
 افتتاح فعاليات يوم المسار الوظيفي الثالث عشر في فيالدلفيا

 
فةملسيم  السير  عةتي  الييسس تيمل  اليكتترر فسالدلفسيم استيتم  افتتح رئيس  امعةي  

عيم يايمرا بمييمرت  الصمل  الريمضس  فيي رايما الممعةي   في  الثملث عير الرظسفي
عحميييك عيييراد  عستييييمر اليييرئس  استيييتم  اليييكتترربحضيييرر كعؤتسييي  كةيييرت    45

كعستيمر الرئس  للةالقم  الككلس  الكتترر ابراهس  بكران كعمكاء الممعة  كأعضيمء 
السيير  الييرظسفي هيي ا أقييس  ك .فييي الممعةيي    كالطلبيي الهسئيي  التكريسييس  كايدارييي 

تحاسي  التراليب بيسل الطمليخ ال يريق كتيرل الةميب  عيل ريالر تيرفسر فير  بهكف 
  كاتييتةراا الفير  أعييمعه  عي  ألييحما الةميبتممي  ال يريمسل البييماثسل عيل عمييب 

 .اتى يتمكنرا عل تحكيك رسمراته  المستابلس 
 

ييكب اكثم عهمم بملنسيب  لطلبي  السر  أن ه ا كأتك رئس  الممعة  رالر االفتتمح 
الممعة  كال ريمسل بيكب رم  لمم يرفره عيل فيتح افيمل اكييكا أعيم  عيل يافيرن 

أعيم   م  رلي  كييرفر ففرليته  فيي تيرل الةميبعلى عتبم  الت رج كيحلميرن بييميمد 
عييل أاييب الةمييب أك التييكريخ فييي اليييرتم  اسييث تييسكرن بماييككر الطلبيي   ل ييريمسال

 .ال ريمسل تاكي  تسرته  ال اتس  إلى المؤتسم  المترااكا تب اسخ ارتصمله
 

ةرت  كعؤتس   عل ع تلي  الاطمعيم   45يامرا عكد اليرتم  ه ا الةم  أن  ي تر
ال كعمتسيي  كالتةلسمسيي  كالهنكتييس   كهييي امسةهييم تسييمعك فييي رليي  الصيينمعس  ك



  Otrain  أتمديمسي  ههير اسردن :كهيي كترفسر فر  عمب لطلب  الممعة  عل ريريمسل
oval   أبير ز لي  لالعميمر    تمكسل للتنمس  االداريي  كالفنسيBUILD    الييرت  الرننسي

أتمديمس  اليرل االكتط للطسران  ةرت  المسب الراب   لصسمه  السسمرا  الكهربمئس   
ل الفنيمر بيمال   أتمديمسي  عستييمركن عحترفيرن    فنيكGESCO  أتمديمس  تتمهفررد

أتمديمسيييي  برافيييير للتييييكريخ  )اليييييرت  المرئسيييي  لالتتيييييمرا  البرعمسيييي  كالتييييكريخ
  أتمديمسيي  رطييرا ب طييرا للتييكريخ كاالتتيييمرا   عسييترد  أدكييي  (كاالتتيييمرا 

رري   ةرت  تفمءا الككلس  للتنمس  كالتيكريخ  عستييفى االتيتاالر  المستييفى 
الت صصييي  اييكارا للكراتيي  فييي ال ييمرج  ةييمرا التييسل للمطييمع  السييسماس   اسكلييى 
للكرات  في ال يمرج  فنيكل المرييكيمن  أتمديمسي  اليركاد  ةيرت  تيري  لالتتييمرا  

لل ييكعم  الممعةسيي   عؤتسيي  عميير كالحلييرر  كلييرر للكراتيي  فييي ال ييمرج  الرننسيي  
ال  يمء للتسري   تسبم عسك  فنكل ركتمهم    SDKالكرزكن سعممر الصسمه  كال كعم   

KPMG   الفكرييي  لل ييكعم  الممعةسيي   الممتيي  الككلسيي  لل ييكعم  الممعةسيي   ليينككل
الملك عبك هللا للتنمس   هم  فسالدلفسم  دائرا ةؤكن الميرظفسل فسالدلفسيم  عكرتي  

بردج الككلس   المؤتس  االاترافس  لتةلس  الايراءا المهنسي   الصينككل اسردهيي تمع
 الهمةمي  أانح  الفراة  ال هبس  لالتتيمرا  التسرياس 

 
لطلب  في الممعة  إقبيمال كاتيةم ل الممعة  هتكقك ةهك السر  الرظسفي ال ي هظم

بيي  عييل لممعةيي  كعييل هيي  علييى عامعييك الكراتيي   كتميي  االامعييل رريمييي نلبيي  ا
  بميضييمف  إلييى م  الميييمرت اتتفسييمراته  كتاييكي  ةييرح كاف لهيي  عييل اليييرت
املسييم  كعييل تسفسيي  التاييك   م ترضييسح اييرر هرعسيي  الرظييمئ  اليييمزرا لييك  اليييرت

 .للرظمئ  كإيممد الرظسف  المنمتب  لاكرا  كعؤهال  تب نملخ
 


