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 قطاع البرامج االداريةوالً: أ

 
o .االدارة والقيادة 

o .االستراتيجية والتخطيط 

o وارد البشرية.إدارة الم 

o .المهارات الشخصية وتطوير الذات 

o .التواصل المؤسسى 

o .الجودة واإلنتاجية 

o .التدقيق، والحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال 

o .التدريب والتطوير 

o .السكرتارية إدارة المكاتب 

o .التسويق والمبيعات 

o .خدمة العمالء 

o .العالقات العامة 

o القانون ومكافحة الفساد 

o مالمؤسسات التعل . 

o .الخدمات البحرية والجوية 

o الخدمات الصحية . 

o .االدارة الرياضية 
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 القيادة واإلدارة

 

  شدورعمكككلدوريو ة فكككإلداكككودوقيو ةد ور فككك يةددتُمكّنكككلدوركككو  و د 

وريككودت ككوان دو مكككلداككمدورمككك حمإلد فكككلدادكك   داككود  ككوويد

اؤسكيلدرم وجنإلداكي  لدةيّكمد  و ٍدأك رداكمدورين اككفإل د

دتدلدوشروفداو  فن دذ ىدورمن  و دورع رفإل.دد ذرل

سكككيك ادرككك ي واد تككك دوه ت ككك خد من  وتكككلد ر روتكككلد دككك دت ككك ةرد

أحووالدور ظفمفإلد تدكفمدكم ختلدوقيو ةإل دامك دةكواعلد دك د

 تد فقدوألحووفدورمدويةدرلد أحووفدارقدورعملدروةلد.

بــادر بالتســجيل االن فــي إدــدت الــدورات التدريبيــة االساســية 

 لكى تكتسب المهارة والخبرة. تقدمةوالم
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 القيادة واالدارة
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع 

 القيادة واالدارة

 الرسوم المكان التاريخ الدورة التدريبية كود

01/A02 إدارة األولويات 

13-17 Febد1,200$ ور  حرةد

08-12 Mayد1,200$ ور  حرةد

09-13 Octد1,600$ شرمدورففخد

11-15 Desد1,200$ ور  حرةد

01/A03 اتقان إدارة وقيادة فريق العمل 

13-17 Marد1,200$ ور  حرةد

17-21 Julyد1,600$ وهسكنو ةإلد

24-28 Julyد1,200$ ور  حرةد

18-22 Desد1,200$ ور  حرةد

01/A06 اإلدارة القائمة على النتائج 

16-20 Janد1,200$ ور  حرةد

08-12 Mayد1,600$ ست  د

03-07 Julyد1,200$ ور  حرةد

01/A07 
اإلدارة والقيادة لتحقيق وإستدامة السعادة 

 المؤسسية

09-13 Janد1,200$ ور  حرةد

20-24 Febد1,600$ وررة ضد

27 Feb-03 Marد1,200$ ور  حرةد

27 Nov-01 Desد1,200$ ور  حرةد

01/A08 اإلدارة والتحفيز من أجل تحقيق التميز 

13-17 Marد1,200$ ور  حرةد

17-21 Julyد1,600$ وهسكنو ةإلد

04-08 Sepد1,600$ شرمدورففخد

27 Nov-01 Desد1,200$ ور  حرةد

01/A09 التحول من الجيد إلى الرائع 

15-19 Mayد1,200$ ور  حرةد

24-28 Julyد1,200$ ور  حرةد

02-06 Octد1,200$ ور  حرةد

04-08 Desد1,600$ ي ود

01/A10 التفاوض وإدارة الخالفات داخل المؤسسات 

15-19 Mayد1,200$ ور  حرةد

12-16 Juneد1,200$ ور  حرةد

04-08 Desد1,200$ ور  حرةد

01/A11 
القائد المؤثر: بناء العالقات وقيادة 

 المؤسسات

09-13 Janد1,200$ ور  حرةد

06-10 Febد1,200$ ور  حرةد

11-15 Desد1,200$ حرةور  د
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 القيادة واالدارة

 الرسوم المكان التاريخ الدورة التدريبية كود

01/A12 القيادة اإلبداعية 

13-17 Febد1,200$ ور  حرةد

24-28 Julyد1,200$ ور  حرةد

04-08 Desد1,600$ ي ود

18-22 Desد1,200$ ور  حرةد

01/A13 القيادة بالذكاء العاطفي 

20-24 Marد1,200$ ور  حرةد

27 Nov-01 Desد1,600$ وررة ضد

25-29 Desد1,200$ ور  حرةد

01/A14 القيادة واالبتكار والتفكير النقدي 

15-19 Mayد1,200$ ور  حرةد

21-25 Augد1,600$ وهسكنو ةإلد

06-10 Novد1,200$ ور  حرةد

01/A17 المدير الموهوب والمهني 

20-24 Febد1,200$ ور  حرةد

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

25-29 Sepد1,600$  فر  د

02-06 Octد1,200$ ور  حرةد

01/A19 تنمية اإلدارة والقيادة 

02-06 Janد1,200$ ور  حرةد

02-06 Octد1,200$ ور  حرةد

27 Nov-01 Desد1,600$ وررة ضد

01/A20 تنمية مدير اإلدارة الوسطى 

09-13 Janد1,200$ ور  حرةد

26-30 Juneد1,200$ ور  حرةد

09-13 Octد1,200$ ور  حرةد

01/A21 القيادة التكّيفية: األدوات والتكتيكات 

03-07 Julyد1,200$ ور  حرةد

21-25 Augد1,600$ وهسكنو ةإلد

16-20 Octد1,200$ ور  حرةد

01/A22 تحليل سير األعمال والنمذجة 

08-12 Mayد1,600$ ت  سد

24-28 Julyد1,200$ ةور  حرد

23-27 Octد1,200$ ور  حرةد

01/A23 تطوير المهارات اإلشرافية و مبادئ القيادة 

20-24 Marد1,200$ ور  حرةد

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

04-08 Sepد1,200$ ور  حرةد

27 Nov-01 Desد1,200$ ور  حرةد

01/A25 قيادة التحديات وإدارة األزمات 

27 Feb-03 Marد1,200$ رةور  حد

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

17-21 Julyد1,600$ وهسكنو ةإلد

18-22 Sepد1,200$ ور  حرةد
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 القيادة واالدارة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/A26 تأهيل المدير الحكومى المعتمد 

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

17-21 Julyد1,200$ ور  حرةد

14-18 Augد1,600$ وس ن  لد

25-29 Sepد1,200$ ور  حرةد

01/A27 
 المديرالموهوب والمهني

 

07-11 Augد1,200$ ور  حرةد

23-27 Octد1,600$ ك وهرم   د

13-17 Novد1,200$ ور  حرةد

01/A29 بناء مهارات فرق العمل 

12-16 Juneد1,600$ وس ن  لد

19-23 Juneد1,600$ ورغريرإلد

21-25 Augد1,200$ ور  حرةد

01/A30 تطوير أساليب العمل و تحسين إجراءاته 

06-10 Febد1,200$ ور  حرةد

06-10 Febد1,200$ ور  حرةد

03-07 Julyد1,200$ ور  حرةد

21-25 Augد1,600$ وهسكنو ةإلد

01/A31 تعظيم فعالية قدراتك القيادية 

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

24-28 Julyد1,200$ ور  حرةد

04-08 Sepد1,200$ ور  حرةد

20-24 Novد1,600$ شرمدورففخد

01/A32 قيادة الفرق عالية األداء 

17-21 Julyد1,200$ ور  حرةد

07-11 Augد1,600$ ك زو ال ك د

02-06 Octد1,200$ ور  حرةد

01/A33 قيادة وإدارة التغيير 

05-09 Juneد1,200$ ور  حرةد

06-10 Novد1,200$ ور  حرةد

27 Nov-01 Desد1,600$ ي ود

01/A34 المرأة القيادية: التأثير من خالل الوعي الذاتي 

23-27 Janد1,200$ ور  حرةد

12-16 Juneد1,200$ ور  حرةد

13-17 Novد1,600$ ك زو ال ك د

01/A35 
مهارات القيادة والتواصل والتعامل مع 

 اآلخرين

06-10 Febد1,200$ ور  حرةد

20-24 Marد1,600$ ك وهرم   د

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

04-08 Sepد1,200$ ور  حرةد

01/A36 
القيادة والنظم اإلدارية المتقدمة لقيادات 

 اإلدارة الوسطى

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

19-23 Juneد1,200$ ور  حرةد

07-11 Augد1,200$ ور  حرةد
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 القيادة واالدارة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/A37 
من الجيد إلى الممتاز في اإلدارة: السير إلى 

 األمام

06-10 Marد1,600$ ي ود

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

26-30 Juneد1,200$ ور  حرةد

11-15 Sepد1,200$ ور  حرةد

01/A38 ربح للطرفين-مهارات التفاوض ربح 

06-10 Marد1,600$ ي ود

08-12 Mayد1,200$ ور  حرةد

30 Oct-03 Novد1,200$ ور  حرةد

01/A39 )االدارة االستشرافية )بالسيناريوهات 

15-19 Mayد1,200$ ور  حرةد

16-20 Octد1,200$ ور  حرةد

13-17 Novد1,600$ ت  سد

01/A41 االبداع المؤسسى وتنمية ثقافة االبتكار 

20-24 Marد1,600$  فر  د

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

18-22 Sepد1,200$ ور  حرةد

01/A42 
تعزيز مفهوم التمكين في مكان العمل 

 لتحقيق أثر أكبر

20-24 Marد1,200$ ور  حرةد

23-27 Octد1,200$ ور  حرةد

01/A43 قيادة فريق من األبطال 

20-24 Febد1,200$ ور  حرةد

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

25-29 Sepد1,200$ ور  حرةد

01/A44 
المهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء 

 والمشرفين الجدد

12-16 Juneد1,600$ وس ن  لد

21-25 Augد1,200$ ور  حرةد

01/A45 المنهج األوربي في التميز القيادي 
02-06 Janد1,200$ ور  حرةد

19-23 Juneد1,200$ ور  حرةد

01/A46 
ديث في التعاقب الوظيفي وتأهيل المنهج الح

 قيادات الصف الثاني

06-10 Febد1,200$ ور  حرةد

19-23 Juneد1,200$ ور  حرةد

01/A47 
الرؤية القيادية للفرق و لتفويض والتمييز في 

 اتخاذ القرار

22-26 Mayد1,200$ ور  حرةد

19-23 Juneد1,200$ ور  حرةد

11-15 Sepد1,200$ ور  حرةد

01/A48 
المهارات القيادية "أدوات التحول إلى قائد 

 تطويري"

06-10 Febد1,200$ ور  حرةد

19-23 Juneد1,200$ ور  حرةد

01/A49 اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية 
02-06 Janد1,200$ ور  حرةد

19-23 Juneد1,200$ ور  حرةد
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 القيادة واالدارة
  اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

ديادة واالدارةالق

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/A01 إجادة فن القيادة 
02-13 Jan 2,200$ ور  حرة 

11-22 Des 2,200$ ور  حرة 

01/A04 اتقان ريادة األعمال 
17-28 July 2,200$ ور  حرة 

25 Des-05 Jan 2023 2,200$ ور  حرة 

01/A05 
ة الصف الثاني من األدوات الفعالة لصناع

 القادة

30 Jan-10 Feb 2,200$ ور  حرة 

12-23 June 2,500$ وس ن  ل 

19-30 June 2,200$ ور  حرة 

01/A15 
المهارات المتقدمة في التأثير القيادي وتطوير 

 المؤسسات

19-30 June 2,200$ ور  حرة 

13-24 Nov 2,200$ ور  حرة 

01/A16 صصالقيادة واإلدارة المتخ 
23 Jan-03  Feb 2,200$ ور  حرة 

20 Nov-01 Des 2,200$ ور  حرة 

01/A18 تطوير المدير من المستوت المتوسط 
27 Mar-07 Apr 2,200$ ور  حرة 

27 Nov-08 Des 2,200$ ور  حرة 

01/A24 قيادة الجيل القادم 

16-27 Jan 2,200$ ور  حرة 

22 May-02 June 2,200$ ور  حرة 

11-22 Sep 2,200$ ور  حرة 

01/A28 القيادة التحويلية 
14-25 Aug 2,200$ ور  حرة 

20 Nov-01 Des 2,200$ ور  حرة 

01/A40 
هندسة العمليات اإلدارية مدخل للتغيير 

 والتطوير

06-17 Mar 2,200$ ور  حرة 

14-25 Aug 2,200$ ور  حرة 

01/A50 الجدارات القيادية واإلدارية 

20-31 Mar    2,500$ ك وهرم 

27 Mar-07 Apr   2,500$  فر 

13-24 Nov 2,500$ شرمدورففخ 
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 اإلستراتيجيـة والتخـطيط

اؤسكككك  دوه مككك لد تككك دا وككككلدو يف جككك  دورغكككود  هددتدكككر 

ةمكككمدرككأرلدأادةدككوندوهد ككمدارةككقد ر كك اددرتيدتفككلدورككورفقد د

 ي ك لدرمككي  دأ تكودوريخ فطدورعمتكود امك دةكك  ولد تكودوه

ةيفحدرن دورمك حمإلد فكلدك فرداكود متفك  دوريغففكرد دوري ك ةرد

دورالزاإلد.

ةعملداو  ودو مكلدذ  دورمن  و دورع رفإلد دورخ رو دور وسكعإلد

 تكككككككودت ككككككك ةردان  وتكككككككلداكككككككودتدتفكككككككلدوه مككككككك لد دورخفككككككك  و د

وهسككيروتفةفإلد رفرحكك داككمدوه فكك إلدوردف ةككإلدوريككودت ككممد ف ككإلد

 يمرةد.أ م لد  جدإلد داك

بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

ـــك  ـــز مهارات ـــك االساســـية و تعزي ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن كـــى ت

 .اإلدارية

د

 

 

 

 

 



 

 20 

 والتخطيط االستراتيجية
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع 

 الرسوم المكان التاريخ الدورة التدريبية كود

01/B02 ك االستراتيجيإدارة الموارد البشرية كشري 

10-14 Jan 1,200$ ور  حرة 

25-29 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

15-26 Aug 1,200$ ور  حرة 

05-09 Des 1,600$ ي و 

01/B03 
الممارسات الحديثة في التفكير التحليلي 

 والمنظم

17-21 Jan 1,200$ ور  حرة 

23-27 May 1,200$ ور  حرة 

22-26 Aug 1,200$ ور  حرة 

26-30 Sep   1,600$  فر 

01/B04 استراتيجيات اختيار ورسم االهداف 

24-28 Jan 1,200$ ور  حرة 

21-25 Mar    1,600$ ك وهرم 

11-15 Apr 1,200$ ور  حرة 

23-27 May 1,200$ ور  حرة 

05-09 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/B05 استراتيجيات التسويق والتخطيط له 

21-25 Feb 1,600$ وررة ض 

07-11 Feb 1,200$ ور  حرة 

23-27 May 1,200$ ور  حرة 

20-24 June 1,600$ ورغريرإل 

12-16 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/B07 إدارة االجتماعات االستراتيجية 

21-25 Feb 1,200$ ور  حرة 

23-27 May 1,200$ ور  حرة 

21-25 Nov 1,600$ وس ن  ل 

26-30 Sep 1,200$ ور  حرة 

26-30 Des  1,600$ ك زو ال ك 

01/B08 إدارة االستراتيجية في القطاع العام 

10-14 Jan 1,200$ ور  حرة 

28 Feb-04 Mar 1,200$ ور  حرة 

22-26 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

03-07 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/B09 إدارة الجودة االستراتيجية 

21-25 Mar 1,600$ ر   ف 

23-27 May 1,200$ ور  حرة 

05-09 Sep 1,600$ ورغريرإل 

10-14 Oct 1,200$ ور  حرة 
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 والتخطيط االستراتيجية

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/B10 
التغيير الجذري والتحويلي والقيادة 

 االستراتيجية

14-18 Mar 1,200$ ور  حرة 

17-21 Oct 1,200$ ر  حرةو 

14-18 Nov 1,600$ ت  س 

01/B11 
استراتيجات التحول من الحكومة االلكترونية 

 الى الحكومة االستراتيجة

21-25 Mar 1,200$ ور  حرة 

24-28 Oct 1,200$ ور  حرة 

28 Nov-02 Des 1,600$ وررة ض 

01/B13 وضع وتنفيذ خطة العمل 

28 Mar-01 Apr 1,200$ ور  حرة 

23-27 May 1,200$ ور  حرة 

24-28 Jan 1,600$ شرمدورففخ 

26-30 Sep   1,600$  فر 

14-18 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/B14 وضع الموازنات الفعالة ورقابة التكاليف 

04-08 Apr 1,200$ ور  حرة 

10-14 Oct 1,600$ ت  س 

21-25 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/B16 
اتيجي باستخدام السجل التخطيط االستر 

 المتكامل لقياس االنجاز

11-15 Apr 1,200$ ور  حرة 

25-29 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

28 Nov-02 Des 1,200$ ور  حرة 

01/B17 التخطيط االستراتيجي اإلبداعي والقيادة 

23-27 May 1,200$ ور  حرة 

06-10 June 1,200$ ور  حرة 

26-30 Sep   1,600$  فر 

05-09 Des 1,200$ ور  حرة 

01/B18 التخطيط االستراتيجي وتحديد الهدف 

04-08 Apr 1,200$ ور  حرة 

11-15 July 1,200$ ور  حرة 

12-16 Des 1,200$ ور  حرة 

01/B20 التفكير والتحليل والتخطيط االستراتيجي 

17-21 Oct 1,600$ ي و 

27 June-01 July 1,200$ ور  حرة 

14-18 Mar 1,600$ شرمدورففخ 

26-30 Des 1,200$ ور  حرة 

01/B22 الوعي االستراتيجي والفطنة في مجال األعمال 

10-14 Jan 1,200$ ور  حرة 

11-15 July 1,200$ ور  حرة 

17-21 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/B23 
التخطيط االستراتيجي للمؤسسات و األقسام 

 اإلدارية

17-21 Jan 1,200$ ر  حرةو 

10-14 Oct 1,600$ ت  س 

25-29 July 1,200$ ور  حرة 
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 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 والتخطيط االستراتيجية

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/B24 
استراتيجيات وسياسات االدالل وتكوين 

 الصف الثاني من القيادات االدارية

04-08 Apr 1,200$ ور  حرة 

20-24 June 1,200$ ةور  حر 

01/B25 
 الجدارة اإلشرافية وإعداد االستراتيجيات

 في العمل

11-15 Apr 1,200$ ور  حرة 

20-24 June 1,200$ ور  حرة 

 والتخطيط االستراتيجية

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/B01 أخصائى التخطيط 
30 Jan-10 Feb 2,200$ ور  حرة 

07-18 Aug 2,200$ ور  حرة 

01/B06 
اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط 

 االستراتيجي

13-24 Feb 2,200$ ور  حرة 

22 May-02 June 2,200$ ور  حرة 

18-29 Sep 2,200$ ور  حرة 

01/B12 
تطوير الشراكات الفعالة بين القطاعين العام 

 (PPPsوالخاص )

