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 معـــــا للتميــــــز ... معــــا نصنع النجـــــاح
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LNSTITUTE   HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT  

 ععفدمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼةمبـظرةمعلؿؼؾؾقةمظؿؾؾىماحؿقاجاتماظلــــوقميفمجماالتماظؿـؿقــــــةم تأسس

 اظؾشرؼةموتؽـوظوجقامادلعؾوعاتموتؼدؼممطلمعامػومجدؼــــــــدميفمػذاماجملاالتماظيتمتلاسدمسؾـــــى

 .وذظكممباظؿعاونمععمطربىمذرطاتمتؽـوظوجقامادلعؾوعــــــــاتماألصرادموادلؤدلاتاالرتؼاءممبلؿوىمم

 وغظرًامظؾؿطورمادلؿالحقماظذيمؼشفدهماظعاملميفمتؼـقةمادلعؾوعـــــات،مطانمظزاعامسؾقـامأنمغواطبمػـــذام

 اظؿطورماظلرؼع،صأخذغامسؾيمساتؼـاماإلدلاممبؽلمعاػومجدؼدموصرؼدمتػرزهمتؼـقةمادلعؾوعات،م

 اظعادلقةمأطربماألثرميفمأنمغالحقمذظكماظؿطــــــــورموأنمغـؼلمإظيموطانمظؾؿعاونمععمطربيماظشرطات

 .اظلوقمعامتوبلمإظقهماآلخرونمعنمخربةميفمػذاماجملالم

 غلعىمظالرتؼاءمباجملؿؿعموإطلابماألصرادموادلؤدلاتماخلربةماظؽاصقةميفمجماالتمتؽـوظوجقـــا حنن

 ادلعؾوعاتموجماالتماظؿـؿقةماظؾشرؼةمعنمخاللمتزوؼدمدوقماظعؿلممبدربنيمذوىمطػاءةمساظقةمعـــــنم

 اظداخلمواخلارجميفمطلماجملاالتمحؿىمغصؾحمضادرؼنمسؾىمعلاؼرةمسصرمادلعؾوعاتماظذيمالمعؽانم

 صقهمإالمدلنمظدؼفمماألدواتماظالزعةمظؾؿعاؼشمععمػذاماظعصرمصأبؾحمظدؼـاماظعدؼدمعنماحلؾولمادلؾؿؽرةمم

 ساعة.يفماظعدؼدمعنماجملاالتمظؽيمغؼدعفامظعؿالئـامدواءمطاغوامأصرادمأومذرطاتمأومجفاتم

معهد تنمية املوارد البشرية        
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ميفمجمـالممممممممواظعاعؾنيممبعفدمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼةمباألطادميقةماظؾقؾقةمأنمؼعودر  ـــيسممم  إظقؽممعنمخاللمػذهمادلؤدلةماظرائـدة

اظؿدرؼبمواظيتمتعدمعنمأصضلمبقؽاتماظؿدرؼبمادلؿوصرةميفمبالدغاماحلؾقؾةمعنمحقثمتوصريمطلمعؿطؾؾاتماظؿدرؼبمعنمبقؽةمعـــادـؾـةممممم

وطذظكمبػوةماخلرباءمعنمخاللمتواجدػممباألطادميقةماظؾقؾقةمطأسضاءمػقؽةمتدرؼسموممامزادغامضوةمػوماغضؿامماألطادميقةماظؾقـؾـقـةمممم

إظيموزارةماظؿعؾقمماظعاظيمواظذيمأطلؾـامبؾغةمادلؤدلاتماظعاعةموظؽنممبوابػاتمتـػقذمخابةمصؿنمخاللماإلداراتمواألضلاممداخلم

مإدارةممممممممم مإظـي ادلعفدمغؼوممبؿلقريمسفؾةماظعؿلمواظيتمتؿؿـلميفمإدارةماظشؤونماإلدارؼةمواألضلامماظؿابعةمهلامطوادرمعؿكصصةمبـاإلاـاصـة

مواظـذيممممممم اظؿدرؼبموػيماظعصبماظرئقليمظؾؿعفد.مرأؼـامأنمؼؿؾعمػذهماإلدارةمجمؿوسهمعنماألضلاممادلفؿةمعـلمضلمماظؿعؾقممادللؿـؿـر

مسـؾـيممممممممممممممممم مواظـذيملصـل مادلـعـؾـوعـات خيؿصممبـحماظدبؾوعاتماظؿكصصقةموادلاجلؿريمادلفينميفمسدةمختصصاتموطذظكمضلممتؼـقة

جمؿوسهمعنماالسؿؿاداتمعنماظشرطاتماظعادلقةمميفمػذاماجملالمأػؿفاممأطادميقةمعقؽرودوصتموضلممادلواردماظؾشرؼةمعفؿؿهمإسـدادمم

موادلـؤ ـراتممممممممممممممممممم مورمماظـعـؿـل مظـؿـــػـقـذ وتـػقذماظرباعجماإلدارؼةموادلاظقةمواظرباعجماظػـقةمادلؿكصصةموضلمماظؿعاونمواظعالضاتماظدوظقة

 اظؿدرؼؾقةمبفذهماألضلامموشريػامعنماألضلاممادللاغدةموادللاسدةميفمتـػقذماألسؿال.

ؼلرغامأنمغعؾؿؽممبعودةمععفدمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼةمظؾعؿلمععؽمموتؾؾقةممجقعمرؾؾاتؽمموتـػقذمخططؽمماظؿدرؼؾقةماظطؿوحةموطذظكم

مدـــةمممممممممممم محـواظـي إعؽاغقةمتصؿقممبراعجمتدرؼؾقةمخابةمبؽممظؿؾيبماحؿقاجاتؽمموتلاػممميفمرصعمعنمعلؿويمطوادرطممبعدمتوضـ مدام

وذظكمظؾؿعدؼلميفمبعضماظؾوائحماظؿدرؼؾقةمواإلدارؼةمحؿىمتؿؿاذىمععمعؿطؾؾاتماظعصرمصـقنمسؾيمادؿعدادمتاممالدؿؼؾالمرؾؾاتـؽـمممم

 وغرصقمظؽممغلكةماظؽرتوغقةمعنمخطؿـاماظؿدرؼؾقةمهلذهماظلـةمغأعلمأنمجتدونمصقفامعامتؾقـونمسـهمعنمبراعجمضقؿةموعػقدة.ممممممم

األكادميية الليبية      

  THE LIBYAN ACADEMY  



 

6  

 معهد تنمية املىارد البشرية
يٍ إدارٌح ًيانٍو    يٍالدٌح ًىٌ ميارص إخرصاصاذو يف رلال ذذرٌة ًذنًٍح ادلٌارد انثشزٌح يف خمرهف اجملاالخ )                     7241( نظنح 89يعيذ ذنًٍح ادلٌارد انثشزٌح ينذ إَشائو تقزار يذٌز عاو أكادميٍح انذراطاخ انعهٍا رقى )                     تــذأ

 دلؤطظاخ ادلشاهبح يف انذاخم ًاخلارج . ع ا( ًادلشاركح يف إخزاء انذراطاخ ًانثحٌز ًذقذٌى ادلشٌراخ اإلدارٌح ًيا ٌرعهق تانرنظٍى اإلداري ًإعذاد ادلالكاخ انٌظٍفٍح ًانرعاًٌ يًاقرصادٌح ًفنٍح ًذقنٍح يعهٌياخ
 هد خيٌده تاحلصٌل عهً اعرًاد تعض انشياداخ انيت مينحيا ادلعيذ يٍ قثم ادلؤطظاخ انعادلٍح ًيٍ تٍنيا : هطثٍم ذطٌٌز َشاطاخ ادلعيذ ًحتقٍق أىذافو ك ًيف

