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 ػبيه طضىاث
 ػذاد انمبدح نهمطبع احلكىيٍإػٍ لىاػذ انزذرَت مبزكش 

 ــــــــ
  : انرتشُخ نهربايج انمُبدَخ.0

  تنفيذ البرامج بشير ونصؼ :موعد  وذلؾ قبؿ بدءالجيات بسرعة موافاتنا بالترشيحات وفقا لممواعيد المدرجة بالخطة يراعي أف تقـو 
 0 2015( لسنة 18ئحة التنفيذية لقانوف الخدمة المدنية الجديد رقـ )يتـ الترشح لمبرامج القيادية في ضوء الل  -

  ع ػػػػػػػػػػا عمي موقػػػػػػلع عمييػػػػػػـ اإلطػػػػػػويمكني نتػػػػػرنتيتػػػػـ إعػػػػػلـ المرشػػػػػحيف أف المػػػػادة العمميػػػػػة لبرامػػػػػػػج اإلدارة العميػػػػػػا قد تػػػػػػـ إنزاليػػػػا عمي اال
 TCEG. CAOA. GOV. EGالمركز 

  انرتشُخ نجبلٍ انربايج ادلُفذح ثبدلزكش : .5
  0القيادية يقـو المركز بتوزيع المرشحيف عمي البرامج وموافاة الجيات بأسماء مف تـ قبوليـ بالتدريب غير بالنسبة لكافة البرامج 

  0سـ البرنامج وتاريخ تنفيذه إماـ الترشيحات يراعي أف يدوف أ –بعض أسماء البرامج في الحاسب اآللي  لتشابونظرا 
  0في حالة عدـ استيفاء المرشح الشروط الواردة في خطة المركز سيتـ استبعاد المرشح 

  0ضرورة استيفاء استمارة الترشيح بالنسبة لممتدرب وخاصة الرقـ القومي 

 بشأف  1986لسنة  358قرار رئيس الجميورية رقـ لثناء فترة تدريبو أوظيفتو  يحتفظ المتدرب الموفد لمتدريب بجميع المزايا المادية التي يتمتع بيا في
 0 1983لسنة  6، رقـ  82لسنة  17تنظيـ المعاممة المالية لمموفديف لمتدريب وكتابي دوري الجياز رقـ 

 0المركز ال يوفر بدالت انتقاؿ أو استراحات لمسادة المتدربيف مف المحافظات 

 0الكامؿ لمبرامج المختمفة سواء تمت في الفترة الصباحية أو المسائية اساس التفرغ  يقـو نظاـ التدريب عمي 

  0% مف اجمالي ساعات البرنامج التدريبي10يمغي تدريب مف تجاوزت نسبة غيابة 

  0% مف إجمالي الدرجات المحددة لمتقييـ 60يشترط الجتياز البرنامج التدريبي الحصوؿ عمي نسبة 

 0عمموو شيادة اجتياز البرنامج لتسميميا لجية يتسمـ المتدرب بنفس 

 عداد كبيرة بتنفيذ البرامج التي تحتاجيا الجية عمي نفقتيا وبمراعاة القواعد أالمركز عمى استعداد لتمبية رغبات الوحدات في حالة وجود ترشيحات لدييا ب
 0والضوابط المطبقة بالمركز في ىذا الشأف

  يراعي كتابة عنواف الجية بالتفصيؿ والرقـ البريدي ورقـ التميفوف والفاكس والبريد االلكتروني الخاص بالجية لسيولة عند إرساؿ الترشيحات الي المركز
 0االتصاؿ

 

1 



  : ثبنُسجخ نسذاد رسىو انزذرَت.3

  خطابويرفؽ مع الشيؾ  واإلدارةزي لمتنظيـ العامة بالجياز المرك األمانةلشئوف  اإلدارة المركزيةتسدد الجية رسـو البرامج بشيؾ يحرر باسـ السيد / رئيس 

مبمغ الشيؾ وأسماء السادة المرشحيف مع توضيح  –تاريخ الشيؾ  –القادة لمقطاع الحكومي موضحا بو رقـ الشيؾ  إعداد/ رئيس مركز األستاذباسـ السيد 

القاىرة (  –مدينة نصر  –ش صلح سالـ  13لمقطاع الحكومي ) القادة  إعداداسـ وتاريخ البرنامج قريف كؿ اسـ ويرسؿ الشيؾ والخطاب عمي عنواف مركز 

 0قبؿ بداية البرامج  أسابيعفي موعد غايتو ثلثة 

 قبؿ بداية  وفي حالة اعتذار الجية عف عدـ حضور أحد المرشحيف بالبرنامج عمي الجية المرشحة ضرورة موافاة المركز بخطاب يوضح فيو موقفيا مف تدريب

 0يحؽ لمجية استرداد الرسـو المسددة لممرشح  وأال لفيذا الشأف لي وذلؾ وفقا لمقواعد المنظمة البرنامج بوقت كاف

 

 

 
 

  2 



 
  احلكىيٍانمبدح نهمطبع  إػذادسُُفذهب يزكش  انزٍنهربايج  انشيٍُ اإلطبر

 5102/5102خبطخ انؼبو انزذرَجٍ ح ثبنمبهز
 

 ػذد يذح انربَبيج  اسى انربَبيج  و
 انذوراد 

 انذورح ربرَخ 
يكبٌ  شزوط االنزذبق 

 اىل  يٍ انزُفُذ
 
 
 
 
 
 
1 

 
 أوال : جمًىػخ ثزايج اإلدارح انؼهُب

الػذاد نشغم ن اخلبصخربايج انجمًىػخ     
  انىظبئف انمُبدَخ

 ــــــــــ
اإلػذاد نشغم انىظبئف انمُبدَخ ثزَبيج 

 ادلًزبسح يٍ انذرجخ
 

 
 
