
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انُؾبط كىد انًغبل
انًكب

ٌ 
 انًذح انزبسَخ انؾهش

انشعــ
 ($)وو 

يغبل االداسح _01
 وانمُبدح وانزطىَش

01_021 

رحمُك انشَبدح وانزًُض 

اإلداسي فً انذوائش واألعهضح 

 انحكىيُخ

  1,600 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش دبى

يغبل االداسح _01

 وانمُبدح وانزطىَش
01_024 

رًُُخ انزاد واداسح انؼمم 

 انجؾشٌ
  1,600 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل االداسح _01
 وانمُبدح وانزطىَش

01_055 
رًُُخ انًهبساد انزارُخ 
 ورفؼُم انمذساد انكبيُخ

  1,600 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش دبى

يغبل االداسح _01

 وانمُبدح وانزطىَش
01_027 

رًُُخ يهبساد سإعبء 

 القاهرة األلغبو اإلداسَخ
  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل االداسح _01

 وانمُبدح وانزطىَش
01_031 

لىح انزؤصُش فٍ اداسح 

 القاهرة انُضاػبد
  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل االداسح _01
 وانمُبدح وانزطىَش

01_014 
يهبساد االرصبل اإلداسٌ 

نإلداساد انؼهُب وانًزىعطخ 

 وانزُفُزَخ

  1,600 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل االداسح _01
 وانمُبدح وانزطىَش

01_043 
يهبساد اداسح اإلعزًبػبد 

 القاهرة وانًمبثالد انفؼبنخ
  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل االداسح _01

 وانمُبدح وانزطىَش
01_005 

االثزكبس واإلثذاع نحم 
انًؾكالد ثًُظىيخ دػى 

 انمشاساد اإلداسَخ

  2,500 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل االداسح _01
 وانمُبدح وانزطىَش

01_054 
االرغبهبد اإلداسَخ انحذَضخ 

 وًَبرط اإلداسح انُبعحخ
  2,500 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش دبى

يغبل االداسح _01

 وانمُبدح وانزطىَش
01_020 

كُف : انزخطُظ انزؾغُهً 

 رخطظ فً انًذي انمصُش
  2,500 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش دبى

يغبل االداسح _01

 وانمُبدح وانزطىَش
01_017 

اداسح انًؼشفخ فً 

 انًئعغبد
  2,500 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل االداسح _01
 وانمُبدح وانزطىَش

01_056 
رًُُخ يهبساد أداء انؼًهُخ 

 القاهرة اإلداسَخ
  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل انًىاسد _02

 انجؾشَخ وانزذسَت
02_034 

 Talentاداسح انًىاهت 

Management 
  1,600 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًىاسد _02

 انجؾشَخ وانزذسَت
02_017 

رؤهُم يىظف ػاللبد يهٍُ 

 يؼزًذ
  1,600 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش دبى

يغبل انًىاسد _02
 انجؾشَخ وانزذسَت

02_032 
رحغٍُ َظى انؼًم ورجغُظ 

 اإلعشاءاد نزطىَش األداء
  1,600 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًىاسد _02

 انجؾشَخ وانزذسَت
02_033 

حهىل اداسح انًؼشفخ 

 القاهرة انًئعغبرُخ
  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل انًىاسد _02
 انجؾشَخ وانزذسَت

02_018 
ػًهُبد انزذلُك فٍ انًىاسد 

 انجؾشَخ
  1,600 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش دبى

يغبل انًىاسد _02
 انجؾشَخ وانزذسَت

02_029 
احزشاف االكغُم الػًبل 

 اداسح انًىاسد انجؾشَخ
  2,500 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًىاسد _02

 انجؾشَخ وانزذسَت
02_025 

اداسح ورطىَش خذيبد 

انؼبيهٍُ ثبنًئعغبد 
 انؼبيخ وانخبصخ

  2,500 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش دبى

يغبل انًىاسد _02

 انجؾشَخ وانزذسَت
02_023 

رصًُى ورُفُز ورمُُى ثشايظ 

 انزذسَت
  2,500 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
03_207 

انفغبد االداسٌ وانًبنٍ 

 وانزؼبيم يؼه ولبئُب وػالعُب
  1,600 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش دبى