 .   ICDLانزخصح انذًنٍح نقٍادج احلاطٌب  -*
 .  IC3انشيادج انعادلٍح نهحاطٌب ًاالَرتَد  -*
 .  MOSشيادج خثري يف تزايح أًفٍض  -*
 انعادلٍح يف رلاالخ صٍاَح شثكاخ احلاطٌب. CompTIAشياداخ  -*
 يف رلال انشثكاخ. CISCOشياداخ طٍظكٌ  -*

 .   Microsoft  I t Academyحتصم ادلعيذ عهً اعرًاد يٍ شزكح يٍكزًطٌفد نرنفٍذ كم تزارليا يع إخزاء االيرحاَاخ ادلعرًذج يٍ قثم كًــا
 . انعادلٍح PROMETRICكذنك ٌقٌو ادلعيذ تااليرحاَاخ انذًنٍح نهحصٌل عهى شياداخ احلاطٌب عٍ طزٌق                                                                   

 ال ٌــشال ٌظعً ادلعيذ إيل ذطٌٌز تزارلو ًاحلصٌل عهً ادلشٌذ يٍ إعرًاداخ َشاطاذو يٍ قثم ادلؤطظاخ انعادلٍح .  ً                                                                                   
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 شركاؤنا من الشركات العاملية 
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 األكادميية الليبية 
 تأصيش األكادميية :
 حتد يظًى : )يعيذ انذراطاخ انعهٍا نهعهٌو االقرصادٌح ( و 1988ذأطظد األكادميً طنح 

تـئَشـاء     996و صـذر انـقـزار رقـى           1995و تثالثح أقظاو عهًٍح فقط ىً: )قظى احملاطثح ، ًقظى اإلدارج ًانرنظٍى ، ًقظى االقرصاد (ًفى انعاو    1989ًتذأخ متارص َشاطيا يف رلال انذراطاخ انعهٍا يف فصم اخلزٌف يٍ انعاو 
اإلخاسج انعانٍح ادلاخظرري ، اإلخاسج انذقٍقح انذكرٌراه ، كًا َص انقزار أٌضـا عـهـى أٌ ذـقـٌو            ،  يظًى أكادميٍح انذراطاخ انعهٍا ًذضًٍ انقزار حتذٌذ نهذرخاخ انعهًٍح انيت متنحيا  األكادميٍح خلزجيٍيا ًىى : دتهٌو انذراطاخ انعهٍا 

 طثع يذارص عهًٍح ىً: 7اتقح حرى ًصهد إىل انظاألكادميٍح  ترذرٌض كافح انرخصصاخ ، تناءا عهى قزار انهدنح انعهًٍح ًحظة اإليكاَاخ ادلرٌفزج ، ًقذ ذٌطعد األكادميٍح خالل انظنٌاخ 
 يذرطح انعهٌو اذلنذطٍح انرطثٍقٍح   -2يذرطح انعهٌو اإلدارٌح ًادلانٍح                                         -1
 يذرطح انعهٌو األطاطٍح   -4يذرطح انعهٌو اإلَظاٍَح                                                       -3
 يذرطح انذراطاخ اإلطرتاذٍدٍح ًانذًنٍح  -                                6يذرطح انهغاخ  -5
 يذرطح اإلعالو ًانفنٌٌ. -7

 و مت ذغٍري يظًى أكادميٍح انذراطاخ انعهٍا إىل يظًى األكادميٍح انهٍثٍح  ،  ًحتذٌذ ذثعٍريا نٌسارج انرعهٍى انعايل . 2012نظنح  167ًتصذًر قزار رلهض انٌسراء رقى  
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 الخطة التدريبية

Training plan 
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  15  أعجٕع رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ نهؼبيهٍٛ انغذد .1

30  أعجٕػبٌ انًؾبعجخ انًبنٛخ  .2  

انزخطٛػ االعزشارٛغٙ ٔاإلداسح االعزشارٛغٛخ          .3 15  أعجٕع   

30  أعجٕػبٌ اعبنٛت انزؾهٛم انًبنٙ ٔاػذاد انمٕائى انًبنٛخ  .4  

15  أعجٕػبٌ فٍ انزؼبيم يغ انشإعبء ٔانًشإٔعٍٛ .5  

15  أعجٕػبٌ انٕالء نهؼًم ٔاالنزضاو فٙ اإلداسح  .6  

30  أعجٕع رخطٛػ انزذسٚت ٔرذثٛش االؽزٛبعبد انزذسٚجٛخ  .7  

30  أعجٕع رؤْٛم انًشاعؼٍٛ انًبنٍٛ  .8  

 30 أعجٕػبٌ نؾبو انًؼبٌ .9

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن

 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .1

 15 أعجٕع 7Windowsدٔسح َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص  .2

 75 ( أعبثٛغ5) MOS 2010دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ .3

 15 أعجٕع Word 2010يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ٔسد  .4

 15 أعجٕع 2010Excelيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ اكغٛم  .5

 15 أعجٕع 2010Accessيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أكغظ  .6

 40 أعجٕػبٌ + CompTIA Networkدٔسح يجبدئ انشجكبد .7

 رمُٛبد ششكخ عٛغكٕ نهشجكبد .8

Cisco Certified Network Associate CCNA R&S 
 80 ( أعبثٛغ4)

 دثهٕو يؾزشف فٙ انغكشربسٚخ .9

Professional Diploma in Secretary 

 105 ( أعبثٛغ7)

 دٔسح رصًٛى يٕالغ .10

Web Design My-SQL, PHP, Dreamweaver 

 100 ( أعبثٛغ6)

 40 أعجٕػبٌ AutoCADدٔسح فٙ انشعى انُٓذعٙ  .11

ينايـــــرشهــــر   
JANUAR 



 

 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن

30  أعجٕػبٌ داسعخ انٓبكٛم اإلداسٚخ ٔاػذاد انًالكبد انٕظٛفخ  .1  

 15  أعجٕع اداسح انًمبثالد  .2

 30  أعجٕػبٌ اداسح انًشزشٚبد ٔانًخبصٌ  .3

 30  أعجٕػبٌ GISَظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ  .4

 30  أعجٕػبٌ انمبٌَٕ اإلداس٘  .5

  30 أعجٕػبٌ االػزًبداد انًغزُذٚخ  .6

 15  أعجٕع رًُٛخ انًٓبساد االداسٚخ ٔاالششافٛخ ٔانمٛبدٚخ  .7

 30  أعجٕػبٌ اداسح انصٛبَخ  .8



 

 

 

فربايــــــــرشهــــر   

 15 أعجٕع 2010PowerPointيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ثبٔسثُٕٚذ  .1

 15 أعجٕع 2010Outlookيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أٔرهٕن  .2

 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .3

 دٔسح يجبدئ ؽبعٕة .4

)windows7,Word 2010,Excel 2010,Intrnet) 

 60 ( أعبثٛغ4)

 220 ( أعجٕع11) :Web Design Diploma WDDدثهٕو رصًٛى يٕالغ   .5

 20 أعجٕع :HTMLWWDنغخ رصًٛى انًٕالغ  .6

7. L1,2,3 WDD: Macromedia Dreamweaver (3أعبثٛغ ) 60 

 40 أعجٕػبٌ Corel drawانشعى ثبعزخذاو ثشَبيظ  .8

 40 أعجٕػبٌ + CompTIA Aدٔسح انذػى انفُٙ نهؾبعت اٜنٙ  .9

 اداسح انشجكبد ثزمُٛبد يٛكشٔعٕفذ .10

MCITP Server Admin 2008 

 140 ( أعبثٛغ7)

11. MCTS: Windows server 2008 active directory configuring (70-640) (3أعبثٛغ ) 60 

12. MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance (5أعبثٛغ ) 100 

 دٔسح خبدو انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ .13

MCTS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring 

( أعبثٛغ2)  40 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن

FEBRUAR 
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 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن

