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1  Windows_ Xp 9/3/4112 نظام التشغيل  00111 اسبوع 

9/3/4112 االجتاهات احلديثة الدارة املوارد البشرية يف املؤسسات احلكومية    4  00111 اسبوع 

9/3/4112 تلوث الرتبة      3  00111 اسبوع 

11/3/4112   االشعة فوق البنفسجية اجهزهتا واستخداماهتا  2  00111 اسبوع 

11/3/4112       مبتدئ/ اللغة االنكليزية   0  00111 اسبوع 

11/3/4112 التفويض والتمكني لتعزيز قدرات العاملني يف املؤسسات احلكومية   1  00111 اسبوع 

43/3/4112  امليزانية العموميةاحلسابات اخلتامية واعداد   0  111111 اسبوعان 

43/3/4112    القيادات االدارية الوسطى  8  111111 اسبوعان 

43/3/4112   حتديد مشاكل اجهزة املصايف النفطية  9  111111 اسبوعان 

1/2/4112 التشريعات البيئية     11  00111 اسبوع 

1/2/4112  السالمة الكيمياوية  11  00111 اسبوع 

Microsoft Word 1/2/4112عاجل النصوص م  14  00111 اسبوع 

13/2/4112 تشخيص االعطال عن طريق االهتزاز   13  00111 اسبوع 

13/2/4112 تاثريات االشعاع على املادة الوراثية      12  00111 اسبوع 

41/2/4112 متقدم/ اللغة االنكليزية   10  00111 اسبوع 

41/2/4112 موازنة احملركات الدوارة    11  00111 اسبوع 

10  Windows_ Xp 41/2/4112 نظام التشغيل  00111 اسبوع 

40/2/4112 التطوير التنظيمي املعاصر وبناء القدرات االدارية     18  00111 اسبوع 

40/2/4112 التلوث الضوضائي     19  00111 اسبوع 

40/2/4112 [chat+Email+تصفح]االنرتنت   41  00111 اسبوع 

2/0/4112 وحتليل فشل اجزاءاملاكنة بواسطة االهتزاز فحص   41  111111 اسبوعان 

2/0/4112    القيادات االدارية الوسطى  44  111111 اسبوعان 

2/0/4112   احلسابات اخلتامية واعداد امليزانية العمومية  43  111111 اسبوعان 

18/0/4112 استخدام التقنيات احلديثة يف الصناعات الدوائية     42  00111 اسبوع 

18/0/4112 تلوث  املياه وكيفية معاجلتها       40  00111 اسبوع 

Microsoft Word 18/0/4112معاجل النصوص   41  00111 اسبوع 

40/0/4112 منظومة السيطرة اهليدروليكية       40  00111 اسبوع 

40/0/4112 صناعة واختاذ القرار واساليب حل املشكالت    48  00111 اسبوع 
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40/0/4112 الفحوصات امليكانيكية للمعادن     49  00111 اسبوع 

