برنامج الدورات اإلدارية للربع األول لعام 9102
مدة
م

موضوع الدورة

الدورة

0

إدارة املوارد البشرية

5

9

تقييم األداء الوظيفي

5

0

التكاليف املعيارية ودورها
يف حتسني اإلنتاجية

(يوم)

5

تاريخ انعقاد الدورة

احملاضرون

األحد  – 0 / 6اخلميس 0 / 01

أ .رنا اجلميلي

09.11 -2.11

األحد  - 0 / 00اخلميس 0 /01
09.11 -2.11

ختصيص الدورة والشروط
الواجب توفرها باملرشحني
العاملون يف اإلدارة العليا
والوسطى واإلدارات املعنية

العاملون الذين لديهم خربة
أ .عميد حداد

بالعمل اإلشرايف أو باملوارد
البشرية

األحد  - 0 / 91اخلميس 0 /92
09.11 -2.11

أ.حسان عواد

العاملون يف اإلدارة العليا

والوسطى واالدارات املعنية

آخر موعد
لقبول

الرتشيح
األحد
09 / 01

األحد
0 /6

األحد

0 / 00

املدراء الفنييون والعاملون يف
 2التدفئة والتكييف املركزي/9/

0

5

نظام إدارة الجودة ISO
9001:2015

5

6

إدارة الوقت

0

الثالثاء  – 0/ 92اخلميس 0 /00
09.11 -2.11

م.نسرين عيد

جمال التدفئة والتكييف
وممن حضر برنامج التدفئة

0 / 99

املهتمون والعاملون يف جمال

األحد

العاملون يف اإلدارة العليا

األحد

والوسطى واإلدارات املعنية

9/0

والتكييف املركزي / 0 /

األحد  - 9 / 0اخلميس 9 / 1
09.11 -2.11

األحد  - 9 / 01الثالثاء 9 / 09
09.11 -2.11
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أ .عميد احلداد

أ .رنا اجلميلي

الثالثاء

نظام إدارة اجلودة

0 / 91

تابع برنامج الدورات اإلدارية للربع األول لعام 9102
مدة

الدورة

م

موضوع الدورة

1

اإلثراء الوظيفي

0

8

املعايري اإلنتاجية

2

تاريخ انعقاد الدورة

احملاضرون

(يوم)

2

مؤشرات تقييم األداء يف
القطاع االقتصادي

5

01

مهارات السكرتاريا

0

00

إدارة األولويات

9

09

التغيري التنظيمي
( بناء اهلياكل التنظيمية )

2

األحد  - 9 /01الثالثاء 9 / 02

د.منار حممد

األحد  - 9 /92األربعاء 9 / 91

م.حييى السمكري

األحد  - 0 /0اخلميس 0 / 1

أ .حسان العواد

09.11 -2.11

09.11 -2.11

09.11 -2.11

األحد  - 0 / 01الثالثاء 0 / 09
09.11 -2.11

األحد  - 0 / 01االثنني 0 / 08
09.11 -2.11

األحد  - 0 / 92األربعاء 0 / 91
09.11 -2.11
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أ .عائدة العنباوي

أ .عميد احلداد

أ .لؤي شاليش

ختصيص الدورة والشروط

الواجب توفرها باملرشحني

آخر موعد
لقبول

الرتشيح

العاملون يف الوظائف

األحد

اإلشرافية و النمطية

9 / 01

للمديرين (إنتاجيني و

األحد

فنيني) جلان احلوافز
ومهندسي اإلنتاج

العاملون يف اإلدارة العليا

9 / 01

األحد

والوسطى واإلدارات املعنية

9 / 92

العاملون باملكاتب

األحد

أصحاب القرار و املواقع

األحد

العاملون يف القيادة العليا

األحد

والوسطى

0 / 01

والدواويني

التنفيذية

0/0

0 / 01

برنامج الدورات احلاسوبية للربع األول لعام 9102
مدة
الدورة

م

موضوع الدورة

0

 Excelمبتدئ

01

9

SPSS
(مستوى أول)

5

0

 Wordمبتدئ

01

2

 Accessمبتدئ

01

5

Wordمتقدم

01

احملاضرون

تاريخ انعقاد الدورة

(يوم)