1. 30  أعجٕػبٌ رًُٛخ يٓبساد ٔاعزشارٛغٛبد انزفبٔض ٔاثشاو انؼمٕد انزغبسٚخ   

2. 15  أعجٕع اداسح انغٛبؽخ   

3. 30  أعجٕػبٌ اداسح انًششٔػبد   

4. 30  أعجٕػبٌ انصٛبَخ انزُجئٚخ ٔأعٓضح لٛبط االْزضاصاد    

5. 30  أعجٕػبٌ يؼبنغخ انًشبكم اإلداسٚخ ثبألعبنٛت انؾذٚضخ   

6. اػذاد ٔكزبثخ انًؾبظش ٔانزمبسٚش اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔانفُٛخ   30  أعجٕػبٌ   

7.   30 أعجٕػبٌ األسشفخ االنكزشَٔٛخ  

15  أعجٕع يٓبساد االرصبل انفؼبل 6  
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 شهــــر مارس

1.  90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  

2.  15 أعجٕع 7Windowsدٔسح َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص   

3.  75 ( أعبثٛغ5) MOS 2010دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ 

4. 2010يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ٔسد    Word 15 أعجٕع 

5. 2010يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ اكغٛم   Excel 15 أعجٕع 

6. 2010يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أكغظ   Access 15 أعجٕع 

7. 2010يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ثبٔسثُٕٚذ   PowerPoint 15 أعجٕع 

8.  WDD: Adobe photo shop for web design L1,2 20 أعجٕع 

9.  WDD: Java script 20 أعجٕع 

10.  WDD: Cascade Style Sheet(CSS) 20 أعجٕع 

11.  WDD: Adobe flash L1,2,3 ٌ40 أعجٕػب 

12.  MCITP: Enterprise Desktop Support Technician 7 ٌ40 أعجٕػب 

13. MCITP:SQL Server 2008 Business Intelligence Developer (6أعبثٛغ ) 120 

14.  ITIL 2011 Foundation 20 أعجٕع 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن

MARZ 
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 30  أعجٕػبٌ رًُٛخ يٓبساد انزؼبيم يغ انضثبئٍ .1

 30  أعجٕػبٌ دساعخ انؼطبءاد ٔرمذٚش االعؼبس  .2

 30  أعجٕػبٌ انًؾبعجخ ٔرصًٛى انمٕائى انًبنٛخ .3

 30  بٌأعجٕػ SPSSانزؾهٛم االؽصبئٙ نهجٛبَبد ثؤعزخذاو    .4

 15  أعجٕع االرصبل انفؼبل ٔؽٕافض انؼًم .5

 30  أعجٕػبٌ اداسح انًشزشٚبد ٔانًخبصٌ .6

 30 اعجٕػبٌ رؤْٛم يششفٙ أيٍ ٔعاليخ انًُشآد  .7

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 شهــر ابريــل

 دورج هثادئ حاسوب 1

(Windows7,Word 2010,Excel 2010,Intrnet) 

 60 ( أعبثٛغ4)

 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .2

2010يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أٔرهٕن  .3 Outlook 15 أعجٕع 

 75 ( أعبثٛغ5) MOS 2010دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ .4

5. WDD: Php using MySQL ٌ40 أعجٕػب 

6. MCTS: Windows server 2008 active directory configuring (70-640) (3أعبثٛغ ) 60 

 40 أعجٕػبٌ SQLيمذيخ فٙ لٕاػذ انجٛبَبد  .7

 40 أعجٕػبٌ Autocadدٔسح فٙ انشعى انُٓذعٙ  .88

 دورج الدعن الفني للحاسة اآللي الجديدج .9

CompTIA A +2012 

 40 ( أعبثٛغ4)

 إدارج الشثكاخ ترقنياخ هيكروسوفد .11

MCITP Server Admin 2008 

 120 ( أعبثٛغ7)

 40 أعجٕػبٌ + CompTIA Networkدٔسحيجبدئبنشجكبد .11

 احرراف شثكاخ سيسكو .12

Cisco Certified Network Professional (CCNP) 

 160 ( أعبثٛغ8)

APRIL 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 15  أعجٕع اداسح ٔرُظٛى انٕلذ .1

 30  أعجٕػبٌ رًُٛخ يٓبساد يششفٙ انصٛبَخ .2

 30  أعجٕػبٌ َظى انًؼهٕيبد فٙ اإلداسح انؾذٚضخ .3

 30  أعجٕػبٌ االػزًبداد انًغزُذٚخ ٔانؾغبثبد انخزبيٛخ نهمطبػبد انًًئنخ يٍ خضُٚخ انذٔنخ  .4

 30  أعجٕػبٌ لبٌَٕ انزؾكٛى انزغبس٘  .5

 30 أعجٕػبٌ رؤْٛم انًبعغزٛش إلداسح األػًبل انًُٓٙ انًصغش  .6

 30 أعجٕػبٌ أعظ األيٍ فٙ انًؾطبد  .7

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 شهــــر مايــــــى

 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .1

 15 أعجٕع Windows 8دٔسح َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص  .2

 75 ( أعبثٛغ5) MOS 2010دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ .3

 15 أعجٕع Word 2010يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ٔسد  .4

 15 أعجٕع 2010Excelيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ اكغٛم  .5

 15 أعجٕع 2010Accessيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أكغظ  .6

 40 أعجٕػبٌ ADVANCED EXCELانغذأل االنكزشَٔٛخ انًزمذيخ  .7

8 ITIL 2011 Foundation 20 أعجٕع 

10. MCTS: Microsoft Exchange 2010, Configuring ٌ40 أعجٕػب 

11. MCTS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring ٌ40 أعجٕػب 

12. MCITP: Microsoft SharePoint 2010, Administrator ٌ40 أعجٕػب 

13. Microsoft Certified Professional Developer MCPD WEB (9أعبثٛغ ) 180 

14. Web Design (Adobe CS6) Training 

(Photoshop, Flash, DreamweaverCS6, Muse) 

 140 ( أعبثٛغ7)

15. Configuring Windows 8 ٌ40 أعجٕػب 

16. MCSA: Windows Server 2012 (6أعبثٛغ ) 120 

17. MCSA: Installing and Configuring Windows Server 2012 ٌ40 أعجٕػب 

MAI 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 30  أعجٕػبٌ رمٛٛى انزذسٚت ٔلٛبط أصشِ 1

 30  أعجٕػبٌ اػذاد انًٕاصَبد انزمذٚشٚخ 2

 30  أعجٕػبٌ االعبنٛت انكًٛخ فٙ ارخبد انمشاساد  3

  30 أعجٕػبٌ يؼبنغخ انمغبئى ٔاالٚصبالد انزٙ ثٓب اخطبء  4

 30  أعجٕػبٌ رخطٛػ ٔثشيغخ اػًبل انصٛبَخ  5

 30  ػبٌ أعجٕ GPSاعٓبص رؾذٚذ انًٕالغ  6

 15  أعجٕع االرصبل انفؼبل ٔؽٕافض انؼًم 7

 30 أعجٕػبٌ رطجٛمبد اداسح انغٕدح انشبيهخ فٙ انزذلٛك انذاخهٙ  8

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 دٔسح يجبدئ ؽبعٕة .1

)Windows7,Word 2010,Excel 2010,Intrnet) 

 60 ( أعبثٛغ4)

 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .2

 دثهٕو يؾزشف فٙ انغكشربسٚخ .3

Professional Diploma in Secretary 

 105 ( أعبثٛغ7)

 15 أعجٕع 2010PowerPointيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ثبٔسثُٕٚذ  .4

 15 أعجٕع 2010Outlookيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أٔرهٕن  .5

 15 أعجٕع Windows 8دٔسح َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص  .6

 75 ( أعبثٛغ5) MOS 2010دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ .7

 15 أعجٕع Word 2010يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ٔسد  .8

 15 أعجٕع 2010Excelيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ اكغٛم  .9