1/1/4112 التشريعات البيئية     31  00111 اسبوع 

1/1/4112    قانون اخلدمة املدنية واالنضباط  31  00111 اسبوع 

1/1/4112 حتديد مواصفات املعادن      34  00111 اسبوع 

8/1/4112       مبتدئ/ اللغة االنكليزية   33  00111 اسبوع 

8/1/4112  (PLC)املسيطر املنطقي املربمج   32 سبوعا   00111 

8/1/4112 معرفة تاثري املستخلصات الدوائية على اخلاليا احلية     30  00111 اسبوع 

10/1/4112 اليات تطوير االدارة يف االجهزة احلكومية     31  00111 اسبوع 

30  Windows_ Xp 10/1/4112 نظام التشغيل  00111 اسبوع 

10/1/4112 السيطرة على تلوث اهلواء         38 وعاسب   00111 

44/1/4112 تشخيص االعطال عن طريق االهتزاز        39  00111 اسبوع 

44/1/4112  السالمة الكيمياوية  21  00111 اسبوع 

44/1/4112 التقنيات الصناعية احلديثة     21  00111 اسبوع 

0/9/4112 ث يف الصناعة   املسلك التكنولوجي احلدي  24  00111 اسبوع 

0/9/4112 اسرتاتيجيات التطوير االداري يف املؤسسات احلكومية     23  00111 اسبوع 

0/9/4112 الفصل احليوي للمواد الفعالة حياتياً         22  00111 اسبوع 

12/9/4112  احلسابات اخلتامية واعداد امليزانية العمومية  20  111111 اسبوعان 

12/9/4112  فحص وحتليل فشل اجزاء املاكنة بواسطة االهتزاز  21  111111 اسبوعان 

12/9/4112        القيادات االدارية الوسطى  20  111111 اسبوعان 

Microsoft Word 48/9/4112معاجل النصوص   28  00111 اسبوع 

48/9/4112 االشعة فوق البنفسجية اجهزهتا واستخداماهتا   29  00111 اسبوع 

48/9/4112 مهارات ابرام العقود يف االجهزة احلكومية    01  00111 اسبوع 

0/11/4112       مبتدئ/ اللغة االنكليزية   01  00111 اسبوع 

0/11/4112 تاثريات االشعاع على املادة الوراثية     04  00111 اسبوع 

0/11/4112 الرتكيب البلوري للمعادن      03  00111 اسبوع 

14/11/4112 [chat+Email+تصفح]نرتنت اال  02  00111 اسبوع 

14/11/4112   اساليب املخاطبات الرمسية واالخطاء اللغوية الشائعة  00  00111 اسبوع 

14/11/4112 التشريعات البيئية     01  00111 اسبوع 
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19/11/4112 املهارات االساسية يف التفاوض ودبلوماسية االقناع    00  00111 اسبوع 

19/11/4112 لفحوصات امليكانيكية للمعادن    ا  08  00111 اسبوع 

19/11/4112 ضاغطات اهلواء     09  00111 اسبوع 

4/11/4112  احلسابات اخلتامية واعداد امليزانية العمومية  11  111111 اسبوعان 

4/11/4112   فحص وحتليل فشل اجزاء املاكنة بواسطة االهتزاز  11  111111 اسبوعان 

14   Auto CAD 3D 4/11/4112 الرسم اهلندسي باستخدام  111111 اسبوعان 

11/11/4112   التقنيات الصناعية احلديثة  13  00111 اسبوع 

11/11/4112 االجتاهات احلديثة الدارة املخازن والسيطرة عليها       12  00111 اسبوع 

10  Windows_ Xp 11/11/4112 نظام التشغيل  00111 اسبوع 

43/11/4112 ت االنضباطية وصالحيات فرضها ضمن نطاق الوظيفةالعقوبا  11  00111 اسبوع 

43/11/4112  السالمة الكيمياوية  10  00111 اسبوع 

43/11/4112 متقدم/ اللغة االنكليزية   18  00111 اسبوع 

31/11/4112    تقييم اداء املوظفيني يف االجهزة احلكومية  19  00111 اسبوع 

31/11/4112 وجي احلديث يف الصناعة    املسلك التكنول  01  00111 اسبوع 

31/11/4112 تلوث الرتبة        01  00111 اسبوع 

0/14/4112   احلسابات اخلتامية واعداد امليزانية العمومية  04  111111 اسبوعان 

0/14/4112 حتديد مشاكل اجهزة املصايف النفطية     03  111111 اسبوعان 

0/14/4112         ية الوسطىالقيادات االدار   02  111111 اسبوعان 

Microsoft Word 41/14/4112معاجل النصوص   00  00111 اسبوع 

41/14/4112 تاهيل االدارات الوسطى لتويل مهام االدارة التنفيذية     01  00111 اسبوع 

41/14/4112    (نيوماتك)منظومة السيطرة اهلوائية   00  00111 اسبوع 

 

 

 :شروط االشتراك

 .القطاع الخاص  أودوائر الدولة  نمنتسبييمكن االشتراك في الدورات لكل من  -1

وحدة / كلية الهندسة الخوارزمي   إلىالدورة قبل بدء الدورة وبصك معنون  أجوريتم تسديد  -4

 .المرشحين من قبل الوزارات( للموظفين)  التعليم المستمر
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