يغبل انًبنُخ _03
 وانًحبعجخ وانصُشفخ

03_308 
اداسح ريى انؼًالء وعُبعبد 

 اإلئزًبٌ
  1,600 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش دبى

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
03_003 

رًُُخ انًهبساد انًحبعجُخ 

نهؼبيهٍُ ثبلغبو 
 انًمجىضبد واإلَشاداد

  1,600 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
03_212 

الئحخ انمىاػذ واالػشاف 

 UCP"نالػزًبداد انًغزُذَه
600 Revisions القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش



 

يغبل انًبنُخ _03
 وانًحبعجخ وانصُشفخ

03_210 
َظـى انًشاعؼـــخ انًبنُــخ 
 فً انحكىيــخ اإلنكزشوَُـــخ

  1,600 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
 

 
 

03_039 
االَذيبط واالعزحىار واػبدح 

 انهُكهخ

 القاهرة

  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
03_310 

اإلػزًبداد انًغزُذَخ 

 القاهرة (انًغزىي انًزمذو )
  2,200 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
03_015 

انجشَبيظ انًزكبيم فٍ 

 القاهرة انًحبعجخ انحكىيُخ
  2,200 اعجىػبٌ 3\2 -2\19  فجشاَش

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
03_021 

انجشَبيظ انًزكبيم فٍ اػذاد 
ورحهُم انمىائى انًبنُخ 

 وانًُضاَُبد  

  2,500 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًبنُخ _03
 وانًحبعجخ وانصُشفخ

03_314 
انزخطُظ اإلعزشارُغٍ 

 نألػًبل انًصشفُخ
  2,500 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش دبى

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
03_312 

انخذيبد انجُكُخ اإلنكزشوَُخ 

 القاهرة انؾبيهخ
  2,200 اعجىػبٌ 3\2 -2\19  فجشاَش

يغبل انًبنُخ _03
 وانًحبعجخ وانصُشفخ

03_304 

انًُهظ انًزكبيم فٍ 

األسؽفخ اإلنكزشوَُخ فٍ 

 القاهرة انجُىن
  2,200 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

يغبل انًبنُخ _03
 وانًحبعجخ وانصُشفخ

03_216 

رًُُخ انًهبساد انفُُخ 

نهفحص انًغزُذي الغشاض 
 القاهرة انضشائت 

  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

يغبل انًبنُخ _03
 وانًحبعجخ وانصُشفخ

03_048 

دػى لذساد أيُبء انؼهذ 

وضجظ َظبو انغهف 
 القاهرة واأليبَبد

  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
03_017 

يؼبَُش انًحبعجخ انذونُخ 

IAS ويؼبَُش انزمبسَش انًبنُخ 
 IFRSانذونُخ 

  2,500 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًبنُخ _03

 وانًحبعجخ وانصُشفخ
  2,500 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش دبى َظبو انخضاَخ انًىحذ  036_03

يغبل انغكشربسَخ _04

 واداسح انًكبرت
04_014 

رًُُخ يهــبساد انغكشرــُش 

 فً انزـؼبيم يغ اِخشَـٍ
  1,600 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انغكشربسَخ _04

 واداسح انًكبرت
04_006 

األدواس انغذَذح نًذساء 
انًكبرت أصُبء حذوس األصيبد 

 ثبنًُظًخ

  2,500 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش دبى

يغبل انغكشربسَخ _04

 واداسح انًكبرت
04_017 

انغكشربسَخ انزُفُزَخ 
واإلداسح انًكزجُخ انحذَضخ 

 فٍ ظم انحكىيخ اإلنكزشوَُخ

  2,500 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انؼاللبد _05
 انؼبيخ واالػالو