10. MCSA: Administering Windows Server 2012 ٌ40 أعجٕػب 

11. MCSA: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services ٌ40 أعجٕػب 

 40 أعجٕػبٌ + CompTIA Networkدٔسح يجبدئ انشجكبد .12

13. Cisco Certified Network Associate CCNA R&S (4أعبثٛغ ) 80 

14. MCSA: SQL Server 2012 (6أعبثٛغ ) 120 

15. MCSA: Querying Microsoft SQL Server 2012 DB. ٌ40 أعجٕػب 

16. MCSA: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases ٌ40 أعجٕػب 

17. MCSA: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 ٌ40 أعجٕػب 

 

 شهــــر يىنيــــــى

JUNI 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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15  أعجٕع اداسح انًمبثالد .1  

15  أعجٕع سإعبء األلغبو ٔدٔسْى كًذسثٍٛ داخم يٕالغ انؼًم .2  

30  أعجٕػبٌ صٛبَخ يؾشكبد انذٚضل  .3  

40  أعجٕػبٌ انزخطٛػ انًبنٙ انزشغٛهٙ ٔاػذاد انؾغبثبد انخزبيٛخ  .4  

بٌأعجٕػ POL  األسشفخ فٙ اإلداسح انكزشَٔٛخ ٔرمهٛص األػًبل انٕسلٛخ .5   30  

 30 أعجٕػبٌ انزخطٛػ االعزشارٛغٙ ٔانزشغٛهٙ نمٛبداد انصف األٔل ٔانضبَٙ  .6

 30 أعجٕػبٌ انزؤْٛم نهذثهٕو انًُٓٙ فٙ اداسح انًٕاسد انجششٚخ  .7

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .1

 40 أعجٕػبٌ ADVANCED EXCELانغذأل االنكزشَٔٛخ انًزمذيخ  .2

 40 أعجٕػبٌ AutoCADدٔسح فٙ انشعى انُٓذعٙ  .3

 40 أعجٕػبٌ Corel drawانشعى ثبعزخذاو ثشَبيظ  .4

5. ITIL 2011 Foundation 20 أعجٕع 

 دٔسح انذػى انفُٙ نهؾبعت اٜنٙ انغذٚذح .6

CompTIA A +2012 
 40 ( أعبثٛغ2)

7. MCTS: Windows server 2008 active directory configuring (70-640) (3أعبثٛغ ) 60 

 دٔسح خبدو انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ .8

MCTS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring 
 40 أعجٕػبٌ

9. MCITP: Enterprise Desktop Support Technician 7 ٌ40 أعجٕػب 

 40 أعجٕػبٌ SQLيمذيخ فٙ لٕاػذ انجٛبَبد  .10

11. MCTS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring ٌ40 أعجٕػب 

12. MCSE 2012: Desktop Infrastructure (10أعبثٛغ ) 200 

13. Installing and Configuring Windows Server 2012 ٌ40 أعجٕػب 

14. Administering Windows Server 2012 ٌ40 أعجٕػب 

 رمُٛبد ششكخ عٛغكٕ نهشجكبد .15

Cisco Certified Network Associate CCNA R&S  

 80 ( أعبثٛغ4)

 

 AUGUST شهــــر اغضطــــــش

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 شهــــر يىليـــــــى

 

2014انجشايظ انزذسٚجٛخ خالل شٓش ٕٚنٕٛ    

رى رٕصٚغ ثشايظ ْزا انشٓش ػهٙ ثبلٙ 

أشٓش انغُخ ثًُبعجخ ؽهٕل شٓش سيعبٌ 

 انًجبسن 

 ٔكم انؼبو ٔاَزى ثخٛش 
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1.   30 أعجٕػبٌ غشق انكشف ػٍ رغشة انًٛبِ فٙ شكجبد انُمم ٔانزٕصٚغ ٔاعزخذاو األعٓضح نٓب  

2.  15  أعجٕػبٌ اػذاد ٔكزبثخ انزمبسٚش  

3.  40  أعجٕػبٌ رخطٛػ انزكبنٛف ٔانًؾبعجخ انًبنٛخ انًزمذيخ  

4.  30  أعجٕػبٌ  رًُٛخ يٓبساد يغئٕنٙ انًشزشٚبد ٔانًخبصٌ  

5.  30 أعجٕػبٌ انًٓبساد انًزكبيهخ فٙ اإلششاف انُٓذعٙ  

6.  15 أعجٕع  دساعخ انغذٔ٘ االلزصبدٚخ  

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 شهــــر صبتمرب 

 

 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .1

 15 أعجٕع Windows 8دٔسح َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص  .2

 75 ( أعبثٛغ5) MOS 2014دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ .3

 15 أعجٕع Word 2014يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ٔسد  .4

 15 أعجٕع 2014Excelيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ اكغٛم  .5

 15 أعجٕع 2014Accessيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أكغظ  .6

 15 أعجٕع 2014PowerPointيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ثبٔسثُٕٚذ  .7

 15 أعجٕع 2014Outlookيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أٔرهٕن  .8

9. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services ٌ40 أعجٕػب 

 220 ( أعجٕع11) :Web Design Diploma WDDدثهٕو رصًٛى يٕالغ   .10

 20 أعجٕع :HTMLWWDنغخ رصًٛى انًٕالغ  11

12. L1,2,3 WWD: Macromedia Dreamweaver (3أعبثٛغ ) 60 

13. MCSE 2012: Desktop Infrastructure (10أعبثٛغ ) 200 

14. Installing and Configuring Windows Server 2012 ٌ40 أعجٕػب 

15. Administering Windows Server 2012 ٌ40 أعجٕػب 

 رمُٛبد ششكخ عٛغكٕ نهشجكبد .16

Cisco Certified Network Associate CCNA R&S 

 80  ( أعبثٛغ4)

SEPTEMBER 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 دورج هثادئ حاسوب .1

(Windows7,Word 2010,Excel 2010,Intrnet) 

 60 ( أعبثٛغ4)

 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .2

 15 أعجٕع Windows 8دٔسح َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص  .3

 75 ( أعبثٛغ5) MOS 2013دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ .4

 15 أعجٕع Word 2013يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ٔسد  .5

 15 أعجٕع 2013Excelيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ اكغٛم   .6

 15 أعجٕع 2013Accessيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أكغظ  .7

 دتلوم هحررف في السكرذاريح .8

Professional Diploma in Secretary 

 105 ( أعبثٛغ7)

9. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services ٌ40 أعجٕػب 

11. Implementing a desktop Infrastructure ٌ40 أعجٕػب 

11. Implementing Desktop application Environments ٌ40 أعجٕػب 

12. WWD: Adobe photo shop for web design L1,2 20 أعجٕع 

13. WWD: Java script 20 أعجٕع 

14. WWD: Cascade Style Sheet(CSS) 20 أعجٕع 

15. WWD: Adobe flash L1,2,3 ٌ40 أعجٕػب 

16. MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance (5أعبثٛغ ) 100 

 اداسحا نشجكبد ثزمُٛبد يٛكشٔعٕفذ .17

MCITP Server Admin 2008 

 140 ( أعبثٛغ7)

 40 أعجٕػبٌ AutoCADدٔسح فٙ انشعى انُٓذعٙ  .18

 40 أعجٕػبٌ Corel drawانشعى ثبعزخذاو ثشَبيظ  .19

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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  اكتىبــــــرشهــــر 

 

 30  أعجٕػبٌ رًُٛخ يٓبساد أيُٛبد انغش) انغكشربسٚخ ٔاألػًبل اإلداسٚخ( .1

 30  أعجٕػبٌ اداسح انًشزشٚبد ٔانًخبصٌ .2

 15  أعجٕع اإلعشاءاد ٔأعبنٛت رجغٛطٓب .3

 30  أعجٕػبٌ رخطٛػ انزذسٚت ٔرذثٛش االؽزٛبعبد انزذسٚجٛخ .4

 30  أعجٕػبٌ أعبنٛت انشلبثخ ٔانًشاعؼخ انذاخهٛخ فٙ انًصبسف انزغبسٚخ .5

 15  أعجٕع دساعخ انؼطبء اد ٔرمذٚش األعؼبس .6

 15  أعجٕع فٍ انزؼبيم يغ انشإعبء ٔ انًشإٔعٍٛ .7

OKTOBER 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 15 أعجٕع 2014PowerPointيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ثبٔسثُٕٚذ  .1