األحد  – 0 / 6اخلميس 0 / 01
00.11 - 2.11

م .بامسة اللحام

ختصيص الدورة والشروط الواجب
توفرها باملرشحني

آخر موعد
لقبول

الرتشيح

للعاملني يف التخطيط واحملاسبة

اخلميس

وجييدون استخدام احلاسب

09 / 00

للمهتمني الذين يتطلب عملهم
األحد  – 0 /6اخلميس 0 / 01

م.إميان داغستاني

00.11 - 2.11

حتليل البيانات اإلحصائية من

اخلميس

محلة الشهادة الثانوية على

09 / 00

األقل
األحد  – 0 /6اخلميس 0 /01

م.خولة الروسان

00.11 - 00.11

ملوظفي السكرتارية والطباعة

األحد

ويلم باستخدام احلاسب

09 / 00

للعاملني يف األرشفة وإدخال
البيانات,الذاتية من محلة

األحد  – 0 / 91اخلميس 0 /00

م.إميان داغستاني

00.11 - 2.11

الشهادة الثانوية العلمية أو

التجارية على األقل وجييدون

األحد
0 / 00

استخدام احلاسب
األحد  – 0 /91اخلميس 0 /00
00.11 - 2.11

أ.شذا الغربا

ملوظفي السكرتارية والطباعة
وملن حضروا دورة

Wordمبتدئ

األحد

0 / 00

العاملون يف إدارة املشاريع من
6

ختطيط املشاريع
باستخدام

5

MS_Project

محلة شهادة ( معهد متوسط أو

األحد  – 0 / 91اخلميس 0 / 00

م.أمين داود

00.11 - 00.11

إجازة) يف اهلندسة أو االقتصاد
واملهتمون بانشاء اخلطة

األحد
0 / 91

التنفيذية للمشاريع املختلفة
1

 Wordمبتدئ

01

8

 Excelمبتدئ

01

األحد  – 9 /0اخلميس 9 /02

أ.سران شاكر

00.11 - 00.11
األحد  – 9 /0اخلميس 9 /02

م .مادلني وقاف

00.11 - 2.11

-4-

ملوظفي السكرتارية والطباعة

األحد

ويلم باستخدام احلاسب

0 / 91

للعاملني يف التخطيط واحملاسبة

األحد

وجييدون استخدام احلاسب

0 / 91

تابع برنامج الدورات احلاسوبية للربع األول لعام 9102
مدة
الدورة

م

موضوع الدورة

2

 Excelمتقدم

01

01

 Excelمبتدئ

01

00

AutoCAD
2D

01

09

 Excelمتقدم

01

احملاضرون

تاريخ انعقاد الدورة

(يوم)

ختصيص الدورة والشروط الواجب
توفرها باملرشحني

آخر موعد
لقبول

الرتشيح

للعاملني يف إدارات املعلوماتية
األحد  – 9 /0اخلميس 9 / 02
00.11 - 2.11

أو التخطيط أو احملاسبة,من

م .بامسة اللحام

محلة الشهادة الثانوية العلمية
أو التجارية على األقل واتبعوا

األحد
0 / 91

دورة  Excelمبتدئ
األحد  – 9 /01اخلميس 9 /98
00.11 - 00.11

م.خولة الروسان

للعاملني يف التخطيط واحملاسبة

األحد

وجييدون استخدام احلاسب

9 / 01

للعاملني يف الرسم اهلندسي
والتصميم من محلة شهادة

األحد  – 9/ 01اخلميس 9 /98
00.11 - 2.11

م.بامسة اللحام

معهد متوسط كحد أدنى أو

إجازة هندسة ممن يتقنون

األحد

9 / 01

استخدام احلاسب ويلمون
باللغة اإلنكليزية

للعاملني يف إدارات املعلوماتية
أو التخطيط أو احملاسبة,من

األحد  – 9 /01اخلميس 9 /98

م .مادلني وقاف

00.11 - 2.11

محلة الشهادة الثانوية العلمية
أو التجارية على األقل واتبعوا

األحد

9 / 01

دورة  Excelمبتدئ
Power Point 00

02

Wordمتقدم

5

5

األحد  – 0 / 0اخلميس 0 / 1
00.11 - 2.11

أ.شذا الغربا

للمهتمني الذين يتطلب عملهم
إنشاء عروض تقدميية و ممن
اتبعوا دورةWord

األحد  – 0 /0اخلميس 0 /1

أ.سران شاكر

00.11 - 00.11

ملوظفي السكرتارية والطباعة
وملن حضروا دورة

Wordمبتدئ
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األحد
9 / 92

األحد
9 / 92

تابع برنامج الدورات احلاسوبية للربع األول لعام 9102
مدة
الدورة

م

موضوع الدورة

05

 Accessمتقدم

01

06

Photoshop

01

01

 Excelمبتدئ

01

احملاضرون

تاريخ انعقاد الدورة

(يوم)

ختصيص الدورة والشروط
الواجب توفرها باملرشحني

آخر موعد
لقبول

الرتشيح

للعاملني الذين يتطلب عملهم
تصميم وتطوير قواعد البيانات
من محلة الشهادات الثانوية

األحد  – 0 / 0اخلميس 0 /02

م.إميان داغستاني

00.11 - 2.11

العلمية أو التجارية على
األقل واتبع دورة

األحد
9 / 92

Accessمبتدئ وجييد
اللغة اإلنكليزية.