27 Mar-07 Apr 2,200$ ور  حرة 

06-17 Nov 2,200$ ور  حرة 

01/B15 االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي 

12-23 June 2,500$ وس ن  ل 

02-13 Oct 2,200$ ور  حرة 

27 Nov-08 Des 2,200$ ور  حرة 

01/B19 التفكير االستراتيجي وتخطيط األعمال 
19-30 June 2,200$ ور  حرة 

18-29 Des 2,200$ ور  حرة 

01/B21 القائد االستراتيجي 
30 Jan-10 Feb 2,200$ ور  حرة 

03-14 July 2,200$ ور  حرة 

01/B26 
الجدارات القيادية المتكاملة للتفكير 

 األستراتيجى لتحديد وتحقيق األهداف

12-23 June 2,500$ وس ن  ل 

02-13 Oct 2,200$ ور  حرة 
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 مــوارد البشريـةإدارة ال

تنككوفداؤسكككإلد  مكككلد فكككلدأس سككود رككودتنمفككإلد دت كك ةرد

ان  وتكككلد فككككلدك اكككلد   ي ككك  لدايخةةككك اداكككود ي وةدورمككك و يد

ور فرةإل دكمك دأ نك دتكك  وداؤسككيلد تكودتخةكففدأحكووان د

 وقسيروتفةفإلدامدراللدت  فقداننةفإلداع رإل 

يدور فرةكككإلدت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككود يو ةدورمكككك و 

 ككوخاداككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك دورمي واككإل د دوريككودتُمكّنككلد

 .امدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل

بادر بالتسجيل االن في إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

كـــى تـــتمكن مـــن بنـــاء كفاءتـــك االساســـية و تعزيـــز مهاراتـــك 

 اإلدارية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

 الموارد البشرية إدارة
 ية تعقد لمدة اسبوعدورات تدريب

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/C01 أساسيات إدارة الموارد البشرية 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/C02 إدارة عالقات الموظفين 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/C03 ةادتراف االكسيل العمال ادارة الموارد البشري  

06-10 Mar 1,600$ ي و 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/C04 
ت العاملة االبتكارات في التخطيط للقو

لهاوالتطوير المؤسسي وكفاءة األعمال وتحلي  

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/C05 الرقابة والتدقيق على األداء الوظيفي 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ إلورغرير 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

01/C06 
 المهارات المتقدمة لالختيار وإجراء المقابالت

 والتوظيف

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/C07 
المهارات المتقدمة لالختيار والمقابلة 

 والتوظيف

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

01/C09 إدارة األعمال في مجال الموارد البشرية 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

 د   

 د   
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دالموارد البشرية إدارة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/C10 التخطيط االستراتيجي للقوت العاملة 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

01/C11 
تطوير القوت العاملة وإدارة المواهب واعداد 

 خطط التعاقب الوظيفي

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

01/C12 تنمية الموارد البشرية وإدارة الموظفين 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

01/C13 
 إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية 

 في المؤسسات العربيــة

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar   1,600$  فر 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/C14 بشريةفن إدارة الموارد ال  

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

01/C15 
ات قيم الشركة ومسؤولية الموظفين وأخالقي

 العمل

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

01/C16 
تحفيز وتعزيز الوالء مهارات التميز في ال

 الوظيفي

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

01/C17 يفيالتطوير المهني والتخطيط للتعاقب الوظ  

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

03-07 July   1,200$ حرةور 

01/C18 التعويضات والمزايا الوظيفية 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/C19 
 المقابالت المبنية على الكفاءة: المقاييس

 األعلى في اجراء المقابالت

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 
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 الموارد البشرية إدارة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/C20 
الممارسات واالستراتيجيات إلشراك 

 الموظفين

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

01/C21 المهارات اإلدارية في الموارد البشرية 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

01/C23 
المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد 

 البشرية

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/C24 
ات الموارد البشرية اإللكترونية: أددث التوّجه

 والتطبيقات

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

01/C25 
 د البشرية:مؤشرات األداء الرئيسية للموار

 قياس جودة األداء

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/C27 ورشة عمل التحليل الوظيفي والتقييم 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

01/C28 إعداد وتحليل وإدارة الرواتب 

08-12 May 1,600$ ت  س 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

01/C29 
م تحليل وتوصيف األعمال وتخطيط و تنظي

 اإلجراءات الوظيفية

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/C30 
المعايير العالمية في التوظيف واالختبار 

 والتعيين

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

01/C31 
الوالء التنظيمي والقضاء على السلوك 

 السلبي واالنسحاب الوظيفي

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

01/C32 
نيات نظم األجور والحوافز أساليب وتق

 باستخدام الحاسب اآللي

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 
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 الموارد البشرية إدارة
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/C08 
إدارة عمليات الموارد البشرية والثقافة  

  المؤسسية والتغيير

27 Mar-07 Apr 2,200$ ور  حرة  

04-15 Des 2,200$ ور  حرة  

01/C22  اء الموارد البشريةالمهارات القيادية لمدر 
20-31 Mar 2,200$ ور  حرة  

21 Aug-01 Sep 2,200$ ور  حرة  

01/C26 
مهارات استخدام برنامج اإلكسل ألخصائي 

 الموارد البشرية 

22 May-02 June 2,200$ ور  حرة  

25 Sep-06 Oct 2,200$ ور  حرة  

11-22 Des 2,200$ ور  حرة  

01/C36 رات المؤسسيةرسم خريطة الجدا 

19-30 June 2,500$ ورغريرإل  

12-23 June 2,200$ ور  حرة  

24 July-04 Aug 2,500$ وهسكنو ةإل  

 

 

 

 الموارد البشرية إدارة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/C33 
ية وفقا التوظيف و التعيين و االستبقاء و الترق

 لمفهوم الجدارة

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

01/C34 
مهارات التعامل مع مشاكل ومقتردات 

 الموظفين

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

01/C35 
ي تخطيط االستخالف وتطوير المسارالوظيف

 وفقا لمفهوم الجدارة

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 
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 المهارات الشخـصية وتطوير الذات

 اّدورفكككن يو دوألك يةمفكككإلد ورككككن و دور  ةتكككإلداكككودورعمكككلدهد

تةعتككلداُيمفّككبواد ككفمدأررو ككل درككأودأ ككلد د جككإلدري كك ةردان  وتككلد

كلٍديوئككمداككمدرككاللدوت كك طد عككتدور ككرقدوريككودت سّكك ديوئككرةد فكك

داع  الد ترت ود مكي ولدورعمتود د دورمكي ىدورم ت ب 

ت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككودورمنكك  و دورفخكككةفإلد

د ت كك ةردورككأو د ككوخاداككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك دورمي واككإل د

 .نفإل دوريودتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمن

بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

ـــك  ـــز مهارات ـــك االساســـية و تعزي ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن كـــى ت

 .اإلدارية
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 المهارات الشخصية وتطوير الذات
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/D02 آلخرينإدارة الذات وقيادة ا 
19-23 June 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

01/D03 إدارة الوقت والتحكم في ضغوطات العمل 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/D04 داريةاتخاذ القرارات ودل المشاكل اإل 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

01/D05 
استخدام الذكاء العاطفي في تحقيق األداء 

 المتمّيز

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

01/D06 
األساليب الحديثة في إدارة الصراع والقدرة على 

 التكيف

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

01/D07 اإلبداع في دل المشاكل واتخاذ القرارات 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar   1,600$  فر 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

01/D08 
التفاوض وإبرام الصفقات الناجحة، وتسوية 

 النزاعات،

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

01/D09 لتفكير اإلبداعي وتقنيات االبتكارا 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

01/D10 
التوازن بين العمل والحياة: تعزيز اإلنتاجية 

 وجودة الحياة

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 
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 المهارات الشخصية وتطوير الذات

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/D11 الذكاء العاطفي وتحسين أنماط الحياة 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/D12 المهارات المتقدمة في التواصل 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

18-22 Sep 1,200$ ةور  حر 

01/D13 
المهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير 

 النقدي والحس االبداعى

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

01/D14 إدارة المهام المتعددة وترتيب األولويات 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

04-08 Des 1,600$ ي و 

01/D16 قوة السلوك والتفكير اإليجابي 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/D17 مهارات التواصل وإدارة العالقات 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

01/D18 
تنمية الجدارات اإلدارية واإلشرافية ومهارات 

 التطوير المستمر

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

01/D20 ادارة الغضب والتميز فى التعامل مع اآلخرين 

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

01/D21 
تبّني استراتيجيات الذكاء العاطفي لتحقيق 

 النجاح

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 
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 المهارات الشخصية وتطوير الذات
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/D01 أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال 
02-13 Jan 2,200$ ور  حرة 

12-23 June 2,200$ ور  حرة 

01/D15 فرق العمل ذات األداء العالي 
12-23 June 2,200$ ور  حرة 

09-20 Oct 2,200$ ور  حرة 

01/D19 جدارات إدارة الوقت وضغوط العمل 

14-25 Aug 2,500$ وس ن  ل 

13-24 Nov 2,500$ ت  س 

27 Nov-08 Des 2,500$ ي و 

27 Nov-08 Des 2,500$ وررة ض 



 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 التواصل المؤسسى

تككو لداؤسكككإلدو مكككلدأحمفككإلدوري وسككلدورمؤسكككودانكك دأاككرد

ي    در ف كككإلداؤسكككك  دسكككتفمإلد.دكمككك دأ كككفدةعكككوداكككمدور ظككك ئ د

 ود تودتك اكلدورمؤسكك  د.دا رمؤسكك  دوررئفكفإلدوريودتك 

 د جككإلد رككود ككرواددت وسككلدتنككوفد رككودتد فككقدورنيكك ئددورمر دككإلد د

ذرككلدقيو ةدت وسككلد ككفمدورمكك ظمفمديورككلدورمؤسكككإلد د رفكك  د

وررسكك ئلدورخ  جفككإلد دوهسككية  إلدورم  ةككإلدرتينوةككوو دورمديمتككإلد.د

كمككك دأ نككك دتمكككنحدور كككو ةد تكككودوشكككيرولداكككرقدورعمكككلداكككودزةككك يةد

فإلد دورر دفإلدامدراللدت  فقدأ ف إلدت وسلديورتفكإلدذو دوه ي ج

دكم خةد دتمفب.

بادر بالتسجيل االن في إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

كـــى تـــتمكن مـــن بنـــاء كفاءتـــك االساســـية و تعزيـــز مهاراتـــك 

 اإلدارية
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 يالتواصل المؤسس
 دريبية تعقد لمدة اسبوعدورات ت

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/E01 االتصال المؤسسي الفعال 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/E03 اإلتصال والتواصل في ادارة جمعيات المالك 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/E04 التميز في االتصاالت المؤسسية 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

01/E05 
الذكاء العاطفي واإلدارة الفعالة لعالقات 

 العمل

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

25-29 Sep   1,600$  فر 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

01/E06 المهارات االستراتيجية لالتصال الداخلي 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/E07 
مهارات التواصل اإلقناعي وفنون التميز في 

 التعامل مع اآلخرين

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

01/E08 رؤية االتصاالت المؤسسية بمنظور مختلف 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

01/E09 مهارات االتصال لالستجابة للحوادث واألزمات 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

01/E11 
إدارة اإلتصاالت المؤسسية عبر شبكات 

 التواصل اإلجتماعي

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

 د   
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 يالتواصل المؤسس
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

يالتواصل المؤسس  

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/E12 مهارات الكتابة المهنية المتقدمة 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

01/E14 تصميم وإلقاء العروض التقديمية 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

01/E15 مهارات التواصل عند األزمات 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

01/E16 
تنميـــة مهـــارات اإلتصـــاالت اإلداريـــة بمـــا يحقـــق 

 األداء اإلداري المتميز

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/E17 
ــــــــة للفــــــــرق و  اســــــــاليب االتصــــــــاالت التنظيمي

 مجموعات العمل

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

CODE COURSE TITLE    

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/E02 
االتصال المؤسسي وإدارة السمعة وتحسين 

 الصورة الذهنية للمؤسسات

27 Feb-10 Mar 2,200$ ور  حرة 

06-17 Nov 2,200$ ور  حرة 

01/E10 مهارات التواصل والقيادة 
02-13 Jan 2,200$ ور  حرة 

30 Oct-10 Nov 2,200$ ور  حرة 

01/E13 التواصل على مستوت المؤسسة واإلدارات 
23 Jan-03  Feb 2,200$ ور  حرة 

19-30 June 2,200$ ور  حرة 
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 واإلنتاجية الجودة

وريو ة فكإلد ركودتعبةكبدورةك يةد دوه ي جفكإلداكوددفدي  و د  مككلتنو

ورمؤسكككككك  د دورفكككككرك  د دتب ةكككككودورمفككككك  كفمد  رمنككككك  و د د

وهي و دورالزاككككإلدرمككككك  وتنمداككككودتد فككككقدوريككككك رف د دت ككككوةمد

 انية  د دروا  د أ توداكي  دامدورة ية.

 كوخادت وّمدو مكلدي  و د د رواددتو ة فإلداودورةكككك يةد وق يكك جفككإلد

اككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك دورمي واككإل د دوريككودتُمكّنككلداككمد

د.تدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل

بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

ـــك  ـــز مهارات ـــك االساســـية و تعزي ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن كـــى ت

داإلدارية
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 واإلنتاجية جودةال
 بوعدورات تدريبية تعقد لمدة اس

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/F02 
  TQMإدارة الجودة الشاملة 

 والتحسين المستمر )منهجية كايزن(

20-24 Mar   1,600$  فر 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/F03 
القواعد الدولية و اإلستراتيجيات الحديثة 

 لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/F04 تحديد المعايير: مقارنة أدائك باألفضل 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,200$ ةور  حر 

01/F05 تحسين األداء واإلنتاجية 

08-12 May 1,600$ ت  س 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

01/F07 أساسيات بطاقات األداء المتوازن 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/F08 ضمان وضبط الجودة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

01/F09 
إدارة الجودة الشاملة كأسلوب منهجى 

 لتطويراألداء المؤسسى للمنظمات

06-10 Mar 1,600$ ي و 

08-12 May 1,600$ ت  س 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

01/F10 اعداد مراجعى الجودة الداخليين 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 
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 واإلنتاجية الجودة
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلنتاجية جودةال

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/F11 
 التفكير الرشيق: استراتيجية لتحقيق التمّيز 

 في العمليات

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

30 Oct-03 Nov 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$   ست 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

01/F12 المقيِّم الداخلي 

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

01/F13 
تحقيق اقصى قدر من الكفاءة ، الفعالية ، 

 والجهد االنتاجية وتقليل الوقت

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/F01 أساسيات السجل المتكامل لقياس األنجاز 
17-28 July 2,200$ ور  حرة 

23 Oct-03 Nov 2,200$ ور  حرة 

01/F06 تحسين األعمال وأساليب الجودة 

22 May-02 June 2,200$ ور  حرة 

04-15 Sep 2,200$ ور  حرة 

27 Nov-08 Des 2,200$ ور  حرة 
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 وإدارة المخاطر والحوكمةالتدقيق، 

تنككوفدي  و دو مكككلداكك دحككأودورمةكك لد ركك دتأحفككلد  اكك دكمكك خةد

ورمخككك ارد وهاي ككك لد وهريكككبومددشككك رتود ظككك ئ دورد كمكككإلد  يو ة

 وريكككورفقد ورمروجعكككإلدوروورتفكككإلد ك اكككإلدأ ككك وطدورمن مككك  دا  ككك اد

رتمعكككك ةفردورع رمفككككإلد مكككك دةككككنعكسد تكككك دتدكككككفمدأيوخد كمكككك خةد

 .تفغفلدورمن م  دورمعنفإل

ت كككوّمدو مككككلدي  و د د كككرواددتو ة فكككإلداكككودوريكككورفق د ورد كمكككإلد

وألس سككفإلد ركك د  يو ةدورمخكك ارد وهاي كك لد ككوخاداككمدورمكككي ة  د

ورمي واككككإل د دوريككككودتُمكّنككككلداككككمدتدكككككفمدان  وتككككلدور ظفمفككككإلد

د. ورمننفإل

بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

ـــك  ـــز مهارات ـــك االساســـية و تعزي ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن كـــى ت

 اإلدارية
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 والحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال التدقيق،

 دة اسبوعدورات تدريبية تعقد لم

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/G02 
اجراء التدقيق وكشف االدتيال باستخدام 

 تكنولوجيا المعلومات

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/G03 لداخلي المعتمدالتحضير المتحان المدقق ا 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

01/G04 التدقيق الداخلي على اساس المخاطر 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

01/G05 الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

01/G06 المحاسبة العدلية ومكافحة االدتيال 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

01/G08 أساليب قياس وإدارة المخاطر 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

01/G09 
دوكمة المؤسسات : األسس والسياسات 

 وأفضل الممارسات

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

01/G10 دورة مكثفة في إدارة مخاطر المؤسسات 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

 د   
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 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 والحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال التدقيق،

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/G11 ليكتابة التقارير للمدقق الداخ 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

01/G12 أساسيات التدقيق الداخلي 

20-24 Mar   1,600$  فر 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/G13 
تقدير المخاطر والرقابة الداخلية في أعمال 

 التدقيق الداخلي والخارجي

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

30 Oct-03 Nov 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

01/G14  لمخاطر واختبار التحمل، تقييم ا3معايير بازل 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/G15 مكافحة غسيل األموال 

20-24 Mar   1,600$  فر 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,600$  زو ال ك ك 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/G16 إدارة مخاطر العقد واالمتثال 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

01/G17 التحليل المالي ووضع النماذج والتنبؤ 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/G01 إدارة مخاطر المؤسسات 
16-27 Jan 2,200$ ور  حرة 

26 June-07 July 2,200$ ور  حرة 

01/G07  التدقيق والضبط المالى تحت مظلةCoso 
06-17 Mar 2,200$ ور  حرة 

21 Aug-01 Sep 2,200$ ور  حرة 
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 رـــوالتطوي بــــــالتدري

ةنكككوفدوريكككو ةلد رككك دورننككك ضد  رعنةكككردور فكككر دورع اكككلداكككود

جمفككك دور    ككك  د د تككك دك اكككإلدورمككككي ة   د د  كككووي درت فككك مد

فككإل.دكمكك دةنككوفدوريككو ةلد ركك د ككو   د دأيوخدان اككفد كمكك خةد داع ر

  ككووندتغففككرو د ةة  فككإلداككودسككت لد د تة حكك  دورمكك ظمفم د د

 كك  نمدورمع  فد دتنمفإلدرو وتنمد دسك لدانك  وتنمدرتنةك  د

 . دوريم قداودورعمل

ت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككودوريككو ةلد وري كك ةرد ككوخاد

نككلداككمداككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك دورمي واككإل د وريككودتُمكّ

د.تدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل

بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

ـــك  ـــز مهارات ـــك االساســـية و تعزي ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن كـــى ت

 .اإلدارية
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 والتطوير التدريب
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/H01 اإلدارة اإلستراتيجية للتدريب 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/H02 إدارة التدريب والتعلم المؤسسي 

06-10 Mar 1,200$   حرةور 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/H03 إدارة وقياس التدريب والتعلم والتطوير 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

01/H04 إعداد وتنمية أخصائي ومنسقي التدريبات 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/H05 اتقان تحليل ادتياجات التدريب والتقييم 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

01/H06 المهارات األساسية إلدارة التدريب الفعالة 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

