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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،  

 

أطيب تحياتهاا وتدادير ا لسايادت مع ما  -المؤسسة العربية لإلستشارات والتدريب وتطوير اآلداء -إِْنفِْكـتْ تهدي

 .التددم واالزد ارخالص التمنيات بمزيد من 

ع  ما يشرفنا ان نض   2221ويسرنا أن نتوجه لسيادت م بالدعوة للمشار ة على االنشطة التدريبية للعام 

خال  التتارة الدادماة ع  ماا يشارفنا مشاار ة   أ توبربين ايدي م الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فى شهر 

 .امج للستتادة وتباد  الخبرات منسوبي م جهت م الموقرة في فاعليات البرن

 شاكرين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ععوتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\19 -15اكااالمعباة اداة اامعاصرة امعااهة امن اامغيرةا اإل 032_01

 اسباع 10\19 -15 امقصهة  االسغةاترجر  امقرصاد ااإلاداةي اوامةؤي  001_01

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  امقرصاد اامعةن اوامةشرق  039_01

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  امقرصاد اامعؤثة  037_01

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  اماعلاونااهة اامعااقفاامصاب إاداة اضياطا 036_01

 اسباع 10\19 -15اامقصهة  تأهرلاامعسصعداامغنفرذياامعاغعد 010_01

 اسباع 11\2-10\29اامقصهة  قا اامغأثرةافياإاداة اامنزاعص  031_01

 اسباع 10\5 -1اادبى نةصةا اامذكصءااماهدانياملقصاد  018_01

 اسباع 10\5 -1اادبى إلهغعصعص اوامعقصبال اامفاصم نةصةا اإاداة اا 043_01

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 10\12 -1اادبى إاداة ابالاأخطصء:اامعفصهرماامحديث امإلاداة اامنصهح  052_01

 سباعصنا 10\26 -15اامقصهة  تطايةاامقدةا ااإلبداعر امغنعر اامجداةا ااإلاداةي  050_01

 اسباعصن 10\12 -1اادبى تنعر اامعةصةا اامسلاكر ااإليجصبر  006_01

 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة  نةصةا ااإلشةافاامعغقدن  057_01
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_17
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  "ةاامقدةا ااإلبداعر اواالبغكصةي املاصنلر اسغثعص"اااداة اامعااهبا 016_02

 اسباع 10\5 -1اادبى األسصمرباامالعر اامحديث امغحلرلاوتحديدااالحغرصهص اامغدةيبر  007_02

 اسباع 10\5 -1اادبى تحديدااألهدافاوإهةاءاامغقررم:اإاداة ااألاداء 008_02

 اسباع 10\19 -15امعباةكااال إاداة اامعااةاداامبشةي  001_02

 اسباع 10\19 -15اكااالمعباة تنعر انةصةا انديةياونسئامياامغدةيباوامغطايةااإلاداةي 005_02

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  نةصةا اةبطاامعسصةااماظرفيابصمعسصةاامغدةيبي 035_02

 اسباع 10\19 -15اامقصهة  (HRIS)نظمانالانص اامعااةاداامبشةي اا 004_02

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 10\26 -15اكااالمعباة احغةافااالكسرلاالععصلاااداة اامعااةاداامبشةي  029_02
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  مةفعاكفصء اأاداءاامعحصسباوامعةاقباامعصمىااإلتجصهص اامحديث  049_03

 اسباع 10\19 -15اكااالمعباة امعاصيرةاامدومر افياامعةاها  218_03

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  إاداة انخصطةاامعؤسسص  032_03

 اسباع 10\19 -15اكااالمعباة آمرص اامغخطرطاوامضبطاامعصمى 025_03

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  رماواتطايةانظماامغكصمرفافياامجةص اامحكانر تصع 002_03

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  "FATCA"قصناناامعغثصلاامضةيبيااألنةيكىا 046_03

