برنامج الدورات اإلدارية للربع األول لعام 0202
مدة
م

2

موضوع الدورة

تنمية املهارات احملاسبية
لغري املختصني

الدورة
(يوم)

5

0

دراسة اجلدوى االقتصادية

5

1

التحليل املالي

1

4

احلوافز واملعايري اإلنتاجية

1

5

إدارة املستودعات

1

1

حماسبة التكاليف

1

7

مفهوم اجلودة الشاملة
ومبادئ تطبيقها

5

تاريخ انعقاد الدورة

احملاضرون

األحد _ 2/12اخلميس 0/4

د.أمحد شاشو

21.22 -22.22

األحد _0/02اخلميس 0/05
21.22 -22.22

األحد  – 0/02الثالثاء 1/0
21.22 -22.22

األحد - 1/7الثالثاء 1/9
22.2

– 21.22

األحد  - 1/24الثالثاء 1/21
21.22 -22.22

أ .رنا اجلميلي

د.أمحد شاشو

العاملون يف اجملال املالي
واحملاسيب

العاملون يف دراسات

اجلدوى اإلقتصادية من

لقبول

الرتشيح
األحد
2/04

األحد
0/24

العاملون يف اجملال املالي

األحد

واحملاسيب

0/02

م.بامسة اللحام

مدراء اإلنتاج والعاملون يف

د.هالل درويش

القسم املالي

0/02

العاملون يف اإلدارات املالية

األحد

العاملون يف اجملال املالي

األحد

واحملاسيب

1/24

العاملون يف اإلدارة العليا

األحد

أ.رنا اجلميلي

األحد  _ 1/00الثالثاء 1/04

األحد  _ 1/02اخلميس 4/2

د.هالل درويش

-1-

الواجب توفرها باملرشحني

محلة اإلجازة اجلامعية

د.أمحد شاشو

21.22 -22.22

ختصيص الدورة والشروط

آخر موعد

والتجارية واملستودعات

وإدارة اإلنتاج

األحد

1/7

1/00

برنامج الدورات احلاسوبية للربع األول لعام 0202
مدة
الدورة

م

موضوع الدورة

2

Power Point

5

0

 Excelمتقدم

22

1

 Wordمبتدئ

22

4

 Accessمبتدئ

22

5

Photoshop

9

1

Wordمتقدم

9

احملاضرون

تاريخ انعقاد الدورة

(يوم)

األحد  – 2/04اخلميس 2/02

أ.شذا الغربا

20.22 - 22.22

ختصيص الدورة والشروط الواجب
توفرها باملرشحني

للمهتمني الذين يتطلب عملهم
إنشاء عروض تقدميية و ممن
اتبعوا دورةWord

آخر موعد
لقبول

الرتشيح
األحد
2/27

للعاملني يف إدارات املعلوماتية
أو التخطيط أو احملاسبة,من

األحد  – 0/7اخلميس 0/22

م .خولة الروسان

20.22 - 22.22

محلة الشهادة الثانوية العلمية
أو التجارية على األقل واتبعوا

األحد
2/12

دورة  Excelمبتدئ
األحد  – 0/02اخلميس 1/4

أ.سران شاكر

20.22 - 22.22

ملوظفي السكرتارية والطباعة

األحد

ويلم باستخدام احلاسب

0/24

للعاملني يف األرشفة وإدخال
األحد  – 1/7اخلميس 1/22

م.إميان داغستاني

20.22 - 22.22

البيانات,الذاتية من محلة

الشهادة الثانوية العلمية أو
التجارية على األقل وجييدون

األحد
0/02

استخدام احلاسب
العاملون يف إدارات املعلوماتية أو
الرسم أو التصميم من محلة شهادة

األحد  – 1/00اخلميس 4/2

أ.شذا الغربا

20.22 - 22.22

معهد متوسط على األقل ويلمون

باللغة اإلنكليزية ويتقنون

األحد
1/24

استخدام احلاسب ويتطلب
عملهم استخدام الربنامج

األحد  – 1/00اخلميس 4/2

أ.سران شاكر

20.22 - 22.22

ملوظفي السكرتارية والطباعة
وملن حضروا دورة

Wordمبتدئ

-3-

األحد
1/24

