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 : 

   الدار العربية للتنمية اإلدارية واحدة من أفضللللؤ اات للللبللللي  العربية ري مويال التدري  وا  لللل  لللليرا

وتكنولوجيي ااعلومي  والصلللاة العيمة وري موي   ا دارة وإدارة األعميال واإلعالم والعالقي  العيمة 

وتخصلللللصلللللي  اقر.  ا  عالقةد   عود الدار دورا  وبرامو تدريمية وورم عمؤ ومتتمرا  و للللل يدا  

 .متخصصة وميجبتير منهي معتمد

   وتضل  الدار ووادر ش لرية  ا  متتال  علمية وقارا  عملية عيلية ري اميون تواجد ي حين  ضب ني

رقى نمبتو. ااتدرب من قالال اطالع   على اقر التطورا  واابتودا  ري  صل  أعينني التهتيؤ وال

 نرامو   التدريمية ري إطير تدري  عملي ي مؤ احتكيك نخارا  من الواقب

 : 

 بلللللللرى الدار العربية للتنمية اإلدارية للتدري  والتطوير لتكو  من أفضلللللللؤ اات لللللللبلللللللي  التدريمية والتطويرية 

و لك من قالال اازج مي ني  ا  لللللللللليلي  العلمية والعملية ال ي طاتيج ي الطيل  ري عمل   على صللللللللللعيلد العيل 

 من ني  العل  وااعرفة 
 
نليإلالللللللللليفة لتتا نيب ا  للللللللللتتيدة والتارة ل وميب ولكيفة التخصللللللللللصللللللللللي  و لك اطمي ي

 .العيمة حق ا يس ي ل وميب

 : 

 :ري ااوي   العلمية والتدريمية ااختلتة لتاويق ا  ي برى الدار من قالال تودطم ي نرامو تدريمية متخصصة 

 .تابي  اداء اات بي  للموظتي  -1

 للتطورا  الودطدة ري مويال التدري  -2
 
 .رفب اابتو. العلمي والعملي للموظتي  ألداء اعميل   وفوي

ه  من ادائربط اات بي  وال ركي  واألفراد مب  ركي  ومت بي  دولية نمي طاوق ااص اة ل   ويرفب  -3

  .من قالال متتمرا  وورم عمؤ وبرامو تبيدال متخصصة

 . وؤ تويرب اات بي  وال ركي  الاكومية والتيصة ري نريطي يي واوروبي لبيقي دوال العيل  -4

    

 :فراد و  مؤتودم الدار موموعة من التدمي  ااتخصصة ري مويال التدري  وا    يرة للمت بي  واألأ

  دولة حوال العيل  33نرامو ودورا  تدريمية متخصصة  عود ش كؤ دوري ري أوثر من. 

  نرامو تدري  وا ل  ليرا  وحلوال متخصلصلة لل لركي  من قالال فر  عمؤ متخصصة نمويال ا دارة

 .وتابي  اداء ال ركي  ل ي نيع وقارة طويلة
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 كومية وغيرة الاكومية من اوروبي والى نيقي عود ان للللللطة تبيدال لنوؤ التارا  مي ني  اات للللللبللللللي  الا

 .دوال العيل 

  اقللليملللة متتمرا   للللللللللنويلللة ري مولللي   ا دارة وإدارة األعمللليال واإلعالم والعالقلللي  العللليملللة وتكنولوجيلللي

 .ااعلومي  والصاة العيمة

  عود ورم عمؤ وحلوي  ا   يرية دولية مب قاراء عيايي. 

 كي نرامو  وؤ التارا  ني  اات بي  وال رأ. 

  

  مني على راحة ااتدربي  تودم الدار قدمي  اايفية مثؤ حوز فنيد  فيقرة نه عير مميزة نيإلايفة 
 
حرصي

 .لتدمي  ااواصال  من والى ااطير

  طمكن للمتدربي  حوز الارامو التدريمية ال ي طريدتي ري الزمي  وااكي  ااني   ل. 

  طت  تودط  التدري  ري قيعي  متخصصة 

 

 شركاء النجاح والتدريب

 

 

 

 

 

      التدريبية وورش العملأوال: قسم الربامج             

 نرامو و  يدا  الدار العربية للتنمية اإلدارية لعيم 2319م حب  الزمن التنتيذي
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 2319  ر طنيطر

 $0111أ13الى  6من  ااب  تيي  ريادارة التنمية والتخطيط ل تدمي  العيمة  1

 $0111أ13الى  6من  الابيني  اايلية الادطثة وتتبير اآلداءا  اايلية وتويي  ا ارار اايلية 2

 $0111أ13الى  6من   ظ  ااعلومي  ري قدمة اإلدارة 3

 $0111أ13الى  6من  اااي بة التيصة نهمور الورد و بوييتهي وان يء الووائ  اايلية 4

 $0111أ13الى  6من  إدارة الوقت واغوط العمؤ 5

 $0111أ13الى  6من  قي ونى أقصيئيتنمية م يرا   6

 

 $0411أ11الى  13من الودارا  لتاويق ا تداف علىتخطيط ااوارد الم رية اابني  7

 $0411أ11الى  13من ااايكية ري التخطيط ا  تراتيجي لتاويق الرييدة ري العمؤ 8

 $0411أ11الى  13من ري التنظي  وتمبيط ا جراءا  الادطثةا تويتي   9

 $0411أ11الى  13من ادارة الوثيئق واااتوظي  وا ر تة الرقمية للملتي  10

 $0411أ11الى  13من األداء الوظيتيا  يلي  الادطثة ري تابي   11

 $0411أ11الى  13من عمليي  غبيؤ األمواال وويتية مواج تهي 12

 

 $0111أ24الى  23من  ا نداع اات س ي ودور الوييدا  ا دارية ري التنمية داقؤ اانظمي  13

 $0111أ24الى  23من  إدارة األصوال واامتلكي  14

 $0111أ24الى  23من  للبيي ي  اايلية ري ااصيرفالتاليؤ اايلي واإلحصيئي  15

 $0111أ24الى  23من  ادارة وتنظي  ااكتبي  16

 $0111أ24الى  23من  تونية ااعلومي  ودورتي ري دع  الورارا  ا داريأ 17

 $0111أ24الى  23من  م يرا  صييغة النظ  واللوائا الوي و ية والورارا  اإلدارية 18

 