05_023 
اإلػـالو اإللزصـــبدي 

 القاهرة وانُفطٍ وانجُئٍ
  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل انؼاللبد _05

 انؼبيخ واالػالو
05_004 

انزًُض فٍ صُبػخ األعظ 

انؼهًُخ وانؼًهُخ إلداسح 
 القاهرة انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل انؼاللبد _05
 انؼبيخ واالػالو

05_005 
انًهبساد انًزمذيخ ألخصبئٍ 

 القاهرة انؼاللبد انحكىيُخ
  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل انؼاللبد _05
 انؼبيخ واالػالو

05_015 

انزغطُخ االخجبسَخ وانصحفُخ 

نُؾبط انًئعغبد فٍ 
انصحبفخ وانًىالغ 

 القاهرة االنكزشوَُخ

  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

يغبل انؼاللبد _05
 انؼبيخ واالػالو

 انًهبساد انفُُخ نإلراػٍُُ 014_05
 القاهرة

  2,200 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

يغبل انؼاللبد _05

 انؼبيخ واالػالو
05_037 

فٍ األسؽفخ و اعظ انحفع 

 و انزىصُك انزهُفضَىٍَ
 القاهرة 

  2,200 اعجىػبٌ 3\2 -2\19  فجشاَش



 

يغبل انزغىَك _06
 وانًجُؼبد

06_005 

انزًُض فٍ خذيخ انؼًالء 

 واكزغبثهى واالحزفبظ ثهى
 

 القاهرة 

  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل انزغىَك _06
 وانًجُؼبد

 دوسح احزشاف انفُظ ثىن 003_06
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل انزغىَك _06

 وانًجُؼبد
06_004 

يشاكض االرصبل وخذيخ 

 القاهرة انغًهىس وانًشاعؼٍُ
  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل اداسح انًىاد _07

- وانًؾزشَبد وااليذاد 

 انهىعُغزُخ

07_005 
انزفـبوض انزـــؼبلذٌ فً 

 يغـــبل انؾشاء
 القاهرة

  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل اداسح انًىاد _07
- وانًؾزشَبد وااليذاد 

 انهىعُغزُخ

07_004 

انغىاَت انفُُخ فٍ انؾشاء 

 وانزؼبلذ ػجش انؾجكبد
 

 القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل اداسح انًىاد _07
- وانًؾزشَبد وااليذاد 

 انهىعُغزُخ

07_003 

اػذاد ورشعُخ انًُبلصبد 
 ورُفُزهب 

 

 
 

 القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل اداسح انًىاد _07

- وانًؾزشَبد وااليذاد 

 انهىعُغزُخ

07_011 

رُــظـــُى واداسح 

ويــــشالــــجخ 

 القاهرة انًغـــــزىدػـــــبد
  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل اداسح انًىاد _07

- وانًؾزشَبد وااليذاد 

 انهىعُغزُخ

07_014 

رــطجُمــــبد انحـــبعت 

اإلنــكـــزشوٍَ فً اداسح 

 القاهرة انًــــىاد
  2,200 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

 002_08 يغبل االلزصبد_08
االلزصبد انكهٍ نغُش 

 القاهرة انًزخصصٍُ
  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

 003_08 يغبل االلزصبد_08
انزىعهبد انحذَضخ فٍ 

 القاهرة االلزصبد انشلًٍ
  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل االيٍ _10

وانغاليخ وانصحخ 
 انًهُُخ

10_018 

االرغبهبد انًزمذيخ فٍ 

رًُُخ يهبساد أخصبئٍ 
 القاهرة انغاليخ وانصحخ انًهُُخ

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل االيٍ _10

وانغاليخ وانصحخ 
 انًهُُخ

10_005 

اعشاءاد انصحخ وانغاليخ 

انًهُُخ فٍ انًُؾآد 
 القاهرة انزؼهًُُخ

  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل االيٍ _10
وانغاليخ وانصحخ 

 انًهُُخ

10_004 
رحذَذ احزًبنُخ انًخبطش أصُبء 

 (HAZOP)ػًهُخ انزؾغُم 
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل االيٍ _10
وانغاليخ وانصحخ 

