإلضافة الى المملكة العربية
السعودية ودولة االمارات الشقيقة وجمهورية لبنان وجمهورية مصر و سلطنة عمان.
اول عربية تنشر لها عدة أبحاث في مجالت عالمية متخصصة عن السلياك.
أول من غرد باللغة العربية للتوعية عن مرض السليـــاك.
مخاطبة شركة المطاحن (إلنتاج منتجات خالية من الجلوتن) للعمل على انشاء المصنع
االول في العالم الذي يدعم مرضى السليـــاك في .٢٠١٥
مخاطبة األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العمل على ادراج مواصفة خالي من
الجلوتين في .٢٠١٥
محاضرة في مجال التوعية عن مرض السلياك في الكويت ودول أخرى
باحــثــــة في الدراسات المتعلقة بحساسية الجلوتين.
الممثل الوطني للرابطة الدولية للجهود التطوعية  IAVEفي دولة الكويت.

ثالثا  :تكريمات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

باإلضافة الى الحصول على عدة دروع وشهادات تقديرية من عدة جهات حكومية
وخاصة ،تم تكريمي كاآلتي:
حاصلة على قالدة التميز في مجال الشراكة المجتمعية من تاشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية 2019
تكريم في المؤتمر العربي لإلبداع والريادة في لبنان تحت رعاية دولة الرئيس سعد
الحريري لفوزها بالمركز األول على دول الخليج العربي 2019
تكريم من قبل فريق ارتقاء التطوعي 2019
حاصلة على جائزة دولة الكويت للمحتوى االلكتروني في مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي عن موقع قصتي مع السلياك .٢٠١٦
تكريم من جامعة  GUSTضمن نساء رائدات في الكويت .٢٠١٦
تكريم من برنامج  965إلنجازاتها من اجل الكويت .٢٠١٦
أول سيدة كويتية تحصل على جائزة رواد العمل التطوعي في العالم العربي والتي
قدمها االتحاد العربي للعمل التطوعي تحت مظلة جامعة الدول العربية بحضور
ممثلي االمم المتحدة  UNVolunteersفي مملكة البحرين سنة .٢٠١٥
مقابلة سمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 2014
مقابلة سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 2014
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صنفت من ضمن الشخصيــات الهــامة في الدليل العربي للشخصيات

.10
٢٠١٣
 .11تكريم من قبل فريق سواعد لوطن واعد التطوعي
 .12أول سيدة كويتية تحصل على جائزة اإللهام من فيالدلفيا بحضور ممثلي االمم
المتحدة  UNفي دولة االمارات المتحدة سنة ٢٠١٢
 .13كتبت عنها مجلة “فـوربـس” العالمية تحت عنوان ( الوصول الى قمة النجاح)
.٢٠١٢
 .14تكريم من الشيخة أمثال األحمد الجابر الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي ،
بوسام الدولة ذو الوشاح من الدرجة األولى 2012