 
 
 

أسبوعيف 
  تفرغ كامؿ

 
 
 
 
 
 
4 
 

 
 

 
 
 
 

1/11/2015 

14/2/2016 

10/4/2016 

15/5/2016 
 

 
 
 
 
 
 

12/11/2015 

25/2/2016 

21/4/2016 

26/5/2016 

 

 

 

 

 

 

لشػغؿ  اإلعػداديتـ الترشيح لللتحاؽ ببرامج  -
الوظػػائؼ القياديػػة مػػف قبػػؿ المجنػػة الدائمػػة 
لموظػػػػائؼ القياديػػػػة وفقػػػػًا للحكػػػػاـ الػػػػواردة 

ة لقػػانوف الخدمػػة المدنيػػلئحػػة التنفيذيػػة لبا
 2015( لسنة 18الجديد رقـ )

 
 

صر 
نة ن

مدي
امل 

ح س
صال

رع 
شا
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 ػذد يذح انربَبيج  اسى انربَبيج  و
 انذوراد 

 ربرَخ انذورح 
يكبٌ  شزوط االنزذبق 

 اىل  يٍ انزُفُذ
 
2 
 ثزَبيج 

 نشغم انىظبئف انمُبدَخ اإلػذاد
 انؼبنُخ يٍ انذرجخ
 

 
 أسبوعيف 
  تفرغ كامؿ

 
5 
 
 

 
11/10/2015 
13/12/2015 
14/2/2016 
10/4/2016 
15/5/2016 

 
22/10/2015 
24/12/2015 
25/2/2016 
21/4/2016 
26/5/2016 

 فػػػػوراة المركػػػػز بالترشػػػػيحات فػػػػيػػػػتـ موا -

اسػػػػػػػتيفاء بطاقػػػػػػػة الترشػػػػػػػيح المرفقػػػػػػػة 

واعتمادىػػػا مػػػف السػػػمطة المختصػػػة قبػػػؿ 

 . بوقت كاؼموعد تنفيذ البرنامج 

لقػػػػانوف  للئحػػػػة التنفيذيػػػػةوذلػػػػؾ وفقػػػػًا  -

( لسػنة  18الخدمة المدنيػة الجديػد رقػـ )

بشأف إجراءات االلتحػاؽ ببػرامج اإلعػداد 

 0لشغؿ الوظائؼ القيادية

 

 

 

 
 
 

صر 
نة ن

مدي
امل 

ح س
صال

رع 
شا

 

 
 ثزَبيج 3

 نشغم انىظبئف انمُبدَخ اإلػذاد
 ويذَز ػب يٍ درجخ

 

 أسابيع أربعة
 كامؿتفرغ 

7 
 

32/8/3102 
4/01/3102 
02/00/3102 
01/0/3102 
02/2/3102 
01/4/3102 
33/2/3102 

17/9/2015 
29/10/2015 
10/12/2015 
11/2/2016 
7/4/2016 
12/5/2016 
16/6/2016 

4 



 ػذد يذح انربَبيج  اسى انربَبيج و
 انذوراد 

 ربرَخ انذورح 
يكبٌ  شزوط االنزذبق 

  إىل يٍ انزُفُذ
 
 
 
 

4 

   جمًىػخ انربايج اخلبصخ ثزًُُخ 
 شبغهٍ وظبئف اإلدارح انؼهُب يهبراد

 ـــــــــ
 

رًُُخ يهبراد ولذراد شبغهٍ وظبئف 
 اإلدارح انؼهُب

 

 
 
 

 
  أسبوعيف

 تفرغ كامؿ 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 

13/12/2015 
15/5/2016 

 
 
 
 

24/12/2015 
26/5/2016 

 

 
 
 

مف شاغمي وظػائؼ يكوف المرشح  فأ -
 .أو مرشح لشغميا اإلدارة العميا 

 

ينة 
 مد

سامل
ح 

صال
رع 

شا
صر 

ن
 

 اإلدارح االسرتارُجُخثزَبيج  5
 جُُه نهفزد ( 011)رسىو انزذرَت 

 

  أياـ 5
 تفرغ كامؿ 

2 13/12/2015 
10/4/2016 

17/12/2015 
14/4/2016 

وظائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  أف -
 .مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

 يهبراد انزفبوضثزَبيج  6
 جُُه نهفزد ( 011)رسىو انزذرَت 

  أياـ 5
 تفرغ كامؿ 

وظائؼ  شاغميف يكوف المرشح مف أ - 14/1/2016 10/1/2016 1
 .مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

 

7 
 

 إدارح انىلذ وضغىط انؼًمثزَبيج 
 جُُه نهفزد ( 011)رسىو انزذرَت 

  أياـ 5
 تفرغ كامؿ 

 

1 
 

 

وظائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  فأ - 14/1/2016 10/1/2016
 .مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

 
 

5 



 
 

 

 

 

 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  ـ
 الدورات 

 تاريخ الدورة 
مكاف  شروط االلتحاؽ 

  إلى مف التنفيذ
 رطىَز أداء انىدذادرمُُى وثزَبيج  8

 جُُه نهفزد ( 011)رسىو انزذرَت 

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

2 1/11/2015 

6/3/2016 

 

5/11/2015 

10/3/2016 

وظػائؼ  شاغميمرشح مف يكوف ال أف -

  0مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

صر 
نة ن

مدي
امل 

ح س
صال

رع 
شا

 

 إدارح انزغُريثزَبيج  9
 جُُه نهفزد ( 011)رسىو انزذرَت 

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

وظػائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  أف - 10/3/2016 6/3/2016 1

  0مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

 ء األفزادرمُُى أداثزَبيج  10
 جُُه نهفزد ( 011)رسىو انزذرَت 

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

وظػائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  أف - 19/5/2016 15/5/2016 1