 انًهُُخ

10_013 
االيٍ و انغاليخ وفك يُهبط 

NEBOSHٍَانجشَطب  
 القاهرة

  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل االيٍ _10
وانغاليخ وانصحخ 

 انًهُُخ

10_024 
انزحمُك فً حىداس 

انغاليخ وانصحخ انًهُُخ 

 القاهرة ووعبئم انزحهُم
  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

يغبل االيٍ _10
وانغاليخ وانصحخ 

 انًهُُخ

10_023 
انفحص وانزفزُؼ ػهً 
 يىالغ انؼًم وانًؼذاد

 القاهرة
  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل اداسح انغىدح _11
 انؾبيهخ

11_004 
انغىدح انؾبيهخ فً انزؼهُى 

 القاهرة انغبيؼٍ
  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل اداسح انغىدح _11
 انؾبيهخ

11_015 
انحضاو األصفش انًؼزًذح فٍ 

 القاهرة عذاعُخ عُغًب
  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل اداسح انغىدح _11
 انؾبيهخ

11_003 

انًفهىو انحذَش نهخذيبد 

انؼبيخ فً ظم يُهظ انغىدح 
 انؾبيهخ

 القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش



 

يغبل اداسح انغىدح _11

 انؾبيهخ
11_012 

انغىدح انؾبيهخ فٍ 

انًئعغبد انزؼهًُُخ 
 وانغبيؼبد

 

 
 القاهرة 

  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل انمبَىٌ _12

ويكبفحخ انفغبد 

 االداسي

12_005 

انزًُض ورحمُك انكفبءح 
انًهُُخ فً االعزؾبساد 

 انمبَىَُخ

 
 القاهرة 

  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل انمبَىٌ _12

ويكبفحخ انفغبد 
 االداسي

12_011 
انصُبغبد انمبَىَُخ نهمشاساد 

 اإلداسَخ
 القاهرة

  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل انمبَىٌ _12
ويكبفحخ انفغبد 

 االداسي

12_004 
انًؾبكم انمبَىَُخ وانحهىل 

 انؼًهُخ نهُمـم انجحشي
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل انمبَىٌ _12
ويكبفحخ انفغبد 

 االداسي

12_019 
األَظًـخ انمبَىَُخ انحبكًخ 

 نهُؾبط انًصشفً
 القاهرة

  2,200 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

يغبل انغُبعخ _13

وانؼاللبد انخبسعُخ 
 وانزؼبوٌ انذونً

13_003 

اإلرفبلُبد )انزؼبوٌ انذونٍ 
 (انزفبوض– 

 
 القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل انغُبعخ _13
وانؼاللبد انخبسعُخ 

 وانزؼبوٌ انذونً

13_005 

 اداسح انًفبوضبد انذونُخ

 
 

 

 القاهرة 

  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

انًغبل االيًُ _14

 وانؾشطً
14_003 

اداسح انزحمُك فٍ انغشائى 

 القاهرة واإلؽشاف ػهُهب
  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

انًغبل االيًُ _14
 وانؾشطً

14_022 
أيٍ انجُىن وانًئعغبد 

 القاهرة انًصشفُخ
  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

انًغبل االيًُ _14

 وانؾشطً
14_014 

أَظًخ فحص انىصبئك فٍ 

 القاهرة انحذود
  2,200 اعجىػبٌ 3\2 -2\19  فجشاَش

انًغبل االيًُ _14
 وانؾشطً

14_020 

رؤيــــــُـٍ انًىاَــــًء 

وانًطــــبساد فٍ يىاعهخ 

 القاهرة اإلسهبة
  2,200 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

 005_15 يغبل انزؤيٍُ_15
األعبنُت انحذَضخ فٍ اداسح 

 القاهرة انزؼىَضبد انزؤيُُُخ
  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