 $0411أ31الى  21من  والربط ني  اابير الوظيتي والتدري التعيي   19

 $0411أ31الى  21من  م يرا  صييغة اللوائا الداقلية والورارا  اإلدارية 20

 $0411أ31الى  21من  راس اايال الم ر. اابنى على الودارا  ري را   ثمي 21

 $0411أ31الى  21من  األ يلي  الادطثة ري إدارة اا ترطي  وااخيز أ 22

 $0411أ31الى  21من  تطوير م يرا  مدطري إدارا  التخطيط وااتيشعة 23

 $0411أ31الى  21من  النظ  الادطثة ري قطط اإلقالء والارا ة والتعيمؤ مب ا زمي  والطوارئأ 24
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2319فاراطر    
 $0111أ 1الى  3من  ا دارا  العلييادارة أعميال مكيت   25

 $0111أ 1الى  3من  مدطر ااوارد الم رية ألعدادالار يمو ااتكيمؤ  26

 $0111أ 1الى  3من  أ يلي  العمؤ ومراجعة وتابي  العمليي  27

 $0111أ 1الى  3من  األ يلي  الادطثة ري التخطيط وااتيشعة 28

 $0111أ 1الى  3من  وتينة وتاليؤ النص الوي وني وأصوال التتبير وا    يرية:تنمية اا يرا  الوي و ية  29

 $0111أ 1الى  3من  إدارة التغيير اات س ي واألولويي  وتادطد األتداف 30

  

 $0411أ14الى  13من  الوودة ال يملة لتاويق التميز اات س ي أ ظمةتطبيق  31

 $0411أ14الى  13من  ال ركي  وات س يا دارة اايلية لغير العيملي   32

 $0411أ14الى  13من  لتاويق األداء ااتميز ا تصيالتنمية م يرا   33

 $0411أ14الى  13من  ادارة اا يريب ني تخدام تكنولوجيي ااعلومي   34

 $0411أ14الى  13من  ال بويق ااصرري 35

 $0411أ14الى  13من  اات س يمنيهج وا يلي  التطوير وقييس ا داء  الويدة: وتهتيؤاعداد  36

  

 $0111أ 21الى  11من  الووا   الوي و ية للوظيتة العيمة 37

 $0111أ 21الى  11من  تنتيذهومتطلبي   اإلداريأا تراتيويي  التطوير  38

 $0111أ 21الى  11من  عمليي  الودائب والابيني  الويرية 39

 $0111أ 21الى  11من  ننيء الودرا  وتهتيؤ الصف الثيني من الوييدا  ا دارية  40

 $0111أ 21الى  11من  اا يرا  اايدا يلة اوظتي العالقي  العيمة 41

 $0111أ 21الى  11من  تنمية م يرا  البكرتيرية التنتيذطة وادارة ااكيت  42

  

 $0411أ22الى  24من  النمو ج اليينيني لتاويق التمييز ال يملة:الصيي ة اإل تيجية  43

 $0411أ22الى  24من   ظ  ا تصي   اإلدارية واألر تة اإللكترو ية 44

 $0411أ22الى  24من  أتمية تطوير تونيي  ا تصي   ري منظمي  األعميال 45

 $0411أ22الى  24من  تنمية م يرا  مدطري الابيني  46

 $0411أ22الى  24من  فيقد لتاويق التميز اات س ياإلدارة نال  47

 $0411أ22الى  24من  التلوجل  ا داري ااتودم لتطوير  ظ  العمؤ وتمبيط ا جراءا  48
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2319ميرس   

 $0111أ 1الى  3من  دارةإلأاالوييدة ااتودمة وم يرا   49

 $0111أ 1الى  3من  ال شتيص والعالج واا كلة:ني  الظيترة  ءوالبطيااخزو  الراود  50

 $0111أ 1الى  3من  للموارد الم رية ا  تراتيجيالتخطيط  51

 $0111أ 1الى  3من  إدارة غرف العمليي  أثنيء ا زمي  والكوارث 52

 $0111أ 1الى  3من  ااوارد الم رية وقييس وتيءة ا داء إلدارة ا  تراتيجيالتخطيط  53

 $0111أ 1الى  3من  الوظيتيالوودة ال يملة وتطبيويتهي على األداء  54

 

 $0411أ14الى  13من  وبنيء البيي ي  التنيفبية الوميعيادارة العمؤ  55

 $0411أ14الى  13من  النظ  الوي و ية واإلدارية واايلية للبلدطي  واإلدارا  ااالية 56

 $0411أ14الى  13من  ادارة وتطوير ال ييكؤ اايلية  57

 $0411أ14الى  13من  التونيي  ااتودمة للتاويوي  ا دارية وادارة اانيزعي  اإلدارية 58

 $0411أ14الى  13من  الت ر ة الرقمية وإدارة ااب ندا  إلكترو ية 59

 $0411أ14الى  13من  تنمية م يرا  أقصيئي األمن الصنيعي  60

 

 $0111أ 21الى  11من  التعيمؤ مب ا قرينا تصي   اإلدارية وفن  61

 $0111أ 21الى  11من  اا ترطي  وااخيز أ مبئوليتنمية م يرا   62

 $0111أ 21الى  11من  ال ئو  ا دارية والتطوير اإلداريأ ريتطوير  ظ  العمؤ   63

 $0111أ 21الى  11من  إعيدة تند ة  ظ  العمؤ وتطبيق الوودة ال يملة 64

 $0111أ 21الى  11من  دطثة ري ادارة اللوجب يي اا  يلي  ال 65

 $0111أ 21الى  11من  ا   ثميريةااواز ي  التخطيطية ودورتي ري تويي  الورارا   66

 

 $0411أ22الى  24من  اات بية وا  تدامة اإلداريأالتمكي   67

 $0411أ22الى  24من  والصيي ةال  غيؤ  إلعميال ا  تراتيجيا ي يي  التخطيط  68

 $0411أ22الى  24من  و يي ي  اإلحالال وإعداد الصف الثيني من الوييدا  اإلدارية ا تراتيويي  69

 $0411أ22الى  24من  تهتيؤ مدطر جودة ماترف 70

 $0411أ22الى  24من  ادارة اا يريب ني تخدام تكنولوجيي ااعلومي   71

 $0411أ22الى  24من  ااكيت  والبكرتيرية ا تخدام الاي   اآللي ري أعميال 72
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 2319انريؤ 

 $0111أ11الى  1من  تنمية اا يرا  الوي و ية وا دارية للوييدة ا  تراتيوية 73

 $0111أ11الى  1من  فن اارا   والاروتوووال وم يرا  التعيمؤ مب وبير الشتصيي  74

 $0111أ11الى  1من  اوء ااتغيرا  الادطثة ريادارة تنظي  قطيع ادارة ال بويق  75

 $0111أ11الى  1من  العالقي  العيمة وا عالم ريالادطثة   ا تويتي 76

 $0111أ11الى  1من   يومي ري تطوير ا عميال 6تطبيق ا تراتيويي   77

 $0111أ11الى  1من  اا يرا  ااتودمة للبكرتيرية التنتيذطة 78

 