رابعا :أهم االنجازات الوظيفية:
رئيس لجنة إعادة تأهيل أجهزة وبرامج الحاسب اآللي في اإلدارة العامة لمنطقة
-1
الشعيبة الصناعية سنة 1991بعد تحرير دولتنا الحبيبة من العدوان الغادر عليها
وما تبع ذلك من مجهودات قمنا بها انذاك للنهوض بأنظمة الحاسب اآللي  -حيث لم
يكن عدد العمالة سوى ( )3موظفين (عدد2صائغ برامج 1 +مشغل كمبيوتر) من
أصل (عدد 7صائغ برامج 3 +مشغل كمبيوتر) .
االشراف على تطبيق نظام التصاريح الذي تم تطويره تحتوي هذه الشبكة على
-2
خـادم شبكات و( )15جهـاز حـاسب شخصي بعد التفاوض مع شركة NCR
والحصول على عـرض مـجاني وذلك عند تجديد عقد اإليجار مع الشركة مع
تركيب الشبكة الخاصة بذلك وتـدريب العـامـلين عليها مجانا .
االشراف على عقد دورة على نظام التشغيل  UNIXوذلك بعد التفاوض و
-3
الحصول على عرض مـجاني من شركة الخالدية ،عقدت في مبنى اإلدارة العامة
لمنطقة الشعيبة و تـدريب جمـيع العاملين المختصين في القسم عليها.
اإلشراف على كافة األعمال التي تطلب من قسم الحاسب اآللي من كافة قطاعات
-4
الهيئة من طلبات تشغيل وتطوير نظم ودعم فني وطلب أنظمة وأجهزة وخالفه مما
قد يطلب من إدارات نظم المعلومات في الدولة وذلك بعد صدور المرسوم األميري
سنة  96بإنشاء الهيئة العامة للصناعة.
ادراج قسم الحاسب اآللي في دليل مراكز نظم المعلومات الذي اصدرته وزارة
-5
التخطيط سنة . 1997
المشاركة في عدة مؤتمرات وندوات كرئيس لمركز المعلومات تلبية لدعوات على
-6
مستوى دول الخليج لمراكز المعلومات في الكويت .
وضع خطة تطوير األنظمة على قواعد البيانات  ORACLEمثل أنظمة الشئون
-7
المالية والمخازن وأنظمة التصاريح ونظام السجل الصناعي على قواعد البيانات
 ACCESSوغيرها لتالفي مشكلة سنة  2000واإلشراف على ذلك .
دراسة و إعداد واإلشراف على وضع مواصفات ووثائق مناقصة لتوريد وتركيب
-8
شبكة حاسبات محلية للهيئة (تم طرحها بتاريخ  )98/9/27تنقسم إلى ثالث
شبكات:
• شبكة رئيسية  intranetو شبكة دعم . backup system
• شبكة إنترنت .
• شبكة لحفظ وثائق الهيئة .
5
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-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

وذلك بهدف النهوض بأعمال الهيئة لمواكبة التطورات العالمية في المجال
المعلوماتي وتطبيق األنظمة التي تم تطويرها وحصر احتياجات اإلدارات
المختلفة ووضع جدول لتوزيع أجهزة الحاسبات الشخصية المرتبطة بهذه
الشبكات.
وضع مواصفات أنظمة معلومات الهيئة العامة للصناعة باداراتها المختلفة.
طرح فكرة إنشاء بنك للمعلومات الصناعية وربطها بالشبكات العالمية ذات العالقة.
رئاسة لجنة لوضع مواصفات للنظام المالي واالداري على قاعدة البيانات oracle
.
المشاركة في عدة لجان داخلية في الهيئة من ضمنها لجنة اختيار الموظفين
واللجنة المصاحبة للمكتب االستشاري الذي قام باعداد الهيكل التنظيمي وادلة
وبطاقات اختصاصات االدارات واالقسام في الهيئة .
المشاركة في فريق عمل العداد دليل اجراءات مكتب االستثمار االجنبي المباشر
من خالل القرار الوزاري رقم ( )393لسنة  2001بتاريخ . 2001/10/16
اعداد دراسة لمراحل تنفيذ ارشفة وثائق ومستندات الهيئة والكتب الصادرة من
الهيئة الى الوزارات والمؤسسات والهيئات األخرى لتكون نواة لبنك المعلومات
الصناعي وذلك بتاريخ . 2006/6/5
نائب رئيس لجنة ندوة تدشين نظام تنمية الصادرات االلكتروني والتعديل على
محتويات النظام بالتعاون مع اعضاء اللجنة باإلضافة الى تنقيح كلمة الوزير التي
القاها في الحفل .
اعداد دراسة معوقات العمل في مركز تفتيش العارضية واقتراح الحلول المناسبة
لها.
باإلضافة الى عدة دراسات أخرى للقطاعات المختلفة بتكليف أو باقتراح.

خامسا  :الشهادات والعضويات التدريبية:
عضو معتمد باللجنة االستشارية  -برنامج الكويت للمسئولية المجتمعية.
• عضو صناع التغيير العرب
• عضو رابطة التربويين العرب.
• حاصلة على عضوية مدربي Imas
• عضو المركز الكندي للمدربين المحترفين PCT
• حاصلة على شهادة استشاري تنمية مستدامة.
• حاصلة على شهادة مدرب معتمــــدTOT.
• عضوة في نادي المدرب المايسترو.
• عضوة في نادي المدربين العرب.
• عضوة في النادي العالمي للمدربين
• حاصلة على شهادة الجمعية الدولية للمدربين والمطورينISTD.
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سادسا المؤتمرات :تقديم ورقة بحث علمية في كل من:
•

