
 مدينة اسطنبول
 قطاع البرامج االدارية

دارة والقيادةاإل  
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/A02 10-05 إدارة األولويات Apr  $1600 اسطنبول 

01/A09 16-12 التحول من الجيد إلى الرائع J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/A10 16-12 التفاوض وإدارة الخالفات داخل املؤسسات Apr  $1600 اسطنبول 

01/A12 16-12 القيادة اإلبداعية يف بناء عالقات العمل J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/A26 19-15 تأهيل املدير الحكومى املعتمد Nov 1600 اسطنبول$ 

01/A29 16-12 بناء مهارات فرق العمل J an 1600 اسطنبول$ 

01/A44 16-12 املهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء واملشرفين الجدد J an 1600 اسطنبول$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/A05 23-12 األدوات الفعالة لصناعة الصف الثاني من القادة J an 2500 اسطنبول$ 

 
 



 االستراتيجية والتخطيط 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/B04 16-12 استراتيجيات اختيار ورسم االهداف Apr  $1600 اسطنبول 

01/B07 19-15 إدارة االجتماعات االستراتيجية Nov 1600 اسطنبول$ 

01/B18 10-05 التخطيط االستراتيجي وتحديد الهدف Apr  $1600 اسطنبول 

01/B18 16-12 التخطيط االستراتيجي وتحديد الهدف J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/B22 16-12 الوعي االستراتيجي والفطنة يف مجال األعمال J ul y 1600 اسطنبول$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

التدريبياسم البرنامج  الكود  تاريخ االنعقاد 
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/B15 23-12 االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي J an 2500 اسطنبول$ 

01/B26 
الجدارات القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

 لتحديد وتحقيق األهداف
05-16 Apr  $2500 اسطنبول 

01/B26 
األستراتيجى  الجدارات القيادية املتكاملة للتفكير

 لتحديد وتحقيق األهداف
12-23 Apr  $2500 اسطنبول 

 
 
 
 



 إدارة املوارد البشرية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/C01 16-12 أساسيات إدارة املوارد البشرية J an 1600 اسطنبول$ 

01/C04 
االبتكارات يف التخطيط للقوى العاملة والتطوير 

 املؤسسي وكفاءة األعمال وتحليلها
12-16 Apr  $1600 اسطنبول 

01/C05 19-15 الرقابة والتدقيق ىلع األداء الوظيفي Nov 1600 اسطنبول$ 

01/C09 16-12 إدارة األعمال يف مجال املوارد البشرية J an 1600 اسطنبول$ 

01/C12  املوارد البشرية وإدارة املوظفينتنمية  05-10 Apr  $1600 اسطنبول 

01/C17 16-12 التطوير املهني والتخطيط للتعاقب الوظيفي Apr  $1600 اسطنبول 

01/C18 16-12 التعويضات واملزايا الوظيفية J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/C23 16-12 املهارات املهنية ملوظفي إدارة املوارد البشرية J an 1600 اسطنبول$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املهارات الشخصية وتطوير الذات 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/D03 19-15 إدارة الوقت والتحكم يف ضغوطات العمل Nov 1600 اسطنبول$ 

01/D04  اإلداريةاتخاذ القرارات وحل املشاكل  12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

01/D04 10-05 اتخاذ القرارات وحل املشاكل اإلدارية Apr  $1600 اسطنبول 

01/D05 16-12 استخدام الذكاء العاطفي يف تحقيق األداء املتمّيز J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/D11 16-12 الذكاء العاطفي وتحسين أنماط الحياة Apr  $1600 اسطنبول 

01/D13 
املهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير 

 النقدي والحس االبداعى
12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

 

 املهارات الشخصية وتطوير الذات 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/D19  العملجدارات إدارة الوقت وضغوط  15-26 Nov 2500 اسطنبول$ 

 
 
 
 
 



 التواصل املؤسسى 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/E03 16-12 اإلتصال والتواصل يف ادارة جمعيات املالك J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/E04 16-12 التميز يف االتصاالت املؤسسية Apr  $1600 اسطنبول 