  0مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

 هُذسخ انذادثزَبيج  11
 جُُه نهفزد ( 011)رسىو انزذرَت 

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

وظػائؼ  اغميشيكوف المرشح مف  أف - 19/5/2016 15/5/2016 1

 0مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

6 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 

 

 

12 

 

ثبَُب : جمًىػخ ثزايج اإلدارح انىسطً 
 ُخفواإلشزا

هُم نشغم وظبئف انذرجخ األويل انزأ
 صُخ( نهىظبئف انزخصادلسزىٌ األول )أ

 

 

 ثلثة أسابيع

 تفرغ كامؿ

 

 

3 

 

 
 
  

30/8/2015 

3/1/2016 

10/4/2016 

 
 
  

17/9/2015  

21/1/2016 

28/4/2016 

 

 
  
أف يكوف المرشح مف شاغمى وظائؼ  -

 .عمى االقؿ  ةاالولى لمده سن الدرجة

 شاغميأو اف يكوف المرشح مف  -
  بالجيةوظائؼ كبير باحثيف 

فى ىذه الدرجو  و أف يكوف قد امضى -
 0مده ال تقؿ عف سنتيف

اال يزيد عدد المرشحيف فى كؿ دوره  -
 عف ثلثو مرشحيف مف الجيو

22 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

القا
 

زأهُم نشغم وظبئف انذرجخ األويل ان 13
)أ( نهؼبيهني ثبنىظبئف ادلسزىٌ األول

  ادلكزجُخ وانفُُخ
 

 
 أسابيع ثلثة

 تفرغ كامؿ
3 

 

8/11/2015 

14/2/2016 

10/4/2016 

 

 

26/11/2015 

3/3/2016 

28/4/2016 

 

 

اف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ  -
فنى  –متوسط او فوؽ متوسط " تجارى 

 0زراعى "  –
أف يكوف المرشح شاغل لوظيفو مف  -

ومضى  الفنيةاو  المكتبيةالدرجو االولى 
  . عميو سنة عمى األقؿ

أف يكوف المرشح مف شاغمى وظائؼ  -
د امضى فى كبير كتاب بالجيو وق

 الدرجو مدة ال تقؿ عف سنتيف  

وأال يزيد عدد المرشحيف فى كؿ دوره  -
 عف ثلثو مرشحيف مف الجيو

7 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

ثزَبيج رًُُخ يهبراد االدارح  14
 اإلشزالُخ

 " يؤهالد ػهُب    "

 أسابيع ةاربع
 تفرغ كامؿ

6 
30/8/2015  
18/10/2015 
6/12/2015 

24/1/2016 
13/3/2016 
2/5/2016 

29/9/2015 
12/11/2015 
31/12/2015 
18/2/2016 
7/4/2016 
26/5/2016 

أف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ  -
 .لوظيفة إشرافية  عاؿ وشاغلً 

أف يكوف المرشح مف شاغمى  وظائؼ  -
الدرجة االولى أو الثانية لمدة ال تقؿ 

 عف ثلث سنوات

22 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

القا
 

ثزَبيج رًُُخ يهبراد اإلدارح  15
 اإلشزافُخ

 يؤهالد  يزىسطخ " " 

 اسبوعاف
 تفرغ كامؿ

2 

 
27/9/2015 
3/1/2016 
22/5/2016 

 
8/10/2015 

14/1/2016 
2/6/2016 

 

ىؿ عمى مؤ  أف يكوف المرشح حاصلً  -
  .متوسط أو فوؽ متوسط 

لوظيفة  أف يكوف المرشح شاغلً  -
  اشرافية.

أال تقؿ الدرجة المالية عف الدرجة  -
ال تقؿ  الفنية لمدةالثانية المكتبية أو 

 عف ثلث سنوات

أسابيع  ةثلث انجشزَخثزَبيج ادارح ادلىارد  16
 تفرغ كامؿ

3 18/10/2015 
10/4/2016 

5/11/2015 
28/4/2016 

اف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ  -
 عاؿ 

اف يكوف المرشح شاغل لوظيفة / مدير  -
اداره الموارد البشريو /  شئوف العامميف 

/التخطيط / وحدات التنظيـ واالدارة 
/المتابعة /التدريب  باحدى الجيات 

 0الحكومية او مرشح لشغميا 

اال  تقؿ الدرجة الماليو لممرشح عف  -
 0االولى 

8 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

ثزَبيج إػذاد انكىادر اإلدارَخ نذػى  17
 ادلكبرت انفُُخ نهمُبداد انؼهُب

 أسابيع  ةاربع
 تفرغ كامؿ

0 24/1/2016 18/2/2016   أف يكوف حاصل عمى مؤىؿ عاؿ
 ناسب م

  أف يكوف مف العامميف بالمكاتب الفنية
لمسادة الوزراء والمحافظيف ورؤساء 

شاغمي الييئات أو مف في مستواىـ مف 
 المناصب القيادية بالدولة 

  0أال تقؿ درجتو المالية عف الثانية 

  االلماـ بالمغة االنجميزية والحاسب االلي 

 إجتياز المرشحيف لممقابمة الشخصية     

22 
دىل

ش ع
 - 

هرة
القا

 

 أسابيع وست ثزَبيج إػذاد يذرثٍ االدارح احلذَثخ 18

 تفرغ كامؿ

0 6/12/2015 14/1/2016    أف يكوف المرشح حاصل عمى درجة
القانوف   –الماجستير في مجاؿ ) االدارة 