 15 أعجٕع 2014Outlookيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أٔرهٕن  .2

 90 ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .3

 15 أعجٕع Windows 8دٔسح َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص  .4

 75 ( أعبثٛغ5) MOS 2013دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ .5

 15 أعجٕع Word 2013يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ٔسد  .6

 15 أعجٕع 2013Excelيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ اكغٛم  .7

 15 أعجٕع 2013Accessيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أكغظ  .8

 15 أعجٕع 2014PowerPointيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ثبٔسثُٕٚذ  .9

 40 أعجٕػبٌ ADVANCED EXCELانغذأل االنكزشَٔٛخ انًزمذيخ  .10

11. WWD: Php using MySQL ٌ40 أعجٕػب 

12. MCSA: SQL Server 2012 (6أعبثٛغ ) 120 

13. MCSA: Querying Microsoft SQL Server 2012 Databases ٌ40 أعجٕػب 

14. MCSA: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases ٌ40 أعجٕػب 

15. ITIL 2011 Foundation 20 أعجٕع 

 اؽزشاف شجكبد عٛغكٕ .16

Cisco Certified Network Professional (CCNP) 

 160 ( أعبثٛغ8)

17. MCTS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring ٌ40 أعجٕػب 

18. MCSA: Windows Server 2012 

  

 120 ( أعبثٛغ6)

19. MCSA: Installing and Configuring Windows Server 2012 ٌ40 أعجٕػب 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 شهــــر نىفمبــــــر 

 

30  أعجٕػبٌ رمٛٛى انًششٔػبد انصُبػٛخ  .1  

15  أعجٕع اداسح انٕلذ  .2  

 30 اعجٕػبٌ يٛضاٌ انًذفٕػبد ٔلعبٚب عؼش انصشف االعُجٙ  .3

 15 اعجٕع  رًُٛخ انًٓبساد االداسٚخ ٔاالششافٛخ ٔانمٛبدٚخ  .4

 30 اعجٕػبٌ انزخطٛػ انًبنٙ انزشغٛهٙ ٔاػذاد انًٕاصَبد انزشغٛهٛخ  .5

اعجٕػبٌ  انزؤْٛم نهذثهٕو انًُٓٙ فٙ اداسح انًٕاسد انجششٚخ  .6   30 

 30 أعجٕػبٌ نؾبو انًؼبدٌ  .7

NOVEMBER 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 15  أعجٕع 2014Outlookيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أٔرهٕن  .1

 دٔسح يجبدئ ؽبعٕة .2

(Windows7,Word 2010,Excel 2010,Intrnet) 

 60  ( أعبثٛغ4)

 90  ( أعبثٛغ6) IC3انشٓبدح انؼبنًٛخ نهؾبعٕة ٔاإلَزشَذ  .3

 دثهٕو يؾزشف فٙ انغكشربسٚخ .4

Professional Diploma in Secretary 

 105  ( أعبثٛغ7)

 15  أعجٕع Windows 8دٔسح َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص  .5

 75  ( أعبثٛغ5) MOS 2014دٔسح أخصبئٙ يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ .6

 15  أعجٕع Word 2014يبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ٔسد  .7

 15  أعجٕع 2014Excelيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ اكغٛم  .8

 15  أعجٕع 2014Accessيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أكغظ  .9

 15  أعجٕع 2014PowerPointيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ ثبٔسثُٕٚذ  .10

 15  أعجٕع 2014Outlookيبٚكشٔعٕفذ أٔفٛظ أٔرهٕن  .11

 40  أعجٕػبٌ AutoCADدٔسح فٙ انشعى انُٓذعٙ  .12

13. MCSA: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 ٌ40  أعجٕػب 

14. MCITP: Enterprise Desktop Support Technician 7 ٌ40  أعجٕػب 

15. MCITP Server Admin 2008 (7أعبثٛغ )  140 

16. MCTS:Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance (5أعبثٛغ )  100 

17. MCSA: Administering Windows Server 2012 ٌ40  أعجٕػب 

18. MCSA: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services ٌ40  أعجٕػب 

 عدد الساعاخ  الودج  اسن الدورج  الرقن
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 شهــــر ديضمبــــــر 

 

 30  أعجٕػبٌ انصٛبغخ انمبََٕٛخ نهؼمٕد  .1

 40  أعجٕػبٌ يؾبعجخ انًششٔػبد ٔاػذاد انًغزخهصبد  .2

 15  أعجٕع GPSرشغٛم عٓبص رؾذٚذ انًٕالغ  .3

 15  أعجٕع االسشفخ االنكزشَٔٛخ  .4

  15 أعجٕع كهٕسح ٔرؼمٛى يٛبِ انششة  .5

 30 اعجٕػبٌ انًٓبساد انًزكبيهخ فٙ االششاف انُٓذعٙ  .6

 15 اعجٕع SPSSاعبعٛبد انزؾهٛم االؽصبئٙ نهجٛبَبد انًبنٛخ ثبعزخذاو  .7

ٌ االششاف ٔانًزبثؼخ                                                                                        .8  30 اعجٕػب

 30 اعجٕػبٌ انشفغ انًغبؽٙ ٔاعزخذاو االعٓضح انًغبؽٛخ                                              .9

 30 اعجٕػبٌ اخصبئٙ انًٕاسد انجششٚخ                                                                       10

DEZEMBER 
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 الربامـــج التعاقدية واخلاصــــة 
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مدـواءممممممممممتـؿقةؼؼوممععفدم  مواخلـابـة ادلواردماظؾشرؼةمباألطادميقةممبؿصؿقممسددمعنماظرباعجماظؿدرؼؾقةماظؿعاضدؼـة

مادلـؿـكـصـصمممممممممممممممم ماظـؿـكـطـقـط وردتميفماظرباعجماظعاعةمداخلماخلطةمأومملمتردم.موؼـطؾقمتصؿقممػذهماظرباعجمعـن

مػـذهمممم ظؾوصاءمباالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمظؾففةمأوماجلفاتماظيتمتؿعاضدمععمادلعفدمسؾىمتـػقذمبراعجمخابةمممامجيعل

اظرباعجمأطـرمواضعقةمالرتؾارفامادلؾاذرممبفالمرؾقعةموزروفمسؿلمادلؿدربنيمباإلااصةمإىلمعامتؿؿقزمبهمعنمتـأظـ ممم

ادلشارطنيمباسؿؾارػامزعالءميفماظعؿلماظذيمؼعدمأداداميفماؿانملؼققمعشارطؿفمماظػعاظةميفماظرباعجمواألغشطةم

عـذماظؾداؼةموطأدؾوبمتدرؼيبمظؿقؼققمعامؼلؿىمباظعؿلماجلؿاسيموتؽوؼنمروحماظػرؼقمباإلااصةممإىلمضؾةمتؽـؾـػـةمممم

 عنمضقؿةماظؿؽؾػةميفماظرباعجماظعاعةم.% 05ػذهماظدوراتمحقثمتصلميفمبعضماألحقانمإىلم

مظـؿـقـدؼـدممممممممممم  وؼؼوممأداتذةماألطادميقةمواخلرباءمبإجراءمداردةمتشفقعقةمباظؿعاونمععمإداراتماظؿدرؼبمادلـعـــقـة

موإسـدادممممممممممممممممممممم ماالحـؿـقـاجـات مبـفـذه مؼـػـي االحؿقاجاتماظػعؾقةمظؾففاتممبامؼؿقحمصربةمواعمادلـفجماظؿدرؼيبماظـذي

ماجلـفـةمممممم وتصؿقمماحلاالتماظعؾؿقةمواظؿفاربماظيتمتؿـاولمادلشؽالتماظواضعقةماظيتمؼؿممادؿقػاؤػامعنمرؾقعةمسؿـل

