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 واإلداسح انؼهُبح  نمُبدا

 لًُخ انجشَبيظ  انجشَبيظ لبيخيكبٌ ا ػذد األَبو ػذد انغبػبد ػُىاٌ انجشَبيظ و
 لاير ػًبٍَ 011 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اػذاد انمُبداد اإلداسَخ 0

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 إلداسح األصيبد رغبسة ػبنًُخ فٍ انمُبدح انزكُخ 8

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبَى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انمُبدح االثذاػُخ وانزفكُش االعزشارُغٍ 0

 لاير ػًبٍَ 872 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 أعظ ثُبء انشخصُخ انمُبدَخ 4

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 آنُبد انزحفُض فٍ ثُئخ انؼًم 2

 RADARويُهغُخ  EFQMًَىرط انغىدح األوسوثٍ  6

 نهمبدح

 لاير ػًبٍَ 011 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

 لاير ػًبٍَ 872 شهش أغغطظ َضوييغمـــــػ /  أَبو4 عبػخ 81 انًهبساد اإلششافُخ وانمُبدَخ نهًشأح 7

 لاير ػًبٍَ 011 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 يهبساد انًذساء فٍ انزؼبيم يغ وعبئم اإلػالو 8

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبَى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اػذاد انخطػ االداسَخ وانمُبدَخ 9

 لاير ػًبٍَ 872 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رجغُػ اعشاءاد انؼًم 01

 لاير ػًبٍَ 872 شهش أغغطظ يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ TRT 81انًغبس انصحُح  نهمبئذ   00

 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اػذاد انمُبداد اإلداسَخ انىاػذح 08

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 ثبعزخذاو رمُُخ انهُغىرطىَش االعزشارُغُبد  00

 لاير ػًبٍَ 872 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اػذاد ورؤهُم لُبداد انصف انضبٍَ 04

                                                                                                                                                                                                                  ثشايظ االرصبل وانؼاللبد انؼبيخ واإلػالو

  

 لًُخ انجشَبيظ  انجشَبيظ لبيخايكبٌ  ػذد األَبو ػذد انغبػبد ػُىاٌ انجشَبيظ و
رخطُػ انؼاللبد انؼبيخ ودوسهب فٍ رحمُك انزًُض  0

 االداسٌ
 لاير ػًبٍَ 872 يبسطشهش  يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

 لاير ػًبٍَ 011 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انزًُض فٍ خذيخ انؼًالء 8

)االَزُكُذ  أدثُبد انزؼبيم وانًشاعى انذونُخ 0

 وانجشورىكىل(
 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81



                 ثشايظ االلزصبد و انًحبعجخ وانًبنُخ

 لًُخ انجشَبيظ  يكبٌ البيخ انجشَبيظ ػذد األَبو ػذد انغبػبد ػُىاٌ انجشَبيظ و
 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 دساعبد انغذوي االلزصبدَخ نهًششوػبد 0

األعبنُت انحذَضخ فٍ انزخطُػ انًبنٍ واػذاد  8

 انًىاصَبد
 لاير ػًبٍَ 011 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

 لاير ػًبٍَ 872 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 أعبنُت اػذاد انزحهُم انًبنٍ 0

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انًبنُخ انًزمذيخانًحبعجخ  4

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انًبنُخ نغُش انًبنٍُُ 2

 ػًبٍَلاير  011 شهش َىَُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رحهُم حشكخ عىق انًبل واداسح انًحبفع االعزضًبسَخ 6

 لاير ػًبٍَ 872 شهش اثشَم  يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انزغىَبد انغشدَخ واألخطبء انًحبعجُخ ويؼبنغزهب 7

االرغبهبد انحذَضخ نشفغ كفبءح اداء انًحبعت وانًشالت  8

 انًبنٍ
 لاير ػًبٍَ 872 شهش عجزًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انزمبسَش انًبنُخ انًؼبَُش انذونُخ إلػذاد 9