01/H07 المهارات المتكاملة في تد( ريب المدربينTOT) 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

د 

د
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 والتطوير التدريب
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 والتطوير التدريب

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/H08 محلل التدريب 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar   1,600$  فر 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

01/H10 ربط التدريب بأهداف المؤسسة 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

01/H11 تكة في مؤسسإدارة أكاديمية التدريب الداخلي  

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

01/H12 تالتعليم والتطوير: األدوات واالستراتيجيا  

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

01/H14 إعداد الحقائب التدريبية 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

 لرسوما المكان التاريخ الدورة التدريبية ك ي

01/H09 دتو ةلدورمو  فم(TOT) 
09-20 Jan 2,200$ ور  حرة 

08-19 May 2,200$ ور  حرة 

01/H13 وويدأرة ئفودوريو ةل   
13-24 Feb 2,200$ ور  حرة 

26 June-07 July 2,200$ ور  حرة 

01/H15 وريو ةلدورم نود تودورةوو و د 
07-18 Aug  2,500$ ك زو ال ك 

21 Aug-01 Sep 2,500$ وهسكنو ةإل 



 

 44 

 

 

 

 

 إدارة المكاتبوة السكرتاري

 تككككودة ككككفمد ككككأادورمككككوةر اد دورككككككرت  ةإلد دد دككككمداككككود  مكككككل

ورمك  و ادورينمفأة اد داوةر دورمك تكلد دارور ك دور ئك ئقدحكمد

وه   لدورمةن ر اداودورمؤسكإلد  سفك ادامدورةعلدأل د

داؤسكككككإلدسككككغفرةدك  ككككلدأ دك فككككرةدأادتكككككفرد دكككك  دريد فككككق

 دايخةةفمد يو ةفمد.داي  عإلدوأل م لدامدر لدأحووان د 

ت كككككوّمدو مككككككلدي  و د د كككككرواددتو ة فكككككإلداكككككودوركككككككرت  ةإلد يو ةد

ورمك تلد كوخاداكمدورمككي ة  دوألس سكفإلد رك دورمي واكإل د دوريكود

د.تُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل

دمـة بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتق

ـــك  ـــز مهارات ـــك االساســـية و تعزي ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن كـــى ت

 اإلدارية.
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 إدارة المكاتبو السكرتارية
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/I01 أخصائى ادارة المكاتب  

24-28 July 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

01/I02 
اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة 

  الفعالة

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

01/I03 
رة المتقدمة للمكاتب والسكرتارية االدا

  واالداريين

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

01/I04 االمتثال للمعلومات والتوثيق  

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

01/I05 
المالية والمحاسبة لمديري المكاتب 

  والسكرتارية

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة  

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة  

25-29 Sep   1,600$  فر  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

18-22 Des 1,200$ ور  حرة  

01/I07 برنامج تطوير السكرتير األول  

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة  

24-28 July 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

01/I08 
تطوير المهارات األساسية لإلداريين 

  والسكرتارية

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة  

08-12 May 1,600$ ت  س  

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

01/I09 تنمية كفاءات السكرتارية واإلداريين  

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة  

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض  
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 إدارة المكاتب السكرتارية
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 إدارة المكاتبو السكرتارية

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/I10 مهارات اإلدارة األساسية لإلداريين  

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة  

20-24 Mar   1,600$  فر  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

01/I12 المسؤول اإلداري الفعال والمنتج 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov 1,600$ ت  س  

04-08 Des 1,600$ ي و  

01/I13 مهارات الكتابة المهنية 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

08-12 May 1,600$ ت  س  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  

01/I14 
قواعد المراسم والبروتوكول واإلتيكيت 

 لمديري مكاتب كبار الشخصيات 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

01/I15  تنـظيم وإدارة الوثائق واألرشيف 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة  

01/I16 
ورشة عمل: إدارة نظم المعلومات المكتبية 

 واألرشفة اإللكترونية 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,600$ غريرإلور  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/I06 
المنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب ومهارات 

 السكرتارية التنفيذية

22 May-02 June 2,200$ ور  حرة 

04-15 Sep 2,200$ ور  حرة 

25 Des-05 Jan 2023 2,200$ ور  حرة 

01/I11 
اإلدارات ومكاتب اإلدارة العليا: أفضل 

 الممارسات والتكنولوجيا

06-17 Feb 2,200$ ور  حرة 

09-20 Oct 2,200$ ور  حرة 

01/I17 
الجدارات السلوكية و اإلدارية والفنية الشاملة 

 ة التنفيذيةفي إدارة المكاتب والسكرتاري

29 May-09 June 2,200$ ور  حرة 

31 July-11 Aug 2,200$ ور  حرة 

04-15 Sep 2,500$ ورغريرإل 
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 التسويق والمبيعات

تنككككوفدورككككو  و دوريو ة فككككإلداككككودوريككككك ةقد رككككودزةكككك يةداع رفككككإلد

ورم فع  د تدكفمد ي ئددوريك ةقد رود ودك فر.د د م كلدر كروخد

أا ككككلدورمم  سكككك  د دورخ ككككرو دو مكككككلدت ككككومدحككككأ دورككككو  و د

ورعمتفإلدوريودأئ يلدجوو تن داودت وةمدورمك  وةدركلد درمرة كلد

 درمؤسكككككيلدري كككك  داككككمد ف ككككإلدأ مكككك لداتف ككككإلد  ريدككككوة  د د

دورةع   دورف افإلد.

 تركبدي  تن دوريو ة فإلد تود وةدا ضك    داننك دتدتفكلدوركك قد

 مك لد دوريك ةقد  ردوري وسكلدوهجيمك  ود دوه ال ك  دق فك خدأ

جوةكككوةد دوكيكككك بدانككك  و دوريمككك  ضد تد فكككقدت وسكككلد ككك رود

 .وريأئفرد د يو ةدورم فع  د دأك ردامدذرل

بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

ـــك  ـــز مهارات ـــك االساســـية و تعزي ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن كـــى ت

 .اإلدارية
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  والمبيعات التسويق
 سبوعدورات تدريبية تعقد لمدة ا

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/J01 أبحاث ومعلومات السوق 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/J02 
هم استراتيجيات إدارة العمالء من أجل أستبقائ

ل نموهموزيادة معد  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/J03 إعداد أخصائى تسويق محترف 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/J04 ت التسويقيةاالتصاال  

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/J05 تقنيات وإجراءات تحديد سمات العمالء 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

01/J06 قيادة السوق واستراتيجيات التسويق 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

01/J07 إدارة التجزئة 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

08-12 May 1,600$ ت  س 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/J08 إدارة دسابات العمالء الرئيسية 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

 د   
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  والمبيعات التسويق

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/J09 دورة البيع االستشاري والرقمي 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

01/J10 تيجيةخطة التسويق االسترا  

08-12 May 1,600$ ت  س 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

01/J11 مبيعات األدوية: الوصول إلى األطباء 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/J12 مهارات البيع الفعالة: األدوات والتقنيات 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

01/J13 مهارات التسويق والترويج الحديثة 
17-21 July 1,200$ ر  حرةو 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/J14 
ادارة دسابات كبار العمالء : إنشاء وإدامة 

 عالقات عمالء مربحة

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

01/J16 نبيالتسويق الرآسي والتسويق الجا  

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

01/J17 
ـة استراتيجيات التسويق في ظل المنافس

 وبناء فرق العمل التسويقي

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar   1,600$  فر 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ر  حرةو 

01/J18 اعداد مديري التسويق والمبيعات 
19-23 June 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 



 

 50 

  والمبيعات التسويق
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/J15 
إعداد مديري التسويق وفق اإلستراتيجيات 

 ثة للشركات الكبيرةالحدي

14-25 Aug 2,200$ ور  حرة 

18-29 Des 2,200$ ور  حرة 

01/J19 
الجدارات الثالثية للنجاح المؤسسي: المبيعات 

 والتسويق وخدمة العمالء

06-17 Mar 2,500$ ي و 

08-19 May 2,500$ ت  س 

23 Oct-03 Nov    2,500$ ك وهرم 
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 ءالعمال خدمة

تنككككوفدورككككو  و دوريو ة فككككإلداككككودوريككككك ةقد رككككودزةكككك يةداع رفككككإلد

ورم فع  د تدكفمد ي ئددوريك ةقد رود ودك فر.د د م كلدر كروخد

و مكككككلدت ككككومدحككككأ دورككككو  و دأا ككككلدورمم  سكككك  د دورخ ككككرو د

ورعمتفإلدوريودأئ يلدجوو تن داودت وةمدورمك  وةدركلد درمرة كلد

ة  د د درمؤسكككككيلدري كككك  داككككمد ف ككككإلدأ مكككك لداتف ككككإلد  ريدككككو

دورةع   دورف افإلد.

 تركبدي  تن دوريو ة فإلد تود وةدا ضك    داننك دتدتفكلدوركك قد

 دوريك ةقد  ردوري وسكلدوهجيمك  ود دوه ال ك  دق فك خدأ مك لد

جوةكككوةد دوكيكككك بدانككك  و دوريمككك  ضد تد فكككقدت وسكككلد ككك رود

 .وريأئفرد د يو ةدورم فع  د دأك ردامدذرل

رات االساسـية والمتقدمـة بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدو

ـــك  ـــز مهارات ـــك االساســـية و تعزي ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن كـــى ت

 اإلدارية.
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 العمالء خدمة
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/K01 
المنظومة المتكاملة إلدارة عالقات العمالء 

CRM 

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

01/K02 اإلدارة الموجهة لخدمة العمالء 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/K03 تحقيق التميز في خدمة العمالء 

23-27 Jan 1,200$ ةور  حر 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

01/K04 إنشاء ثقافة خدمية متمّيزة 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

01/K05 ة الخدمة والتميزجود 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

01/K06 خدمة العمالء للقطاع العام 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

01/K07 قياس وإدارة رضا العمالء 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

01/K08 ما وراء خدمة العمالء 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

 د   
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 العمالء خدمة
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمالء خدمة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/K09 األخصائي المعتمد في خدمة العمالء 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

01/K10 والء ورضا العمالء 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

01/K12 
تقنيات تطوير خدمة العمالء في المؤسسات 

 الخدمية

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

04-08 Des 1,600$ ي و 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/K11 
نظام شكاوت العمالء: أداة لتطوير خدمة 

 العمالء

27 Mar-07 Apr 2,200$ ور  حرة 

07-18 Aug 2,200$ ور  حرة 
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 العامة العالقات

أسككك دلدورعالرككك  دورع اكككإلدأك كككردور كككرقداع رفكككإلدر نككك خد الاكككإلد

تة  ةككإلدايمفككبة د درتككقدسكك  ةد م فككإلد ةة  فككإل د د نكك خدور  ككإلدرككوىد

 مكككالخدورمؤسككككإلداكككمدأجكككلدتد فكككقدوري واكككقد دوريك اكككلد كككفمد

  تة ح  دكالادامدورمن مإلد دجمن  ح .

اكودورعكالركك  دورعك اككإلد كوخادت وّمدو مكلدي  و د د كرواددتو ة فكإلد

اككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك دورمي واككإل د دوريككودتُمكّنككلداككمد

دتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.

بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

 .كـــى تـــتمكن مـــن بنـــاء كفاءتـــك االساســـية و تعزيـــز مهاراتـــك

 اإلدارية
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 العامة العالقات
 ت تدريبية تعقد لمدة اسبوعدورا

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/L01 أخصائى إدارة الفاعليات 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/L02 إدارة البروتوكوالت والفعاليات 

08-12 May 1,600$ ت  س 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

01/L05 
تنمية مهارات العاملين فى البعثات 

 الدبلوماسية فى الخارج

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/L06 العالقات العامة ومهارات اإلعالم 

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar   1,600$  فر 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/L07 
دمالت العالقات العامة: من التخطيط ودتى 

 التنفيذ

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/L08 تنمية مهارات مسئولة العالقات العامة 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

01/L09 المسؤولية االجتماعية للشركات 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/L10 المهارات الميدانيـة لموظفي العالقات العامة 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/L11 
التميز واإلبتكار فى العالقات العامة 

 واإلتصاالت

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 
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 العامة العالقات
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 العامة العالقات

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/L12 مهارات التعامل مع كبار الشخصيات 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/L13 
العمليات اللوجستية في عمل العالقات 

 العامة

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

04-08 Des 1,600$ ي و 

01/L14 
 دور العالقات العامة في تحسين الصورة

 الذهنية للمنظمات

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/L15 تخطيط وتنفيذ دمالت التوعيـة واإلرشـاد 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/L03 اإلدارة االستراتيجية للفعاليات  

29 May-09 June 2,200$ ور  حرة  

11-22 Sep 2,200$ ور  حرة  

18-29 Des 2,200$ ور  حرة  

01/L04 التخطيط واإلدارة لحمالت العالقات العامة  

29 May-09 June 2,200$ ور  حرة  

18-29 Sep 2,200$ ور  حرة  

25 Des-05 Jan 2023 2,200$ ور  حرة  
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 ومكافحة الفساد القانون

اككمددتنككوفدو مكككلداككمدحككأودورمةكك لدتب ةككودور كك    ففمد رفككرحم

ورمننفككككككفمد  ألسككككككسدور     فككككككإلد وريعتككككككفمدورمكككككككيمردرككككككو مد

اؤسككك تنمد كك ألي و د وري نفكك  دور     فككإلدورن اككإلداكك دضككم اد

  .وهاي  لدأل در و فمد ر وئحد  كمإل

ت ككككوّمدو مكككككلدي  و د د ككككرواددتو ة فككككإلداككككودور كككك   اد اك ادككككإلد

ورمككك يد ككوخاداككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك دورمي واككإل د دوريككود

د.امدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإلتُمكّنلد

بادر بالتسجيل االن في إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

كـــى تـــتمكن مـــن بنـــاء كفاءتـــك االساســـية و تعزيـــز مهاراتـــك 

 والقانونية. اإلدارية

د.

د

د

د
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 ومكافحة الفساد القانون
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م اورمك  وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/M01 التحكيم وفض المنازعات 

20-24 Marد1,200$ ور  حرةد

29 May-02 June د1,200$ ور  حرة

07-11 Aug د1,200$ ور  حرة

25-29 Sep   د1,600$  فر

01/M02 مكافحة الفساد االدارت 

20-24 Marد1,200$ ور  حرةد

21-25 Aug د1,600$ وهسكنو ةإل

14-18 Aug د1,200$ ةور  حر

13-17 Nov  د1,600$ ك زو ال ك

01/M03 
اصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات 

 القانونية

20-24 Marد1,600$  فر  د

27-31 Mar د1,200$ ور  حرة

28 Aug-01 Sep د1,200$ ور  حرة

01/M05 
التميز وتحقيق الكفاءة المهنية في 

 االستشارات القانونية

20-24 Febد1,600$ ضوررة د

15-19 May د1,200$ ور  حرة

29 May-02 June د1,200$ ور  حرة

11-15 Sep د1,200$ ور  حرة

01/M06 
التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات 

 اإلدارية

15-19 Mayد1,200$ ور  حرةد

29 May-02 June د1,200$ ور  حرة

07-11 Aug  د1,600$ ك زو ال ك

18-22 Sep د1,200$ ور  حرة

13-17 Nov د1,600$ ت  س

01/M07 الصياغات القانونية للقرارات اإلدارية 

06-10 Febد1,200$ ور  حرةد

08-12 May د1,600$ ت  س

29 May-02 June د1,200$ ور  حرة

05-09 June د1,200$ ور  حرة

25-29 Sep د1,200$ ور  حرة

01/M08 ارات القانونيةتنمية مهارات اعضاء اإلد 

12-16 Juneد1,600$ وس ن  لد

12-16 June د1,200$ ور  حرة

19-23 June د1,600$ ورغريرإل

17-21 July د1,600$ وهسكنو ةإل

02-06 Oct د1,200$ ور  حرة

04-08 Des د1,600$ ي و

 د   
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 ومكافحة الفساد القانون
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 ومكافحة الفساد القانون

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/M09 اإلعداد الفني للمستشارين القانونيين 

19-23 Juneد1,200$ ور  حرةد

09-13 Oct د1,200$ ور  حرة

27 Nov-01 Des د1,600$ وررة ض

01/M10 
التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس 

 في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال

26-30 Juneد1,200$ ور  حرةد

14-18 Aug د1,600$   لوس ن

16-20 Oct د1,200$ ور  حرة

01/M11 
التميز في التحقيق والتفتيش االداري وأعمال 

 الرقابة والمتابعة في األجهزة الحكومية

06-10 Marد1,600$ ي ود

03-07 July د1,200$ ور  حرة

23-27 Oct د1,200$ ور  حرة

20-24 Nov د1,600$ شرمدورففخ

01/M12 تحكيم وبدائل دل المنازعاتالمطالبات وال 

08-12 Mayد1,600$ ت  سد

24-28 July د1,200$ ور  حرة

04-08 Sep د1,600$ شرمدورففخ

06-10 Nov د1,200$ ور  حرة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/M04 
نونية والحلول العملية للنقل المشاكل القا

 البحري

15-26 May 2,200$ ور  حرة  

29 May-09 June 2,200$ ور  حرة  

04-15 Sep 2,200$ ور  حرة  

01/M13 البرنامج المتكامل في الشئون القانونية 
24 July-04 Aug 2,200$ ور  حرة  

06-17 Nov 2,200$ ور  حرة  
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 ةالتعلمي المؤسسات

ةي تلدامدورمعتمفمدوت  ادورعوةودامدورمن  و د اي  عإلدككلد 

 اي كك  داكك دورعمتفككإلدوريعتفمفككإلد دا ككالاد ككمدورعمككلد تكك ددجوةككو

  ت   فد د امدورةوةرد  رأكردأادورمعتكمدحك دورركفكبةددوريو ةلد تفف

ورن اكإلداك د نكك خدوألاكمد ورككو لد دكمك دأاداكمدشككأ فدتر فكإلدوألجفكك لد

 . تن ور  ياإلدررا دوألامد اكي 

ت وّمدو مككلدي  و د د كرواددتو ة فكإلداكودورمؤسكك  دوريعتمفكإلد

 ذك خدوه م لد وخادامدورمكي ة  دوألس سكفإلد رك دورمي واكإل د د

د.وريودتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل

بادر بالتسـجيل االن فـي إدـدت الـدورات االساسـية والمتقدمـة 

ـــك االساســـية و  ـــاء كفاءت ـــتمكن مـــن بن ـــك كـــى ت ـــز مهارات تعزي

 . اإلدارية
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 التعلمية المؤسسات
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/N01 
التدريس التفاعلي بين الطرق التقليدية 

 والحديثة في القرن الوادد العشرين

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/N02 
استرتيجيات دل المشكالت واتخاذ القرارات 

 CPSللقيادات التعليمية باستخدام برنامج 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/N04 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/N05 اإلبــــداع اإلداري والقـــــيادي لإلشراف التربوي 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ةور  حر 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

01/N06 
إدارة استطالعات الرأي في المؤسسات 

 التعليمية

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

01/N07 اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد التعليمية 

20-24 Mar   1,600$  فر 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

01/N08 
التخطيط اإلستراتيـجي للمؤسسات 

 التـعليمية

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

01/N09  الى آفاق التعليم من خالل االبتكارالوصول 

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

01/N11 تطوير مهارات البحث التربوي 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