01/E08 19-15 رؤية االتصاالت املؤسسية بمنظور مختلف Nov 1600 اسطنبول$ 

01/E11 
إدارة اإلتصاالت املؤسسية عبر شبكات التواصل 

 اإلجتماعي
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

01/E12 10-05 مهارات الكتابة املهنية املتقدمة Apr  $1600 اسطنبول 

01/E16 
مهارات اإلتصاالت اإلدارية بما يحقق األداء تنمية 

 اإلداري املتميز
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

 

 الجودة واإلنتاجية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/F03 
القواعد الدولية و اإلستراتيجيات الحديثة لتطبيق 

 معايير إدارة الجودة الشاملة
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

01/F07 16-12 أساسيات بطاقات األداء املتوازن J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/F08 16-12 ضمان وضبط الجودة Apr  $1600 اسطنبول 

01/F10 16-12 اعداد مراجعى الجودة الداخليين J an 1600 اسطنبول$ 



التدقيق، والحوكمة وإدارة املخاطر 
 واالمتثال 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/G03 10-05 التحضير المتحان املدقق الداخلي املعتمد Apr  $1600 اسطنبول 

01/G04 16-12 التدقيق الداخلي ىلع اساس املخاطر J an 1600 اسطنبول$ 

01/G04 16-12 التدقيق الداخلي ىلع اساس املخاطر J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/G13 
تقدير املخاطر والرقابة الداخلية يف أعمال التدقيق 

 الداخلي والخارجي
05-10 Apr  $1600 اسطنبول 

01/G17 19-15 التحليل املالي ووضع النماذج والتنبؤ Nov 1600 اسطنبول$ 

 

 التدريب والتطوير 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/H02 16-12 إدارة التدريب والتعلم املؤسسي J ul y 1600 اسطنبول$ 

01/H04 16-12 إعداد وتنمية أخصائي ومنسقي التدريبات J an 1600 اسطنبول$ 

01/H04 وتنمية أخصائي ومنسقي التدريبات إعداد  12-16 Apr  $1600 اسطنبول 

01/H07 ( املهارات املتكاملة يف تدريب املدربينTOT) 15-19 Nov 1600 اسطنبول$ 



01/H14 10-05 إعداد الحقائب التدريبية Apr  $1600 اسطنبول 

 

 السكرتارية إدارة املكاتب 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

البرنامج التدريبياسم  الكود  تاريخ االنعقاد 
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/I Apr 10-05 االمتثال للمعلومات والتوثيق 04  $1600 اسطنبول 

01/I  $1600 اسطنبول Nov 19-15 برنامج تطوير السكرتير األول 07

01/I J 16-12 برنامج تطوير السكرتير األول 07 ul y 1600 اسطنبول$ 

01/I 14 
والبروتوكول واإلتيكيت ملديري  قواعد املراسم

 مكاتب كبار الشخصيات
12-16 Apr  $1600 اسطنبول 

 

 التسويق واملبيعات 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/J  $1600 اسطنبول Nov 19-15 إعداد أخصائى تسويق محترف 03

01/J Apr 10-05 قيادة السوق واستراتيجيات التسويق 06  $1600 اسطنبول 

01/J Apr 16-12 مهارات التسويق والترويج الحديثة 13  $1600 اسطنبول 

01/J 14 
ادارة حسابات كبار العمالء : إنشاء وإدامة عالقات 

 عمالء مربحة
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 



01/J  $1600 اسطنبول Nov 19-15 التسويق الرآسي والتسويق الجانبي 16

 

 خدمة العمالء 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/k04 16-12 إنشاء ثقافة خدمية متمّيزة Apr 1600 اسطنبول$ 

 

 العالقات العامة
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

التدريبي اسم البرنامج الكود  تاريخ االنعقاد 
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/L12 16-12 مهارات التعامل مع كبار الشخصيات J ul y 1600 اسطنبول$ 