 اسباع 10\5 -1اادبى ناصيرةاامعحصسب اامدومر اوةفعاكفصء ابةانجاامةندس اامعصمر  028_03

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  فياامعاصنال اامعصمر نةصةا ااكغشصفااميشاوامغزويةا 301_03

 اسباع 10\5 -1اادبى نظـماامعةاهاـــ اامعصمرــ افىاامحكانــ ااإلمكغةونرـــ  210_03

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

03_221 
االتجصهص اامحديث افىاتدقرقاوضبطانخصطةااالحغرصلا

 امعصمىابصمحصسبااآلمى
 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة 

03_047 
االعدااداملحصالاعلىاشةصاد انديةانخصطةانصمر اناغعدا

FRM 
 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة 

 اسباعصن 10\19 -8اامقصهة  امبةنصنجاامعغكصنلافياامعحصسب اامعصمر اوامعةاها  213_03

 اسباعصن 10\26 -15اكااالمعباة امخدنص اامبنكر ااإلمكغةونر اامشصنل  306_03

 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة  امخدنص اامبنكر ااإلمكغةونر اامشصنل  312_03

 اسباعصن 10\26 -15اكااالمعباة إاداة اتاثةاامدياناوامعحصسب اع اامغدفقص اامنقدي  019_03

 اسباعصن 10\19 -8اامقصهة  إاداة اةأساامعصلااماصنل 041_03

03_216 
صاامعسغندىاالغةاضاتنعر اامعةصةا اامفنر املفح

 امضةائب
 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة 

 اسباعصن 10\12 -1اادبى ادعماقدةا اأننصءااماةداوضبطانظصماامسلفاواألنصنص  048_03

 اسباعصن 10\26 -15اامقصهة  نةصةا اامغخطرطاوامغسايقامعجصال ااإلئغعصناامعصةفي 305_03
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\19 -15اكااالمعباة امسكةتصةي امعجصمسااإلاداة اواالاداةا اامالرص 008_04

 اسباع 10\5 -1اادبى أسصمرباامعغصبا اوإعدااداتقصةيةامإلاداة اامالرص 010_04

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  تنعر انةصةا انديةىانكصتبااإلاداة اامالرص 003_04

 اسباع 10\5 -1اادبى نةصةا ااماةضاوامغقديمابإسغخداماامحصسبااالمي 001_04

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 10\12 -1اادبى األادواةاامجديد امعدةاءاامعكصتباأثنصءاحدوثااألمنص ابصمعنظع  006_04

 

 عالممجال العالقات العامة واال_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  اماعلرص ااملاهسغر افياععلااماالقص ااماصنه 007_05

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  امعةصةا اامعغقدن األخصصئيااماالقص اامحكانر  005_05

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  رص انةصةا اامغقديماواماةضاملقضصيصاامسرصسر اإعالن 006_05

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة  احدثاتقنرص اوافنانانغصبا اواتقررماامبةانجاامغلرفزيانر  036_05

 اسباعصن 10\19 -8اامقصهة  اماالقص ااماصن اوامعةاسماوامبةوتاكال 016_05

 اسباعصن 10\26 -15اامقصهة  وتنفرذاامحعال ااإلعالنر املغاعر اواإلةشصادااإلهغعصعياتخطرط 020_05

 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة  فناناوانةصةا اإخةاجاامبةانجاامغلرفزيانر  031_05
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 مجال التسويق والمبيعات_10

 (أسبوع تدريبي ) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  مدعماامعزايصاامغنصفسر اامغسارةاامفاصل 018_06

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  امغعرزافياخدن ااماعالءاواكغسصبةماواالحغفصظابةم 005_06

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  نةصةا اامبرعاامحديث اوامبرعاألرابااماعالء 016_06

 اسباع 10\5 -1اقصهة ام نةصةا اامغخصطبانعاامعؤسسص ااماةبر اوامدومر  006_06

 
 

 (تدريبي أسبوعان)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 10\26 -15اامقصهة  احغةافاهاهلااادوةاد 020_06