الحاسب االلي و  –االقتصاد  -
عمـ النفس  –تكنولوجيا المعمومات 

 واالجتماع  ( 

 حدى المغات األجنبية   المعرفة الجيده بإ
 الفرنسية ( -)  االنجميزية 

   اإللماـ بالحاسب االلى والمعرفة الجيده
 (P.Pببرنامج العروض التقديميو ) 

  اال تقؿ الدرجة المالية عف الدرجة
 0الثانية 

  إجتياز المقابمو الشخصية  التى تعقد
 0لممرشحيف 

9 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

االدارح احلذَثخ  يذرثٍثزَبيج اػذاد  19
 "يزمذو"

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

0 24/1/2016 4/2/2016   اف يكوف المرشح قد اجتاز برنامج
 بالمركز اعداد مدربى االدارة الحديثة

  اف يكوف قد مضى عمى اجتيازه
البرنامج مدة ال تقؿ عف عاماف عمى 

 . االقؿ

  اجتياز المقابمة الشخصية التي تعقد
لممرشحيف ويتـ خلليا عرض محتوي 

 حد الموضوعات.حقيبة تدريبية أل

22 
ىل 

عد
ش 

– 
هرة

القا
 

 اإلدارَخهبراد ادلثزَبيج رًُُخ  20
 بصهاخلنهؼبيهني ثبنكبدراد 

 اسبوعاف
 تفرغ كامؿ

0 6/12/2015 17/12/2015   أف يكوف المرشح قد امضى أكثر مف
 سنوات في مجاؿ عممو. 10

  أف يكوف مف العامميف بالوحدات
 1972لسنة 49لمقانوف رقـ  الخاضعة

ثزَبيج رمُُى ورطىَز أداء اخلذيبد  21
 احلكىيُخ

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

0 18/10/2015 29/10/2015   أف يكوف المرشح  حاصل عمى مؤىؿ
 0عاؿ

  أف يكوف مف رؤساء مواقع الخدمات
بإحدى القطاعات التى تتولى تقديـ 
الخدمات الحكومية مثؿ  "  الصحة   /  

 000العدؿ /  التمويف  / الداخمية  
 خ "  أو مرشح ليا ال

11 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

ثزَبيج رُشُطٍ دىل انزذرَت  22
انزطجُمٍ وانُظى ادلمرتدخ يف جمبل 

 انزذرَت

 ثلثة اياـ

 تفرغ كامؿ
0 7/2/2016 9/2/2016   أف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ

 عاؿ مناسب 

  أف يكوف مف مديري التدريب بوحدات
الجياز االداري أو االدارة المحمية او 

   0فة مرشح ليذه الوظي

  0أال تقؿ الدرجة المالية عف االولى  

22 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

القا
 

وظبئف   شبغهٍ) ثزايج رًُُه يهبراد  23
 (واإلشزالُخانىسطً  اإلدارح

 ثزَبيج إدارح االسيبد

 خمسة أياـ

 تفرغ كامؿ

2 13/9/2015 

22/11/2015 

17/1/2016 

21/2/2016 

3/4/2016 

15/5/2016 

17/9/2015 

26/11/2015 

21/1/2016 

25/2/2016 

7/4/2016 

19/5/2016 

 اف يكوف حاصل عمى مؤىؿ عاؿ 

 ال تقؿ الدرجة المالية عف الثانية 

 خمسة أياـ ثزَبيج إدارح اجلىدح انشبيهخ 24
 تفرغ كامؿ

2 4/10/2015 
22/11/2015 
27/12/2015  
28/2/2016 
20/3/2016 
8/5/2016 

8/10/2015 
26/11/2015 
31/12/2015  
3/3/2016 
24/3/2016 
12/5/2016 

 اف يكوف حاصل عمى مؤىؿ عاؿ 

 ال تقؿ الدرجة المالية عف الثانية 

11 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

ثزَبيج االسهىة انؼهًٍ نزشخُص  25
 ودم ادلشكالد

 خمسة أياـ
 تفرغ كامؿ

2 4/10/2015 

15/11/2015 

20/12/2015 

28/2/2016 

27/3/2016 

8/5/2016 

8/10/2015 

19/11/2015 

24/12/2015 

3/3/2016 

31/3/2016 

12/5/2016 

 أف يكوف حاصل عمى مؤىؿ عاؿ 

 ال تقؿ الدرجة المالية عف الثانية 

 

22 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

القا
 

 أياـخمسة  ثزَبيج ثُبء وإدارح فزَك انؼًم 26

 تفرغ كامؿ
2 15/11/2015 

21/2/2016 

29/5/2016 

19/11/2015 

25/2/2016 

2/6/2016 

  أف يكوف حاصل عمى مؤىؿ عاؿ

 مناسب

 اإلدارةوظائؼ  شاغمي اف يكوف مف 

رئيس قسـ    -االشرافيو) مدير اداره  

رئيس مجموعو عمؿ (  أو مف    -

 1 المرشحيف لشغؿ ىذه الوظائؼ
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 

 

 

 

 

27 

جمًىػخ انربايج  -: ثبنثب  
 انزخصصُخ وادلكزجُخ احلذَثخ

 انربايج انزخصصُخ

 
 ثزَبيج

 أخصبئً رُظُى وادارح

 

 

 

 

 أسابيع واربع

 تفرغ كامؿ

 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 

 

 

 

4/10/2015 

7/2/2016 

8/5/2016 

 

 

 

 

29/10/2015 

3/3/2016 

2/6/2016 

 

 

 

 

 
 

  أف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ
 0عاؿ 

  أف يكوف مف العامميف فى مجاؿ التنظيـ
 –ترتيب الوظائؼ  –واالدارة )تنظيـ 

 0تخطيط القوى العاممة(

  أف تكوف لو خبرة فى مجاؿ الوظيفة
 0 التقؿ عف سنة

ــــــــــــش 22
ع ع

ار
 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج 28
 أخصبئً شئىٌ ػبيهني