 

 القانون ومكافحة الفساد
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/M08  اإلدارات القانونيةتنمية مهارات اعضاء  12-16 J an 1600 اسطنبول$ 



01/M10 
التقنيات املتقدمة لكشف الغش والتدليس يف 

 العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال
15-19 Nov 1600 اسطنبول$ 

 

 املؤسسات التعليمية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/N05 16-12 اإلبــــداع اإلداري والقـــــيادي لإلشراف التربوي Apr  $1600 اسطنبول 

01/N09 19-15 الوصول الى آفاق التعليم من خالل االبتكار Nov 1600 اسطنبول$ 

01/N11 16-12 تطوير مهارات البحث التربوي J an 1600 اسطنبول$ 

 

 الخدمات الصحية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/O11 16-12 األساليب الحديثة يف إدارة املختبرات الطبية J an 1600 اسطنبول$ 

 
 
 
 
 
 



 الخدمات البحرية والجوية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/P01 19-15 تقـييم املخاطر واالنتقاء Nov 1600 اسطنبول$ 

01/P02 
النظام اآللي للقضايا القانونية وشاشات محاضر 

 الضبط
05-10 Apr  $1600 اسطنبول 

 

 االدارة الرياضية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/Q03 16-12 إدارة املنافسة الرياضية Apr  $1600 اسطنبول 

01/Q06 16-12 التمويل والتسويق فى املجال الرياضى J an 1600 اسطنبول$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قطاع البرامج العملية 
 الشئون املالية واملحاسبة 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

التدريبياسم البرنامج  الكود  تاريخ االنعقاد 
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/A02 16-12 أساليب املحاسبة واجراءاتها J an 1600 اسطنبول$ 

02/A05 
اإلدارة املتقدمة للتدفقات النقدية ورأس املال 

 العامل
05-10 Apr  $1600 اسطنبول 

02/A06 
اإلعتراف والقياس ببنود القوائم املالية وفقًا ملعايير 

ولية )الدالمالية التقارير  I FRS) 
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

02/A10 
التخطيط املالي للمؤسسات ووضع امليزانية 

 واملراقبة
15-19 Nov 1600 اسطنبول$ 

02/A11 
اخالقيات الوظيفة املالية ودليل قواعد السلوك 

 األخالقي للمحاسبين املهنيين
05-10 Apr  $1600 اسطنبول 

02/A12 16-12 املحاسبة املالية واعداد التقارير J an 1600 اسطنبول$ 

02/A17 16-12 املهارات املالية واملحاسبية لألعمال J ul y 1600 اسطنبول$ 

02/A21 
ذكاء األعمال والقدرات التحليلية للمهنيين 

 املختصين بالشؤون املالية
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

02/A21 
التحليلية للمهنيين ذكاء األعمال والقدرات 

 املختصين بالشؤون املالية
12-16 Apr  $1600 اسطنبول 

02/A24 16-12 مهارات اعداد املوازنات J ul y 1600 اسطنبول$ 

02/A36 19-15 تطبيقات االكسل يف املحاسبة املالية Nov 1600 اسطنبول$ 

 
 
 



 ادارة املشاريع والعمليات 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/B02 10-05 إدارة العقود ومخاطر املشروع واالمتثال Apr  $1600 اسطنبول 

02/B04  ورشة عمل استخدام برنامجMi crosof t  Proj ect  12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

02/B04  ورشة عمل استخدام برنامجMi crosof t  Proj ect  12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

02/B10 19-15 اإلدارة والتفاوض مع االستشاريين واملتعاقدين Nov 1600 اسطنبول$ 

02/B10 16-12 اإلدارة والتفاوض مع االستشاريين واملتعاقدين Apr  $1600 اسطنبول 

02/B21 ( اإلعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر املشاريعRMP) 12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

 

 البنوك والتأمين والخدمات املالية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/C02 16-12 اتقان أساسيات الصناعة املالية العاملية J an 1600 اسطنبول$ 