التحالف الدولي لإللتزام المجتمعي خالل جائحة كورونا أكتوبر 2020
المرأة والمسئولية المجنمعية أكتوبر 2020
ملتقى و جائزة المسئولية المجتمعية لألسرة العربية مايو 2020
الملتقى العربي األول لتطوير الذات يناير  - 2020جودة التطوير الذاتي
المؤتمر الخليجي لسالمة الغذاء في الكويت  ١٤-١٣نوفمبر2019

•

في المملكة العربية السعودية – معا سلياك حياة أسهل  2018مكة المكرمة

•

في جمهورية لبنان :خالل المؤتمر 8للعمل التطوعي العربي سنة .2017

•

ورقة بحث علمية في مؤتمر العلوم في صحة االنسان في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

•
•
•
•

٢٠١٦
•

ورقة عمل قدمناها في مؤتمر  IEIللجمعية الهندية للمهندسين

•

في جامعة الكويت الحلقة النقاشية الثالثة (المسيرة – التطور – المعوقات – اآلمال) مركز
دراسات الخليج والجزيرة العربية .2016

•

جامعة الكويت  :الواقع التعليمي وعالقته بالتنمية الشاملة (المسيرة -التطور -المعوقات)
2016

•

في المملكة العربية السعودية – جامعة الدمام  :مؤتمر Updates on Pediatric
2015 clinical nutrition 2015

•

في جامعة الكويت :مؤتمر قضايا صحية في دول مجلس التعاون في الخليج
العربي2014.

•

في دولة الكويت :االتحــاد الدولي لالتصاالت  ITU-المكتب العربي االقليمي ICT
تحـــت اطــار دور تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في تمكين المرأة في المنطقة العربية

•

في جمهورية لبنان :خالل المؤتمر الثالث للعمل التطوعي العربي سنة .2012

•

االرادة والحياة في جمعية المحامين الكويتية.
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سابعا :الدورات كمدرب:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دورة زوارة العيد 2020
دورة كيفية كتابة السيرة الذاتية – سبتمبر 2019
دورة بوابة التألق 2019
دورات متعددة في جهة العمل لدى الهيئة العامة للصناعة لتاهيل الموظفين الجدد في قسم
الحاسب األلي.
المشاركة كمتحدث رسمي في مؤتمرات عديدة متخصصة كما ورد في البند خامسا أعاله.
دورة كيفية كتابة السيرة الذاتية – جامعة الكويت ابريل 2019
التوعية عن السلياك عدد  50محاضرة وورشة عمل 2018-2010
دورة نعم أقدر  -خطتي لتحقيق أهدافي  2018باستخدام منهجية كايزن للتطوير الذاتي.
دورة كايزن في إدارة الغضب 2018
دورة كايزن والقيادة لألطفال 2018
دورة التعايش مع السلياك 2018
تدريب و تأهيل المتطوعين في الفرق التطوعية 2017 - 2010
دورة صناعة الهدف بمنهجية كايزن 2017
دورة ماذا بعد األربعين 2017
ورشة الجلوتين واضراره 2017
دورة نعم أقدر لتحقيق أهدافي  2017باستخدام منهجية كايزن للتطوير الذاتي.
ورشة مدرب مميز 2017
عدد  7دورات (إدارة الغضب) في عدة مدارس 2018- 2017
كايزن لتطوير األداء المؤسسي – ملتقى النفط والطاقة  -البحرين 2017
ورشة مبادئ ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي 2017
أهمية التدريب في المؤسسات 2017
المهارات الحياتية وأهمية العمل التطوعي 2017
دورة إدارة الغضب لجمعية المعلمين 2017
ورشة التحدي وااليجابيات 2016
ورشة التوعية عن السلياك في اليخت 2016
ورشة القائد ام المدير؟ طبقا لمنهجية كايزن 2016
ورشة الجلوتين واضراره من ضمن محاورالمدرب المايسترو 2016
ورشة فوائد القهوة 2016
ورشة الغذاء الصحي و أهميته لتوازن اإلنسان 2016

سابعا :املؤسسات العربية واألجنبية اليت عملت فيها ( مدرب/خبري/مستشار ):
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•
•
•
•
•
•
•

