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 ؛2015الخامس، الرباط 

الدبلوماسية في القانون الدولي والشريعة الحصانة   .9
 اإلسالمية

منارات دولية، مركز ابن رشد للدراسات واألبحاث مجلة 
االستراتيجية للتنمية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
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 ؛2012أكتوبر -الرباط، يوليوز
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 وهللا ولي التوفيق ،،،

 

 المهارات  نوعية المهارة   
 واالنترنت اآلليالحاسب  تقنية المكاتب    
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 مهارات آخرى   
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 القدرة على العمل ضمن الفريق إلنجاح مخطط المؤسسة