01/N12 
الستراتيجي للبيئة الداخلية التحليل ا

 SAIEللمؤسسة التعليمية 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 
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 التعلمية المؤسسات
 انتدريبية تعقد لمدة اسبوعدورات 

 

 

 

 

 التعلمية المؤسسات

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/N13 
دور اإلشراف التربوي في تعزيز عمليات 

 التعليم والتعلم

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

01/N14 
القيادة التربوية وتطوير الكفاءة المهنية 

 للمشرف التربوي

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

01/N15  العلميةمهارات كتابة الرسائل 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

01/N16 
إعداد االختبارات الجامعية وفق مفهوم الجودة 

 الشاملة

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

01/N17 
ادارة السلوك لمساعدي التدريس 

 والمشرفون

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/N03 
اإلتجاهات الحديثة في تطوير التعليم وطرق 

 القياس والتقويم فيه

27 Mar-07 Apr 2,200$ ور  حرة 

27 Nov-08 Des 2,200$ ور  حرة 

01/N10 
تطبيق المنظمة المتعلمة في اإلدارات 

 التعليمية

16-27 Jan 2,200$ ور  حرة 

26 June-07 July 2,200$ ور  حرة 
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 الخدمـات والرعاية الصحيـة

ةم لدر  طدورر  ةإلدورةكدفإلد و كواوداكمدأك كردور    ك  د أك رحك د

 م اود ت داكي ىدورع رم..د   راودألادحأودور   طدةنمقدأك ردامد

اإ كفدامدورن تددورمدتودوقجم رودرمع مدورو لدورمي واكإل دد10%

ةفكلدجبخاودح ئالادامدورية يدأ دي رإل.د د   الر ادامدذرل د تك د

ورعككك اتفمداكككودرةككك طدورر  ةكككإلدورةكككدفإلدتنمفكككإلدأيوئنكككمدريككككرة د

تد فككقد ةةككإلدي رنككمداككودوق ت كك خدورفكك الد مكككي ىدورخككوا  د

ورةدفإلد در  طدورةدإلد فكلٍد  مدك  فدامدضممدور      د

د.ورمكي  لوردف ةإلدوريودسي  يد متفإلدوق يك  داود

تو ة فكككككإلداكككككودر ككككك طدورر  ةكككككإلدورةكككككدفإلددت كككككوّمدو مككككككلدي  و 

 ككككككوخاداككككككمدورمكككككككي ة  دوألس سككككككفإلد ركككككك دورمي واككككككإل د دوريككككككود

د.تُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل

ــــــــدورات االساســــــــية  بــــــــادر بالتســــــــجيل االن فــــــــي إدــــــــدت ال

 والمتقدمــــــة كــــــى تــــــتمكن مــــــن بنــــــاء كفاءتــــــك االساســــــية 

 .إلداريةو تعزيز مهاراتك ا

د

د

د

د

د
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 الخدمـات والرعاية الصحيـة
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/O01 يدةأفضل ممارسات التصنيع الصيدالنية الج  

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

01/O02 ادارة الرعاية الصحية االستراتيجية 

20-24 Mar   1,600$  فر 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

01/O03 تحويل تجربة المريض 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

01/O04 
ي كتابة التقارير الفنية والتحليل اإلدصائ

 للصناعات الدوائية

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

01/O05 فني مختبرات تحاليل طبيه 

16-20 Jan 1,200$ رةور  ح 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

01/O06 الصحة اإللكترونية 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/O07 السـجـالت الطبيـة 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/O09 إدارة اإلدصاء الطبي 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

 

 

 

 

 

 د 
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 الخدمـات والرعاية الصحيـة
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 الخدمـات والرعاية الصحيـة

 وررس م ورمك ا خوري  ة ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/O11 بيةاألساليب الحديثة في إدارة المختبرات الط  

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/O12 
صيدلية المستشفيات وادارة االعمال 

ليةالصيد  

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

01/O13 جودة المستشفيات الشاملة 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/O14 ةكيفية التخلص من النفايات اإلكلينيكي  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

01/O15 
االتجاهات التطبيقية الحديثة إلدارة 

 المستشفيات

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

01/O16 
اإلدارة االستراتيجية للجـودة الشاملـة في 

ت الصحية المستشفيات والقطاعا  

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/O08 
اإلدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية 

 والصحية 

13-24 Feb 2,200$ ور  حرة  

06-17 Nov 2,200$ ور  حرة  

01/O10 
البرنامج المتكامل في إدارة خدمات الطوارئ 

 ومراكز األسعاف 

27 Feb-10 Mar 2,200$ ور  حرة  

06-17 Nov 2,200$ ور  حرة  

01/O17 
االتجاهات الحديثة إلدارة المستشفيات المبني 

 على الجدارات

13-24 Feb 2,200$ ور  حرة  

20 Feb-03 Mar 2,500$ ة ضورر  
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 البحرية والجوية الخدمات

 نةككردحكك مد اعكك لداككودسككن  إلددورككك و يدور درةككإلد ورة ةككإلتم ككلد

ورك امد تك دددس فدةعك يد  رم ئكوةدورك و يورن لد وسي م  دتتلد

  ت دجمف دور  ئمفمداودحأودورمة لدوألاردوركأ دةي تكلددورعر و

 .دورك و ييتلدردتو ةلد ت  ةرداكيمر

ككككككلد تككككك دت كككككوةمداةم  كككككإلداكككككمدوركككككو  و د حنككككك دتعمكككككلدو م

وريو ة فكككككككإلدوريكككككككوداكككككككمدشككككككك  ن دت ككككككك ةردذركككككككلدركككككككوىدورمكككككككو وخد

ورمعنفككككككككفمداككككككككودحككككككككأودورمةكككككككك لدد ورمننوسككككككككفمد ورمنفككككككككفم

د.وردف ى

بــــــــادر بالتســــــــجيل االن فــــــــي إدــــــــدت الــــــــدورات االساســــــــية 

ــــــك االساســــــية  ــــــاء كفاءت ــــــتمكن مــــــن بن  والمتقدمــــــة كــــــى ت

 .و تعزيز مهاراتك اإلدارية

د .
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 البحرية والجوية تالخدما
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/P01 تقـييم المخاطر واالنتقاء 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/P02 
النظام اآللي للقضايا القانونية وشاشات 

 الضبط محاضر

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/P03 اإلتحاد الجمركي الخليجي 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

01/P04 اتفاقية " كيوتو" المعدلة واتفاقية اسطنبول 

20-24 Mar   1,600$  فر 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/P05 
كشف التزييف بالعمالت لموظفي المنافذ 

 الجمركية

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/P06 
جاري بين اتفاقية تيسير وتنمية التبادل الت

 الدول العربية

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/P07 كشف التزوير في مستندات الشحن 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

01/P08 النظم الحديثة في إجراءات تفتيش المسافرين 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

01/P09 قراءة وتدقيق أرقام هياكل المركبات 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

01/P10 
إستخدام لغة الجسد في عمليات التفتيش 

 الجمركية

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 
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 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/P11 قراءة وتحليل صور أنظمة فحص الحاويات 

08-12 May 1,600$ ت  س 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

01/P12 نظام المحجوزات والمتروكات اآللي 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

01/P13 إدارة الموارد البشرية من النادية الجمركية 
02-13 Jan 2,200$ ور  حرة 

14-25 Aug 2,200$ ور  حرة 

01/P14 
المهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي 

 في العمل الجمركي

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

01/P15 
المبادئ األساسية لموظفي الحراسات 

 والسالمة

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

01/P16 أمن المعلومات اإللكترونية في شبكة الجمارك 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

01/P17 واجبات ودقوق الموظف الجمركي 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

01/P18 الجودة الشاملة وأثرها في العمل الجمركي 

13-24 Feb 2,200$ ور  حرة 

29 May-09 June 2,200$ ور  حرة 

25 Sep-06 Oct 2,200$ ور  حرة 

01/P19 
المصطلحات والمحادثة اإلنجليزية في العمل 

 الجمركي

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

 د   

 د   

 د   

 د   

 د   
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 البحرية والجوية لخدماتا
 اندريبية تعقد لمدة اسبوعدورات ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/P13 يو ةدورم و يدور فرةإلدامدورن  فإلدورةمركفإل  
02-13 Jan 2,200$ ور  حرة  

14-25 Aug 2,200$ ور  حرة  

01/P18 ورة يةدورف اتإلد أئرح داودورعملدورةمركو 

13-24 Feb 2,200$ ور  حرة  

29 May-09 June 2,200$ ور  حرة  

25 Sep-06 Oct 2,200$ ور  حرة  
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 الرياضية دارةإلا

تبيحكككككردورةكككككن  إلد ككككككر إلداككككك دتبوةكككككودورمكككككر داكككككوداةككككك ه د

اخيتمكككككككككككإلدا كككككككككككلدوق كككككككككككالمدوررة ضكككككككككككود وقيو ةد وريكككككككككككك ةقد

 تككككك د مكككككسدورمنككككك ولد دحنككككك لدد ورر  ةكككككإلد ورمرواكككككقدوررة ضكككككفإل.

ؤسككككككك  داككككككودسككككككن  إلدزةكككككك يةداككككككود ككككككويدورمن مكككككك  د ورم

وررة ضككككإلد فككككلدة كككك مدكككككلداننكككك د يعفككككفمد ككككويداككككمدورميككككو  فمد

د.رأرلد دافم دةيعتقد إيو ةدوررة ضإلد

ت ككككك مدو مككككككلد يةكككككمفمد تنمفكككككأدي  و دتو ة فكككككإلداكككككوداةككككك لد

وهيو ةدوررة ضكككككفإلدرتمننفكككككفمدورعككككك اتفمداكككككوداةككككك لدوررة ضكككككإلد د

ذرككككككلدرن ككككككلدورخ ككككككرةدور ورعفككككككإلد دورعمتفككككككإلدرتوو سككككككفمداككككككمد

 .هيو ةدوردوة إلداودسن  إلدوررة ضإلراللد  مدو

بــــــــادر بالتســــــــجيل االن فــــــــي إدــــــــدت الــــــــدورات االساســــــــية 

ـــــك االساســـــية و  ـــــاء كفاءت ـــــتمكن مـــــن بن والمتقدمـــــة كـــــى ت

  .تعزيز مهاراتك اإلدارية
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 الرياضية االدارة
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/Q02 دوريك ةقدوررة ضوأس سف   

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

08-12 May 1,600$ ت  س  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

01/Q03 يو ةدورمن اكإلدوررة ضفإلد  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

01/Q04 يو ةدورمنفأ دوررة ضفإل  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض  

01/Q05 
 يو ةدورمنفآ دوررة ضفإلد ا  ادرم وسم  د

 ورة يةد

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

29 May-02 June 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

01/Q06 وريم ةلد وريك ةقدا دورمة لدوررة ض د 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

01/Q07 ورعالر  دورع اإلدا دورمة لدوررة ض د 

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

03-07 July 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov 1,600$ ت  س  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

 

 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 
 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

01/Q01 ور ف يةداودوهيو ةدوررة ضفإل 
06-17 Mar 2,200$ ور  حرة  

08-19 May 2,200$ ور  حرة  
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 قطاع البرامج العملية ثانياً:

 
 

 

 

 

 

 

o الشئون المالية والمحاسبة 

o ادارة المشاريع والعمليات 

o البنوك والتأمين والخدمات المالية 

o إدارة العقود 

o لإدارة البيانات وذكاء االعما 

o  المشتريات والخدمات اللوجيستية وإدارة سلسلة

 التوريد
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 المالية والمحاسبة  الشئون

ت ومدو مكلدأحمد دأر  دورو  و دوريو ة فإلداوداة لدورمد س إلد

 ورم رفإلد د  وويدورم وز   د دارور إلدوريك رف د   كوويدوري رعك  د

و مكككلدور دككلدورككورفقدورككأ دتةرةككإلدد ور كك وئمدورم رفككإلد د م ككل

سي اردي  وتن دوريو ة فإلدوريود  وان داوداةك لدورفك  ادورم رفكإلد

 ورمعكككك ةفردورع رفككككإلدرالتدكككك يدوركككك ظفمودرتمد سكككك فمدور كككك    ففمد

(د  حودورمن  اإلدورمعيكرفد نك دي رفك ادوريكوددNACBAوهارةكففمد)

د.تن مدش  ادورمد س فمدوهارةكففم

 وتككككلدورككككو  و دوريو ة فككككإلدورمعككككوةدرةفةكككك ادري كككك ةردان د حككككأ

 تو ملد فكلدك الد يودتة حداوةروادكم  ا.

بــــــــادر بالتســــــــجيل االن فــــــــي إدــــــــدت الــــــــدورات االساســــــــية 

ــــــك االساســــــية  ــــــاء كفاءت ــــــتمكن مــــــن بن  والمتقدمــــــة كــــــى ت

  و تعزيز مهاراتك المالية والمحاسبية.
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 المالية والمحاسبة الشئون
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا خوري  ة ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/A02 أساليب المحاسبة واجراءاتها 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

02/A03 
إدارة الشركات والمالية اإلسالمية ودوكمة 

 الشركات

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ رمدورففخش 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

02/A05 
اإلدارة المتقدمة للتدفقات النقدية ورأس 

 المال العامل

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/A06 
القياس ببنود القوائم المالية وفقًا اإلعتراف و

 (IFRS) ليةوالد لماليةالمعايير التقارير 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/A07 
اإلعتراف والقياس لألصول غير المتداولة وفقًا 

 (IFRS) الدولية لماليةالمعايير التقارير 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/A08 التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

02/A10 
ط المالي للمؤسسات ووضع الميزانية التخطي

 والمراقبة

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/A11 
اخالقيات الوظيفة المالية ودليل قواعد 

 السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

دددد 
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 المالية والمحاسبة الشئون

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/A12 المحاسبة المالية واعداد التقارير 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

02/A13 
المحاسبة عن األدوات المالية وفقًا لمعايير 

 (IFRS) ليةوالد لماليةاالتقارير 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/A14 
المحاسبة عن اندماج االعمال وفقًا لمعايير 

 (IFRS) ليةوالد ليةلمااالتقارير 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/A16 
المخاطر المالية وتحليل السبب الجذري ودل 

 المشكالت

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

13-17 Nov 1,600$ و ال ك ك ز 

02/A17 المهارات المالية والمحاسبية لألعمال 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

02/A18 برنامج في إدارة األعمال في المجال المالي 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

02/A19 تحليل القوائم المالية المتقدمة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

02/A20 
تكامل لتأهيل مستشار مالي البرنامج الم

 )مستوت أساسي(

20-24 Mar   1,600$  فر 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

02/A21 
ذكاء األعمال والقدرات التحليلية للمهنيين 

 المختصين بالشؤون المالية

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 
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 المالية والمحاسبة الشئون

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/A22 

 لها الالدقة واالدداث لماليةاعرض التقارير 

 الدولية لماليةا التقارير معايير لمتطلبات وفقاً 

(IFRS) 

08-12 May 1,600$ ت  س 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

02/A23 عملية وضع الميزانية والتنبوء والتخطيط 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

02/A24 مهارات اعداد الموازنات 

12-16 June 1,200$ رةور  ح 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

02/A25 وضع وضبط الميزانيات 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

02/A26 
أددث التقنيات في تحليل البيانات وإعداد 

 التقارير

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/A27 
المهارات المهنية لموظفي المالية 

 والمحاسبة

20-24 Mar   1,600$  فر 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/A28  للمراقب الماليالدورة التدريبية المكثفة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

02/A29 السياسات واالجراءات المحاسبية والمالية 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/A30  المضافةالقواعد المحاسبة لضريبة القيمة 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

02/A31 محاسبة االنشاءات والمقاوالت 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

08-12 May 1,600$ ت  س 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

02/A32 
( IFRS) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 2020وتعديالت 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 
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 المالية والمحاسبة الشئون

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/A33 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 

 المملكة العربية السعودية

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/A35 تنبؤ وتحليل التدفق النقدي 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

25-29 Sep   1,600$  فر 

02/A36 تطبيقات االكسل في المحاسبة المالية 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/A37 تقنيات وأدوات وضع التنبؤات المالية 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

02/A38 تكلفة ومحاسبة عمليات الجرد 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/A39 
ضوابط االمتثال الداخلية للعمليات التشغيلية 

 والمالية

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

02/A40 
إعداد القيود المحاسبية، القوائم المالية 

 والحسابات الختامية

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

02/A41 
إدارة تعثر الديون والمحاسبة عـن التـدفقات 

 النقدية

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/A42 
إعداد القيود المحاسبية و القوائم المالية 

 والحسابات الختامية

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/A43 
محاسبة االستثمار وفقـا لمعاييـر المحاسبـة 

 الدولية

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

02/A44 
المعايير الحديثة العـداد وتقييـم جـودة التقاريــر 

 الرقابيـة الماليـة

02-06 Jan  1,200$  حرةور 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/A45 
المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة 

 الحكومية

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

02/A46 
األساليب الفعالة في ترشيد التكلفة وتعظيم 

 الربحية

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 
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 المالية والمحاسبة الشئون
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية والمحاسبة الشئون

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/A47 

قيـاس وتقييم االداء المالـــي والمحاسبــي 

 بإستخدام الموازنـــات وبطاقة االداء المتوازن

 (BSC ) 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/A48 والجزئي للمنشآت التحليل المالي الكلى 
13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/A01 أساسيات المالية والمحاسبة 
02-13 Jan 2,200$ ور  حرة 

11-22 Des 2,200$ ور  حرة 

02/A04 اعداد الموازنات، التنبؤ وعملية التخطيط 
23 Jan-03  Feb 2,200$ ور  حرة 

06-17 Nov 2,200$ ور  حرة 

02/A09 التحليل والتخطيط المالي وضبط الميزانيات 
06-17 Mar 2,200$ ور  حرة 

02-13 Oct 2,200$ ور  حرة 

02/A15 المحاسبة لغير المحاسبين 
17-28 July 2,200$   حرةور 

18-29 Sep 2,200$ ور  حرة 

02/A34 

المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل المحاسبين 

والموظفين الماليين الجدد في الجهات 

 الحكومية والهيئات الملحقة

27 Mar-07 Apr 2,200$ ور  حرة 

23 Oct-03 Nov 2,200$ ور  حرة 
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 المشاريع والعمليات إدارة

  و دوريو ة فكككإلدوريكككودت كككوان دو مككككلدذو دورةككك يةدتكككك حمدوركككو

ورع رفككإلداككودسكك تلد كك رخ رةدورالزاككإلدقيو ةدورمفكك  ة دورمع ككوةد

 كككوخواداكككمدوريخ كككفطد يكككودوه ةككك زد ا كككالاد كككمدتد فكككقدوألحكككووفد

د ا  ادرتم وز إلدورمدويةد.ددورةع إلداودورم و فودورم و ة

داكككككككككالدشكككككككككلدأاد يو ةدورمفككككككككك  ة دأسككككككككك دلدحكككككككككودورمنككككككككك  ةد

خةدوقيو ةكككككإلدوررئفككككككفإلدوريكككككودت ككككك يدتد فكككككقدوهحكككككووفد دوركمككككك 

ورمؤسكككككككفإل د تمكككككككمداؤسكككككككيلداككككككمدوسككككككيخوومدورمكككككك و يد

 ورمدو يةد كم ئإلد اع رفإل.