مستشار و مدرب في الهيئة العامة للصناعة 2016-2001
عضو مجلس إدارة مركز الكويت للعمل التطوعي.2017-2014
رئيس ومؤسس الفريق الكويتي التطوعي للتوعية عن السلياك بمركز العمل التطوعي
مستشار منتدب في مكتب وكيل وزارة التجارة المساعد لشئون مكتب االستثمار االجنبي
المباشر.
مستشار ضمن فريق عمل لدراسة انظمة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة 1990
الممثل الوطني للرابطة الدولية للجهود التطوعية في دولة الكويت منذ 2016
رئيس ومؤسس الرابطة الكويتية التطوعية للتوعية عن السلياك منذ 2017

ثامنا الدورات التدريبية التي تم حضورها:
تاريخ الدورة

الجهة

إسم الدورة

 9مايو 2020

ملتقى همم

التطوع في األزمات

 6مايو 2020

ميجا للتدريب

غير حياتك

 3مابو 2020

استشارات مال هللا

اي قائد انت اليوم

 30ابريل 2020

اسفير

كيف تصبح من ابطال اسفير

 15ابريل 2020

جامعة بن راشد للطب والعلوم
الصحية

Let’s break the chain of
covid

 9-8ديسمبر 2017

هاجر لالستشارات والتدريب

برمجة المشاعر

 18ديسمبر 2016

جمعية المهنسين

االستراتيجية اليابانية

 17ديسمبر 2016

النادي العالمي للمدربين

التدريب بالقيم

 15ديسمبر 2016

افيروس انسباير

لغة الجسد

 6-4اكتوبر 2016

معهد تنمية الطاقة

فنون التسويق و التعامل مع
العمالء
9
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 28سيتمبر 2016

افيروس انسباير

شباب متجدد عن طريق التشافي
الذاتي

 2يونيو 2016

افيروس انسباير

السلوك التربوي المحترف

 25-21مايو 2016

معهد تنمية الطاقة

المدرب الممارس

Applied Training of
Trainers Canada Global Centre 21-25 May 2016
By ROUND
النادي العالمي للمدربين

االلعاب التدريبية

 23ابريل 2016

معهد تنمية الطاقة

الحماية القانونية للمشاريع
التجارية

4-3 April / 2016

Global Academy for
Training and
Development GATD

Kaizen Methodology for
Performance
Improvement

 16مارس 2016

معهد هاجر للتدريب

لغة الجسد

 12مارس 2016

النادي العالمي للمدربين

التفكير االبداعي

 5مارس 2016

اتحاد المدربين العرب

ورشة تدريب المدربين

 20فبراير 2016

شركاء للتنمية والتدريب

حقيبة أدوات التسويق والمبيعات

– 11/04/2016
13/04 /2016

– 3/04/2014
6/04/2014

المنهجية اليابانية لتحسين األداء

معهد هاجر للتدريب

10

السرية الذاتية

9/03/2016

معهد تنمية الطاقة

وضع خطة عمل المدرب

2016/03/6

اتحاد المدربين العرب

التدريب المبني على الكفايات

14/02/2016

معهد المأمون للتدريب األهلي

أسس و مهارات العرض و التقديم

3/01/2016

افيروس انسباير

كيف تسوق نفسك كمدرب

December/
2015

Istd

Training of Trainers

افيروس انسباير

تدريب المدربين المايسترو

 17/11/201321/11/2013
)صباحية(

شركة ومضات لالستشارات
والتدريب -محليه

توجيه المهارات نحو الغايات

 24/03/201328/03/2013
)صباحية(

سكلز الدولية للتدريب
واالستشارات -محليه

الطاقة وتأثيرها على االنتاجية في
العمل للتركيز وازالة االحباط

 30/01/201103/02/2011
)صباحية(

مركز تقييم االداء للتدريب
واالستشارات -لندن

االدارة اإلشراقية الحديثة وتطوير
االداء

27-28 April /
2010

Injaz International
Institute

Self Esteem

 22/03/200926/03/2009
)صباحية(

معهد االنجاز المتفوق للتدريب
االهلي -محليه

اساسيات التخطيط

– 27/12/2015
31/12/2015
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 16/03/200820/03/2008
)مسائية(