 $0411أ12الى  14من  وتودطم ي وويتية ادارة ا  ظمة اايليةترتن  التويرير  79

 $0411أ12الى  14من  ا جتميعيني تخدام و يئؤ التواصؤ  الذكيتخطيط العالقي  العيمة وا عالم  80

 $0411أ12الى  14من  إدارة النظ  اإل تيجية ري ظؤ معيطير الرصد البيئي 81

 $0411أ12الى  14من  إدارة ااوارد الم ريةأتمية تكنولوجيي ااعلومي  ري  82

 $0411أ12الى  14من  التتويض اإلداري ومدقؤ تاتيز اارؤو ي  83

 $0411أ12الى  14من  م يرا  ادارة الصراعي  والتالفي  والنزاعي  واغوط العمؤ 84

 

 $0111أ 22الى  21من  قييس وتاليؤ مخيطر التمويؤ قصير األجؤ 85

 $0111أ 22الى  21من  العالقي  العيمة وفن اارا   والاروتوووال والتعيمؤ مب وبير الشتصيي إدارة  86

 $0111أ 22الى  21من  ادارة وتطوير ال ييكؤ اايلية 87

 $0111أ 22الى  21من  ا يلي  اعداد التطط ال بويوية 88

 $0111أ 22الى  21من  م يرا  اادطر ااعتمد 89

 $0111أ 22الى  21من  ال  غيؤ ااوحدة لكيفة الوظيئفاجراءا   90

 

 $0411أ5/2الى  4/ 22من  العالقي  العيمة وبنيء  بكة اتصي   فعيلة ريالتميز  91

 $0411 5/2الى  4/ 22من  ال بويق واابيعي   إلدارة ااتكيملة اانظومة 92

 $0411 5/2الى  4/ 22من  اعيدة تدري  وتهتيؤ العيملي  ريتكنولوجيي ااعلومي  وأدوارتي  93

 $0411 5/2الى  4/ 22من  ا  ارافي إعداد ومراقبة تنتيذ ااواز ي  وتاليؤ  94

 $0411 5/2الى  4/ 22من  الووا   الوي و ية ري التاويوي  اإلدارية وتوقيب الوزاءا  95

 $0411 5/2الى  4/ 22من  معيطير األداء  ني تخداملل بويق  ااتميزة الوييدة 96
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2319و يو  ري  

13الى  9من  TQMال يملة إدارة الوودة  97  0111$ 

التغيير والتطوير ريالعالقي  العيمة  ألقبيم وا    يريأ اإلداريأالدور  98 13الى  9من    0111$ 

الوداوال اإللكترو ية ني تخدامإعداد الووائ  اايلية وفوي اعيطير اااي بة الدولية  99 13الى  9من    0111$ 

13الى  9من  إدارة اإل تيج وتادطد ااعيطير اإل تيجية 100  0111$ 

تلر ليلد الل ليليولؤ اللتلنلظليلمليلة فلي األجل لزة اللالكلومليلة اللعلربليلة  101 13الى  9من    0111$ 

13الى  9من  م يرا  التعيمؤ مب الويدة ووبير الشتصيي   102  0111$ 

 

23الى  16من  ترتن  التويرير وتودطم ي وويتية ادارة ا  ظمة اايلية 103  0411$ 

ا تراتيويي  العالقي  العيمة وتابي  الصورة الذتنية للمت بي   104 23الى  16من    0411$ 

العمالءمت را  األداء ري مويال قدمة  105 23الى  16من    0411$ 

23الى  16من  أمن ااعلومي  وأمن ال بكي  البلكية والال لكية وطر  حميطتهي 106  0411$ 

23الى  16من  ال بويق وا نداع ري قدم  العمالء وال بويق التعيال 107  0411$ 

23الى  16من   ا جتميعيمواقب التواصؤ  إلدارة الوييدطةاا يرا   108  0411$ 

 

21الى  23من  إدارة أمن ااعلومي  ري اات بي  اايلية 109  0111$ 

21الى  23من  درا ة الودو. اايلية وتوبي  اا روعي  110  0111$ 

لتطوير وتويي  األداء الم ري واات س ي  يومي 6ونطيقي  األداء ااتواز   111 21الى  23من    0111$ 

وااتيشعة ا  تراتيجيم يرا  التخطيط  112 21الى  23من    0111$ 

21الى  23من   الوي و يةال ئو   ومبئولي مدطريأتنمي  م يرا   113  0111$ 

21الى  23من  التدمي  ااصرفية وتنمية م يرا  إدارة قدمة العمالء 114  0111$ 

 

طوليو  4طو يو الى 33من  إدارة الضغوط والوقت والتتويض والتمكي  لبنيء الصف الثيني 115  0411$ 

للموارد الم رية ا  تراتيويةتاويق األتداف  116 طوليو  4طو يو الى 33من    0411$ 

طوليو  4طو يو الى 33من  إعداد وعرض التويرير اايلية للمراقبي  اايليي  117  0411$ 

الادطثة إلدارة أقبيم  ظ  ااعلومي  ا  تراتيويي  118 طوليو  4طو يو الى 33من    0411$ 

طوليو  4طو يو الى 33من   العيمةمن قالال العالقي   الاكومية للمنظمة الداقلياداره ال بويق  119  0411$ 

طوليو  4طو يو الى 33من   ااصرفيةالترويو التعيال للمنتوي   120  0411$ 
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 2319طوليو 

 $0111أ11الى  1من  تنمية م يرا  مبئولي ال ئو  الوي و ية ري ااصيرف 121

 $0111أ11الى  1من  تكنولوجيي ا تصيال ري العالقي  العيمة وا عالم الذكي  122

 $0111أ11الى  1من  م يرا  وا تراتيويي  التتيوض 123

 $0111أ11الى  1من  اا يرا  اإلدارية والبلووية للبكرتيرية النيجاة 124

 $0111أ11الى  1من  ال بويق واابيعي   مدطريأاعداد  125

 $0111أ11الى  1من  وتويي  وتاليؤ التادطي   التنتيذطة للوييدة العيمةالبيي ي   126

 

 $0411أ12الى  14من   ظ  التخطيط والرقينة وتاليؤ عمليي  اإل تيج 127

 $0411أ12الى  14من  م يرا  إعداد تويرير األداء وتويرير اابئولية 128

 $0411أ12الى  14من  تابي  الصورة الذتنية للمنظمةالعالقي  العيمة ودورتي ري  129

 $0411أ12الى  14من  التاليؤ اايلي وتخطيط وإعداد ااواز ي  130

 $0411أ12الى  14من  ا  تراتيويةتنمية اا يرا  الوي و ية واإلدارية للوييدة  131

 $0411أ12الى  14من  ERB ظيم  ني تخدام ظ  اداره موارد ال ركي   132

 