ميفمممممممممم ادلؿعاضدمععفاموواضعمزروصفاموإجيادماحلؾولماظعؾؿقةمهلامممامؼزؼدمعنمواضعقةمأداظقبماظؿدرؼـبمادللـؿـكـدعـة

ميفمممم ػذهمماظرباعجمولؼققمصعاظقؿفام.وؼؼوممادلعفدمبؿـػقذماظرباعجميفمعؼرماجلفةماظيتمتطؾبماظرباعجماظؿعاضدؼةمأوم

مبـنيممممم اىمعؽانمأخرمختؿارهمػذهماجلفةمموعنمغاحقةمأخرىمؼعؿلمادلعفدمسؾىماالدؿػادةمعنماظؿػاسلماظذيمؼـؿـج

مبـنيممممممممم ماخلـربات أسضاءماظؿكصصماظواحدم)غوسقةمماظعؿلمادلؿؿاثلموادلؿشابهمضطاسقام(مواظذيمدقلاسدمسؾىمتؾادل

ميفممممم اظعاعؾنيميفماظؼطاعماظواحدموعامؼؤدىمإظقهمعنملؼققمواضعقةمادلـاضشاتمواإلدلاممبواجفاتماظـظرمادلكؿؾـػـة

 ادلشؽالتمادلؿؿاثؾةماظيتمؼواجففامضطاعماظـشاطمبصػةمساعةم.م
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  برامج تدريبية يف جمال احملاسبة

 انًؾبعجخ ٔاػذاد انًٛضاَٛبد انزمذٚشٚخ ) ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاإلَغهٛضٚخ( -1

 اػذاد ٔػشض انمٕائى انًبنٛخ ٔفمبً نهًجبدئ ٔانًؼبٚٛش انًؾبعجٛخ انًزؼبسف ػهٛٓب. -2

 اداسح ٔؽغبثبد انًخبصٌ. -3

 انًٓبساد انزخطٛطٛخ ثبعزخذاو انًٛضاَٛبد انزمذٚشٚخ. -4

 َظبو انزكبنٛف : األٔايش ٔانًشاؽم. -5

 خفط انزكهفخ. -6

 رؾهٛم ٔفؾص انًٛضاَٛبد. -7

 انًؾبعجخ انًزمذيخ ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاإلَغهٛضٚخ. -8

 انًٕاصَبد انزخطٛطٛخ. -9

 يؾبعجخ انًصبسف ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ. -10

 انًؾبعجخ اٜنٛخ ٔانُظى انًؾبعجٛخ ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ. -11

 انؾغبثبد انخزبيٛخ ٔكٛفٛخ اػذادْب. -12

 ؽغبثبد انزكبنٛف انصُبػٛخ. -13

 كٛفٛخ رصًٛى َظبو انًؾبعجخ ثبنٕؽذاد االلزصبدٚخ. -14

 انًصطهؾبد انذٔنٛخ نهًؾبعجخ ٔانًشاعؼخ. -15

 ثٛبَبد انزكبنٛف ٔارخبر انمشاساد اإلداسٚخ-16

 انًشاعؼخ ٔانزذلٛك. -17

 ظشٚجخ انششكبد. -18

 يؾبعجخ األلغبو ٔانفشٔع. -19

 رطجٛك يفبْٛى انغٕدح انشبيهخ يغ انًٕاسد انجششٚخ. -20

 انُظبو انًؾبعجٙ َٔظبو يؾبعجخ انزكبنٛف فٙ انفُبدق. -21

 َظبو يؾبعجخ انزكبنٛف فٙ انًغزشفٛبد. -22

 انًؼبنغبد انًؾبعجٛخ نؼًهٛبد ششكبد انُفػ. -23

 انزمبسٚش انًبنٛخ فٙ يؾبعجخ انششكبد. -24

 يؾبعجخ انزكبنٛف انًزمذيخ. -25

 يؾبعجخ انزكبنٛف فٙ انًُشؤد. -26

 انًؼبنغبد انًؾبعجٛخ نؼًهٛبد ششكبد انزؤيٍٛ . -27

 األعبنٛت انؼهًٛخ نزصًٛى َظى انزكبنٛف. -28

 .abcانًؾبعجخ ػهٙ اعبط ركهفخ َشبغ  -29

 انًشاعؼخ االداسٚخ ٔدٔسْب فٙ رممٛى االداء. -30

 انًؾبعجخ فٙ انًُشبد انضساػٛخ. -31
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الربامــج اإلداريـــــة 
 اداسح انٕلذ ٔكفبءح اإلداسح . -11

 انذافؼٛخ ٔؽٕافض انؼًم. -2

 رًُٛخ يٓبساد انزفبٔض ٔاثشاو انؼمٕد. -3

 اداسح ٔرُظٛى انًؾفٕظبد ٔرؼبيهٓب يغ انٕصبئك ٔانًهفبد. -4

 رًُٛخ انًٓبساد انمٛبدٚخ ٔاإلداسٚخ نإلداسح انزُفٛزٚخ.. -5

 رًُٛخ انًٓبساد اإلدساٚخٔاإلششافٛخ . -6

 انمٛبدح اإلداسٚخ ٔسفغ كفبءح األداء. -7

 رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ نشإعبء األلغبو. -8

 يٕاعٓخ ٔيؼبنغخ انًشكالد اإلداسٚخ ثبػزًبد أعهٕة انؾبالد انذساعٛخ . -9

 األعبنٛت انكًٛخ فٙ ارخبر انمشاساد . -10

 االرغبْبد انؾذٚضخ فٙ اداسح األفشاد. -11

 اعزشارٛغٛخ انزغٕٚك ٔانًجٛؼبد. -12

 انزمٛٛٛى اإلداس٘ ٔانًبنٙ نهًئعغغبد انؼبيخ. -13

 رخطٛػ ٔرفؼٛم َظى انزطٕٚش انٕظٛفٙ. -14

 َمم ٔيُبٔنخ انًٕاد داخم انًخبصٌ. -15

 رغٕٚك ٔرٕصٚغ انًُزغبد انُفطٛخ. -1.16

 رخطٛػ انمٕ٘ انؼبيهخ ٔرؾذٚذ االؽزٛبعبد انجششٚخ. -17

 انزخطٛػ إلداسح انطٕاسئ. -18

 انزطٕٚش انزظًٛٙ. -19
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 الربامج السياحية

 برامج يف جمال الضرائب

 اداسح ٔرُظٛى انفُبدق. -1

 انُظبو انًؾبعجٙ َٔظبو يؾبعجخ انزكبنٛف فٙ انفُبدق. -2

 انًؾبعجخ ٔانزكبنٛف فٙ انًُشبد انصُبػٛخ. -3

 انًؼبنغبد انًؾبعجٛخ نؼًهٛبد ششكبد انُفػ. -4

 انًؼبنغبد انًؾبعجٛخ نؼًهٛبد ششكبد انزبيٍٛ. -5

 انُظبو انًؾبعجٙ َٔظبو يؾبعجخ انزكبنٛف ثبنًغزشفٛبد. -6

 َمم ٔرذأل ٔرصُٛغ األغزٚخ انًجشدح ٔانًغًذح. -7

 انغزاء ثٍٛ انًشض ٔانزهٕس ٔانزغًى انغزائٙ. -8

 رؾهٛم يصبدس انخطش ٔفمب نُظبو انزؾكى انؾشعخ فٙ األغزٚخ. -9

 انزفزٛش ػهٙ انزغزٚخ. -10

 انؼشٔض انًشئٛخ ٔاػذاد اإلػالَبد انًشئٛخ-11

 انزخطٛػ انغٛبؽٙ. -1

 انمٛبط ٔانزُجئ ثبنطهت انغٛبؽٙ. -2

 انغغشافٛخ انغٛبؽٛخ. -3

 ػهى االعزًبع انغٛبؽٙ. -4

 انزغٕٚك انغٛبؽٙ. -5

 اداسح انغٛبؽخ. -6

 AMADEUSدٔسح ؽغض رزاكش انطٛشاٌ  -7
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                                                        الربامج االقتصادية

 الربامج القانىن

 رمٛٛى انًششٔػبد انصُبػٛخ.