 004_15 يغبل انزؤيٍُ_15
اداسح ورحصُم اإلؽزشاكبد 

 القاهرة انزؤيُُُخ
  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

 015_15 يغبل انزؤيٍُ_15

انغىاَت انزطجُمُخ إلػبدح 

 انزؤيٍُ
 

 القاهرة 

  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل انزًُُخ _16

 انغُبحُخ وانفُبدق
16_003 

انجشَبيظ انزذسَجٍ انؾبيم 

 القاهرة فٍ انزغىَك انغُبحٍ
  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

يغبل انزًُُخ _16
 انغُبحُخ وانفُبدق

16_010 
اداسح انغىدح فً صُبػخ 

 القاهرة انضُبفـخ
  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

يغبل انحىكًخ _17

 االنكزشوَُخ
17_002 

دوس انحىكًخ اإلنكزشوَُخ فٍ 

 القاهرة اإلداسح انشؽُذح
  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل انزضًٍُ _18

 انؼمبسي
18_005 

اداسح أيالن انذونخ انؼبيخ 

 القاهرة وانخبصخ
  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل انزضًٍُ _18

 انؼمبسي
18_004 

أعبنُت انزًىَم انؼمبسٌ 
 اإلعاليٍ

 القاهرة 
  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش



 

يغبل انزضًٍُ _18

 انؼمبسي
18_014 

انجشَبيظ انزحضُشٌ نؾهبدح 

يذَش يؾشوع ػمبسٌ يؼزًذ 
 القاهرة ػبنًُب

  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل اداسح _19

 األصيبد
19_002 

اداسح األصيبد فٍ ثُئخ 

 انؼىنًخ
 

 
 القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل اداسح _19

 األصيبد
19_003 

يهبساد اداسح انًىالف 

انصؼجخ وفٍ اداسح األصيبد 
 القاهرة وانكىاسس

  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل اداسح _19

 األصيبد
19_011 

عُُبسَى األصيبد وانكىاسس 

 القاهرة ثٍُ انُظشَخ وانزطجُك
  2,200 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

يغبل انًئعغبد _20
 انزؼهًُُخ

20_003 

اإلرغبهبد انحذَضخ فٍ 

رطىَش انزؼهُى وطشق انمُبط 

 القاهرة وانزمىَى فُه
  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل انًئعغبد _20

 انزؼهًُُخ
20_004 

انًشاعؼخ انخبسعُخ 

 القاهرة نًئعغبد انزؼهُى انؼبنٍ
  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل انًئعغبد _20
 انزؼهًُُخ

20_009 
انىصىل انً آفبق انزؼهُى 

 القاهرة يٍ خالل االثزكبس
  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل انًئعغبد _20

 انزؼهًُُخ
20_001 

انزذسَظ انزفبػهٍ ثٍُ 

انطشق انزمهُذَخ وانحذَضخ 
 فٍ انمشٌ انىاحذ انؼؾشٍَ

  1,600 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش الخرطوم

يغبل انًئعغبد _20

 انزؼهًُُخ
20_011 

رطىَش يهبساد انجحش 

 القاهرة انزشثىٌ
  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

يغبل _21

انًغزؾفُبد 
 وانجشايظ انطجُخ

21_005 
اإلداسح انفؼبنخ نًشاكض 

 انخذيبد انطجُخ وانصحُخ
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل _21

انًغزؾفُبد 
 وانجشايظ انطجُخ

 اداسح اإلحصبء انطجٍ 006_21
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل _21

انًغزؾفُبد 
 وانجشايظ انطجُخ

21_007 
َظبو انؼًم نمغى انزذسَت 

 وانزؼهُى انطجٍ انًغزًش      
 القاهرة

  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل _21

انًغزؾفُبد 
 وانجشايظ انطجُخ

21_021 
يىاصفبد ورمُُى األغزَخ 

 انًحفىظخ
 القاهرة

  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

انًغبل انفًُ _22
 وانهُذعً

22_003 

انمُبعبد ورحكى انؼًهُبد 

 فً انصُبػخ
 

 القاهرة 

  1,700 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

انًغبل انفًُ _22
 وانهُذعً

22_009 
انًهبساد اإلداسَخ وانمُبدَخ 

 القاهرة نهًهُذعٍُ وانًؾشفٍُ
  1,700 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