 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة  SEOامغسايقاامكغةونىاوتقنرص انحةكص اامبحثاامـا 011_06

 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة  إعدااداأخصصئىاتسايقانحغةف 013_06

 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة  seoإعدااداأخصصئىاتقنرص انحةكص اامبحثا 019_06

 اسباعصن 10\19 -8اامقصهة  كرفاتسغقطباأفضلاامبصئار اوتحغفظابةمامسنر  014_06

 

 

 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _12

 (أسبوع تدريبي)

 مدةال التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\19 -15اامقصهة  األسصمرباامحديث اإلاداة اامعخزوناامنفطي 007_07

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  امغفـصوضاامغـــاصقديافىانجـــصلاامشةاء 005_07

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  Lgistics Managementإاداة اععلرص ااإلندااداوامغعـــــاي ا 008_07

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  اإلنفــصقافىانجـــصمىاامشةاءاوامغخــزيـــ اأسصمرباتـــةشرد 006_07

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة  امجـــاانباامفــنر اوامعــــصمر افىاامــاــطــصءا  015_07

07_016 
اإلنغـصجاوامشةاءااتـطبرـقـص اامغـجةب اامرصبـصنرـ افيانـظم

 (JIT"ا)ااآلنىا"اامفـاةىا
 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة 
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 مجال االقتصاد_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  األسااقاامعصمر اوادوةهصافيانااهة ااألمنص اامعصمر  005_08

08_004 
صسغخدامابةنصنجاادةاس اامجدويااالقغصصادي املعشةوعص اب

(Microsoft Project) 
 اسباع 10\26 -22اامقصهة 

08_012 
سرصسص اامغنعر اامقصئع اعلىاتنايعاامنشصطااالقغصصاديا

(DIV) 
 اسباع 10\26 -22اامقصهة 

 

 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

09_010 3D Maya اسباع 11\2 -10\29  امقصهة 

09_011 Adobe Flash Professional CC  اسباع 10\26 -22 امقصهة 

09_012 Adobe After Effects CC  اسباع 10\19 -15 امقصهة 

09_210 Installing and Configuring Windows Server 2012  اسباع 11\2-10\29 امقصهة 

09_213 
Designing and Implementing a Server 

Infrastructure 
 اسباع 10\19-15 امقصهة 

09_221 Administering Windows Server 2012  اسباع 10\26-22 امقصهة 

09_502 WebLogic 12c Workshop II  اسباع 11\2-10\29 امقصهة 

09_514 Oracle BI Publisher 11g R1: Fundamentals  اسباع 10\12-8 امقصهة 

09_523 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications 

with Oracle Forms 
 اسباع 10\5-1 امقصهة 
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 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  إاداة اأنظع ااألن اوامسالن اامعغكصنل اوننعاامخسصئة 006_10

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  نةصةا اإاداة انخصطةااإلةهصقامإلاداة اامصنصعر  007_10

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

10_024 
امغحقرقافىاحااداثاامسالن اوامصح اامعةنر اووسصئلا

 امغحلرل
 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة 

 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة  هندس اامسالن اوإاداة اامعخصطة 014_10

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  امحزامااألرفةاامعاغعد افياسداسر اسرجعص 015_11

11_016 
مجااد اامشصنل اكأسلاباننةجىامغطايةاألاداءاإاداة اا

 امعؤسسىاملعنظعص 
 اسباع 10\19 -15اامقصهة 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 10\12 -8اامقصهة  أادوا ان اأهلاامغحسر اامعسغعة:اإاداة اامجااد اامشصنل  013_11

11_011 
لانديةىاامجااد امغطبرقانظماواسصمرباانشصءانظصماتأهر

 امجااد 
 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة 
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 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_07

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\19 -15اامقصهة  االسساامقصنانر اإلعداادااماقاادا،اامعذكةا اوامقةاةا  006_12