 $0111أ 22الى  21من   ظ  ااعلومي  اإلدارية ااعتمدة على تكنولوجيي الاي بي  133

 $0111أ 22الى  21من  م يرا  اإلتيكيت وفن التعيمؤ مب الوم ور ادراء ااكيت  134

 $0111أ 22الى  21من  ا مور اااي مية والووائ  اايلية واايزا يي  رياأل ظمة ااتطورة  135

 $0111أ 22الى  21من  إدارة العوود واانيقصي  ري م روعي  تكنولوجيي ااعلومي  136

 $0111أ 22الى  21من  واإلداريأ اايليل اد من التبيد  واايلية اإلدارية الرقينةري  اابتوبليةالتوج ي   137

 $0111أ 22الى  21من  اإلداريأوه يس للتميز  الذاتيةتنمي  اا يرا   138

 

 $0411أ8/1الى  1/ 22من  لإلدارة اإللكترو ية الادطثة ا  تراتيجياإلدارة والتخطيط  139

 $0411أ8/1الى  1/ 22من  مراجعة البيي ي  اايلية وتوثيق وتويي  الرقينة الداقلية 140

 $0411أ8/1الى  1/ 22من  نتطبيق متيتي  الوودة ال يملة اإلداريأتطوير األداء  141

 $0411أ8/1الى  1/ 22من  ا  تراتيويةقييدة التميز التنظيمي وتاويق األتداف  142

 $0411أ8/1الى  1/ 22من  اا يريب  مدطريأاداره اا يريب لغير  143

 $0411أ8/1الى  1/ 22من  وم يرا  ا تصيال  الوميعيوالعمؤ  الوييدةفنو   144
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 2319أغبطس  

 $0111أ2الى  4من  إدارة ااوارد الم رية ري ظؤ الوودة ال يملة ا تراتيويي  145

 $0111أ2الى  4من  التاليؤ اايلي وتخطيط وإعداد ااواز ي  146

 $0111أ2الى  4من  األر تة اإللكترو ية وإدارة االتي  والوثيئق 147

 $0111أ2الى  4من  ظؤ التكنولوجيي الادطثة ريالتنبت نياخيطر وادارة ا زمي   148

 $0111أ2الى  4من   العلميم يرا  البان  149

 $0111أ2الى  4من  التميز وا نداع ري اداره األصوال واامتلكي   150

 

 $0411أ22الى  12من  تهمي  ال بكي  والنظ  الداقلية للمت بة من الورصنة والتخري  151

 $0411أ22الى  12من  تخطيط وجدولة أعميال الصيي ة 152

 $0411أ22الى  12من  م يرا  التعيمؤ من األ ميط ااختلتة للعمالء 153

 $0411أ22الى  12من  إعداد وتهتيؤ أقصيئي العالقي  العيمة 154

 $0411أ22الى  12من  إعداد ال ييكؤ التنظيمية وتوصيف الوظيئف وتويي  األداء 155

 $0411أ22الى  12من  ا يلي  التخلص من ااخزو  الراود 156

 

 $0411أ29الى  22من  التاليؤ اايلي وتخطيط وإعداد ااواز ي  157

 $0411أ29الى  22من  ااعيطير الدولية الادطثة للرقينة وااراجعة 158

 $0411أ29الى  22من  تويي  اداء ادارة ال بويق 159

 $0411أ29الى  22من  التدمة ااتميزة والعنيطة التيئوة نيلعمالء 160

 $0411أ29الى  22من  للتتيوض  الادطثةاأل س  161

 $0411أ29الى  22من  DCA نمنهوي التخطيط ا  تراتيجي  162
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 2319 متمار  

الوي و يةواللوائا  األ ظمةعلى تنتيذ  الرقينة 163 2الى  1من    0111$ 

نطيقي  األداء ااتواز أ ني تخدامقييس وتوي  وتيءة األداء اايلي واااي بي  164 2الى  1من    0111$ 

البنئة علىتكنولوجيي ااعلومي  و يي ي  الاتيظ  165 2الى  1من    0111$ 

ااب ندطة وقطيني  الضمي  ا عتميدا  166 2الى  1من    0111$ 

مكيت  ا دارة العليي مدطريأتنمية م يرا   167 2الى  1من    0111$ 

2الى  1من   ااتثرة اإلعالميةاا يرا   168  0111$ 

 

أ 169
 
12الى  2من  أمن و رية ااب ندا  وطر  حتظ ي وتصنيت ي وأر تتهي إلكترو يي  0411$ 

12الى  2من  إدارة العوود واانيقصي  ري م روعي  تكنولوجيي ااعلومي  170  0411$ 

ا  ارافي إعداد ااواز ي  ال  غيلية واايلية وتاليؤ  171 12الى  2من    0411$ 

12الى  2من  ا  يلي  الادطثة لتمبيط اجراءا   ظ  العمؤ ري ظؤ منهج الوودة ال يملة 172  0411$ 

12الى  2من  دور الوييدا  ري تدعي  البلوك ا قالقي ري اانظمة 173  0411$ 

لعمليي  اداره العوود واا ترطي   الرقميالتاوال  174 12الى  2من    0411$ 

 

إدارة ااوارد الم رية ري ظؤ الوودة ال يملة ا تراتيويي  175 19الى  12من    0111$ 

وتخطيط ا عميالاا يرا  ااتكيملة ري جدولة  176 19الى  12من    0111$ 

19الى  12من  تويي  األداء اات س ي وإعداد تويرير األداء واابئولية 177  0111$ 

ناب  احتييجي  اات بةاعيدة تند ة ااوارد الم رية  178 19الى  12من    0111$ 

19الى  12من  م يرا  التتيوض وإنرام العوود وإتميم الصتوي  179  0111$ 

19الى  12من  إدارة العالقي  العيمة من قالال متغيرا  العواة وتكنولوجيي ااعلومي  180  0111$ 

 

اااي بي م يرا  إعداد ااواز ي  ال  غيلية واايلية لغير  181 26الى  22من    0411$ 

26الى  22من  النظ  الوي و ية واإلدارية واايلية للبلدطي  واإلدارا  ااالية 182  0411$ 

26الى  22من  ننيء منظومة عالقي  العمالء   183  0411$ 

26الى  22من  دور  ظ  ااعلومي  اإلدارية ري صنب الورارا  184  0411$ 

وبنيء فرقي العمؤ ا تصيالم يرا   185 26الى  22من    0411$ 

26الى  22من  إدارة اا يريب ري مويال ال  نيد والبنيء 186  0411$ 
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2319أوتوبر    