 أسابيع ثلث

 تفرغ كامؿ

4 30/8/2015 

6/12/2015 

7/2/2016 

8/5/2016 

17/9/2015 

24/12/2015 

25/2/2016 

26/5/2016 

  أف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ
 0عاؿ 

  أف يكوف مف العامميف فى مجاؿ شئوف
 0العامميف

  أف تكوف لو خبرة فى مجاؿ الوظيفة
 التقؿ عف سنة

13 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 ثزَبيج 29
 ورفزُش أخصبئً شكبوي

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

4 30/8/2015 

15/11/2015 

10/1/2016 

3/4/2016 

 

10/9/2015 

26/11/2015 

21/1/2016 

14/4/2016 

 

  أف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ
 مناسب . عاؿ

  أف يكوف مف العامميف فى مجاؿ
التفتيش المالى واالدارى أو الشكاوى 

والعامميف فى ىذا النشاط بمديريات 
التنظيـ واالدارة  ووحدات االدارة المحمية  

 0بالمحافظات

  أف تكوف لو خبرة فى مجاؿ الوظيفة
 0التقؿ عف سنة 

ش 22
ـــــــــــ

ـ
ع ع

ار
 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج 30
 أخصبئً رفزُش يبىل وأداري

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

4 4/10/2015 

15/11/2015 

10/1/2016 

3/4/2016 

15/10/2015 

26/11/2015 

21/1/2016 

14/4/2016 

 

  أف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ
 عاؿ مناسب .

  أف يكوف مف العامميف فى مجاؿ
التفتيش المالى واالدارى والعامميف فى 

النشاط بمديريات التنظيـ واالدارة  ىذا 
 0ووحدات االدارة المحمية  بالمحافظات

  أف تكوف لو خبرة فى مجاؿ الوظيفة
 0التقؿ عف سنة 

14 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 ثزَبيج 31
 أخصبئً شئىٌ لبَىَُخ

 ثلثة اسابيع

 تفرغ كامؿ

4 30/8/2015 

6/12/2015 

3/4/2016 

8/5/2016 

17/9/2015 

24/12/2015 

21/4/2016 

26/5/2016  

 يكوف المرشح حاصل عمى ليسانس  أف
 0الحقوؽ أو الشريعة والقانوف

  أف يكوف مف العامميف فى مجاؿ
 0الشئوف القانونية 

 ش 22 أف يكوف لو خبرة التقؿ عف سنة
ـــــــــــ

ـ
ع ع

ار
 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج 32
 أخصبئً رذرَت

 اسابيع ثلثة

 تفرغ كامؿ

2 4/10/2015 

7/2/2016 

8/5/2016 

22/10/2015 

25/2/216 

26/5/2016 

  أف يكوف المرشح حاصل عمى مؤىؿ
 0عاؿ

  أف يكوف مف العامميف فى مجاؿ
 0التدريب 

 أف تكوف لو خبرة التقؿ عف سنة 

 ثزَبيج 33
 أخصبئً شئىٌ يبنُخ

 ثلثة اسابيع

 تفرغ كامؿ

4 4/10/2015 

6/12/2015 

7/2/2016 

3/4/2016 

22/10/2015 

24/12/2015 

25/2/2016 

21/4/2016 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 1عال  مناسب

  أن يكون من العاممين بمجال الشئون
 1المالية والوحدات الحسابية 

  ان يكون لو خبرة فى مجال العمل
 التقل عن سنة

15 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 ثزَبيج 34
أخصبئً ختطُط ويزبثؼخ ورلبثخ 

 ورمُُى آداء

 1/11/2015 2 أسبوعاف

6/3/2016 

3/4/2016 

12/11/2015 

17/3/2016 

14/4/2016 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 مناسب .عال 

  أن يكون من العاممين بوحدات
 1التخطيط والمتابعة وتقييم اآلداء

  أن تكون لو خبرة فى مجال الوظيفة
ش 22 .التقل عن سنة 

ـــــــــــ
ـ

ع ع
ار

 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج 35
 انؼاللبد انؼبيخ أخصبئً

 ثلثة أسابيع

 تفرغ كامؿ

2 4/10/2015 

7/2/2016 

8/5/2016 

22/10/2015 

25/2/2016 

26/5/2016 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 مناسب .عال 

  أن يكون من العاممين بمجال
 العامة واالعالم .العالقات 

  أن تكون لو خبرة فى مجال الوظيفة
 1التقل عن سنة

 ثزَبيج 36
 صبئً يكزجبدأخ

 اسبوعاف

 تفرغ كامؿ

2 1/11/2015 

10/1/2016 

6/3/2016 

12/11/2015 

21/1/2016 

17/3/2016 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 مناسب .عال 

  أن يكون من العاممين بمجال
 المكتبات

  أن تكون لو خبرة فى مجال الوظيفة
 التقل عن سنة
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 ثزَبيج 37
 انُظبو انزأدَىب نهًىظف انؼبو

 أياـ 5

 تفرغ كامؿ

4 13/9/2015 

27/12/2015 

28/2/2016 

24/4/2016 

17/9/2015 

31/12/2015 

3/3/2016 

28/4/2016 

  ان يكون المرشح حاصال عمى
 1ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

  ان يكون من العاممين فى مجال
 1الشئون القانونية بالقطاع الحكومى

ش 22
ـــــــــــ

ـ
ع ع

ار
 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج 38
 اجزاءاد انزمبضً

 أياـ 5

 تفرغ كامؿ

4 13/9/2015 

27/12/2015 

20/3/2016 

24/4/2016 

17/9/2015 

31/12/2015 

24/3/2016 

28/4/2016 

  ان يكون المرشح حاصال عمى
 1ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

  ان يعمل محاميا لدى الجيات
 الحكومية امام  المحاكم المختمفة

 ثزَبيج 39
 انؼمىد االدارَخ

 
 