 انزخطٛػ ٔيشالجخ انًششٔػبد ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاالَغهٛضٚخ. -2

 دساعخ انغذٖٔ االلزصبدٚخ ٔانفُٛخ. -3

 فبػهٛخ انعشٚجخ فٙ رؾمٛك األْذاف انًبنٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ فٙ انغًبْٛشٚخ انؼظًٙ. -4

 الزصبدٚبد انزشغٛم فٙ ششكبد اَزبط انُفػ. -5

  iso 9001-2000اداسح انغٕدح انشبيهخ ٔعهغهخ انًٕاصفبد انؼبنًٛخ  -6

 صُغ انمشاس اإلداس٘ االلزصبد٘ ٔانفُٙ فٙ يغبل ركُٕنٕعٛب انشجكبد َٔمم انًؼهٕيبد. -7

 انزخطٛػ ٔيشالجخ اإلَزبط . -8

 رغبسح انؼجٕس ٔأًْٛزٓب االلزصبدٚخ  ٔاالعزًبػٛخ. -9

 .iانمبٌَٕ نغٛش انمبٍََٕٛ -1

 . iiانمبٌَٕ نغٛش انمبََٕٙ -2

 اثشاو انؼمٕد االداسٚخ. -3

 انضمبفخ انمبََٕٛخ. -4

 االعزشبساد االداسٚخ ٔانمبََُٕٛخ. -5

 انزششٚؼبد انٕظٛفٛخ. -6

 دٔس انمبٌَٕ فٙ انشلبثخ ػهٙ اػًبل االداسح. -7

 انًُبصػبد فٙ ػمٕد انزغبسح ٔؽهٓب. -8

 انزؾكٛى .  -9
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 كزبثخ انزمبسٚش.

 انًشاعالد انزغبسٚخ.

 انهغخ االَغهٛضٚخ نهًؾبعجٍٛ.

 دٔساد نغبد ثًغزٕٚبد يخزهفخ .

 يغزٕ٘ أل.

 يغزٕ٘ صبَٙ .

 يغٕ٘ صبنش.

 دٔساد يزخصصخ . -5         

 فٙ يغبل االرصبالد. -            

 فٙ يغبل انطت. -            

 ثشايظ يؾبعجٛخ ثبنهغخ االَغهٛضٚخ. -6         

 ثشايظ يبنٛخ ٔيصبسف ثبنهغخ االَغهٛضٚخ. -7         

 اعزخذاو انهغخ االَغهٛضٚخ فٙ انؾبعت اٜنٙ.  -8         

الربامج دورات 

 انزخطٛػ انغٛبؽٙ. -1

 انمٛبط ٔانزُجئ ثبنطهت انغٛبؽٙ. -2

 انغغشافٛخ انغٛبؽٛخ. -3

 ػهى االعزًبع انغٛبؽٙ. -4

 انزغٕٚك انغٛبؽٙ. -5

 اداسح انغٛبؽخ. -6

 AMADEUSؽغض رزاكش انطٛشاٌ دٔسح  -7

  الربامج خاصة 
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 الربامج الفنية  

 األيٍ ٔانغاليخ انًُٓٛخ فٙ انًُشبد. -1

 اداسح انًششٔػبد انصُبػٛخ . -2

 اداسح انًشافك انفُٛخ. -3

 رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ نهًُٓذعٍٛ. -4

 رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ نًششفٙ انصٛبَخ. -5

 األيٍ ٔانغاليخ انًُٓٛخ فٙ انًخبصٌ. -6

 انؼمٕد انُٓذعٛخ ٔالئؾخ انؼمٕد اإلداسٚخ. -7

 ؽفع انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد ثًٕالغ رُفٛز انًشبسٚغ انُٓذعٛخ. -8

 اداسح انًؼذاد اإلَشبئٛخ. -9

 اداسح انؼمٕد ٔانزؼبلذاد انُٓذعٛخ ٔرغهٛى انًشبسٚغ. -10

 انزؾهٛم انكًٙ ٔرطجٛمبرّ فٙ اداسح انًشبسٚغ انُٓذعٛخ. -11

 اداسح انزكبنٛف  ٔؽغبثبرّ فٙ انًشبسٚغ انُٓذعٛخ. -12

 اداسح انًٕاسد فٙ انًشبسٚغ انُٓذعٛخ. -13

 اػًبل انشذاد انمٕانت نهًُشبد انخشعبَٛخ. -14

 ُْذعخ انزضٚٛذ ٔانزشؾٛى. -15

project management -16 

construction management- 17 

operations management- 18 

 اػذاد انزمبسٚش انفُٛخ. -19

 رخطٛػ ٔرطٕٚش انؼًهٛبد انصُبػٛخ ثبعزخذاو ًَبرط انؾبعت االنٙ. -20

 رذسٚجبد ػًهٛخ ثبعزخذاو انؾبعت االنٙ. –ظجػ االَزبط ٔانًخضٌٔ  -21

 انمٛبدح انٕلبئٛخ انغهًٛخ ػهٙ انطشق. -22

 رًُٛخ يٓبساد انًُٓذعٍٛ فٙ يؾبعجخ انزكبنٛف. -23

 اداسح يخبغش انًششٔػبد انُٓذعٛخ. -24

 انزؾهٛم انكًٙ ٔرطجٛمبرٓب فٙ اداسح انًششٔػبد انُٓذعٛخ. -25

 اعزشارٛغٛبد انزؼبلذ ٔانؼمٕد نهًششٔػبد انُٓذعٛخ. -26

 اداسح انًؼذاد انُٓذعٛخ. -27

 رمٛٛى انًششٔػبد انُٓذعٛخ. -28

 يٕاظٛغ يخزبسِ فٙ االداسح انُٓذعٛخ انًزمذيخ. -29
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 .IPRA(دثهٕو انغًؼٛخ انذٔنٛخ نهؼاللبد انؼبيخ )نُذٌ   -1

 ( .CIPRدثهٕو انًؼٓذ انًهكٗ نهؼاللبد انؼبيخ )انًًهكخ انًزؾذح -2

 دثهٕو انشئٌٕ انذٔنٛخ ٔانذثهٕيبعٛخ )عبيؼخ عٕسط يغٌٕٛ(. -3

 دثهٕو االػالو اراػخ فشَغب انذٔنٛخ يَٕذ كبسنٕ . -4

 دثهٕو انؼاللبد انؼبيخ         ) األكبدًٚٛخ انغٕسٚخ (  -5

_ Oracleدثهٕو اداسح انًشبسٚغ         ) انغبيؼخ االيشٚكٛخ اإساكم      -6

 ( .   Promo star_libya ثشٔو عزبس  

 .الربامج الدبلىمات املعرتف بها دوليًا فى جمال العالقات العامة 
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 رؾهٛم انزذفمبد انُمذٚخ. -1