بــــــــادر بالتســــــــجيل االن فــــــــي إدــــــــدت الــــــــدورات االساســــــــية 

ــــــك االساســــــية ــــــاء كفاءت ــــــتمكن مــــــن بن  والمتقدمــــــة كــــــى ت

 . و تعزيز مهاراتك اإلدارية
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 اتالمشاريع والعملي دارةإ
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/B02 إدارة العقود ومخاطر المشروع واالمتثال 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/B03 
اإلعداد لشهادة أخصائي إدارة المشاريع 

(PMP) 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

02/B04  ورشة عمل استخدام برنامجMicrosoft 

Project 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

02/B04 04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

02/B05 إدارة مخاطر المشروع واالمتثال 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

02/B06 إدارة وقياس أداء المشروعات 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

02/B07  المشاريع الفنيةادارة 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

02/B08 
 إدارة مشاريع البنية التحتية لوسائل النقل

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

02/B08 27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

02/B09  إدارة المحافظ االدترافية®PfMP 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/B10 
اإلدارة والتفاوض مع االستشاريين 

 والمتعاقدين

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug   1,600$ لوس ن 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

 د   
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 المشاريع والعمليات دارةإ

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/B11 إدارة أصحاب المصلحة للمشروع 

20-24 Mar   1,600$  فر 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/B12 ب إدارة المشاريعتأسيس وإدارة مكت 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

02/B13 التميز في إدارة المشروعات 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

02/B14 معهد  برنامج تدريبي متقدم تحضيرت الختبار

 ادارة المشروعات

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

02/B14 13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

02/B16 تحليل المشروعات 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/B17 ليل وإدارة مخاطر المشروعتح 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/B18 تخطيط المشروعات وتنظيمها ومراقبتها 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

02/B19 بة المشروعاتتخطيط وتنظيم ومراق 
03-07 July 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/B21 
اإلعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر 

 (RMPالمشاريع )

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

02/B22 تطبيق مراقبة المشروع 

20-24 Mar   1,600$  فر 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

02/B23 تقييم المشروع: العوامل المالية واالقتصادية 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

 د   
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 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 المشاريع والعمليات دارةإ

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/B24 
تقييم المشروع: التحديد وتحليل السياسة 

 واالختيار

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/B25 تقييم المشروعات وإدارة المخاطر 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/B27 تنسيق المشروعات وإدارتها بشكل فعال 
02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/B28  إدارة المشاريع في البيئة المحكمة®PRINCE2 
09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/B29  الماليسياسة المشروع والتقييم 
16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/B30 القرار في المشروعات صنع 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/B31 مالية المشروعات وتقييم المخاطر 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/B32 مهارات اإلشراف فى مجال اإلنشاء 
13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/B33 
مهارات التفاوض الفعال مع االستشاريين 

 والمقاولين

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/B34 المشروع وإدارة التكاليف وضع ميزانية 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/B01 يو ةدور رواددورن جدإلد ®MSP 
16-27 Jan 2,200$ ور  حرة 

06-17 Nov 2,200$ ر  حرةو 

02/B15     يو ةدورع  يد ورمفر  
05-16 June 2,200$ ور  حرة 

16-27 Oct 2,200$ ور  حرة 

02/B35   ويو ةدورمف  ة د  سيخوومدتكن ر جف دورمعت ا 
13-24 Nov 2,500$ شرمدورففخ 

13-24 Nov  2,500$ ك زو ال ك 
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 البنوك والتأمين والخدمات المالية

و مكككك لدور نكككك لد وريككككأافمد ورخككككوا  دورم رفككككإلداكككك ددت ككككرزدأحمفككككإل

تأئفرحكككك دورم  شككككرد ورك فككككرداكككك دوهريةكككك يد دامكككك دجعككككلد ككككر د

ورمؤسكككككككك  دورم رفكككككككإلد تككككككك دوريكككككككو ةلدورمككككككككيمردهككككككككك بد

ا ظمفنكككككك دورخ ككككككرةد ورينمفككككككإلدورمننفككككككإلد ري كككككك ةردانكككككك  وتنمد

اككككككودحككككككأودورمةكككككك لدرم وك ككككككإلدوري كككككك  دورمكككككككيمردرتمنيةكككككك  د

فككككك  دوريكككككودتيدكككككوىدأ ف  ككككك اد يككككك د ورخكككككوا  د ورنف ككككككلد ورعمت

ددأك ردورخ روخدا دحأودورمة ل.

اكككمدأجكككلدذركككلدت ككك مدو مككككلد  كككر دأا كككلد أ كككوندوركككو  و د

وريو ة فكككككإلداككككك داةككككك لدور نككككك لد وريكككككأافمد ورخكككككوا  دورم رفكككككإلد

ورميعكككك  فد تفنكككك دي رفكككك اد وهسككككيع  إلد أا ككككلدورمكيفكككك  ةمد

  ورخ روخدورمننففمداوداة لدور ن لد وريأافم.

جيل االن فــــــــي إدــــــــدت الــــــــدورات االساســــــــية بــــــــادر بالتســــــــ

ــــــك االساســــــية ــــــاء كفاءت ــــــتمكن مــــــن بن  والمتقدمــــــة كــــــى ت

 .و تعزيز مهاراتك 
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 والتأمين والخدمات المالية البنوك
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

  

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/C01 إدارة فرق التحصيل ومراقبة االئتمان 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep   1,600$  فر 

02/C02 اتقان أساسيات الصناعة المالية العالمية 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

02/C04 
النقد األجنبي وأسواق المال والمشتقات 

 المالية

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

02/C05 االتجاهات الحديثة في االلتزام المصرفي 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

02/C06 أمينكشف االدتيال والوقاية منه في مجال الت 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

02/C07 
األساليب االدتيالية في اختراق شبكات البنوك 

 وكيفية الوقاية منها

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/C08 أساسيات العمل المصرفى 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/C09 االستراتيجيات المصرفية ومصارف المستقبل 

20-24 Mar   1,600$  فر 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/C11 
األساليب الحديثة في إدارة وتحليل مخاطر 

 االئتمان المصرفي

08-12 May 1,600$ ت  س 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/C12 
المسؤولية القانونية للبنوك في مجال 

 الخدمات المصرفية

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 
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 والتأمين والخدمات المالية البنوك

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/C13 المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/C14 الت المصرفية المتقدمةالتسهي 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/C15 
تطبيق نظام الخزانة الواددة في الهيئات 

 والمؤسسات الحكومية

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

02/C16  أعمال الصارف المباشرteller 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/C17 النظام المصرفي والعمليات المصرفية 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/C19 تقييم البنوك من وجهة نظر البنك المركزي 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

02/C20 إدارة الخزينة والنقدية 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

02/C22 تدعيم خـبرات إدارة الخزائن والنقدية 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

02/C23 إدارة الخزينة المركزية ونقل األموال 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

02/C24 اإلئتمان المصرفي 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/C25  عمالء بنوك –رسائل السويفت دواالت 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 
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 والتأمين والخدمات المالية البنوك

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/C27 العمليات المصرفية الداخلية 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/C28 
مدخل إلى مكافحة غسل األموال وتمويل 

 العمليات المشبوهة

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,600$ ورغريرإل 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

02/C29 أفضل الممارسات في إدارة الفروع المصرفية 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

02/C30 الخدمات المصرفية والمنتجات اإلسالمية 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/C31 اإلطار العام لنظم العمليات المصرفية 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/C32 االستعالمات المصرفية 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/C33 
نظام القانوني للمعامالت في بورصة االوراق ال

 المالية

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/C34 
اإلبداع والتميز في قراءة تحركات سوق 

 األسهم

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

02/C35 
 ر آلية التداول والدراسة األساسية لالستثما

 في األسهم

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/C36 تحليل وتقييم اداء المصرف 
08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/C37 
إدارة األصول والخصوم في المصارف 

 اإلسالمية

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

02/C38 القواعد الفنية والقانونية لصناعة التأمين 
19-23 June 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

02/C39 استراتيجيات االستثمار وادارة االموال 
08-12 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 
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 ةوالتأمين والخدمات المالي البنوك
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتأمين والخدمات المالية البنوك

 وررس م ورمك ا وري  ةخ  ة فإلورو  ةدوريو ك ي

02/C40 المحاسبة االدارية في المصارف 
15-19 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/C41 
إعداد دراسات الجدوت وتقييم الفرص 

 االستثمارية

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/C03 التخطيط اإلستراتيجي لألعمال المصرفية 
20-31 Mar 2,200$ ور  حرة 

24 July-04 Aug 2,200$ ور  حرة 

02/C10 التسويق المصرفي اإلستراتيجي في المصارف 
12-23 June 2,200$ ور  حرة 

18-29 Sep 2,200$ ور  حرة 

02/C18 
تجهيز وتنظيم ونقل االموال بين البنك 

 المركزي وفروعة والبنوك التابعة

13-24 Feb 2,200$ ور  حرة 

06-17 Nov 2,200$ ور  حرة 

02/C21 تنمية المهارات الفنية للصراف المباشر 

06-17 Mar 2,200$ ور  حرة 

11-22 Des 2,200$ ور  حرة 

02/C26 العمليات المصرفية الخارجية 

30 Oct-10 Nov 2,200$ ور  حرة 

06-17 Nov 2,200$ ور  حرة 
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 العقود إدارة

 اد    لدرو  و دو مكلدوريو ة فكإلدورمك مكإلد ك لد ي ةدورع ك يد

سفعبزدان  وتل د دةرت كود مككي ولدورك ظفمود يكودتكيمكمداكمد

تدككككفمدكم ئيكككلد داع رفيككككلد ارور كككإلدوريككككك رف داكككودورع كككك يد

 نةكرد ك رادوهحمفكإلداكود متفكإلدورم راإلد.د فلدتعود ي ةدورع  يد

ورفككككروخد كمكككك دو نكككك دتم ككككلداككككودأرتككككلدوه فكككك اد ي ةدوسككككيخوومد

دورفرك  دردم ةإلدا و يح د.د

رككككأودةعمككككلدر ككككروخدو مكككككلد تككككودأادةككككك ادرككككو دورمؤسككككك  د

انككككككككمد مفككككككككقدركفمفككككككككإلدتنمفككككككككأدوسككككككككيروتفةفإلد  جدككككككككإلدهيو ةد

 ورع  ي.

ــــــــدورات االساســــــــية  بــــــــادر بالتســــــــجيل االن فــــــــي إدــــــــدت ال

 ة كــــــى تــــــتمكن مــــــن بنــــــاء كفاءتــــــك االساســــــيةوالمتقدمــــــ

  .و تعزيز مهاراتك اإلدارية
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 العقود إدارة
 ة تعقد لمدة اسبوعدورات تدريبي

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/D01 عمليات الدمج واالستحواذ 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  

04-08 Des  1,600$ وي  

02/D03 إعداد العقود وكتابة نطاق العمل 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

02/D04 إدارة العقود من تحديد المبادئ إلى العمل بها  

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض  

02/D05 إدارة المناقصات والمواصفات والعقود  

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

02/D06 المهارات األساسية لمحترفي العقود 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

02/D07 صياغة العقود الدولية وادارة المنازعات 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة  

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة  

02/D08 
ة مطالبات الفيديك: إدارة المطالبات وتسوي

 المنازعات

23-27 Jan 1,200$ ر  حرةو  

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

03-07 July 1,200$ ور  حرة  

24-28 July 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل  

02/D09 ديةإدارة العقود: فهم وتنفيذ االلتزامات التعاق  

24-28 July 1,200$ ور  حرة  

24-28 July 1,200$ ور  حرة  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

02/D10 اتفاقيات مستوت الخدمة  

20-24 Mar   1,600$  فر  

17-21 July 1,200$ ور  حرة  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

 د   
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 العقود إدارة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/D11 
اإلدارة الفعالة لمتعاقدي الصيانة 

  والمشروعات الفنية

05-09 June 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

18-22 Des 1,200$ ور  حرة  

02/D12 إدارة العقود والمناقصات النفطية 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم  

12-16 June 1,200$ ور  حرة  

25-29 Des 1,200$ ور  حرة  

02/D13 إدارة العقود لغير المتخصصين فيها 

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

02/D14 التعاقدات الدولية  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

02/D15 التميز في إدارة العقود  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

08-12 May 1,600$ ت  س  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

02/D16 تأهيل مدير العقود المعتمد 

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

02/D18 برنامج متخصص دول عقود اإلنشاء  

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

02/D19 دليل عملى للعقود التجارية وعقود األعمال  

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  

02/D20 عقـود المعامالت الدولة  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

06-10 Mar 1,600$ ي و  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

02/D21 مهارات التفاوض لمدراء العقود والمشاريع 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  

 د   
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 العقود إدارة
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقود إدارة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/D22  و المطالبات العقديةإدارة التغييرات  

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  

04-08 Des 1,600$ ي و  

02/D23 يمأدكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحك  
06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

02/D24 
المهارات الحديثة في إعداد العقود اإلدارية 

 وتجنب األخطاء الشائعة فيها

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/D02  إدارة العقودEPCIC  
13-24 Feb 2,200$ ور  حرة  

11-22 Sep 2,200$ ور  حرة  

02/D17 إدارة العقود والمشروعات  
15-26 May 2,200$ ور  حرة  

27 Nov-08 Des 2,200$ ور  حرة  
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 البيانات وذكاء االعمال إدارة

تعي ككردتدتفككلدور ف  كك  داك  اكك دأس سككفا داككودتعككوةمدور ف  كك  د

 حكك د نةككردأس سككودرتدةكك لد تكك د (BI)  ذككك خدوأل مكك ل

 و دوأل مككك ل دت ككك مدورمؤسكككك  دور ةكككفرةدوريكككودت ككك يدركككرو

 ورفرك  د يدتفكلدور ف  ك  داكمداةك ي دايعكويةد  سكيخوومد

 ت لد يو ةدور ف    دورك فرةد  ت لد يو ةدتةر كإلدورعمكالخدوريكود

تككككيخومدتدتفكككلدور ف  ككك  دريد ةكككلدور ف  ككك  د رككك د ةىدر  تكككإلد

 .رتينمفأ

ت وّمدو مكلدي  و د د رواددتو ة فإلداكود يو ةدور ف  ك  د ذكك خد

ده مككك لد كككوخاداكككمدورمككككي ة  دوألس سكككفإلد رككك دورمي واكككإل دو

 . دوريودتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسـية و تعزيـز 

 مهاراتك اإلدارية
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 البيانات وذكاء االعمال إدارة

 ريبية تعقد لمدة اسبوعدورات تد

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/E02 (اإلنفوجرافيكس )مخططات المعلومات البيانية  

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

02/E03 البيانات التصورية التفاعلية 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/E04 
التحليل االدصائى للبيانات المالية الغراض اتخاذ 

 SPSSالقرارات بإستخدام برنامج 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

02/E05  البياناتالتقنيات المتقدمة لتحليل 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

02/E06  دورة شاملة لتحليل ذكاء األعمالBI Analyst 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

28 Aug-01 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/E07 تقنيات تحليل البيانات 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

02/E08 تقنيات جمع البيانات 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

24-28 July 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

02/E09 مهارات التحليل والتدقيق 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar   1,600$  فر 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

 د   
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 البيانات وذكاء االعمال إدارة
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 البيانات وذكاء االعمال إدارة

 رس مور ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/E10 مبادئ وممارسات البيانات الضخمة 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

04-08 Des 1,600$ ي و 

02/E11 
مبادئ وممارسات البيانات الضخمة والذكاء 

 االصطناعي

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

02/E12 مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

02/E14 
التقنيات الفعالة في إعداد التقارير وتحليل بيانات 

 األعمال

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/E15 دوكمة البيانات والحماية وإدارة االمتثال 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

02/E16 مراقبة المستندات وإدارة السجالت 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ر  حرةو 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/E01 
إدارة أداء األعمال: األطر الرقابية واللودات 

 البيانية

06-17 Mar 2,200$ ور  حرة 

11-22 Sep 2,200$ ور  حرة 

02/E13 التحّول الرقمي وإدارة الملفات 
23 Jan-03  Feb 2,200$ ور  حرة 

26 June-07 July 2,200$ ور  حرة 
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 والخدمات اللوجيستية المشتريات

 وإدارة سلسلة التوريد

 

واداؤسكككككإلدو مكككككلدتككككو لدوادورمؤسككككك  د د جككككإلدورككككود

اكككك ظمفمدرفككككوحمدانككككمد مفككككقدري ككككوةمدرفمككككإلد  ف فككككإلد د

اكككككككود يو ةدورمفكككككككيرة  د  ي ةدورمخككككككك زاد د يو ةداتم سكككككككإلد

سالسككككككلدوري  ةككككككوو د  دت ككككككومداؤسكككككككإلدو مكككككككلدر ككككككروخد

اخيةكككك اداككككو ك ادرتمي ت كككك  دورد ف فككككإلدرتمؤسككككك  د

قضكك اإلدور فمككإلد دوردككوداككمدوريككك رف درفككردورمن كك  ةد  ككرقد

داع رإل

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

ءتك االساسـية و تعزيـز والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفا

 مهاراتك اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 96 

 والخدمات اللوجيستية وإدارة سلسلة التوريد المشتريات

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/F01 أفضل الممارسات في مجال المشتريات 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

02/F02 إدارة العطاءات والمواصفات والعقود 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة 

02/F03 إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/F05 التفاوض فى مجال المشتريات 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/F06 
إدارة وتأهيل الموردين ومتابعة أداؤهم وكيفية 

 اإلمتثال للعقود

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

02/F07 إدارة عملية الشراء 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

02/F08 
إدارة مؤهالت الموردين ومتابعة أدائهم 

 واالمتثال للعقود

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/F09 إدارة ومراقبة المخزون 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

02/F10 
اإلجراءات المتقدمة للمناقصات وتقييم 

 العطاءات

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

02/F11 
 اإلدارة المتقدمة للوجستيات والمواد

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

02/F11 06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 
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 والخدمات اللوجيستية وإدارة سلسلة التوريد المشتريات

 وررس م ورمك ا ةخوري   ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/F12 
االتجاهات الحديثة في الشحن والتأمين وإدارة 

 المطالبات

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/F13 
االستراتيجيات الفعالة لمفاوضات الشراء 

 والعقود

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/F14 
التكلقة االستراتيجية وإدارة القيمة في سلسة 

 التوريد

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

02/F15 التميز في إدار المستودعات والمخزون 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

02/F16 
التميز في ادارة المشتريات والعطاءات واختيار 

 الموردين

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

02/F17 اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد 

05-09 June 1,200$ ر  حرةو 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

02/F18 المشتر الفعال 

20-24 Mar   1,600$  فر 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

02/F19 تحليل سوق التوريدات 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

02/F20 
عمليات الشراء الفعالة والمناقصات واختيار 

 الموردين

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

02/F22 
محاكاة ديناميكية لسلسلة التوريد 

 واللوجستيات

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة 

02/F23 
أفضل الممارسات فى إدارة المشتريات 

 وسلسلة التوريد

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

02/F24 إدارة مخاطر سلسلة التوريد 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 
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 والخدمات اللوجيستية وإدارة سلسلة التوريد مشترياتال

 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

02/F04 إدارة المخازن والمستودعات 
23 Jan-03  Feb 2,200$ ور  حرة 

11-22 Sep 2,200$ ور  حرة 

02/F21 عمليات المخازن وإدارتها 
09-20 Jan 2,200$ ور  حرة 

03-14 July 2,200$ ور  حرة 

02/F25 جدارات التخطيط والرقابة على المخازن 
12-23 June 2,500$ وس ن  ل 

04-15 Sep 2,500$ شرمدورففخ 
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 قطاع تكنولوجيا المعلومات ثالثاً:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج العامة 

  البيانات والتقارير والمواقع االلكترونيةالبرمجيات وقواعد 

 .برامج نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت 

 برامج التصميم الجرافيكى والميديا 



 

 10

0 

 

 

 

 

 

 )دورات عامة(تكنولوجيا المعلومات 

تيةككككك  زد يو ةدتكن ر جفككككك دورمعت اككككك  دورممنككككك مدورمدكككككو يد

 د ورخككككككوا  درتيكن ر جفكككككك د  فككككككلدتككككككو  د كككككك لدورمفكككككك  ة

 وريخ ككككككفطدوهسككككككيروتفةودوريككككككودت ككككككممدأادوريكن ر جفكككككك د

ورمخيكك  ةدتككك  ود تكك دتي ككمد تد ةككلتدورمؤسكككإل دسككفمكّمد

وريكككككككككو ةلدورمعككككككككك لداكككككككككود يو ةدتكن ر جفككككككككك دورمعت اككككككككك  د

ورمؤسك  دامدورنة  دامدراللدتدكفمدورد كمإلد وقيو ةد

ورم رفككإلد تدتفككلدورمخكك ار دام وك ككإلدأ ككوندام  سكك  د يو ةد

جفكك دورمعت اكك  دسككفمكّمدورمؤسكككإلداككمدوردةكك لدتكن ر 

د ت دافبةدتن اكفإلد ض افإل.