 أياـ5

 تفرغ كامؿ

4 13/9/2015 

27/12/2015 

24/1/2016 

20/3/2016 

 

17/9/2015 

31/12/2015 

28/1/2016 

24/3/2016 

 

  ان يكون المرشح حاصال عمى
 1ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

  ان يكون من العاممين فى مجال
 1الشئون القانونية بالقطاع الحكومى
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 زَبيجث 40
 َظبو انزأيني االجزًبػً
 ) نهًؤهالد انؼهُب (

 أياـ 5

 تفرغ كامؿ

2 25/10/2015 

24/1/2016 

24/4/2016 

29/10/2015 

28/1/2016 

28/4/2016 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 1عال 

 التأمين أن يكون من العاممين بمجال 
 بالجياز االدارى بالدولة والمعاشات 

ش 22
ـــــــــــ

ـ
ع ع

ار
 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج 41
 يىاسَخ انربايج واالداء

 اياـ 5

 تفرغ كامؿ

2 13/9/2015 

25/10/2015 

29/5/2016 

17/9/2015 

29/10/2015 

2/6/2016 

  أن يكون حاصال" عمى مؤىل عال ان
يكون من العاممين فى مجال اعداد 
الموازنات الماليو بادارات الشئون 

 1الماليو 

 يكون لو الخبره فى مجال الوظيفو  ان
 ال تقل عن سنو

 انربايج ادلكزجُخ احلذَثخجمًىػخ  42
 ثزَبيج
 احلذَثخ االدارح ادلكزجُخ

 

 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ
 

 
 
2 
 

 

 

30/8/2015 

15/11/2015 

20/12/2015 
6/3/2016 

8/5/2016 

 

 

10/9/2015 

26/11/2015 

31/12/2015 

17/3/2016 

19/5/2016 

 
 

  ن المرشح حاصال عمى مؤىل أن يكو
 1متوسط عمى األقل

  أن يكون من العاممين فى مجال
 1السكرتارية والمكاتب الفنية 

  أن يكون لو خبرة فى مجال العمل
 1التقل عن سنة 
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

43 

 
 ثزَبيج

 اجزاءاد شئىٌ ػبيهني

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

2 
30/8/2015 

15/11/2015 

20/12/2015 

6/3/2016 

8/5/2016 

10/9/2015 

26/11/2015 

31/12/2015 

17/3/2016 

19/5/2016 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 أو فوق المتوسط متوسط 

  أن يكون المرشح من العاممين فى
األعمال  ) مجال شئون العاممين

 1المكتبية ( 

ش 22
ـــــــــــ

ـ
ع ع

ار
 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج 44
 ادارح ادلخبسٌ

 ػهُب ويزىسطه () يؤهالد 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

2 1/11/2015 

6/12/2015 

6/3/2016 

12/11/2015 

17/12/2015 

17/3/2016 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 أو فوق المتوسطمتوسط 

  أن يكون المرشح من العاممين فى
 .مجال المخازن

 ثزَبيج 45
 ادلشرتَبدادارح 

 ) يؤهالد ػهُب ويزىسطه (

 أسبوعاف

 كامؿتفرغ 

2 1/11/2015 

6/12/2015 

20/3/2016 

12/11/2015 

17/12/2015 

31/3/2016 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 أو فوق المتوسطمتوسط 

  أن يكون المرشح من العاممين فى
 والمشترياتمجال 

19 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 ثزَبيج 46
 ادارح انىثبئك

 واألرشُف األنكرتوًَ
 ) يؤهالد ػهُب ويزىسطه (

 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

2 1/11/2015 

10/1/2016 

20/3/2016 

 

12/11/2015 

21/1/2016 

31/3/2016 

 

 أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل 

 1فوق المتوسط أو متوسط

  أن يكون من العاممين فى مجال
التوثيق وغرف الحفظ واألرشيفات 

 1المختمفة 

 أن تكون لو خبرة فى مجال العمل ال 
 1تقل عن سنة

ش 22
ـــــــــــ

ـ
ع ع

ار
 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج 47
وخذيخ  فٍ انزؼبيم يغ اجلًهىر

 ادلىاطُني
 ) يؤهالد ػهُب ويزىسطه (

 أياـ 5

 تفرغ كامؿ

2 25/10/2015 

24/1/2016 

20/3/2016 

 

29/10/2015 

28/1/2016 

24/3/2016 

 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤىل
 أو فوق المتوسطمتوسط 

 بمواقع اداء ن ان يكون من العاممي
الخدمات والتعامل مع الجميور 

 1بالجياز االدارى بالدولو 
 28/2/2016 2 أسبوع انزُظُى ثزَبيج رُشُطً يف جمبل 48

24/4/2016 

29/5/2016 

3/3/2016 

28/4/2016 

2/6/2016 

  أن يكون المرشح من العاممين فى
 مجال التنظيم واالدارة

   أن يكون المرشح قد أجتاز برنامج
 صائى تنظيم وأدارةأخ
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