13الى  6من  أ يلي  حتظ ااعلومي  ري الوحدا  الاكومية 187  0111$ 

ا  ارافي إعداد ومراقبة تنتيذ ااواز ي  وتاليؤ  188 13الى  6من    0111$ 

13الى  6من  دور تكنولوجيي ااعلومي  ري التعلي  العيلي 189  0111$ 

13الى  6من  اإلنداع والتميز ري اإلدارة ري ظؤ منهج الوودة ال يملة 190  0111$ 

الوييدطة وبنيء الودرا تنمية اا يرا  اإلدارية للمدراء الودد  191 13الى  6من    0111$ 

13الى  6من   اإلدارية والرقينةري التاويق  الادطثةا تويتي   192  0111$ 

 

11الى  13من  ننيء النظيم اايلي وأ س تطويره 193  0411$ 

ادارة العالقي  العيمة ريالتميز  194 11الى  13من    0411$ 

11الى  13من  اإلدارة ا  تراتيوية ل وودة ال يملة 195  0411$ 

تويرير األداء واابئوليةتويي  األداء اات س ي وإعداد  196 11الى  13من    0411$ 

11الى  13من  تنمي  م يرا  ا لويء والعرض والتودط   197  0411$ 

11الى  13من  م يرا  تطبيق ا تراتيويي  التعلي  الن ط و عزيز ممير يت   198  0411$ 

 

24الى  23من  تاويق الرييدة والتميز للمت بي  199  0111$ 

ااتودمة للتاويوي  ا دارية وادارة اانيزعي  اإلدارية التونيي  200 24الى  23من    0111$ 

الودارا  ري قييس األداء الوظيتي والتدري  ا تخدام 201 24الى  23من    0111$ 

وتطبيوي اإلدارة التعيلة للم ترطي  وااخيز :  ظ   202 24الى  23من    0111$ 

24الى  23من   والوي و ية اايليةوتونيي  اعداد واداره العوود والاد من ااخيطر  ا تراتيويي  203  0111$ 

24الى  23من  أ س وإعداد قطة ال  غيؤ 204  0111$ 

 

وإدارة األمواال ا   ثميرأ ا تراتيويي  205 31الى  21من    0111$ 

الورقية وا لكترو يةامن الوثيئق وااب ندا   206 31الى  21من    0111$ 

31الى  21من  ادارة ال بويق واابيعي  207  0111$ 

31الى  21من  ااراجعة اايلية واإلدارية لضمي   الم  األداء  208  0111$ 

31الى  21من  تنمية م يرا  الوييدا  ااصرفية 209  0111$ 

31الى  21من  النمي ج الادطثة ري إعداد ال ييكؤ التنظيمية والوصف الوظيتي 210  0111$ 
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 2319 وفمار 

 $0111أ 1الى  3من  ال ئو  ا دارية والتطوير اإلداريأ ريتطوير  ظ  العمؤ  211

 $0111أ 1الى  3من  اإلداريأجرائ  الوظيتة واوانط التبيد  212

 $0111أ 1الى  3من  ا يلي  تر يد اإل تي  ري مويال ال راء والتخزين 213

 $0111أ 1الى  3من  الم رية ناب  احتييجي  اات بةاعيدة تند ة ااوارد  214

 $0111أ 1الى  3من  وا نتكيرإدارة التغيير وتنمية طيقي  اإلنداع  215

 $0111أ 1الى  3من  ننيء منظومة ااوارد الم رية ااتكيملة 216

 

 $0411أ14الى  13من  ا  تراتيويةصييغة األتداف والتطط   217

218 EFQM وفق معيطير اات س يالتميز   $0411 14الى  13من  الوودة ا وروبية 

 $0411أ14الى  13من  اايلية اإلدارة وتهتيؤاعداد  219

 $0411أ14الى  13من  العمليي  اإلدارية لنظ  ااعلومي  220

 $0411أ14الى  13من  B.O.O Tالوواعد الوي و ية ري عوود  221

 $0411أ14الى  13من  مت را  األداء لتعزيز الودرا  التنيفبيةتابي  أداء اانظمة من قالال  222

 

 $0111أ 21الى  11من  التنمية اابتدامة ا تراتيويي  223

 $0111أ 21الى  11من  إدارة مراوز ااعلومي  و ظ  دع  الورار 224

 $0111أ 21الى  11من  ري ظؤ الطوارئ والضغوط وا تصي  قييدة األزمي   225

 $0111أ 21الى  11من  إصدار النود واتالف  و ئو  التزائن ري ااصيرف ااروزية 226

 $0111أ 21الى  11من  تطويرهوأ س  اايليقطوا  ننيء النظيم  227

 $0111أ 21الى  11من  ادارة العالقي  العيمة ريالتميز  228

 

 $0411أ22الى  24من  ااب  تيي  ريادارة التنمية والتخطيط ل تدمي  العيمة  229

 $0411أ22الى  24من  الابيني  اايلية الادطثة وتتبير اآلداءا  اايلية وتويي  ا ارار اايلية 230

 $0411أ22الى  24من   ظ  ااعلومي  ري قدمة اإلدارة 231

 $0411أ22الى  24من  اااي بة التيصة نهمور الورد و بوييتهي وان يء الووائ  اايلية 232

 $0411أ22الى  24من  إدارة الوقت واغوط العمؤ 233

 $0411أ22الى  24من  قي وني أقصيئيتنمية م يرا   234
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 2319ديبمار 

 $0111أ2الى  1من  أ يلي  اتخي  الورارا  ني تخدام الاي   اآللي 235

 $0111أ2الى  1 من إن يء ورصد تنتيذ ااواز ي  وتالليؤ اات را  236

 $0111أ2الى  1من  التدقيق وااراجعة ري ااصيرف 237

 $0111أ2الى  1من  ري ظؤ الطوارئ والضغوط وا تصي  قييدة األزمي   238

 $0111أ2الى  1من  ا عداد التني للمب  يرين الوي و ي   239

 $0111أ2الى  1من  وإعيدة ال يكلة وا  تاوا  ا  دميج 240

 

 $0111أ12الى  2من  الابيني  مدطريأ م يرةتنمية  241

 $0111أ12الى  2من  أمن وحميطة  ظ  ااعلومي  ري اات بي  242

 $0111أ12الى  2من   ظ  الرقينة الداقلية والتدقيق 243

 $0111أ12الى  2من  الوودة ال يملة ري قدمة العمالء أ ظمةتطبيق  244

 $0111أ12الى  2من  وزييدة و ء العيملي  تابي  أ يلي  الراي الوظيتي 245

 $0111أ12الى  2من  ااتكيملة اللوجب يةا  س العلمية لل راء والتخزين وا  ظمة  246

 