انًغبل انفًُ _22
 وانهُذعً

22_020 
أَظًخ يشالجخ انكبيُشاد 

 القاهرة اإلنكزشوَُخ
  1,700 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

انًغبل انفًُ _22

 وانهُذعً
 رؾذَذ طجمبد انطشق  026_22

 القاهرة
  1,700 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

انًغبل انفًُ _22
 وانهُذعً

 رصًُى انطشق 024_22
 القاهرة

  1,700 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

انًغبل انفًُ _22
 وانهُذعً

22_013 
ركُىنىعُب انصُبَخ ورحهُم 

 القاهرة األػطبل نهًؾغهٍُ
  2,700 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

يغبل اداسح _23

 انًؾشوػبد
23_002 

اعزشارُغُخ اداسح فشق 

 القاهرة انؼًم ورحمُك انزًُض
  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

 003_24 يغبل انجُئخ_24

 َظى اإلداسح انجُئُخ انًزكبيهخ
 

 
 القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش



 

يغبل انغًبسن _25

 وانًىاَئ
25_005 

انًؼذنخ " كُىرى " ارفبلُخ 

 القاهرة وارفبلُخ اعطُجىل
  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل انغًبسن _25
 وانًىاَئ

 اإلرحبد انغًشكٍ انخهُغٍ 004_25
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل انغًبسن _25
 وانًىاَئ

25_013 
َظبو انًحغىصاد 
 القاهرة وانًزشوكبد اِنٍ

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل انغًبسن _25

 وانًىاَئ
25_016 

انغىدح انؾبيهخ وأصشهب فٍ 

 انؼًم انغًشكٍ
 

 

 القاهرة 

  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل انغًبسن _25
 وانًىاَئ

25_017 

انًصطهحبد وانًحبدصخ 

اإلَغهُضَخ فٍ انؼًم 
 القاهرة انغًشكٍ

  2,200 اعجىػبٌ 3\2 -2\19  فجشاَش

يغبل انًكزجبد _26

 ويصبدس انًؼهىيبد
 انهغخ اإلَغهُضَخ نهًكزجٍُُ 009_26

 القاهرة
  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل انًكزجبد _26
 ويصبدس انًؼهىيبد

26_003 
رؤهُم يىظفٍ انخطىط 

األيبيُخ نهزؼبيم يغ 

 القاهرة انًغزفُذٍَ فٍ انًكزجبد
  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل انًكزجبد _26

 ويصبدس انًؼهىيبد
26_004 

رمذَى خذيبد انًؼهىيبد يٍ 

 القاهرة خالل ؽجكخ اإلَزشَذ
  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل انًكزجبد _26
 ويصبدس انًؼهىيبد

26_013 
رؤهُم أخصبئً يؼهىيبد 

 القاهرة سلًُخ
  2,200 اعجىػبٌ 2\16 -5  فجشاَش

يغبل انًكزجبد _26

 ويصبدس انًؼهىيبد
 رًُُخ انًمزُُبد انشلًُخ 010_26

 القاهرة
  2,200 اعجىػبٌ 3\9 -2\26  فجشاَش

يغبل االيٍ _27

انغزائً وانضشوح 

 انحُىاَُخ

27_002 
 – FSSC 9500/يؼُبس األَضو

 أَظًخ اداسح األيٍ انغزائٍ
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

  3,500  اعبثُغ4 9/3-12/2  فجشاَش القاهرة دثهىو انزضًٍُ انؼمبسي 015_28 انذثهىيبد انًهُُخ _28