02/C08 10-05 أساسيات العمل املصرفى Apr  $1600 اسطنبول 

02/C13 19-15 املراجعة والتفتيش فى قطاع املصارف Nov 1600 اسطنبول$ 

02/C14 16-12 التسهيالت املصرفية املتقدمة Apr  $1600 اسطنبول 

02/C20 إدارة الخزينة والنقدية  12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

file:///C:/adham%20dell%20pc/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/03_مجال%20المالية%20والمحاسبية%20والصيرفة/03_637.docx


02/C22 تدعيم خـبرات إدارة الخزائن والنقدية  12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

02/C28 
مدخل إلى مكافحة غسل األموال وتمويل العمليات 

املشبوهة  

12-16 Apr  $1600 اسطنبول 

02/C41  االستثماريةإعداد دراسات الجدوى وتقييم الفرص  12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

 

 إدارة العقود 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/D03 16-12 إعداد العقود وكتابة نطاق العمل J an 1600 اسطنبول$ 

02/D08 
 مطالبات الفيديك: إدارة املطالبات وتسوية

 املنازعات
15-19 Nov 1600 اسطنبول$ 

02/D08 
مطالبات الفيديك: إدارة املطالبات وتسوية 

 املنازعات
12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

02/D14 16-12 التعاقدات الدولية J an 1600 اسطنبول$ 

 

إدارة البيانات وذكاء االعمال    
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

التدريبياسم البرنامج  الكود  تاريخ االنعقاد 
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/E03 16-12 البيانات التصورية التفاعلية J an 1600 اسطنبول$ 

02/E06  دورة شاملة لتحليل ذكاء األعمالBI  Anal yst  12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

file:///C:/adham%20dell%20pc/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/03_مجال%20المالية%20والمحاسبية%20والصيرفة/03_651.docx
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املشتريات والخدمات اللوجيستية وإدارة 
 سلسلة التوريد 

تدريبياسبوع مدة االنعقاد :   

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/F02 10-05 إدارة العطاءات واملواصفات والعقود Apr  $1600 اسطنبول 

02/F08 
إدارة مؤهالت املوردين ومتابعة أدائهم واالمتثال 

 للعقود
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/F25 16-05 جدارات التخطيط والرقابة ىلع املخازن J an 2500 اسطنبول$ 

 

 قطاع تكنولوجيا املعلومات 
 البرامج العامة 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/A01 I nt roduct i on t o Arc GI S I  12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

03/A05 
ارسال واستالم وتحليل االستبانات االلكترونية 

Onl i ne Survey (e-Quest i onnai re) 
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 



03/A09 
نظم تكنولوجيا املعلومات: إدارة حساب املستخدم 

 وتسجيل الدخول
12-16 Apr  $1600 اسطنبول 

03/A10 19-15 جرائم التزوير األلكترونى Nov 1600 اسطنبول$ 

 

البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير 
 واملواقع االلكترونية 
Oracl e Database 12c 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/B08 
Oracl e Dat abase 12c: Backup and Recovery 

Workshop 
12-16 Apr  $1600 اسطنبول 

03/B15 Oracl e Dat abase 12c: SQL Tuni ng Workshop 12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

03/B16 Oracl e Dat abase 12c: Securi t y 12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



برامج نظم التشغيل والشبكات 
  واالتصاالت
Ci sco CCNA  

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/C03 CCNA Voi ce 05-10 Apr  $1600 اسطنبول 

 

Oracl e System Admi ni st rat i on  
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

االنعقادتاريخ  اسم البرنامج التدريبي الكود  
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/C25 Oracl e Li nux 7: Advanced Admi ni st rat i on 12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  برامج التصميم الجرافيكى وامليديا
Adobe CC Courses  

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/D02 Adobe Phot oshop CC 12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

03/D03 Adobe I l l ust rat or  CC 12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

 

 قطاع البرامج الفنية والهندسية 
  الهندسة الكهربائية وااللكترونية

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/A03 
املعدات الكهربائية فى املناطق الخطرة 