 $0411أ19الى  12من  وادوا  تطوير ا داء اايلياادطر  247

 $0411أ19الى  12من  إدارة الاو بة و ظ  ااعلومي  248

 $0411أ19الى  12من  الذاتية وه يس للتميز ا داريأتنمية اا يرا   249

 $0411أ19الى  12من  تاويق الرييدة والتمييز اإلداري ري الدوائر وا ج زة الاكومية 250

 $0411أ19الى  12من   التكلتةودورتي ري تختيض  ا  تراتيوية التكلتةأدوا  اداره  251

 $0411أ19الى  12من  اابيعي   إلدارة الرئنبيةمت را  األداء  252

 

 $0111أ26الى  22من  إدارة ااخيطر واألزمي  اايلية 253

 $0111أ26الى  22من  اإلداريأإدارة الوودة والتميز  254

 $0111أ26الى  22من   B.O.T الوواعد الوي و ية ري عوود  255

 $0111أ26الى  22من  م يرا  الربط ني  اابير الوظيتي والتدري  256

 $0111أ26الى  22من  ا س ادارة ااخيز  وتاليؤ ومراقبة ااخزو  257

 $0111أ26الى  22من  العالقي  العيمة واارا   ادطريأاا يرا  ااتكيملة  258
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 9102يناير 

0 
Bank law 

 $ 0011 12الى  6أالويترة 
 قي و  البنوك

9 
certified office manager 

أ$ 9111  22الى  13أإ طنبوال 
 مدطر مكت  معتمد

3 
certified contracts manager 

 $ 0011  29الى  23أالويترة 
 مدطر ادارة العوود ااعتمد

4 
executive management certificate 

أ$أ9111  29الى  23أدبي
 اإلدارة التنتيذطة

 9102فبراير 

0 
certified project manager 

 $ 0011  12الى  3أالويترة 
 مدطر م روع معتمد

6 
certified quality manager 

أ$أ9111  19الى  13أإ طنبوال 
 مدطر جودة معتمد

7 
certified team leader 

 $ 0011  26الى  11أ رم ال يخ 
 قيئد فريق معتمد

8 
certified sales manager 

أ$أ9111  26الى  11أدبي
 مدطر مبيعي  معتمد

 9102مارس 

2 
certified social media professional 

 $ 0011  12الى  3أالويترة 
 معتمد و يئؤ ا عالم ا جتميعية اا نية

 ااتخصصة ال  يدا  وحدة ثي يي: قطة          
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01 

international professional diploma in 

executive management  أ$أ9111  19الى  13أإ طنبوال

 الدنلوم اا نية ري اإلدارة التنتيذطة

00 
certified audit manager 

 $ 0011  26الى  11أالويترة 
 مدطر تدقيق معتمد

09 
Islamic banking & finance 

أ$أ9111  26الى  11أدبي
 التدمي  ااصرفية اإل المية والتمويؤ

 9102ابريل 

03 
emirates certified public accountant 

 $ 0011  16الى  1أالويترة 
 ماي   قي وني معتمد من اإلميرا 

04 
legal terms and contract translation 

 $ 0011  16الى  1أالويترة
 الصييغة الوي و ية وترجمة العوود

00 
certified professional internal auditor 

 $ 0011  23الى  14أ رم ال يخ 
داقلي منهي معتمدمدقق   

06 
intellectual property lawأ

 $ 0011أ33الى  21أالويترة 
أقي و  االكية التكرية )ني  الواقب والتييال(

  9102يونيو 

07 
six sigma /lean six sigma green /black beltأ

 $ 0011أ 12الى  9أالويترة 
أ تة  يومي )حزام أقضر/أ ود(

08 
certified chief executive officer 

أ$أ9111  22الى  16أإ طنبوال 
 اادطر التنتيذي ااعتمد

02 
certified marketing manager 

أ$أ9111  22الى  16أدبي
 مدطر  بويق معتمد

 9102يوليو 

91 
international financial markets law 

 $ 0011  16الى  1أالويترة 
اايلية الدوليةقي و  األ وا    

90 
certified professional senior auditor 

أ$أ9111  16الى  1أإ طنبوالأ
 مدقق حبيني  معتمد

99 
corporate law 

 $ 0011  23الى  14أالويترة 
 قي و  ال ركي 
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93 
bank law 

أ$أ9111  33الى  21أميليزطي
 قي و  البنوك

 9102أغسطس 

94 
certified office manager 

 $ 0011  21الى  12أالويترة 
 مدطر مكت  معتمد

90 
certified contracts manager 

 $ 0011  21الى  12أالويترة
 مدطر ادارة العوود ااعتمد

 9102سبتمبر 

96 
executive management certificate 

 $ 0011  13الى  1أالويترة 
 اإلدارة التنتيذطة

97 
certified project manager 

أ$أ9111  11الى  2أإ طنبوالأ
 مدطر م روع معتمد

98 
certified quality manager 

 $ 0011  24الى  12أالويترة
 مدطر جودة معتمد

92 
certified team leader 

أ$أ9111  24الى  12أميليزطي
 قيئد فريق معتمد

  9102أكتوبر 

31 
certified sales manager 

 $ 0011  12الى  6أالويترة 
 مدطر مبيعي  معتمد

30 
certified social media professional 

أ$أ9111  12الى  6أدبي
 معتمد و يئؤ ا عالم ا جتميعية اا نية

39 

international professional diploma in 
executive management  0011  22الى  13أالويترة $ 

 الدنلوم اا نية ري اإلدارة التنتيذطة

33 
certified audit manager 

أ$أ9111  29الى  23أإ طنبوال 
 مدطر تدقيق معتمد

 9102نوفمبر 

34 

Islamic banking & finance 

أالويترة 
 12الى  3

  وفمار
 التدمي  ااصرفية اإل المية والتمويؤ $ 0011
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30 
emirates certified public accountant 

أإ طنبوال 
 12الى  3

  وفمار
أ$أ9111

 ماي   قي وني معتمد من اإلميرا 

36 
legal terms and contract translation  

أالويترة 

 19الى  13

  وفمار
0011 $ 

 الصييغة الوي و ية وترجمة العوود

37 
certified professional internal auditor 

أ رم ال يخ 
 26الى  11

  وفمار
0011 $ 

 مدقق داقلي منهي معتمد

38 
intellectual property lawأ

أإ طنبوال 
 26الى  11

أ وفمار
أ$أ9111

 قي و  االكية التكرية )ني  الواقب والتييال(

 9102ديسمبر 

32 
six sigma /lean six sigma green /black beltأ

أالويترة 
 13الى  1

أديبمار
0011 $ 

  تة  يومي )حزام أقضر/أ ود(

41 
certified chief executive officer 

أإ طنبوال 
 11الى  2

 ديبمار
أ$أ9111

 اادطر التنتيذي ااعتمد

40 
certified marketing manager 

أالويترة
 24الى  12

 ديبمار 
0011 $ 

 مدطر  بويق معتمد

49 
certified professional senior auditorأ

أإ طنبوال 
 31الى  22

أديبمار 
أ$أ9111

 مدقق حبيني  معتمد

 