 018_28 انذثهىيبد انًهُُخ _28
دثهىو انغكشربسَخ واداسح 

 القاهرة انًكبرت انزُفُزَخ
  3,500  اعبثُغ4 2/3-5/2  فجشاَش

 025_28 انذثهىيبد انًهُُخ _28
دثهىو رخطُظ واداسح انًىاسد 

 القاهرة انجؾشَخ
  فجشاَش

19/2-
16/3 

  3,500  اعبثُغ4

يغبل انزبهُم _29
نهؾهبداد انًهُُخ 

 انًزخصصخ

29_006 
خجُش رغىَمٍ يؼزًذ 
CMA™ – Chartered 

Marketing Analyst القاهرة 

  1,200 اعجىع 16/2-12  فجشاَش

يغبل انزبهُم _29
نهؾهبداد انًهُُخ 

 انًزخصصخ

29_007 
خجُش حىكًه يؼزًذ 
CCA™ – Chartered 

Compliance Analyst القاهرة 

  1,200 اعجىع 3\2 -2\26  فجشاَش

يغبل انزبهُم _29

نهؾهبداد انًهُُخ 
 انًزخصصخ

29_013 

يحهم ائزًبٍَ يؼزًذ 

CCATM – Chartered 
Credit Analyst القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

 003_30 وسػ انؼًم_30

اإلرغبهبد انحذَضخ نزًُُـخ 

 انًــىاسد انجؾشَــخ وانزذسَت
 

 القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل انًبنُخ _03
 وانًحبعجخ وانصُشفخ

03_223 
انشلبثخ انًبنُخ فً االداساد 

 الرياض انحكىيُخ
  2,500 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش

يغبل رمُُخ _09
انًؼهىيبد وانحبعت 

 اِنً

09_003 
SPSS  األحصبء ثبعزخذاو

 حضيخ انجشيغُبد
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\9 -5  فجشاَش

يغبل رمُُخ _09

انًؼهىيبد وانحبعت 

 اِنً

09_005 

االَزمبل يٍ ثُئخ انؼًم 
انشلًُخ انً ثُئخ انؼًم 

 انزكُخ

 
 القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش



 

يغبل رمُُخ _09

انًؼهىيبد وانحبعت 
 اِنً

09_010 3D Maya 
 القاهرة

  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل رمُُخ _09

انًؼهىيبد وانحبعت 
 اِنً

09_017 

انطشق واألعبنُت انحذَضخ 

فٍ يىاعهخ انمشصُخ 
 القاهرة وانهغًبد اإلنكزشوَُخ

  1,200 اعجىع 2\16 -12  فجشاَش

يغبل رمُُخ _09

انًؼهىيبد وانحبعت 
 اِنً

09_203 

Configuring Advanced 

Windows Server 2012  
Services القاهرة 

  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل رمُُخ _09
انًؼهىيبد وانحبعت 

 اِنً

09_240 

Server Virtualization with 

Windows Server Hyper-V  
and System Center 

 
 القاهرة 

  1,200 اعجىع 3\2-2\26  فجشاَش

يغبل رمُُخ _09

انًؼهىيبد وانحبعت 
 اِنً

09_501 
WebLogic 12c Workshop 

I 
 القاهرة

  1,200 اعجىع 23/2-19  فجشاَش

يغبل رمُُخ _09

انًؼهىيبد وانحبعت 
 اِنً

09_506 

Oracle Database 12c: 

Clusterware 
Administration القاهرة 

  1,200 اعجىع 2\16-12  فجشاَش

يغبل رمُُخ _09
انًؼهىيبد وانحبعت 

 اِنً

09_512 
Oracle Database 12c: 

SQL Tuning Workshop 
 القاهرة

  1,200 اعجىع 2\9-5  فجشاَش

يغبل انمبَىٌ _12
ويكبفحخ انفغبد 

 االداسي

12_027 
كؾف انفغبد فً ػمىد 

 انًؾزشَبد انحكىيُخ
 الرياض

  2,500 اعجىػبٌ 2\23 -12  فجشاَش
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