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  امصرصغص اامنعاذهر املاقاادااإلاداةي  008_12

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  قااعداوإهةاءا اتأاديباأعضصءاقا اامشةط  007_12

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  نةصةا اامغفصوضاوإبةامااماقااداامبغةومر  026_12

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

12_021 
ااداة اامعخصطةاامغاصقدي اواعدااداامةرصكلاامقصنانر امحلا

 امعنصمعص 
 اسباعصن 10\19 -8اامقصهة 

 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة  امجاانباامقصنانر اوامعحصسبر افىاعقااداامغأهرةاامغعايلى 020_12

 

 مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  امغحكرماامغجصةياامدومي 007_13

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  امسرصس اامشةعر  002_13

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة  إاداة اامعفصوضص اامدومر  005_13

 
 

 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 10\26 -15اامقصهة   ااإلةهصبتأنــــــرـ اامعاانــــىءاوامعطــــصةا افيانااهة 020_14

 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة  حعصي اامشخصرص اامةصن  021_14
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 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  امجاانباامفنر املغأنر اامبحةىاواإلعغعصادا اامعسغندي  007_15

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة  (تاايضص ا-إكغغصبا)امغأنر اامصحىا 017_15

 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة  امخبةا اامدومر افىاإاداة اامغأنر اامبنكى 018_15

 

 ياحية والفنادقمجال التنمية الس_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 11\9 -10\29اامقصهة  خدنص ااإلعصش افىاامشةكص اامصنصعر اوامبغةومر  009_16

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة  صنلافياامغسايقاامسرصحيامبةنصنجاامغدةيبياامش 003_16

 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة  إاداة اامجااد افىارنصع اامضرصفـ  010_16
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 مجال الحوكمة االلكترونية_02

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة   افياتبسرطااإلهةاءا ادوةاامحاكع ااإلمكغةونر 003_17

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة  اإلتجصهانحااامحكان ااإلمكغةونر  007_17

 

 مجال التثمين العقارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة اريخالت المكان النشاط كود

 اسباع 10\19 -15اامقصهة  امغثعر ااماقصةياواااداةهاوتقررمااالنالكاواماقصةا  006_18

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  9111امدمرلامفةماشةوطافرديكافيااماقاادا 008_18

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  إاداة اأنالكاامدوم ااماصن اوامخصر  005_18

 اسباع 10\12 -8اامقصهة  أهعر ااماالقص ااماصن افياامعؤسسص ااماقصةي  007_18

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة  آمرص ااالسغثعصةا ااماقصةي اوتقررمااالسغثعصةااماقصةي 015_18
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 ل إدارة األزماتمجا_00
 

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\19 -15اامقصهة  األسبصباوامحلال:اإاداة ااألمنص  005_19

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  إاداة اأمنص اامعكغبص اونةاكزاامعالانص  006_19

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  إاداة اخططاامطااةئ 004_19

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة  امعداةساوامجصناص /اإاداة ااألمنص افياامعؤسسص ا 012_19

 اسباعصن 10\19 -8اامقصهة  فةيقاااداة ااالمنص  013_19

 

 عليميةمجال المؤسسات الت_71

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

20_002 
اسغةترجرص احلاامعشكال اواتخصذاامقةاةا املقرصادا اامغالرعر ا

 CPSبصسغخدامابةنصنجا
 اسباع 10\19 -15اامقصهة 

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  اإلبــــداعااإلاداةياوامقـــــرصاديامإلشةافاامغةباي 005_20

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  امعةاها اامخصةهر امعؤسسص اامغالرمااماصمي 004_20

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

ا

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

20_012 
امغحلرلااالسغةاترجياملبرئ اامداخلر املعؤسس ا

 SAIEامغالرعر ا
 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة 

 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة  تطايةانةصةا اامبحثاامغةباي 011_20
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\19 -15اامقصهة  إرصبص ااماعل 009_21