جمبل يف ثزَبيج رُشُطً نهؼبيهني  49
 شئىٌ انؼبيهني

 24/1/2016 2 أسبوع

28/2/2016 

29/5/2016 

28/1/2016 

3/3/2016 

2/6/2016 

  أن يكون المرشح من العاممين فى

 مجال شئون العاممين

  أن يكون المرشح قد أجتاز برنامج

ش 22 أخصائى شئون عاممين
ـــــــــــ

ـ
ع ع

ار
 رةــــــاهـــــقـــال –ى ــدلـــــ

 ثزَبيج رُشُطً 50

 يف جمبل انزذرَت

 28/2/2016 2 أسبوع

24/4/2016 

29/5/2016 

3/3/2016 

28/4/2016 

2/6/2016 

  أن يكون المرشح من العاممين فى

 مجال التدريب

  أن يكون المرشح  قد أجتاز برنامج

 أخصائى تدريب

ختطُط يف جمبل ثزَبيج رُشُطٍ  51
 مىي انؼبيهخان

 24/1/2016 2 أسبوع

28/2/2016 

29/5/2016 

28/1/2016 

3/3/2016 

2/6/2016 

  أن يكون المرشح من العاممين فى

 مجال تخطيط القوى العاممة

  أن يكون المرشح  قد أجتاز برنامج

 أخصائى تنظيم وأدارة

21 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 

 

 

52 

: ثزايج إدارح ركُىنىجُب  راثؼب 
 ادلؼهىيبد واحلبست اإلنكرتوٍَ

 

 بسُبد احلبستأس

Windows- Microsoft Word 

–  Microsoft Excel 
 )ثذوٌ رسىو(

 

 

 
 

أربعة      
أسابيع تفرغ 

 كامؿ

 
 
  
 
1 

 

 

 
   

27/9/2015 

8/11/2015 

6/12/2015 

10/1/2016 

13/3/2016 

10/4/2016 

22/5/2016 

 

 

22/10/2015 

3/12/2015 

31/12/2015 

4/2/2016 

7/4/2016 

5/5/2016 

16/6/2016 

 
 
 
 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

مل 
ـــب
سـ
الح 

صـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
َص

ُخ 
ـذَ

يـ
 

53 Microsoft PowerPoint 
 رسىو( ثذوٌ)

 
 
 

 أسبوع

 تفرغ كامؿ

2 18/10/2015 
22/11/2015 
20/12/2015 
14/2/2016 
10/4/2016 
12/6/2016 

 

22/10/2015 
26/11/2015 
24/12/2015 
18/2/2016 
14/4/2016 
16/6/2016 

 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

  أن يكون حاصال عمى برنامج

windows 

22 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

54 Windows 
 رسىو( ثذوٌ)

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

01 6/9/2015 
18/10/2015 
29/11/2015 
20/12/2015 
31/1/2016 
21/2/2016 
20/3/2016 
10/4/2016 
15/5/2016 
5/6/2016 

17/9/2015 
29/10/2015 
10/12/2015 
31/12/2015 
11/2/2016 
3/3/2016 
31/3/2016 
21/4/2016 
26/5/2016 
16/6/2016 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

 

مل 
ـــب
سـ
الح 

صـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
َص

ُخ 
ـذَ

يـ
 

55 Microsoft Word 

 

 )ثذوٌ رسىو(

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

01 6/9/2015 
18/10/2015 
8/11/2015 
29/11/2015 
20/12/2015 
10/1/2016 
21/2/2016 
13/3/2016 
24/4/2016 
5/6/2016 

17/9/2015 
29/10/2015 
19/11/2015 
10/12/2015 
31/12/2015 
21/1/2016 
3/3/2016 
24/3/2016 
5/5/2016 
16/6/2016 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

  أن يكون حاصال عمىWindows 
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

56 Microsoft Excel 
 )ثذوٌ رسىو( 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

9 6/9/2015 
27/9/2015 
22/11/2015 
20/12/2015 
31/1/2016 
21/2/2016 
10/4/2016 
15/5/2016 
29/5/2016 

17/9/2015 
8/10/2015 
3/12/2015 
31/12/2016 
11/2/2016 
3/3/2016 
21/4/2016 
26/5/2016 
9/6/2016 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

  أن يكون حاصال عمىWindows 

ــــ
 س
الح
صـــ

رع 
ـــب
شـــ

مل 
ب

– 
ــز
ــــ
َص

ُخ 
ـذَ

يـ
 

 أخصبئٍ َظى ادلؼهىيبد اإلدارَخ 57
 )ثذوٌ رسىو

ثلثة اسابيع 
 تفرغ كامؿ

4 27/9/2015 
29/11/2015 
17/4/2016 
15/5/2016 

15/10/2015 
17/12/2015 
5/5/2016 
2/6/2016 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل عال 

  ان يكون من ضمن العاممين في

 ل بيامجال المعمومات أو مرشح لمعم

 يهـــبراد انؼزوض 58
Windows 

Microsoft Word – Microsoft 

PowerPoint- 

ثلثة      
أسابيع تفرغ 

 كامؿ

4 27/9/2015 
17/1/2016 
20/3/2016 
29/5/2016 

15/10/2015 
4/2/2016 
7/4/2016 
16/6/2016 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

24 



 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

 يهـــبراد االَزــزَذ 59
Windows 

Microsoft Word – Internet- 
 )ثذوٌ رسىو(

ثلثة      
أسابيع تفرغ 

 كامؿ

2 27/9/2015 

8/11/2015 

24/1/2016 

13/3/2016 

22/5/2016 

15/10/2015 

26/11/2015 

11/2/2016 

31/3/2016 

9/6/2016 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

 

مل 
ـــب
سـ
الح 

صـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
َص

ُخ 
ـذَ

يـ
 

 انصُبَخ 60
 (جُُخ نهفزد011و رذرَجُخ رسى)

 اسبوع
 تفرغ كامؿ

2 6/9/2015 

8/11/2015 

27/12/2015 

14/2/2016 

17/4/2016 

10/9/2015 

12/11/2015 

31/12/2015 

18/2/2016 

21/4/2016 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

 انشجكبد 61
 )ثذوٌ رسىو(

اسبوعاف تفرغ 
 كامؿ

2 6/9/2015 

8//11/2015 

10/1/2016 

21/2/2016 

15/5/2016 

17/9/2015 

19/11/2015 

21/1/2016 

3/3/2016 

26/5/2016 
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

62 Microsoft Access 5101 

 