وحدة ال  يدا  ااتخصصة ازيد من ااعلومي  طمكنك  التواصؤ مب  

أ/ ريهي   يل  مدطر التدري   

أ33231364933233/33231336333691اب: جوال/واتس 

Rsalemarabhous@gmail.com 

أ3323232266323- 3323231233213 :فاكس                      3323231233693 –أ3323231233223:هاتف

أ

أ

mailto:Rsalemarabhous@gmail.com
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أالو طي  ااتادة ا مريكية –جيمع  ميزوري  وااعتمد من

  شهر يناير

ادارة ا عميالميجبتير  1 11الى   إ طنبوال    $ 9211  من 6  

24الى   الويترة   ميجبتير ادارة التعلي  2 $ 9011 من 13  

31الى   إ طنبوال   ميجبتير التخطيط ا  تراتيجي 3 $ 9211 من 20  

  شهر فبراير

الى 3من 14 الويترة   ميجبتير إدارة ااوارد الم رية 4  9011 $  

21الى  13من  الويترة   ميجبتير ادارة العالقي  العيمة 5  9011 $  

22الى  11من  إ طنبوال   ميجبتير ادارة النتط والغيز 6  9211 $  

  شهر مارس

14الى  3من  دبي  ميجبتير ادارة الدواء 7  9211 $  

21الى  13من  الويترة  tot ميجبتير تدري  ااتدربي  8  9011 $  

22الى  11من  إ طنبوال   ميجبتير ا دارة اادر ية 9  9211 $  

  شهر ابريل

12الى  1من  إ طنبوال   ميجبتير ادارة اعميال 10  9211 $  

22الى  14من  إ طنبوال   ميجبتير ادارة اايلية 11  9211 $  

ميطو 2 –انريؤ  21 إ طنبوال   ميجبتير ادارة عالقي  العيمة 12   9211 $  

 شهر يونيو

$ 9011 من 20 الى 19 الويترة   ميجبتير ادارة ال تو  الوي و ية 13  

21الى  16من  إ طنبوال  tot ميجبتير تدري  ااتدربي  14  9211 $  

21الى  16من  دبي ميجبتير ادارة الرعيطة الصاية 15  9211 $  

 املاجستريات  وحدة ثالثا: خطة      
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 شهر يوليو

12الى  1من  الويترة   ميجبتير ادارة اعميال 16  9011 $  

22الى  14من  الويترة   ميجبتير ادارة ال تو  اايلية 17  9011 $  

22الى  14من  الويترة   ميجبتير غبيؤ امواال 18  9011 $  

 شهر اغسطس

29الى  12من  الويترة   ميجبتير ادارة التخطيط ا  تراتيجي 19  9011 $  

29الى  12من  إ طنبوال   ميجبتير ادارة ااوارد الم رية 20  9211 $  

  شهر سبتمبر

12الى  1من  الويترة   ميجبتير ادارة اادر ية 21  9011 $  

19الى  2من  إ طنبوال   ميجبتير غبيؤ امواال 22  9211 $  

26الى  12من  دبي  ميجبتير ادارة ااوارد الم رية 23  9211 $  

26الى  12من  ميليزطي   ميجبتير ادارة عالقي  العيمة 24  9211 $  

  شهر اكتوبر

11الى  6من  الويترة   ميجبتير ادارة ااب  تيي  25  9011 $  

24الى  13من  إ طنبوال            ميجبتير ادارة قدمي  الاكومية 26  9211 $  

31الى  23من  دبي  ميجبتير ادارة اعميال 27  9211 $  

31الى  23من  ميليزطي   ميجبتير ادارة التعلي  28  9211 $  

  شهر نوفمبر

$ 9011  14الى  3من  الويترة   ميجبتير ادارة النتط والغيز 29  

$ 9211  21الى  13من  إ طنبوال   ميجبتير ا دارة الدوائية 30  

22الى  11من  دبي  ميجبتير ادارة ااب  تيي  31  9211 $  

ا  تراتيجي طميجبتير التخطي 32 2/12الى  11/ 24من ميليزطي     9211 $  

  شهر ديسمبر

$ 9011  12الى  1من  الويترة  ميجبتير ادارة التخطيط ا  تراتيجي 33  

$ 9211  19الى  2من  إ طنبوال   ميجبتير ادارة ااوارد الم رية 34  

$ 9011  26الى  12من  الويترة  ميجبتير ادارة اعميال 35  

$ 9211  26الى  12من  إ طنبوال   ميجبتير ادارة العالقي  العيمة 36  
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أ

  يئ  مدطر التدري  طمكنك  التواصؤ مب عن وحد ي اايجبتير وااتتمرا  ازيد من ااعلومي 

أأ /  يرة عبد الوواد 
أ 11910126840696 جوال:

SaraGwadi@Gmail.Com 

AhadHR.orgSaraGwadi@ 
أ3323232266323 –أ3323231233213 فاكس:      3323231233223 –أ3323231233693 هاتف:

 

 

 

 

 

0 

 ااتتمر العربي البيدس 

$0111 ابريل  12- 14 إ طنبوال  أتكنولوجيي ادارة البلدطي   

 (ااد  الذوية)

9 
 ااتتمر العربي الثيني 

$0111 يونيو 23- 16 إ طنبوال    
 دور الاوومة ري مكيفاة التبيد اإلداري أأ

3 
 ااتتمر العربي الثيمن 

$0111 ديسمرب 26ايل   22 الويترة   
 التطوير اإلداري ري اات بي  الاكومية أأ

 رابعا: وحده املؤمترات

mailto:SaraGwadi@Gmail.Com
mailto:SaraGwadi@Gmail.Com
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 British -NCC Education صيدرة من:

  ) Ofqual)العيمة للتنظي  والرقينة على ااتتال  وا متاي ي  والتوييمي  الارططي ية  ال يئة من:معتمده وأ