اتحاد الصناعات الكويتية -محليه تنمية الصادرات الصناعية

 10/02/200814/02/2008
)صباحية(

مكتب المستشار الوطني -محليه

اعداد الدراسات التسويقية لألسواق
الخارجية

 11/08/200715/08/2007
)صباحية(

الدار العربية للتدريب
واالستشارات (داتكو) -
اإلسكندرية

قضايا هامة في مجال تنمية
وتنشيط الصادرات

 10/02/200714/02/2007
)مسائية(

شركة الحلول المتكاملة
لالستشارات -محليه

اختراق اسواق التصدير الخارجية

 06/08/200510/08/2005
)صباحية(

يوروماتيك للتدريب
واالستشارات اإلدارية -ماليزيا

مهارات التخطيط والمتابعة
والريادة واالبتكار في العمل

 08/05/200508/05/2005
)صباحية(

المركز الخليجي لالستشارات
العلمية -محليه

منهجية النجاح في التخطيط
االستراتيجي

 25/12/200429/12/2004
)صباحية(

شركة فريست ون -محليه

االتصال االجتماعي وفن تطوير
الذات

 22/05/200426/05/2004
)صباحية(

شركه االنماء لالستشارات
اإلدارية والتدريب -محليه

قوة الطاقة البشرية وتوظيفها في
العمل

 27/03/200431/03/2004
)صباحية(

مركز الوطن العربي
لالستشارات -محليه

المهارات اإلدارية الفعالة للمرأة
العاملة
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 28/06/200330/06/2003
)صباحية(

المعهد الكويتي لتطوير االداء -
محليه

األداء الوظيفي الفعال للمرأة
العاملة والتزاماتها االسرية

 24/05/200328/05/2003
)صباحية(

مهارات لالستشارات والتدريب
-محليه

القراءة التصويرية

 15/03/199917/03/1999

جامعه الكويت -كليه الهندسة
والبترول -محليه

حلول مشكله العام 2000
وتطبيقاتها

 13/09/199717/09/1997

الخالدية لإللكترونيات -داخليه

UNIX

 01/06/199626/06/1996

معهد شال للتدريب األهلي -
داخليه

ORACLE - 7

 06/01/199610/01/1996

جامعه الكويت -مركز خدمه
المجتمع -محليه

مهارات تشخيص وتحليل
المشكالت واتخاذ القرارات

 28/10/199508/11/1995

 ) (ICSالمركز الدولي للنظمالقاهرة

انشاء وتنميه مراكز المعلومات

 06/12/199408/01/1995

شركه العثمان والصراف -
داخليه

 Oracleقاعده البيانات

 22/05/199326/05/1993

االبداع الخليجي -محليه

اعداد وكتابه التقارير

 13/11/199121/11/1991

بريطانيا K -

 NCRالتدريب على جهاز

 12/12/198716/12/1987

معهد الكويت لألبحاث العلمية -
محليه

تفسير ومعالجه البيانات الخاصة
بالتلوث البحري
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 04/10/198605/01/1987

كوريا K -

دوره متقدمة في البرمجة بلغه
كوبول

 21/09/198616/10/1986

وزاره التخطيط -محليه

اساسيات تحليل النظم

 06/09/198618/09/1986

وزاره التخطيط -محليه

اساسيات تحليل النظم

 03/05/198608/05/1986

مجلس حماية البيئة -محليه

تطبيق النماذج الحسابية في دراسة
المردود البيئي للمشاريع

 22/03/198602/04/1986

جامعه الكويت -محليه

المعينين الجدد

 11/08/198519/09/1985

الكويت

اساسيات نظام التشغيل ام أي

 02/07/198508/08/1985

الكويت

اسس صياغة البرامج

 29/06/198501/07/1985

الكويت

انماط ونظم التوثيق ان-سي-سي

 22/06/198527/06/1985

الكويت

مبادئ نظام سي ام اس

 08/06/198517/06/1985

الكويت

لغة البرمجة دي ال 1/

 18/05/198506/06/1985

الكويت

طرق تنظيم الملفات االليه

21/04/1985 -

الكويت

البرمجة بلغه كوبول الجزء االول
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16/05/1985
 23/03/198518/04/1985

مقدمه في البرمجة بلغه كوبول

الكويت

ملحق الشهادات:
أوال :التدريب
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