 )ثذوٌ رسىو(

 أسبوعاف
 تفرغ كامؿ

1 18/10/2015 
22/11/2015 
20/12/2015 
21/2/2016 
3/4/2016 
15/5/2016 
5/6/2016 

29/10/2015 
3/12/2015 
31/12/2015 
3/3/2016 
14/4/2016 
26/5/2016 
16/6/2016 

 أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

 الحصول عمى برنامجwindows 

مل 
ـــب
سـ
الح 

صـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
َص

ُخ 
ـذَ

يـ
 

انزطجُمبد األسبسُخ نهذبست  63
 األىل نشبغهٍ وظبئف اإلدارح انؼهُب
Windows Microsoft Word – 

Internet- 

Microsoft PowerPoint 
 )ثذوٌ رسىو(

 أسبوعاف

 غ كامؿتفر 
4 6/9/2015 

6/12/2015 

7/2/2016 

27/3/2016 

17/9/2015 

17/12/2015 

18/2/2016 

7/4/2016 

 . أن يكون حاصال عمى مؤىل عال 

 . أن يكون درجة اولي فما فوق 

 لىاػذ ثُبَبد 64
M.S .SQL SERVER5111 

 )ثذوٌ رسىو(

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ
4 8/11/2015 

10/1/2016 

13/3/2016 

15/5/2016 

19/11/2015 

21/1/2016 

24/3/2016 

26/5/2016 

 . أن يكون حاصال عمى مؤىل عال 

  أن يكون حاصل عمى برنامج

Access عمى األقل 
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

65 Visaul Sudio 5111 Desktop 

App. 

 )ثذوٌ رسىو(

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

2 15/11/2015 
10/1/2016 
3/4/2016 

26/11/2015 
21/1/2016 
14/4/2016 

 مؤىل عال . أن يكون حاصال عمى 

 الحصول عمى برنامجWindows 
  أن يكون من العاممين فى مجال

 البرمجة .

مل 
ـــب
سـ
الح 

صـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
َص

ُخ 
ـذَ

يـ
 

66 Visaul Sudio 5111 
Web App. 

 )ثذوٌ رسىو(

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

2 27/9/2015 
6/12/2015 

21/2/2016 

8/10/2015 
17/12/2015 
3/3/2016 

 صال عمى مؤىل عال.أن يكون حا 
 الحصول عمى برنامجWindows 

  أن يكون من العاممين فى مجال
 البرمجة .

67 Internet 
 نهفزد( 011) رسىو رذرَجُخ 

 أسبوع

 تفرغ كامؿ

4 25/10/2015 
13/12/2015 
14/2/2016 
15/5/2016 

29/10/2015 
17/12/2015 
18/2/2016 
19/5/2016 

 .أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 
 حصول عمى برنامجالwindows 

 إدصبء وحتهُم انجُبَبد 68
 

 )ثذوٌ رسىو(

      ثلثة
أسابيع تفرغ 

 كامؿ

2 11/10/2015 
13/3/2016 
29/5/2016 

29/10/2015 
31/3/2016 
16/6/2016 

 - أن يكون حاصال عمى مؤىل عال-

أن يكون من العاممين في احد 
المجاالت المرتبطة بعمم اإلحصاء أو 

 يانات.بتحميل الب
 - الحصول عمى برنامجExcel  كحد

 أدنى .
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

انزأهُم ادلزكبيم السزخذاو احلبست  69
 االنكرتوٍَ

(IT-WINDOWS-WORD-

EXCEL-POWERPOINT-

ACCESS-INTERNET) 

 ستة أسابيع

 تفرغ كامؿ 

0 10/1/2016 
 

18/2/2016 
 

 .أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 

مل 
ـــب
سـ
الح 

صـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
َُخ

ــذ
ي

 
ــز
ــــ
َص

 

 صُبَخ يزمذو 70
 نهفزد( 011) رسىو رذرَجُخ 

إسبوع تفرغ 
 كامؿ

0 13/12/2015 17/12/2015   أن يكون حاصال عمى دورة صيانة
 حاسب

71 Adv. Word 
 نهفزد( 011) رسىو رذرَجُخ 

 أسبوع

 تفرغ كامؿ

0 17/4/2016 21/4/2016  .أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 
 رنامج ان  يكون حاصال عمى بWord 

72 Adv. Excel 
 نهفزد( 011) رسىو رذرَجُخ 

 أسبوع

 تفرغ كامؿ

0 13/3/2016 17/3/2016  .أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 
  ان  يكون حاصال عمى برنامجExcel 

73 Adv. Access أسبوعاف 

 تفرغ

0 7/2/2016 18/2/2016  .أن يكون حاصال عمى مؤىل مناسب 
  نامج ان  يكون حاصال عمى برAccess 
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 ـ
 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  شروط االلتحاؽ 
  إلى مف التنفيذ

74 Wep pege 
 )ثذوٌ رسىو( 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

3 27/9/2015 
15/11/2015 

 

8/10/2015 
26/11/2015 

 

 .أن يكون حاصال عمى مؤىل عال 
 الحصول عمى برنامجWindows 

  مراكز أن يكون من العاممين فى
 المعمومات.

مل 
ـــب
سـ
الح 

صـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
َص

ُخ 
ـذَ

يـ
 

75 Adv. Wep page 

 ثذوٌ رسىو((
 ثلثة اسابيع

 تفرغ كامؿ 

3 24/1/2016 
17/4/2016 

 

11/2/2016 
5/5/2016 

 

 .أن يكون حاصال عمى مؤىل عال 
 الحصول عمى برنامجWindows 

 أن يكون حاصل عمى دورة Wep 

pege. 
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