ت كككوّمدو مككككلدي  و د د كككرواددتو ة فكككإلداكككود كككرواددتكن ر جفككك د

اعت ا  د وخاداكمدورمككي ة  دوألس سكفإلد رك دورمي واكإل د د

دوريودتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.

اســــــية بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االس

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسـية و تعزيـز 

 .مهاراتك 
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 (عامة)دورات تكنولوجيا المعلومات 

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/A01 Introduction to Arc GIS I 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$   لوس ن 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

03/A02 Introduction to Arc GIS II 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

03/A03 SPSS األدصاء بإستخدام دزمة البرمجيات   

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

03/A04 
أمن وإدارة السحابة : أفضل المبادئ 

 والتطبيقات

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

03/A05 
ترونية ل االستبانات االلكارسال واستالم وتحلي

Online Survey (e-Questionnaire) 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

03/A06 األدلة الجنائية والتحقيقات الرقمية 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,600$ ت  س 

31 July-04 Aug 1,200$ رةور  ح 

03/A07 اإلدارة الفّعالة لمشاريع تقنية المعلومات 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

03/A08 التمّيز في إدارة تكنولوجيا المعلومات 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

03/A09 
نظم تكنولوجيا المعلومات: إدارة دساب 

 المستخدم وتسجيل الدخول

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

 د   
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 تكنولوجيا المعلومات )دورات عامة(

 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 (عامةتكنولوجيا المعلومات )دورات 

 وررس م ورمك ا  ةخوري  ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/A10 جرائم التزوير األلكترونى 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل 

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة 

03/A11 
 االنتقال من بيئة العمل الرقمية إلى بيئة

 العمل الذكية

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

03/A12 األدلة في الجرائم اإللكترونية 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

03/A15 
تكنولوجيا المعلومات لغير المتخصصين 

 بالمعلومات

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

03/A16 
الطرق واألساليب الحديثة في مواجهة 

 القرصنة والهجمات اإللكترونية

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

03/A17 
 تكنولوجيا المعلومات ودورها فى دعم القرارات

 اإلدارية

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/A13 هيكلة وتصميم البنية التقنية في المؤسسات 

27 Mar-07 Apr 2,200$ ور  حرة 

31 July-11 Aug 2,200$ ور  حرة 

18-29 Sep 2,200$ ور  حرة 

03/A14 
الفكر الحديث فى تطبيقات الحاسب اآللى فى 

 إدارة األعمال

25 Sep-06 Oct 2,200$ ور  حرة 

16-27 Oct 2,200$ ور  حرة 

02-13 Oct 2,200$ ور  حرة 
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 البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير

 د ككر إلد دةيبوةود ةكمدور ف  ك  دورمفكيركإلد  كردورمؤسكك 

ام دةةعلدامدورةعلد تفنمد يو ةد ف   تنم.دأ كودوردتك لد

ورممكنككإلدقيو ةدور ف  كك  دحكك دوسككيخوومد ر كك ادد يو ةدر و ككود

ور ف  كككك  د د ورككككأ دةككككك  ود تكككك دتخككككبةمدور ف  كككك  د  رة ككككإلد

د.ان مإلد ةدكمد اك  فإلدور س لد ر دور ف    

 كودت وّمدو مكلدي  و د د رواددتو ة فإلداودور راةف  د ر و

ور ف  كككك  د وري   ةر ككككوخاداككككمدورمكككككي ة  دوألس سككككفإلد ركككك د

ورمي واإل د دوريودتُمكّنكلداكمدتدككفمدان  وتكلدور ظفمفكإلد

د. ورمننفإل

ـــــدورات االساســـــية  ـــــادر بالتســـــجيل االن فـــــي إدـــــدت ال ب

ـــتمكن مـــن بنـــاء كفاءتـــك االساســـية و  والمتقدمـــة كـــى ت

 تعزيز مهاراتك اإلدارية
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4 

ERP 
 مدة اسبوعدورات تدريبية تعقد ل

 

 

Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE) 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/B01 Oracle Financial Track 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

03/B02 Oracle Human Resourses Management 
05-16 June 2,200$ رةور  ح 

23 Oct-03 Nov 2,200$ ور  حرة 

03/B03 Oracle Supply Chain Track 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

 ت والتقاريرالبرمجيات وقواعد البيانا

 الرسوم المكان التاريخ الدورة التدريبية ك ي

03/B04 Oracle BI Publisher 11g R1: Fundamentals 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

03/B05 
Oracle BI 11g R1د:Create Analyses and 

Dashboards 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

03/B06 OracleدBI 11g R1: Build Repositories 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 



 

 105 

Oracle Database 12c 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 والتقاريرالبرمجيات وقواعد البيانات 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/B07 
Oracle Database 12c: Administration 

Workshop I 

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

03/B08 
Oracle Database 12c: Backup and Recovery 

Workshop 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

03/B09 
Oracle Database 12c: Install and Upgrade 

Workshop 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

03/B10 
Oracle Database 12c: Clusterware 

Administration 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

03/B11 Oracle Database 12c: ASM Administration 

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

03/B12 
Oracle Database 12c: Data Guard 

Administration 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

03/B13 Oracle Database  12 c: RAC Administration 
09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

03/B14 Oracle Database 12c: Performance Tuning 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

03/B15 Oracle Database 12c: SQL Tuning Workshop 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

03/B16 Oracle Database 12c: Security 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 
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Oracle Developer Track 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

Oracle Java Track 
عقد لمدة اسبوعدورات تدريبية ت  

 

 البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/B17 Oracle Database 12c: Introduction to SQL 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

03/B18 
Oracle Database  12 c: Introduction to 

PL/SQL 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

03/B19 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with Oracle Forms 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

03/B20 
Oracle Reports Developer 10g: Build 

Reports 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

 البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/B21 Java SE 8 Fundamentals 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

03/B22 Java SE 8 Programming 

20-24 Mar 1,200$ ةور  حر 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

03/B23 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with ADF I 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

03/B24 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with ADF II 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 
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Oracle Weblogic Middleware 12c 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير

 ررس مو ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/B25 WebLogic 12c Workshop I 

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

03/B26 WebLogic 12c Workshop II 
31 July-11 Aug 2,200$ ور  حرة  

11-22 Des 2,200$ ور  حرة  
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 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت
 

تككككك  ود تكككك لد  ككككمدوريفككككغفلد ورفكككك ك  د وهتةكككك ه د

ورفككرك  د تكك دتدكككفمد ركككإلد  سكك لد وسككي   لدور ف  كك   د

    ككك خدورمككككيخوافمدسكككعووخ د تكككأافمدورفككك كإل د تككك افرد

دورخوا  د كن رإل.د

ت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككود  ككمدوريفككغفلد

ه د وخادامدورمكي ة  دوألس سفإلد ر د ورف ك  د وهتة 

ورمي واإل د دوريودتُمكّنكلداكمدتدككفمدان  وتكلدور ظفمفكإلد

د ورمننفإل.

 كككككك ي د  ريكككككككةفلدوهاداككككككود  ككككككوىدورككككككو  و دوهس سككككككفإلد

 ورمي واإلدك دتيمكمدامد ن خدكم ختلدوهس سكفإلد دتعبةكبد

 ان  وتلدوقيو ةإل

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 109 

 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت

Cisco CCNA 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

Cisco CCNP 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت

 الرسوم المكان التاريخ الدورة التدريبية ك ي

03/C02 CCNA Security 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

03/C03 CCNA Voice 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت

 الرسوم المكان التاريخ الدورة التدريبية ك ي

03/C01 CCNA - Cisco Certified Network Associate 
25 Sep-06 Oct 2,200$ ور  حرة 

18-29 Des 2,200$ ور  حرة 

03/C04 
CCNP - Cisco Certified Network 

Professional 

09-20 Jan 2,200$ ور  حرة 

16-27 Oct 2,200$ ور  حرة 

03/C05 CCNP Route 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

 د   

 والشبكات واالتصاالت نظم التشغيل

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/C06 CCNP Switch 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

03/C07 CCNP Troubleshoot 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 
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MCSA: Windows Server (Network) 2016 

Solutions Associate 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/C08 
Installing and Configuring Windows 

Server 2016 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

03/C09 Administering Windows Server 2016 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 
شرمد

 ورففخ
$1,600 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

03/C10 
Configuring Advanced Windows 

Server 2016 Services 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 
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MCSE: Server Infrastructure (Network) 2012 

Solutions Expert 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

Microsoft System Center certification 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت

 الرسوم المكان التاريخ يبيةالدورة التدر ك ي

03/C11 
Installing and Configuring Windows Server 

2012 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 

03/C12 Administering Windows Server 2012 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

03/C13 
Configuring Advanced Windows Server 

2012 Services 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

03/C14 
Designing and Implementing a Server 

Infrastructure 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 

03/C15 
Implementing an Advanced Server 

Infrastructure 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة 

 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت

 الرسوم المكان التاريخ الدورة التدريبية ك ي

03/C16 
Administering and Deploying System 

Center  2012 Configuration Manager 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

03/C17 
Administering and Deploying System 

Center  2012 Virtual Machine Manager 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

03/C18 
Administering and Deploying System 

Center  2012 Data Protection Manager 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 
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Microsoft Technology Associate (MTA) 

the fundamentals of IT 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

Oracle System Administration 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/C19 
Windows Server Administration 

Fundamentals 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة 

03/C20 Networking Fundamentals 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة 

03/C21 Security Fundamentals 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة 

04-08 Des 1,600$ ي و 

03/C22 Mobility and Device Fundamentals 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

03/C23 Cloud Fundamentals 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة 

 نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/C24 Oracle Linux 7: System Administration 

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

03/C25 Oracle Linux 7: Advanced Administration 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

03/C26 UNIX and Linux Essentials Ed 2 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 



 

 113 

Private Cloud certification Solutions Expert 
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والشبكات واالتصاالت نظم التشغيل

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/C27 
Installing and Configuring Windows Server 

2012 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

03/C28 
سياسة المنافسة في قطاع االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

03/C29 
Configuring Advanced Windows Server 

2012 Services 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

03/C30 Monitoring and Operating a Private Cloud 
21-25 Aug 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

03/C31 Configuring and Deploying a Private Cloud 
03-07 July 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 
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 رامج التصميم الجرافيكي والميدياب
 

ةد ككك دورةروافكككلد مكككر د ظفمفكككإلد وئعكككإلدجكككووادةد ككك د نككك د

ةكك لدور وسكك د د ورككأ دةينكك اود كككر إلدورمُ ككو  اداكك دحككأودورم

ح ئتإلدا دس قدور ظ ئ د د ةُعي ردامدأك ردورمنكمدات ك اداكمد

ر لدورنف   د ورمؤسك  د ك اإلدت جن تنك د تخةةك تن ..د

أسكككك حدورةككككروافكسداُ ير كككك اد ةككككن    دضككككخمإلدك رو  ةككككإلد

 وأل كككككالاد وه يككككك ندوريتمبةككككك  ود تدرةكككككردورمفكككككوة د تةكككككمفمد

دورم ور ..

 و د د رواددتو ة فإلداودوريةكمفمدورةروافكك دت وّمدو مكلدي 

 ورمفككوة د ككوخاداككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك دورمي واككإل د د

دوريودتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.

 ككككككك ي د  ريككككككككةفلدوهاداكككككككود  كككككككوىدوركككككككو  و دوهس سكككككككفإلد

 ورمي واإلدكك دتكيمكمداكمد نك خدكم ختكلدوهس سكفإلد دتعبةكبد

 ان  وتلدوقيو ةإل
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 التصميم الجرافيكى والميديا

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع
 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/D01 Light roomدCC 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض 

03/D02 Adobe Photoshop CC 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

03/D03 Adobe Illustrator CC 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

05-09 June 1,200$ ور  حرة 

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة 

03/D04 Adobe InDesign CC 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

03/D05 Adobe Premiere pro CC 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

03/D06 Adobe After Effects CC 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة 

26-30 June 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

03/D07 Adobe Animate CC 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك 

03/D08 Adobe XD 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

03/D09 Premiere Rush 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة 

06-10 Mar 1,600$ ي و 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

13-17 Nov 1,600$ ت  س 

03/D10 Dimension 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

04-08 Des 1,200$ ور  حرة 
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 التصميم الجرافيكى والميديا

 وررس م ورمك ا   ةخوري ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

03/D11 Dreamweaver 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

11-15 Des 1,200$ ور  حرة 

03/D12 Animate 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

18-22 Des 1,200$ ور  حرة 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

25-29 Des 1,200$ ور  حرة 
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 قطاع البرامج الفنية والهندسية رابعاً:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ورننوسإلدوركنر  ئفإلد وهركير  فإل 

o ورننوسإلدورمفك  فكفإل 

o تكن ر جف دورنمطد ورغ ز 

o تخ فطد حنوسإلدورةف  إل 

o ورننوسإلدورمو فإلد وه ف ئفإل 

o وهامد وركالاإلد ورةدإلدورمننفإل 

o حنوسإلدوريآكلد وريعوةمد وريميفش 

o بةدور ف سد وريدكمد  رعمتف  أجن 
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 هندسة الكهربية واإللكترونية

تككككك حمدحنوسككككإلدوركنر فككككإلد وقركير  فككككإلداككككودورعوةككككوداككككمد

وريخةةككك  دورمخيتمكككإل داكككمدور كككلد رككك دوهتةككك ه  د اكككمد

ت نفكك  دوركم فكك ترد وق ير ككلد ركك دأ دكك ندورم كك خد تككك حمد

نر  ئفككككإلد وري كككك  دأة كككك اداككككودتةككككمفمد ت كككك ةردوأل  مككككإلدورك

ورمعككككواو دوركنر  ئفككككإلداككككمدرككككاللدت  فككككقد تكككك مدورمفبةكككك خد

 وررة ضف  د وركنر ك خد وركنر اغن افككفإلد وقركير  فك  د

 ت دجمف دوأل  مإلد ت  ةردوري  ف   دورأكفإلدا لدورمن زلد

دورأكفإلد ور رقدورأكفإلد ورموادورأكفإل

دت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككودحنوسككإلدوركنر فككإل

 وقركير  فإلد وخادامدورمكي ة  دوألس سكفإلد رك دورمي واكإل د

د دوريودتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسية و تعزيز 

 مهاراتك اإلدارية
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 رونيةالكهربائية وااللكت الهندسة

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع
 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/A01 
اجهزة امدادات الطاقة الغير منقطعة 

  وشوادن البطاريات

05-09 June 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/A02 هربائيةالتركيبات والصيانة الك  

06-10 Mar 1,600$ ي و  

12-16 June 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/A03 
المعدات الكهربائية فى المناطق الخطرة 

(Hazardous Area )  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/A04 لكهربائية ونظم التحكمالمعدات ا  

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

04/A05 
Preparation for Electrical distribution 

Engineer Level (2)  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/A06 
Preparation for Medium and High Voltage 

power Cable Engineer 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/A07  إعداد وتأهيل مهندس تحكم Classic Control 

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/A08 إعداد وتأهيل مهندس تركيبات كهربائية 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

04-08 Des 1,600$ ي و  

04/A09  إعداد وتأهيل مهندسAutomation Control 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/A10 إمدادات الطاقة والمحوالت 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

06-10 Mar 1,600$ ي و  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  
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 الكهربائية وااللكترونية الهندسة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/A11 أساسيات مفاهيم نظم القدرة 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

04/A12 
Electrical Maintenance Principles 

Applications 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

04/A13 Basic Course on Electrical Engineering 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/A14 Electrical Installations in the Oil Industry 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/A15 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

04/A16 نظم القوت والتوزيع الكهربية 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم  

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/A17 
 عقود األعمال الهندسية فى مجال التركــيبات

 الكـــهربائية

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

03-07 July 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

04/A18 اختبار وصيانة المحـوالت الكهربائية 

16-20 Jan  1,200$  حرةور  

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم  

04/A19 Safety of Electrical Transmission Lines 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

04/A20 ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

25-29 Des 1,200$ ور  حرة  
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 الميكانيكية الهندسة

تعودورننوسإلدورمفك  فكفإلدحودأ ودورعت مدور وةمإلد فلدتكمد

ت  ف نكككك د دوكيفكككك ان د مةيمعكككك  دورعةكككك  دور وةمككككإلد د

ورعةكك  دور سكك ود كك لدورعكك رم د رككودظنككردشكككتإلدوردكك رود

لدور   ةدورةن  فإلد  رك دوألاد حك داةك لدر  كلدرتي سك .درال

 دتككك اردي  وتنككك دوريو ة فكككإلداكككودورننوسكككإلدورمفك  فككككإلدأي و د

اي واككإلداككودتدتفككلد دتفككغفلد دتةككمفمدورمعككوو دوركنككر د

  ككوويد ت ككوةمدحككأةدورككو  و د خ ككإلداككمددافك  فكفككإلد د دةيكك ر 

 . ر روخدو مكل

اســــــية بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االس

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسية و تعزيز 

 مهاراتك اإلدارية
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 الميكانيكية الهندسة

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع
 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/B01 
التقييم الفني واإلقتصادي ألداء الوددات 

 الصناعية

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,200$ ور  حرة  

04/B02 الهندسة الميكانيكية لغير المهندسين  

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/B03 تكنولوجيا تزييت وتشحيم المعدات 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

04/B04 يةتصميم وتشغيل المحطات الفرعية الكهرب  

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

04/B05 
ات استكشاف األعطال الميكانيكية للمضخ

حيموالضواغط والمحامل والتش  

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

04/B06  أساسيات الطلمباتCentrifugal Pumps 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة  