21_010 
ععثلياخدن ااماعالءاملاصنلر انةصةا اامغاارلاامفاصلام

 بصمعجصلاامصحي
 اسباع 10\12 -8اامقصهة 

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  نظصمااماعلافياقسماامعيسل ابصمعسغشفرص  008_21

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

21_018 
اداة اامصحر اامبةنصنجاامعغكصنلامغأهرلانسغشصةااال

 (نسغاىاأسصسي)
 اسباعصن 10\26 -15اامقصهة 

ا

 

 المجال الفنى والهندسى_77

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  هدوم ااماعلرص اامغشيرلر اوهدوم اامصرصن اامةئرسر  005_22

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  BOTاررصغ اوكغصب اعقااد 004_22

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة  تقنرص اقرصساونةاها اوتقررمانظماامصرصن اوةفعاكفصئغةص 014_22

ا
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 مجال إدارة المشروعات_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ لمكانا النشاط كود

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  امغخطرطاوامجدوم اونةاق اامغكصمرف 003_23

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  امغخطرطاوامةقصب اعلىامن اامعشةوع 010_23

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  امعاامنص اامعصمر املعشصةيعاامصيرة اميرةاامعصمرر  004_23

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  إسغةاترجر اإاداة افةقااماعلاوتحقرقاامغعرز 002_23

 

 مجال البيئة_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  امغلاثاوامبرئ اامعاصرة  004_24

 اسباع 10\19 -15اامقصهة   اامسصئل اوامغحكمافرةصتكناماهرصاناصمج اامعخلفص 005_24

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  حسصباامغكلف اامبرئر  018_24

 

ا

 مجال الجمارك والموانئ_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة  امعادم اواتفصقر اإسطنبال"اكراتاا"ااتفصقر ا 005_25

 اسباع 10\5 -1اامقصهة  اتفصقر اترسرةاوتنعر اامغبصادلاامغجصةيابر اامدولااماةبر  007_25

 اسباع 10\19 -15اامقصهة  كشفاامغزيرفابصماعال امعاظفياامعنصفذاامجعةكر  006_25

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 10\26 -15اامقصهة  اإلعفصءا اامجعةكر  019_25

25_020 
اامعةصةا ااألسصسر االسغخداماامحصسبااآلميافيا

 اماعلاامجعةكي
 اسباعصن 10\12 -1اامقصهة 

 اسباعصن 11\2 -10\22اامقصهة  إاداة اامعااةاداامبشةي ان اامنصحر اامجعةكر  018_25

ا
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 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباع 10\26 -22اامقصهة  إاداة انؤسسص اامعالانص افياظلابرئص اامايباامعغيرة  005_26

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسباعصن 11\9 -10\29اامقصهة  رطانبصنياامعكغبص تخط 014_26

 

 

 الدبلومات المهنية _70

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسصبرعا4 16/11-22/10اامقصهة  ادبلاماااداة اامغأنر  004_28

 اسصبرعا4 26/10-1اة امقصه ادبلامااالاداة اامصحر اوااداة اامعسغشفرص  011_28

 اسصبرعا4 9/11-15/10اامقصهة  ادبلاماامشؤوناامقصنانر  019_28

 

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_70

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

29_008 
اخبرةاةقصب اتكصمرفاناغعد

CCC – Certified Master of Cost Control 
 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة 

29_021 
انديةانحصفظااسغثعصةاناغعد

CPM – Chartered Portfolio Manager 
 اسباع 10\5 -1اامقصهة 
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 ورش العمل_01

 (ةتدريبي أيام 3)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

30_011 
سجال املصماوضاصفااألةشرفااإلمكغةونياوإاداة اام

 امسعع
 ياما3 10\3 -1اامقصهة 

 

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

30_006 
امغخطرطاامعحليااالسغةاترجيافيااإلاداة اامعحلر ا

 وامبلديص 
 اسباع 11\2 -10\29اامقصهة 

 