أ(QAA)للرقينة على جودة التعلي  العيلي الارططيني  العيمةوال يئة 

أالر وم ب$ أااكي أالتيريخ الن لللللللللللللللللللللللللللللللللللللليط م

أ2319  ر طنيطر 

1 

  E-business  يدة ال بكة العنكبوتية ري عيل  األعميال 

أ1233أالويترةأ 12الى  6 C 15      GLH 36  

أF/502/8321رق  ااتتؤ -   Level 4اابتو. الراشب ري التعلي  الارططيني

2 

   للللللللللللللليدة إدارة اان آ  التويرية

أ1233أالويترة  22الى  13 C 10  -  GLH 60 

أT/504/0966أرق  ااتتؤ-أأأLevel 3اابتو. الثيلن ري التعلي  الارططيني

أ2319 ر  ر فاراط

3 

   للللللللللللللليدة تكنولوجيي اإلدارة ال بويوية 

أ1233أالويترةأ12الى  3 C 15   GLH 48  

أK/503/0225رق  ااتتؤ -   Level 4اابتو. الراشب ري التعلي  الارططيني

4 

   للللللللللللللليدة اإلدارة الو طى

أ1233أالويترة  26الى  11 C 15  -  GLH 36  

أL/502/8323أرق  ااتتؤ-أأأLevel 4اابتو. الراشب ري التعلي  الارططيني

 خامسا: وحدة الشهادات االكادميية
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أ2319  ر ميرس 

5 

   للللللللللللللليدة دوره ااوارد الم رية ري منظمي  ا عميال 

أ1233أالويترةأ19الى  13 C 15   GLH 48  

أR/503/3779ااتتؤ  رق -    Level 5اابتو. التيمس ري التعلي  الارططيني

6 

   للللللللللللللليدة إدارة العمليي 

أ1233أالويترةأ 26الى  11 C 15  -  GLH 48  

أD/503/3784ااتتؤ  رق -   Level 5 اابتو. التيمس ري التعلي  الارططيني

أ2319  ر انريؤ 

7 

   للللللللللللللليدة اااي بة وا قتصيد 

أ1233أالويترةأ 16الى  1 C 10    H48 G L 

أM/504/0965رق  ااتتؤ -   Level 3 اابتو. الثيلن ري التعلي  الارططيني

8 

   للللللللللللللليدة ا تراتيويي  ال بويق الدولي 

أ1233أالويترةأ 33الى  21 C 15    GLH 36  

أM/502/7908ااتتؤ  رق -   Level 7 اابتو. البيشب ري التعلي  الارططيني

أ2319  ر طو يو 

9 

   للللللللللللللليدة إدارة ا فراد 

أ1233أالويترةأ 12الى  9 C 15    GLH 36  

أM/502/7911رق  ااتتؤ -   Level 7 اابتو. البيشب ري التعلي  الارططيني

11 

   للللللللللليدة البيي ي  ا  تراتيوية للعمليي 

أ1233أالويترة  22الى  16 C 15  -  GLH 36  

أA/502/7913أااتتؤ رق -أأأLevel  7اابتو. البيشب ري التعلي  الارططيني

أ2319  ر طوليو 
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11 

  PMP  للللللللللللللليدة إدارة اا روعي  

أ1233أالويترةأ16الى  1 C 30    GLH 36  

أH/502/5993ااتتؤ  رق -   Level 7 اابتو. البيشب ري التعلي  الارططيني

12 

   للللللللللللللليدة م يرا  ا تخدام الاي   ا لي 

أ1233أالويترةأ 23الى  14 C 10    H50 G L 

أJ/504/0728رق  ااتتؤ -    Level 3اابتو. الثيلن ري التعلي  الارططيني

أ2319  ر أغبطس 

13 

   يدة إدارة منظمي  ا عميال الادطثة

أ1233أالويترةأ 21الى  12 C 15  -  GLH 36 أ

أJ/502/9275أرق  ااتتؤ-أأأ Level 4اابتو. الراشب ري التعلي  الارططيني

14 

   يدة ف    لوك اابتهلك ري ظؤ التاو   ا قتصيدطة

أ1233أالويترة  21الى  12 C 10  -  GLH 36  

أT/503/3774أرق  ااتتؤ-أأأLevel 5 اابتو. التيمس ري التعلي  الارططيني

أ2319 ر  ر  متما

15 

   يدة اإلدارة ا  تراتيوية

أ1233أالويترة  13الى  1 C 15  -  GLH 36 

أT/502/7912أرق  ااتتؤ-أأأLevel 7 اابتو. البيشب ري التعلي  الارططيني

16 

   يدة دور اإلدارة اايلية ري دع  اتخي  الورار

أ1233أالويترة  24الى  12 C 15  -  GLH 36  

أR/502/8324أرق  ااتتؤ-أأأLevel 4 اابتو. الراشب ري التعلي  الارططيني

أ2319 ر  را وتوب

17 
   يدة م يرا  ا تصيال اإلداريأ

أ1233أالويترة 12الى  6
GLH 84  -  C15 
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أY/502/9572أرق  ااتتؤ-أأLevel  4 اابتو. الراشب ري التعلي  الارططيني

18 

   يدة إدارة ااعلومي  وااعرفة

أ1233أالويترة  29الى  23 C 15  -  GLH 36  

أK/502/7907أرق  ااتتؤ-أأأLevel  1الارططينياابتو. البيشب ري التعلي  

أ2319  ر  وفمار 

19 

   للللللللللللللليدة أ س عل  ا قتصيد 

أ1233أالويترةأ 12الى  3 C 15    GLH 48  

أJ/502/8322رق  ااتتؤ -   Level 4 اابتو. الراشب ري التعلي  الارططيني

21 

   يدة علوم الاي   اآللي للمتخصصي 

أ1233أالويترة  26الى  11 C 10  -  GLH 70  

أF/504/0727أرق  ااتتؤ-أأأ Level 3 اابتو. الثيلن ري التعلي  الارططيني

أ2319  ر ديبمار 

21 

   يدة ف    لوك اابتهلك ري ظؤ التاو   ا قتصيدطة

أ1233أالويترة  13الى  1 C 10  -  GLH 36  

أT/503/3774أرق  ااتتؤ-أأأLevel 5 اابتو. التيمس ري التعلي  الارططيني

22 

   يدة مكيفاة التبيد اايلي

أ1233أالويترة   24الى  12 C 15  -  GLH 36  

أK/502/7910أرق  ااتتؤ-أأأLevel 7 اابتو. البيشب ري التعلي  الارططيني

األكيدطميةوحدة ال  يدا   ازيد من ااعلومي  طمكنك  التواصؤ مب  

أ/ ريهي   يل  مدطر التدري   

33231364933233/33231336333691اب: جوال/واتس   

Rsalemarabhous@gmail.com 

3323232266323- 3323231233213 :فاكس                 3323231233693 –أ3323231233223:هاتف  
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