(Hazardous Area) 
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

04/A05 
Preparat i on f or  El ect ri cal  di st ri but i on 

Engi neer  Level (2) 
05-10 Apr  $1600 اسطنبول 

04/A07  إعداد وتأهيل مهندس تحكمCl assi c Cont rol  12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

04/A14 
El ect ri cal  I nst al l at i ons  i n t he Oi l  

I ndust ry 
12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

04/A17 
عقود األعمال الهندسية فى مجال التركــيبات 

 الكـــهربائية
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 



 الهندسة امليكانيكية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

االنعقادتاريخ  اسم البرنامج التدريبي الكود  
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/B01 10-05 التقييم الفني واإلقتصادي ألداء الوحدات الصناعية Apr  $1600 اسطنبول 

04/B09 
إعداد وتأهيل مهندس تنفيذ أعمال املصاعد 

 والساللم املتحركة
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

04/B11 16-12 إعداد وتأهيل مهندس مكتب فني كهروميكانيك Apr  $1600 اسطنبول 

04/B14 19-15 إعداد وتأهيل مهندس ورشة هيدروليك Nov 1600 اسطنبول$ 

 

 تكنولوجيا النفط والغاز 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/C04 10-05 أساسيات النفط والغاز Apr  $1600 اسطنبول 

04/C14 16-12 عمليات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي Apr  $1600 اسطنبول 

04/C17 
تكنولوجيا هندسة املصايف إلنتاج خامات بترولية 

 محددة املواصفات
12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

 
 
 
 
 



 تخطيط وهندسة الصيانة 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

التدريبياسم البرنامج  الكود  تاريخ االنعقاد 
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/D01 16-12 إدارة وتخطيط الصيانة J an 1600 اسطنبول$ 

04/D02 16-12 صيانة املولدات الكهربائية Apr  $1600 اسطنبول 

 

 الهندسة املدنية واالنشائية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

االنعقادتاريخ  اسم البرنامج التدريبي الكود  
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/E08 16-12 ضبط جودة البناء يف املوقع J ul y 1600 اسطنبول$ 

04/E16 
التمييز واإلبداع واالبتكار يف التصميم املعماري 

 ودوره يف التطوير العقاري
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

 

 االمن والسالمة والصحة املهنية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/F04 16-12 إدارة عمليات األمن الصناعي J an 1600 اسطنبول$ 



04/F19 16-12 إدارة أنظمة األمن والسالمة املهنية والصحية J an 1600 اسطنبول$ 

 

 هندسة التآكل والتعدين والتفتيش 
تدريبياسبوع مدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/G03 16-12 التركيبات الكهربائية والصيانة Apr  $1600 اسطنبول 

04/G05 API  RP-577 عملية اللحام والتفتيش والفلزات   12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

 

 أجهزة القياس والتحكم بالعمليات 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/H01 16-12 تقنية الصمامات واملحركات J an 1600 اسطنبول$ 

04/H08 
أجهزة القياس والتحكم لعمليات املعالجة  ساسيات

 الصناعية
12-16 J an 1600 اسطنبول$ 

 
 
 
 
 
 
 



 قطاع البرامج املتخصصة 
 املكتبات ومصادر املعلومات 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

05/A02 16-12 النظم اآللية املتكاملة يف املكتبات Apr  $1600 اسطنبول 

05/A05 
 تأهيل موظفي الخطوط األمامية للتعامل مع

 املستفيدين يف املكتبات
12-16 J ul y 1600 اسطنبول$ 

05/A08 16-12 االتجاهات الحديثة يف تقديم الخدمة املرجعية J an 1600 اسطنبول$ 

05/A12 10-05 األساسيات الحديثة يف املكتبات ومراكز املعلومات Apr  $1600 اسطنبول 

05/A13 16-12 تأهيل  أخصائى معلومات رقمية J an 1600 اسطنبول$ 

 
 
 
 

 