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/B07 تأساليب إختيار وإقتصاديات المعدا  

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov 1,600$ ت  س  

04/B08 
إعداد وتأهيل مهندس تصميم وتنفيذ أعمال 

 التكييف المركزت

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/B09 
ل مهندس تنفيذ أعمال المصاعد إعداد وتأهي

 والساللم المتحركة

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/B10 إعداد وتأهيل مهندس عمرات ديزل وبنزين 

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  
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 الميكانيكية الهندسة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/B11 
إعداد وتأهيل مهندس مكتب فني 

 كهروميكانيك

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/B12 دس ورش لحامإعداد وتاهيل مهن  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

04/B13 إعداد وتأهيل مهندس ورشة سيارات 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم  

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/B14 هيدروليك إعداد وتأهيل مهندس ورشة  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,600$ وس ن  ل  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/B15 يانةاإلستخدام األمثل للزيوت وتأثيرها علي الص  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم  

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/B16  وني في محركات الديزلالتحكم اإللكتر  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/B17 
ال دراسة الرسومات التنفيذية والنهائية ألعم

 التكييف المركزي داخل المباني

05-09 June 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/B18  دورة عامة عن السيارات الـIVECO 
12-16 June 1,200$ ور  حرة  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

04/B19 
 طلمبات المياة ألعمال الكهروميكانيك داخل

 المباني العامة وبمشروعات المياه والصرف

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

04/B20 معدات الرفع 

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov 1,600$ ت  س  

18-22 Des 1,200$ ور  حرة  

04/B21 
ت التدريب على تشخيص وتحليل أعطال اآلال

 الفيراري

03-07 July 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

25-29 Des 1,200$ ور  حرة  

04/B22 تطوير مشرفي الصيانة الميكانيكة 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة  

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  
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 تكنولوجيا النفط والغاز

تفملداةم  إلدورو  و دوريو ة فكإلدوريكودت كوان دو مككلداكود

داة لدورنمطد دورغ زدي  و درب   دورنمطدورخ مد در زدور ير ل

ورمكككك لد.د دا وسكككم  دورن كككلدورككك دارواكككقدوريكرةكككردور رةكككإلد د

ور درةككإلد.د دورمد كك  دور درةككإلد درفرحكك داككمدورعمتفكك  دذو د

دوهحمفإلد.د

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسـية و تعزيـز 

 مهاراتك اإلدارية
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 ازالنفط والغ تكنولوجيا

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع
 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/C01 النظم المالية العالمية للنفط والغاز 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

04/C02 
التخطيط االستراتيجي الفعال في توزيع 

جات البتروليةالمنت  

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

04/C03 إدارة عملية خطوط األنابيب 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

04/C04 أساسيات النفط والغاز 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة  

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/C05 
ارة التخطيط لالستجابة في داالت الطوارئ: إد

 األزمات في البيئات الخطرة

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,200$ ةور  حر  

04/C06 تكنولوجيا تشغيل ودـدات إنتاج النفـط 

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/C07 صيانة آبار البترول المنتجة 

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

04/C08 األساليب الحديثة إلدارة المخزون النفطي 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/C09 
ب نظم األمان وطرق تصميم وبناء خطوط أنابي

 النفط واختبار المضخات والمحابس

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/C10 
هندسة تنظيم دركة النقليات في قطاع 

 البترول

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  

 د   
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 النفط والغاز تكنولوجيا

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/C11 بتروليـةدـركة الزيـوت ال  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

04/C12 
افات طرق تصنيع وتقييم وتحليل المواد واإلض

 النفطية

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/C13 
 التقنيات الحديثة لعمليات الحفر واإلنتاج

الحقولب  

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/C14 
ب عمليات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاس

 اآللي

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/C15 
في  ات بمصافي النفط والتلوثمعالجة المخلف

 المنشآت ودماية البيئة

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم  

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/C16 
ج الطرق الحديثة لتنظيف الخزانات والصهاري

 والمواسير النفطية

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/C17 
تكنولوجيا هندسة المصافي إلنتاج خامات 

 بترولية محددة المواصفات

05-09 June 1,200$ ور  حرة  

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/C18 
ج الوقاية من اإلشعاع الطبيعي أثناء استخرا

 وتكرير النفط

12-16 June 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

04/C19 إدارة نظم تأمين المنشآت النفطية 

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

04/C20 

ي األشعة الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها ف

معدنيـة ية والمركبات التحليل المنتجات البترول

 العضوية

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

18-22 Des 1,200$ ور  حرة  

04/C21 
التعامل مع داالت الطوارئ فى صناعة الغاز 

 والبترول

03-07 July 1,200$ ور  حرة  

25-29 Des 1,200$ ور  حرة  

04/C22  ةفى المنشآت البتروليالتعامل مع الحرائق  
31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  
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 تخطيط وهندسة الصيانة

حنوسكككإلدورةكككف  إلدةنكككيمد يدككككفمدورمعكككوو د وردمككك  د تككك د

 تفنكك دكمككك دةنككيمد  رمفبو فككك  دورم رفككإلدورمخةةكككإلدريد فكككقد

 سكككيمرو ةإلدأا كككلدرتمعككككوو د وألجنكككبةدورمككككيخواإلداكككك د

وق يكك ن داننوسككإلدورةككف  إلدظنككر دكمةكك لدحنوسكك د متفككإلد

ضر  ىد عودتبوةودأ وويدورمعوو د وألجنبةدورمكيخواإلدا د

أ  كك بدور كك  ةدورةككن  فإل د فككلدأسكك دلدوألجنككبةد ورمعككوو د

أك ككككردتع فككككووا دا نككككر دورد جككككإلد ركككك دسككككف  إلدتتككككلدوألجنككككبةد

د ورمعوو دامد رلدألرر.

 حنوسككإلددت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككودتخ ككفط

ورةككف  إلد ككوخاداككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك دورمي واككإل د د

دوريودتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسـية و تعزيـز 

 مهاراتك اإلدارية
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 وهندسة الصيانة تخطيط

 بية تعقد لمدة اسبوعدورات تدري
 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/D01 إدارة وتخطيط الصيانة  

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/D02 صيانة المولدات الكهربائية 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة  

15-19 May 1,200$ رةور  ح  

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/D03 
 -مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية 

 للمهندسين والفنيين 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

04/D04 التجديد الهيكلي للمباني  

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة  

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/D05 صيانة المباني والمنشآت 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

04/D06 الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية  

13-17 Feb   1,200$ حرةور  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

04/D07 
تحقيق سالمة بيانات نظام إدارة الصيانة 

  بالحاسب اآللي

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

04/D08 
يانة ي إدارة الصاألساليب اليابانية الحديثة ف

 الشاملة

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/D09 
تنبؤ تكنولوجيا هندسة الصيانة والقدرة على ال

 بعملياتها

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/D10 إدارة ايقاف وإعادة التشغيل واالنقطاعات 
13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  

 د   
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 وهندسة الصيانة تخطيط

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/D11 تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/D12 التفتيش والمراجعة على أعمال الصيانة  

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/D13 إدارة الصيانة باستخدام الحاسب اآللي  

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/D14 الصيانة ذات التكلفة الفّعالة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

19-23 June  1,200$  حرةور  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/D15 تأهيل مخطط الصيانة  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/D16 إدارة وتخطيط المرافق 
08-12 May 1,200$ ور  حرة  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

04/D17 تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم 

05-09 June 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

04/D18 ورةف  إلدوق ي جفإلدورف اتإلددTPM 

12-16 JUNE 1,200$ ور  حرة  

18-22 Des 1,200$ ور  حرة  

04/D19 
ورم خ  د ور  ورط:دتفغفلد سف  إلد

  وكيف فدوأل   لد

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

25-29 Des 1,200$ ور  حرة  

04/D20 سف  إلد أيوخدور نفإلدوريديفإلدر س ئلدورن ل 
02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

04/D21 حنوسإلدور فمإل 

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة  

03-07 July 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

04/D22     دت نف  دجم دور ف 
16-20 Jan 1,200$ ور  حرة  

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/D23 اك  رف  د ان مداميف دورم    د 
23-27 Jan 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,200$ ور  حرة  

file://///10.5.50.76/work/ainfct%20all/adham%20dell%20pc/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/22_المجال%20الفنى%20والهندسى/22_052.docx
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 لهندسة المدنية واالنشائيةا

تعمكككلدوركككو  و دوريو ة فكككإلدورم واكككإلداكككمداؤسككككإلدو مككككلد

  لدورننوسإلدورمفو فكإلد دوه مك لدوق فك ئفإلد تكودتدككفمد

ان  وتكككلد.دوذدة كككوان در كككروخدايخةةككك اداكككودوريةكككمفمد د

ور نكككك خد دورنف كككككلدورخروسكككك  فإلد.تعمككككلدوة كككك اد تككككودسكككك لد

راللدورمعراإلددان  وتلداودوريةمفمد د يو ةدورمف  ة دام

 د نكك خدوركمكك خةدافمكك دةيعتككقد  كك و فمدوريةككمفمد.د دت نفكك  د

وريدتفككككلد دويو ةدورمفكككك  ة د دوري ككككوةرو د  ضكككك دورةككككوو لد

دوربانفإل.

ت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككودورننوسككإلدورمو فككإلد

 وه ف ئفإلد وخادامدورمكي ة  دوألس سفإلد ر دورمي واإل د د

دن  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.وريودتُمكّنلدامدتدكفمدا

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسية و تعزيز 

 مهاراتك اإلدارية
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 المدنية واالنشائية الهندسة

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع
 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/E01 اهات الحديثة فى التخطيط العمرانىاألتج  

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/E02 فحص اإلطار الخارجي لإلنشاءات والمباني  

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

04/E03 تخطيط شبكات الطرق 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/E04 
المواد والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة 

  الخرسانة

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/E05 تقنيات إعادة تأهيل األرصفة 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/E06 
تصميم الهيكل الخرساني للمشروعات 

  الصناعية

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

04/E07 
تقدير وتقييم وإصالح هياكل الخرسانة 

  المسلحة

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

04/E08 ضبط جودة البناء في الموقع  

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

18-22 Des 1,200$ ور  حرة  

04/E09  الخرسانة في المناخ الحارضبط جودة  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض  

25-29 Des 1,200$ ور  حرة  

04/E10 دورة اختبارات التربة 

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

 
 

 
 د 
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 شائيةالمدنية واالن الهندسة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/E11 
التنسيق بين األعمال الكهروميكانيكية 

 واإلنشائية والمعمارية والصحية

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و  

04/E12  التصميم بإستخدام برنامجRevit MEP 

05-09 June 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

04/E13 يةفحص المواقع الهندسية واالختبارات العمل  

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/E14 تكنولوجيا البناء الحديثة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

04/E15 التصميمات اإلنشائية للمباني والجسور 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم  

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/E16 
م التمييز واإلبداع واالبتكار في التصمي

 المعماري ودوره في التطوير العقاري

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

03-07 July 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/E17 العمـارة البيئيـة 
31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/E18 مراجعة التصاميم المعمارية وتوصيف المواد 
17-21 July 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/E19 مسادة المدن 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/E20 
ان نظم المعلومات الجغرافية الخاصة باإلسك

 والتخطيط العمرانى

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

04/E21 مهارات بناء وتحليل المسودات الميدانية 
03-07 July 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/E22 الثةتخطيط االسكان وفق معطيات األلفية الث  

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

31 July-04 Aug 1,200$ رةور  ح  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  
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 المدنية واالنشائية الهندسة

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/E23 
دور التصميم العمراني المتميز في خفض 

 تكلفة التطوير

17-21 July 1,200$ ور  حرة  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,600$ وررة ض  

04/E24 رقالدراسات األولية والتصميم الهندسى للط  
05-09 June 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/E25 التصميم اإلنشائى ومعدات تنفيذ الطرق 
12-16 June 1,200$ ور  حرة  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/E26 المواصفات القياسية لتنفيذ أعمال الطرق 
19-23 June 1,200$ ور  حرة  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/E27 معالجة الشروخ وأعمال ومواد الترميم 
26-30 June 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/E28 أسباب إنهيار المبانى وطرق العالج 
08-12 May 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/E29 لمعلومات العقارية للمهندسينا  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  
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 االمن والسالمة والصحة المهنية

وركككالاإلد ورةككدإلدورمننفككإلدحكك دورعتككمدورككأ دةنككيمد  ردمكك  د

رد ت دسالاإلد سدإلدوق ك ادا داة لدورعملد ذرلد ي اف

 ف إلد ملد انكإلد ر رفكإلداكمداكك    دوردك ويندأ دوقسك    د

أ دوألاكككروضدورمننفكككإلد ةدككك اهد تككك دورمنمككك  د اك  ككك  د

د  ف إلدورعملد.

ت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككودوهاككمد وركككالاإلد

 ورةككككدإلدورمننفككككإلد ككككوخاداككككمدورمكككككي ة  دوألس سككككفإلد ركككك د

ظفمفككإلدورمي واككإل د دوريككودتُمكّنككلداككمدتدكككفمدان  وتككلدور 

د ورمننفإل.

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسية و تعزيز 

 مهاراتك اإلدارية

د

د

د
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 والسالمة والصحة المهنية االمن

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع
 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/F01 مكافحة الحريقاألطفاء و  

05-09 June 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

04/F02 إعداد وتأهيل رئيس أمن وإطفاء دديث 

12-16 June 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

04/F03 
شآت من خطر الحريق تأمين ووقاية المن

 وإعداد خطة الطوارئ

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

18-22 Des 1,200$ ور  حرة  

04/F04 إدارة عمليات األمن الصناعي 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

25-29 Des 1,200$ ور  حرة  

04/F05 يةورة المتقدمة في السالمة والصحة المهنالد  

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/F06 
قا متابعة اعمال السالمة والصحة المهنية طب

 لبنود المواصفة

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/F07 
إعداد وتأهيل مهندس تصميم وتنفيذ أعمال 

 مكافحة الحريق

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/F08 ةالقيادة اآلمنة لسائقي الناقالت البترولي  

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

04/F09 
إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع 

 الخسائر

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/F10 مهارات إدارة مخاطر اإلرهاق لإلدارة الصناعية 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  

 د   



 

 136 

 

 والسالمة والصحة المهنية االمن

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/F11 
تنمية المهارات األساسية لرجال اآلمن 

 والسالمة

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم  

20-24 Mar 1,200$   حرةور  

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/F12 السالمة في استخدام وتداول المواد 
27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

16-20 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/F13 
الوقاية ضد المخاطر األمنية في المنشآت 

 الصناعية

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

23-27 Oct 1,200$ ور  حرة  

04/F14 خطط الوقاية من مخاطر ودوادث العمل 
13-17 Feb 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/F15 
 النظم المتقدمة لألمن الصناعي والتحقيق

 الفني للحوادث المهنية

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/F16 ئةاستجابة الفرق األمنية للحاالت الطار  
27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/F17 يةتخطيط السالمة والصحة المهنية والبيئ  

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/F18 
ي االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائ

لصحة المهنيةالسالمة وا  

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/F19 ةإدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية والصحي  

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة  

20-24 Feb 1,600$ وررة ض  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/F20 
ى لنظم السالمة والصحة إعداد مراجع داخل

 المهنية

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة  

 
 دور مهندس التنفيذ فى تطبيق السالمة

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

 
03-07 July 1,200$ ور  حرة  

04/F21 04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

04/F22 
الفحص والتفتيش على مواقع العمل 

معداتوال  

26-30 June 1,200$ ور  حرة  

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/F23 
ية التحقيق فى دوداث السالمة والصحة المهن

 ووسائل التحليل

17-21 July 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  
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 هندسة التآكل والتعدين والتفتيش

 مد ورمنكككك دو  دحنوسككككإلدوريآكككككلدحككككود متفككككإلدت  فككككقدورعتكككك

ورعمتفككككإلدرت ر ةككككإلداككككمدأ دورككككيدكمداككككودو نفكككك دو  دورمعكككك ياد

 ةكك  ةدسككتفمإلد وريةكك يةإلد.د  يكك دةككيمكمداننككوسدوريآكككلد

اككككمدأيوخد متككككفدةةككككلدأادةككككك اداتمكككك اد أس سككككف  دوريآكككككلد

 ت  ف  تككككفد وريككككودتي ككككممد ككككوةد تكككك مداننكككك دأس سككككف  د

وركفمفككك خد  ككك ألرفدوركفمفككك خدوركنر فكككإل د  تككك مدورمعككك يا د

 و دورمكك وي د كككأرلدوري كك دو  دوريآكككل د ا فعككإلدور ف ككإل د ركك

 تكك اردورمكك ويد تةككنفعن  د اككرقدوريةككمفم.د  قضكك اإلد ركك د

ذرككلدةةككلدأادةيدتكك داننككوسدوريآكككلد  ر ككوو  دورننوسككفإلد

وألرككرىدا كككلدورمال  كككإل د تن كككفمدورمعت اككك   د وريدتفكككل و د

دوسيخوومدورخ رو دورك   إل.

فكككإلداكككودحنوسكككإلدوريآككككلدت كككوّمدو مككككلدي  و د د كككرواددتو ة 

 وريعككوةمد وريميككفشد ككوخاداككمدورمكككي ة  دوألس سككفإلد ركك د

ورمي واككإل د دوريككودتُمكّنككلداككمدتدكككفمدان  وتككلدور ظفمفككإلد

د ورمننفإل.

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسـية و تعزيـز 

 مهاراتك اإلدارية
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 والتعدين والتفتيش التآكل هندسة
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/G01 دماية التآكل والخرسانة 

02-06 Jan 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

04/G02 
االستراتيجيات المعتمدة على المخاطر 

 (RBI  &RBMتيش والصيانة )للتف

09-13 Jan 1,200$ ور  حرة  

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

04/G03 التركيبات الكهربائية والصيانة 

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة  

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة  

04/G04 تدقيق السالمة وفحص الموقع 

23-27 Jan 1,200$ ور  حرة  

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/G05 API RP-577 عملية اللحام والتفتيش والفلزات 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة  

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة  

04/G06 
ب عن نظام الحماية الكاثودية في صناعة التنقي

 النفط والغاز

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة  

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

04/G07 
از ت النفط والغتحديات المواد واللحام لصناعا

 البحرية

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة  

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل  

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة  
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 أجهزة القياس والتحكم بالعمليات

ورككيدكمدويرككوداككودورعمتفكك  دةُ ةككود ككفدورككيدكمداككود متفكك  د

وق يكككك ند  رة ككككإلد رفككككإل د حكككك دياككككددرننوسككككإلدورككككيدكمداكككك د

فمف ئفككإلدافمكك دةكككم د  ككمدورككيدكمدورةككن  فإلدورننوسككإلدورك

 ذرككلدرتدةكك لد تكك داكككي ىد كك روداككمدوق يكك نداككمد   فككإلد

ورةكك يةد وألاكك اد كككأرلدوريةكك ية  د وريككودةةككعلدتد ف نكك د

  ككرقدوق يكك ندورفو ةككإل.د ةككيمدوسككيخووان د ةكك  ةدك فككرةداككود

ورةكككن    دا كككلدتكرةكككردوركككنمطد سكككن  إلدورككك  قد ورعمتفككك  د

د ندور  رإل.وركفمف ئفإلد اد   د  ي

ت كككوّمدو مككككلدي  و د د كككرواددتو ة فكككإلداكككودأجنكككبةدور فككك سد

 وركككيدكمد  رعمتفككك  د كككوخاداكككمدورمككككي ة  دوألس سكككفإلد رككك د

ورمي واككإل د دوريككودتُمكّنككلداككمدتدكككفمدان  وتككلدور ظفمفككإلد

د ورمننفإل.