العاملون يف إدارات املعلوماتية
أو الرسم أو التصميم من محلة
شهادة معهد متوسط على األقل

األحد  – 0 / 01اخلميس 0 / 98

أ.شذا الغربا

00.11 - 2.11

ويلمون باللغة اإلنكليزية

ويتقنون استخدام احلاسب

األحد
0 / 01

ويتطلب عملهم استخدام
الربنامج

األحد  – 0 /01اخلميس 0 /98
00.11 - 00.11

م .مادلني وقاف

للعاملني يف التخطيط

واحملاسبة وجييدون
استخدام احلاسب

األحد
0 / 01

للعاملني يف جمال التصميم
امليكانيكي من محلة شهادة
الرسم اهلندسي
08

باستخدام

solidworks
(مستوى أول)

01

(معهد متوسط كحد أدنى أو

األحد  – 0 / 01اخلميس 0 /98

م.خولة الروسان

00.11 - 2.11

إجازة) هندسة ميكانيكية أو

األحد

كهربائية ممن يتقنون

0 / 01

استخدام احلاسب ويلمون
باللغة اإلنكليزية بدرجة
وسط
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جدول الدورات التي يمكن للمركز تخصيصها بناء على طلب جهة عامة أو خاصة
القيادة اإلدارية

مهارات القيادة اإلدارية الحديثة

اإلدارة االستراتيجية

التخطيط اإلستراتيجي

استراتيجيات التسويق

الترويج واإلعالن

تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

إدارة المستودعات

تحسين أداء مندوبي البيع

خدمة العمالء

القواعد الدولية في تفسير
مصطلحات اإلستيراد والتصدير

دراسة الجدوى اإلقتصادية

مهارات التخطيط المالي وإعداد
الموازنات

قوائم التكاليف في المنشآت الصناعية

مؤشرات تقييم األداء في القطاع
اإلقتصادي

التكاليف المعيارية ودورها في
تحسين إنتاجية المنشأة

نقطة التعادل و أهميتها في اتخاذ
القرارات

تحليل التكلفة واستخدامه باتخاذ القرار

تحليل وقراءة القوائم المالية

التخطيط و الموازنات التقديرية

هل لإلعالم دور في تألق مؤسستك

فن اإلدارة في ظل التغيير

تحليل الوظائف وتوصيفها

أين يكمن مفتاح نجاح عملك ؟

إدارة االجتماعات الفعالة

إعداد المدربين TOT

إدارة الموارد البشرية

إدارة الوقت

إعداد المراسالت والتقارير

السكرتاريا في إدارة المكاتب الحديثة

البرمجة اللغوية العصبية

القراءة السريعة وبناء الذاكرة القوية

مهارات مقاومة الضغوط و اإلرهاق
عند الموظفين

إدارة األعمال

إدارة الجودة الشاملة

تقنيات التواصل ضمن العمل

تقنيات مقابلة العمل الناجحة

رعاية الزبائن وإدارة الشكاوى

التدريب واالشراف واالرشاد الشخصي

مراحل حياتك العملية -الهيكلية
التنظيمية في العمل

الرؤية والرسالة والهدف –البداية
الحقيقية للنجاح

اعتمادية الشهادات التدريبية

كيفية التعامل مع المخاطر المنزلية

توعية بمفاهيم الجودة والنظام
اإلداري

نظام إدارة الجودة _ االيزو 1112

تقنيات  5Sاليابانية

إدارة الفعاليات

إدارة التغيير
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تابع جدول الدورات التي يمكن للمركز تخصيصها بناء على طلب جهة عامة أو خاصة
تدقيق داخلي لنظام إدارة الجودة
االيزو 1112

نظام إدارة البيئة – االيزو 24112

نظام إدارة الصحة والسالمة الوظيفية
االيزو 21122

النظام اإلداري المتكامل

توعية بنظم إدارة أمن المعلومات –
االيزو 37112

نظم إدارة المخاطر – االيزو 22111

نظم إدارة استمرارية األعمال
االيزو 33212

إعداد خطة استمرارية األعمال

نظم إدارة المخابر – االيزو 27135

نظم إدارة المخابر الطبية
االيزو 25221

تطبيقات نظم إدارة الجودة في
القطاع الصحي
اتفاقية العمل الدولية 2

تطبيقات نظم إدارة الجودة
في قطاع التعليم
اتفاقية العمل الدولية 3

التوثيق ونظم األرشفة

صناعة و مراقبة األهداف العملية

اإلدارة المبنية على المخاطر

إدارة األولويات

تحديد اإلحتياجات التدريبية

تقييم األداء الوظيفي

رفع التقارير

بناء وإدارة فرق العمل

كيف تصنع خطة عمل

التدفئة و التكييف المركزي

إعادة الهيكلة اإلدارية

اإلثراء الوظيفي

التحفيز الوظيفي

تطوير مهارات العاملين

إدارة المعرفة

أساسيات اإلدارة والنظم اإلدارية

معالجة الكلمات  WORDمبتدئ

معالجة الكلمات  WORDمتقدم

الجداول اإللكترونية
 EXCELمبتدئ

الجداول اإللكترونية
 EXCELمتقدم

العروض التقديمية
POWERPOINT

قواعد البيانات  ACCESSمبتدئ

قواعد البيانات  ACCESSمتقدم

PHOTOSHOP

البرنامج اإلحصائي SPSS
المستوى األول

البرنامج اإلحصائي SPSS
المستوى الثاني

AUTOCAD

تخطيط المشاريع باستخدام MS_Project 2013

SOLIDWORKS
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