 انغٛبعبد انًبنٛخ ٔاإلػًبل انًصشفٛخ ٔأصشْب ػهٙ االلزصبد. -2

 انزغٕٚك فٙ انًصبسف ٔاألًَبغ انغهٕكٛخ نهًزؼبيهٍٛ يغ انًصبسف. -3

 انزغٓٛالد االَزًبئٛخ انًصشفٛخ. -4

 يٛضاٌ انًذفٕػبد ٔلعبٚب عؼش انصشف االعُجٙ. -5

 سعبل انجٛغ يفزبػ َغبػ انًُشبد ٔانششكبد. -6

 االداسح انًبنٛخ / انًفٕٓو ٔانٕظبئف ٔانزؾهٛم ٔانزخطٛػ انًبنٙ. -7

 يؾبعجخ انًصبسف. -8

 اداسح انًصبسف. -9

 اعزخذاو انزؾهٛم انًبنٙ فٙ رخطٛػ االعزضًبساد انشأعًبنٛخ. -10

 اعزخذاو انزؾهٛم انًبنٙ فٙ يُؼ االئزًبٌ ٔرمٕٚى انًخبغش. -11

 انًشاعؼخ ٔانشلبثخ انذاخهٛخ ثبنًصبسف. -12

 يخبغش االئزًبٌ انًصشفٙ. -13

 انزخطٛػ ٔانشلبثخ انًبنٛخ. -14

 االػزًبداد انًغزُذٚخ. -15

 خطبثبد انعًبٌ. -16

 رؾهٛم انمٕائى انًبنٛخ نؼًالء انًصبسف. -17

 رششٚؼبد انزبيٍٛ االعزًبػٙ ٔرطجٛمبرٓب. -18

 رؾهٛم انجٛبَبد ٔدػى انمشاساد . -19

 أَظًخ انششكبد انًغبًْخ . -20

 رمٛٛى انؼشٔض ٔانًٕسدٍٚ. -21

 انزًٕٚم ٔانزؾهٛم انًبنٙ ثبنهغخ االَغهٛضٚخ. -22

 كٛفٛخ ػشض انمٕائى انًبنٛخ ٔفك انًجبدئ ٔانًؼبٚٛش انًؾبعجٛخ انًزؼبسف ػهٛٓب. -23

 األػًبل انًصشفٛخ ٔانًبنٛخ. -24

 انشلبثخ اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔارخبر انمشاساد . -25

 انُظى انفؼبنخ نهًشرجبد ٔلٕاٍَٛ انعشائت راد انؼاللخ. -26

 أعظ رمٛٛى انشلبثخ انذاخهٛخ. -27

 رمٛٛى انًششٔػبد االعزضًبسٚخ. -28

 انًٕاصَبد االعزضًبسٚخ ٔانُمذٚخ ٔدٔسْب فٙ انزخطٛػ ٔانشلبثخ. -29

 اداسح ٔرُظٛى انًصبسف. -30

 ظشٚجخ انذيغخ. -31

  الربامج املالية 
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يزذسة 15يالؽظخ // ػذد انطهجخ ال ٚزغبٔص   

 دٔساد ُْذعٛخ  انًذح

)نظري+ عممي( صيانة محركات السيارات اعجٕػبٌ   

  تقنيات القياسات والمعايرة اعجٕع

التجميد ) تشغيل  –تكييف الهواء  –منظومات التبريد  اعجٕػبٌ

 اعجٕػبٌ

 اعجٕع

  تقنيات الرسومات الهندسية ) دورة عممية و تطبيقية(

  أساسيات الصيانة الميكانيكية اعجٕع

  االحتكاك والبمي والتزليق في اآلالت الدوارة

 RBIاألساليب المتقدمة في التفتيش عمى المعدات  اعجٕع

  انغبػبد ػذد  

15 

15 

15 

30 

15 

30 

30 
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  3انٗ  12ظٓشا أ يٍ  12:00انٗ  9:00يالؽظخ // انزٕلٛذ يٍ انغبػخ  

 اعجٕع

 دٔساد ُْذعٛخ   انًذح

  تشغيل وصيانة المعدات الدوارة اعجٕػبٌ

) أساسيـات وتطبيقـات (والسيطرة عميها الضوضاء تقنيات قياس اعجٕع   

  استخدام منظومات الهالون لمكافحة الحرائق اعجٕع

 اعجٕع

 اعجٕع

 RBIاألساليب المتقدمة في التفتيش عمى المعدات  

  تحميالت استقصاء الحوادث الحديثة ) دورة متقدمة(

  انغبػبد ػذد

15 

30 

15 

15 

15 

15 

15 

صالح أنظمة الفرامل والصالة   تشخيص أعطال وا 

  تحديد أعطال وصيانة منظومة التبريد والتكييف في السيارات والشاحنات اعجٕع
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 الدورات الداخلية بشهائد الدولية 

ايام  3 يٍ األكبدًٚٛخ انذٔنٛخ نهزذسٚت انشخصٙ ٔانزطٕٚش     

 انمٛبدٖ 
 دٔسح انزخطٛػ االعزشارٛغٙ انشخصٙ 

يٍ األكبدًٚٛخ انذٔنٛخ نهزذسٚت انشخصٙ     دٔسح انزخطٛػ انزشغٛهٙ  يوهاى  

ايام  3 يٍ األكبدًٚٛخ انذٔنٛخ نهزذسٚت انشخصٙ     دٔسح انكٕسد انزفكٛش    

ساعح توعدل  51

 خوسح ساعاخ 
يٍ عبيؼخ يٛضٔسٖ ثبنٕالٚبد انًزؾذح    دٔسح انشخصخ انذٔنٛخ نمٛبدح األػًبل 

 األيشٚكٛخ  

ايام  5 يٍ األكبدًٚٛخ ثُبء انًغزمجم / يصش       TOTدثهٕو رذسٚت انًذسثٍٛ    

 احملـــــــــــاور 
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 ورشة عمل احملاسبة احلكومية ومراجعة احلسابات وإعداد التقارير 

 احملـــــــــــاور 

 اػذاد انمٕائى انًبنٛخ فٗ ظٕ يؼبٚٛش انًؾبعجخ انذٔنٛخ  

 يبْٛخ انمٕائى انًبنٛخ 

 يؼبٚش انًؾبعجخ انذٔنٛخ انزٗ رؾكى اػذاد انمٕائى انًبنٛخ 

 انفشٔض ٔانغٛبعٛبد انزٗ رؾكى اػذاد انمٕائى انًبنٛخ 

 اعبنٛت لشاءح ٔرفغٛش انمٕائى انًبنٛخ االعبعٛخ 

 ػشض نهمٕائى انًبنٛخ نجؼط انششكبد 

ورش عمــــل   
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   Autodesk Revit Architecture 2014    ٖانشٚفذ انًؼًبس 

دٔسح كزبثخ انغُٛبسٕٚ     

 دٔسح انكزبثخ انصؾبفٛخ 

انضخشفخ ٔانخػ انؼشثٙ     

    IIIUSTRATOR CS6 

   After Effects cs6 

   Character Animation 

   Premiere Pro cs6 

   Photoshop CS6 

دٔسح رمذٚى انجشايظ انزهفضَٕٚٛخ      

 دٔسح انزصٕٚش انضبثذ ٔانفٛذٕٚ 

 دٔسح انًَٕزبط انزهفضَٕٚٙ 

 دٔسح اػذاد انجشايظ انزهفضَٕٚٛخ 

 رصًٛى اإلػالَبد ٔسعى انشؼبساد

 انًئصشاد انجصشٚخ ٔانخذع انغًُٛبئٛخ 

 انشعٕو انًزؾشكخ 

انفٛذٕٚ ٔانًَٕزبط ٔػًم االفالو ثٕاعطخ 

 ثشَبيظ 

رؼذٚم انصٕس ٔديغٓب ٔرطجٛك انًئصشاد 

 ثٕاعطخ 

 دٔسح اإلخشاط انزهفضَٕٚٙ
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   3ds MAX 2014-General  

   Photoshop for Architects 

   Autodesk Revit MEP 2014   

   Autodesk Revit structure 2014   

 Indesignثٕاعطخ ثشَبيظ    

   3ds MAX 2014-VRay Rendering  

   3ds MAX 2014-Mentalray Rendering  

ػبيخ-صش٘ دٖ يبكظ   

 فٕرٕشٕة نهًؼًبسٍٚٛ

 انشٚفذ انًٛكبَٛكٙ 

 انشٚفذ االَشبئٙ 

 رصًٛى انصؾف ٔانًغالد 

فٙ س٘ -صش٘ دٖ يبكظ   

يُٛزم س٘ -صش٘ د٘ يبكظ   
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