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

ة و تعزيـز والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسـي

 مهاراتك اإلدارية

 

د
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 القياس والتحكم بالعمليات أجهزة
 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

04/H01 تقنية الصمامات والمحركات 

06-10 Mar 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

04-08 Des 1,200$ ور  حرة  

04/H02  دلولWi-Fi الحديثة ألجهزة القياس والتحكم 

09-13 Oct 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ  

11-15 Des 1,200$ ور  حرة  

04/H03 قياس التدفق ونقل الكمية المحتجزة 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

18-22 Des 1,200$ ور  حرة  

04/H04 التحكم في العمليات الكترونيا 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة  

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ  

25-29 Des 1,200$ ور  حرة  

04/H05  تقنياتPLC والقياس عن بعد و  scada 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة  

07-11 Aug  1,600$ ك زو ال ك  

06-10 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/H06  اتصال البيانات ونظامFIELDBUS 
08-12 May 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov 1,200$ ور  حرة  

04/H07 
عملية القياس ، واألجهزة والتحكم في 

 العمليات

15-19 May 1,200$ ور  حرة  

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة  

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك  

04/H08 PLC وتقنيات  ، القياس عن بعد  SCADA 

08-12 May 1,200$ ور  حرة  

12-16 June 1,600$ وس ن  ل  

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/H09 
أجهزة السالمة وأنظمة إيقاف التشغيل في 

 داالت الطوارئ

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة  

05-09 June 1,200$ ور  حرة  

27 Nov-01 Des 1,200$ ور  حرة  

04/H10 مراقبة العمليات ودمايتها 

19-23 June 1,200$ ور  حرة  

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ  

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل  

02-06 Oct 1,200$ ور  حرة  
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 قطاع البرامج المتخصصة خامساً:

 

 المكتبات ومصادر المعلومات

مكي كك  د داةكك ي دورمعت اكك  د ركك دةنككوفدتخةككفد تككمدور

تكككو ةلدورمككك ظمفمد ورعككك اتفمد تككك دوألسككك رفلدوردوة كككإلداكككود

اةكك لدورمنرسككإلد وريكفككف د ورككن مدورمعت ا تفككإلدوردوة ككإلد

اككوداةكك لدأ مكك لدورمكي كك   درفك  كك ودككك وي داؤحتككإلدرتعمككلد

 ت د ن إلد ت ومدورمكي   د اروكبدورمعت ا   د  كك  نمد

اةكككككك ي د رككككككوا  ددورمنكككككك  و دوألس سككككككفإلدرتيع اككككككلداكككككك 

دورمعت ا  د اةيم دورمكيمفوةمدانن .

ت ككوّمدو مكككلدي  و د د ككرواددتو ة فككإلداككودورمكي كك  د اةكك ي د

دورمعت ا  د كوخاداكمدورمككي ة  دوألس سكفإلد رك دورمي واكإل د

د دوريودتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

ة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسـية و تعزيـز والمتقدم

 مهاراتك اإلدارية

 

د

د
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 ومصادر المعلومات المكتبات

 دورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

05/A02 النظم اآللية المتكاملة في المكتبات 

30 June-03 Feb 1,200$ ور  حرة 

22-26 May 1,200$ ةور  حر 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

05/A03 
إدارة مؤسسات المعلومات في ظل بيئات 

 الويب المتغيرة

16-20 Jan 1,200$ ور  حرة 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,600$ شرمدورففخ 

05/A05 
 تأهيل موظفي الخطوط األمامية للتعامل 

 مع المستفيدين في المكتبات

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

03-07 July 1,200$ ور  حرة 

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة 

05/A06 
تقديم خدمات المعلومات من خالل شبكة 

 اإلنترنت

13-17 Feb 1,200$ ور  حرة 

20-24 Feb 1,600$ وررة ض 

31 July-04 Aug 1,200$ ور  حرة 

20-24 Nov 1,200$ ور  حرة 

05/A07 
نظيم وإتادة المصادر المتحفية ت

 والمخطوطات

20-24 Feb 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,600$ وهسكنو ةإل 

13-17 Nov  1,600$ ك زو ال ك 

05/A08 االتجاهات الحديثة في تقديم الخدمة المرجعية 

20-24 Mar    1,600$ ك وهرم 

15-19 May 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

25-29 Sep 1,200$ ور  حرة 

05/A09 تنمية المقتنيات الرقمية 

06-10 Feb 1,200$ ور  حرة 

27-31 Mar 1,200$ ور  حرة 

18-22 Sep 1,200$ ور  حرة 

09-13 Oct 1,600$ شرمدورففخ 

 

 

 

 

 

 د 
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 معلوماتومصادر ال المكتبات
 اندورات تدريبية تعقد لمدة اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومصادر المعلومات المكتبات

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ريو ة فإلورو  ةدو ك ي

05/A10 جودة خدمات المعلومات اإللكترونية 

27 Feb-03 Mar 1,200$ ور  حرة 

07-11 Aug 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ شرمدورففخ 

23-27 Oct    1,600$ ك وهرم 

05/A11 
مهارات البحث عن المعلومات في البيئة 

 الرقمية

06-10 Mar   1,200$ حرةور 

19-23 June 1,200$ ور  حرة 

17-21 July 1,600$ وهسكنو ةإل 

14-18 Aug 1,200$ ور  حرة 

05/A12 
األساسيات الحديثة في المكتبات ومراكز 

 المعلومات

13-17 Mar 1,200$ ور  حرة 

08-12 May 1,200$ ور  حرة 

21-25 Aug 1,200$ ور  حرة 

04-08 Sep 1,600$ ورغريرإل 

05/A13 تأهيل  أخصائى معلومات رقمية 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

12-16 June 1,600$ وس ن  ل 

04-08 Sep 1,200$ ور  حرة 

05/A14 تخطيط مباني المكتبات 

20-24 Mar 1,200$ ور  حرة 

11-15 Sep 1,200$ ور  حرة 

27 Nov-01 Des 1,600$ ي و 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

05/A01 اللغة اإلنجليزية للمكتبيين 
23 Jan-03  Feb 2,200$ ور  حرة 

05-16 June 2,200$ ور  حرة 

05/A04 بناء وإدارة المستودعات الرقمية 
23 Jan-03  Feb 2,200$ ور  حرة 

26 June-07 July 2,200$ ور  حرة 
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 لدبلومات المهنيةاسادساً :

وركككو ت مدورمننكككودةكككيمدوردةككك لد تفكككفد نكككوفدوريأحكككلدأليوخد

 ظفمككإلداككودتخةككفداننكك داعككفمد ةككيمدوردةكك لد تفنكك د

 كككك يةداككككمداةيمكككك داننكككك دأ داؤسكككككإلدتعتفمفككككإلداننفككككإلد

 رفسدامداؤسك  دتعتفمفإلدأك يةمفإلد ةكيمدوريركفكبدافنك د

ورعمتودوري  ف ود ةفيرطداودورو ت مدورمننود ت دورة  لد

دس  فدتو ة فإل.د60أادةبةود مد

ي ت مداننكوداكوداةك ه داين  كإلدد20ت وّمدو مكلددأك ردامد

 ككككوخاداككككمدورمكككككي ة  دوألس سككككفإلد ركككك دورمي واككككإل د دوريككككود

دتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.

د كككككك ي د  ريكككككككةفلدوهاداككككككود  ككككككوىدورككككككو  و دوهس سككككككفإل

 ورمي واإلدك دتيمكمداكمد نك خدكم ختكلدوهس سكفإلد دتعبةكبد

دان  وتلدوقيو ةإل
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 الدبلومات المهنية

 اسابيع 4لمدة دبلومات فنية متخصصة 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

06/D01 06 دبلوم التدقيق والمراجعة Nov-01 Des 3,500$ ور  حرة 

06/D02  27-02 ادارة وتقييم المشروعاتدبلوم االشراف فى Oct 3,500$ ور  حرة 

06/D03 27-02 الدبلوم المهنى فى الصحة والسالمة المهنية Jan 3,500$ ور  حرة 

06/D04 28-03 دبلوم إدارة المخاطر المالية والتأمين التجارت July 3,500$ ور  حرة 

06/D05 08 دبلوم االدارة اللوجيستية وادارة المواد May-02 June 3,500$ ور  حرة 

06/D05 29-04 دبلوم االدارة اللوجيستية وادارة المواد Sep 3,500$ ور  حرة 

06/D06 29-04 دبلوم السكرتارية وادارة المكاتب التنفيذية Des 3,500$ ور  حرة 

06/D07 
دبلوم ادارة الجودة الشاملة ونماذج التميز 

 االدارت
05 June-30 July 3,500$ ور  حرة 

06/D08 13 دبلوم التسويق االلكترونى Nov-08 Des 3,500$ ور  حرة 

06/D09 )07 دبلوم االدارة التجارية ) التسويق والمبيعات Aug-01 Sep 3,500$ ور  حرة 

06/D10 06 دبلوم ادارة االزمات Feb-03 Mar 3,500$ ور  حرة 

06/D12 09 دبلوم التثمين العقارت Oct-03 Nov 3,500$ ور  حرة 

06/D13 11 دبلوم الشؤون القانونية Des-05 Jan 2023 3,500$ ور  حرة 

06/D14 11 دبلوم االدارة المالية Sep-06 Oct 3,500$ ور  حرة 

06/D15 12 دبلوم ادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة June-07 July 3,500$ ور  حرة 

 د   
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 الدبلومات المهنية

 وررس م ورمك ا   ةخوري ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

06/D16 13 دبلوم ادارة البلديات Feb-10 Mar 3,500$ ور  حرة 

06/D16 15 دبلوم ادارة البلديات May-09 June 3,500$ ور  حرة 

06/D17 31-06 دبلوم القيادة والتخطيط االستراتيجى Mar 3,500$ ور  حرة 

06/D18 20 دبلوم االدارة اللوجيستية وادارة المواد Nov-15 Des 3,500$ ور  حرة 

06/D19 14 دبلوم االدارة الصحية وادارة المستشفيات Aug-08 Sep 3,500$ ور  حرة 

06/D20 )16 دبلوم االدارة التجارية ) التسويق والمبيعات Oct-10 Nov 3,500$ ور  حرة 

06/D21 09 دبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية Jan-03 Feb 3,500$ ور  حرة 

06/D22 25 دبلوم االشراف فى ادارة وتقييم المشروعات Des-19 Jan 2023 3,500$ ور  حرة 

06/D23 18 دبلوم قيادات الصف الثانى واالشراف Sep-13 Oct 3,500$ ور  حرة 

06/D24 19 دبلوم إدارة الكوارث واألزمات June-14 July 3,500$ ور  حرة 

06/D25 13 دبلوم ادارة التأمين Mar-07 Apr 3,500$ ور  حرة 

06/D26 20 دبلوم المحاسبة المالية Mar-14 Apr 3,500$ ور  حرة 

06/D27 27 دبلوم االدارة المالية Nov-22 Des 3,500$ ور  حرة 

06/D28 21 دبلوم تخطيط وادارة الموارد البشرية Aug-15 Sep 3,500$ ور  حرة 

06/D29 23 تدبلوم االدارة الصحية وادارة المستشفيا Oct-17 Nov 3,500$ ور  حرة 

06/D30 16 دبلوم العالقات العامة واالعالم Jan-10 Feb 3,500$ ور  حرة 

06/D31 25 دبلوم قيادات الصف الثانى واالشراف Sep-20 Oct 3,500$ ور  حرة 

06/D32 26 دبلوم إدارة المخاطر المالية والتأمين التجارت June-21 July 3,500$ ور  حرة 

06/D33 27 دبلوم ادارة الجودة الشاملة فى التعليم Mar-21 Apr 3,500$ ور  حرة 
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 ورش العملسابعاً: 

تعككككرفد  شكككك  دورعمككككلد أ نكككك د ر كككك اددتعتفمككككوداةككككممد

ريعرةكككككك دورمفكككككك  كفمد  رمنكككككك  و دورعمتفككككككإل د وري نفكككككك   د

 وألاك  دوريودتخفداة لداعفمد وريودةمكمدت  ف ن د عكود

أ دورف افككككإل.دتككككك اداككككوةد  شددذرككككلداككككودوردفكككك ةدورعمتفككككإل

ورعملدرةكفرةد   اك داك د ذدتيكرو  داكمدسك  إلد رك د كوةدأةك م.د

ةيمد  وح دامدر لدأشخ  دذ در رةداوداة لداعفمدرفكود

ورمن رفككإل د ةككيمدي كك ةد ككويدادككو يداككمدوألاككرويدرد كك  ح .د

 حكككودارسكككإلد وئعكككإلدريكككك ةمدشككك كإلد الرككك  داككك دويركككرةمد

د ورمف  كفم.د وكيك بدورمعراإلد ورخ رةدامدورميدون

  شكإلد مكلداك داةك ه داين  كإلدد30ت وّمدو مككلدوك كرداكمد

 ككككوخاداككككمدورمكككككي ة  دوألس سككككفإلد ركككك دورمي واككككإل د دوريككككود

دتُمكّنلدامدتدكفمدان  وتلدور ظفمفإلد ورمننفإل.

بــــــادر بالتســــــجيل االن فــــــي إدــــــدت الــــــدورات االساســــــية 

والمتقدمة كى تتمكن من بناء كفاءتك االساسية و تعزيز 

 اإلدارية مهاراتك
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 ورش العمل
 أيام 3لمدة ورش عمل تعقد 

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

06/W01 
ورةوو و دور ظفمفإلد ت  ف  تن داودويو ةدورم و يد

 ور فرةإل
06-08 Nov 600$ ور  حرة 

06/W02 
وررةةإلدوهسيروتفةفإلدقيو ةدورم و يدور فرةإلد

 و و  رف سدوأليوخدورم نود تودورةو
02-04 Oct 600$ ور  حرة 

06/W03 
جوو و دوريخ فطدوهسيروتفةودقيو ةدورم و يد

 ور فرةإل
02-04 Jan 600$ ور  حرة 

06/W04 
تةمفمد تنمفأد رواددوريو ةلدورم نود تود

 ورةوو و 

08-10 May 600$ ور  حرة 

03-05 July 600$ ور  حرة 

06/W05 
يدور فرةككإلدوقتة ح  دوردوة إلدرينمفكإلدورمكك و 

  وريو ةل
04-06 Sep 600$ ور  حرة 

06/W06 
وقيو ةدورم  تإلدرتعالر  دوردك افإلدا د

 اؤسك  دوأل م ل
04-06 Des 600$ ور  حرة 

06/W07 
وريد لدامدوأل شمإلدوري تفوةإلدور دوأل شمإلد

 وهركير  فإلداوداؤسك  دورمعت ا  
05-07 June 600$ ور  حرة 

06/W08 
سيروتفةوداودوقيو ةدوريخ فطدورمدتودوه

 ورمدتفإلد ور توة  
27-29 Nov 600$ ور  حرة 

06/W09 09-07 وريخ فطدرة يةدورخوا  دوردك افإل Aug 600$ ور  حرة 

06/W10 08-06 ورأك خدوهجيم  وداودور ف يةد وريمفب Feb 600$ ور  حرة 

06/W12 
ت  ةرد    يةدحفكتإلدورن مدورمد س فإلد

 وردك افإل
09-11 Oct  600$  حرةور 

06/W13 
ي  د يو ةدورم و يدور فرةإلدريخ ود  والدافلد

 ورعملدورةم  و
11-13 Des 600$ ور  حرة 

06/W14 
ي  دتكن ر جف دورمعت ا  داودتنمفإلد

 ورمفر    دورةغفرةد ورمي س كإل
11-13 Sep 600$ ور  حرة 

06/W15 
وأل شف دوقركير  ود  يو ةدوركةال درتةمد

  ضع فدوركم 
12-14 June 600$ ور  حرة 

06/W16 
أ وندوقسيروتفةف  داككودوريك ةقدوقركير  ود

  ورم فع  د رواككإلدورعمالخ
13-15 Feb 600$ ور  حرة 

 د د 
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 ورش العمل

 وررس م ورمك ا وري  ةخ ورو  ةدوريو ة فإل ك ي

06/W17 
  شد ملدت  ف فإلدر ن خداؤسك دايمفبدا د

 رخوافإلاة لدوررر  إلد ت دان م  دوأل م لدو

06-08 Mar 600$ ور  حرة 

15-17 May 600$ ور  حرة 

06/W18 15-13  يو ةدوأليوخداود ف   دورعملدوررشف إل Nov 600$ ور  حرة 

06/W19 
  شد ملدت  ف فإلدر ن خداؤسك دايمفبدا د

 اة لدوررر  إلد ت دان م  دوأل م لدورية  ةإل
14-16 Aug 600$ ور  حرة 

06/W20  18-16 فمدور  فلد ورمرةتاع ر  دوري وسلد Oct 600$ ور  حرة 

06/W21 
اؤشرو دوأليوخدورك خد ورمع لد تدكفمد

 ور و و دورمؤسكفإل
16-18 Jan 600$ ور  حرة 

06/W22 
أس رفلدا  يرإلدورخ طدوهسيروتفةفإلد)د

 وركفن  ة ح  (دريد فقدوألحووفدورمؤسكفإل
04-06 Des 600$ ور  حرة 

06/W23 
خداؤسك دايمفبدا د  شد ملدت  ف فإلدر ن 

 اة لدوررر  إلد ت دان م  دوأل م لدورةن  فإل
18-20 Sep 600$ ور  حرة 

06/W24 21-19 أامدورمعت ا  د  م ةإلدورمتكفإلدورمكرةإل June 600$ ور  حرة 

06/W25 
أس رفلدت  ةردج يةدورخوا  دوردك افإلد

  وهحيم مد فك  ىدورم وانفمد ت تم تنم
13-15 Mar 600$ ور  حرة 

06/W26 
وركت لدورين فمود أئر د ت د يو ةدورم و يد

 ور فرةإل
20-22 Mar 600$ ور  حرة 

06/W27 
ت  ةردان  و دور ف يةد ورمو وخدا دور   طد

 وردك ا 
20-22 Nov 600$ ور  حرة 

06/W28 23-21   شإلد ملد ن خد  فردورمدي ىدورررمو Aug 600$ ور  حرة 

06/W29  25-23 ةدورمفر      شإلد ملدي وس  دورةو ىد  يو Oct 600$ ور  حرة 

06/W30   25-23   شإلد ملداود يو ةد  مدورمعت ا Jan 600$ ور  حرة 

06/W31 شإلد ملداود يو ةدورم و يدور فرةإل   
22-24 May 600$ ور  حرة 

25-27 Sep 600$ ور  حرة 

06/W32     28-26   شإلد ملداود يو  دورمفر June 600$ ور  حرة 

06/W33 
و وويدور  وئمدورم رفإلدرتمفر    دورةغفرةد

  ورمي س إل
27-29 Mar 600$ ور  حرة 
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