 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اعشاء انًُبلصبد وانؼطبءاد انفؼبنخ 01

 لاير ػًبٍَ 872 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اداسح انزفبوض 4

 ػًبٍَلاير  011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رًُُخ يهبساد يىظفٍ انؼاللبد انؼبيخ واالعزمجبل 2

يهبساد رىظُف وعبئم انزىاصم االعزًبػٍ فٍ انؼاللبد  6

 انؼبيخ
 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبَى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 يهبساد انؼشض وانزمذَى وانزفبوض 7

 لاير ػًبٍَ 872 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 صُبػخ انزمبسَش انزهفضَىَُخ 8

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رطىَش يهبساد اإلػاليٍُُ 9

 لاير ػًبٍَ 011 شهش أغغطظ يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انًهبساد انًزكبيهخ فٍ اإلػالو االنكزشوٍَ 01

 لاير ػًبٍَ 011 شهش َىفًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 ػبنًُخرغبسة  -فٍ انزحشَش انصحفٍ 00

 لاير ػًبٍَ 011 شهش َىنُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 دوس انزصًُى واالػالٌ فٍ االػالو 08

 لاير ػًبٍَ 872 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انزصًُى انغشافُكٍ 00

 لاير ػًبٍَ 011 شهش عجزًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 كُىنىعُب االرصبلراإلػالو انذونٍ و 04



 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىنُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اداسح انًشزشَبد وأعبنُت خفط انزكبنُف 00

 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 ػًهُبد اداسح انًخبصٌ 08

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىفًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 أعبنُت اػذاد انًىاصَخ انصفشَخ وانزخطُػ االعزبرُغٍ 00

أعبنُت لُبط انزكهفخ وانؼبئذ ػهً االعزضًبس فٍ  04

 انزذسَت
 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىفًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

 ثشايظ األيٍ وانغاليخ وانصحخ انًهُُخ

لًُخ                           انجشَبيظ لبيخيكبٌ ا ػذد األَبو ػذد انغبػبد ػُىاٌ انجشَبيظ و

 انجشَبيظ
 لاير ػًبٍَ 011 شهش يبَى / َضوييغمـــــػ  أَبو4 عبػخ 81 يهبسح اداسح األصيبد األيُُخ 0

 لاير ػًبٍَ 011 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اعزشارُغُخ أيٍ وعاليخ انًجبٍَ وانًُشؤح 8

 لاير ػًبٍَ 872 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 االرغبهبد انحذَضخ فٍ اإلششاف األيٍُ 0

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىَُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اػذاد خطػ انطىاسٌء 4

 لاير ػًبٍَ 872 شهش دَغًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رطىَش وسفغ كفبءح أَظًخ األيٍ وانغاليخ 2

 لاير ػًبٍَ 011 شهش دَغًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 أيٍ وعاليخ انًغزشفُبد وانًئعغبد انؼالعُخ 6

 لاير ػًبٍَ 011 شهش َىنُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ OSHA,NISHO 81اداسح انصحخ انًهُُخ  7

 لاير ػًبٍَ 872 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 أيٍ انًُشآد انجزشونُخ 8

 لاير ػًبٍَ 872 يبسطشهش  يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 األيٍ انصُبػٍ وانغاليخ انًهُُخ فٍ انًصبَغ 9

 لاير ػًبٍَ 872 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اإلعؼبفبد األونُخ 01

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىنُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انًهبساد انغهىكُخ نشعبل األيٍ 00

 لاير ػًبٍَ 011 شهش فجشاَش / َضوي يغمـــــػ أَبو4 عبػخ 81 (OSHA)رمُُى أداء يششفٍ انغاليخ وفمب نًؼبَُش  08

رحذَذ احزًبنُخ انًخبغش أصُبء ػًهُخ انزشغُم  00
(HAZID) 

 لاير ػًبٍَ 011 شهش أغغطظ يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

  (NEBOSH)دوسح األيٍ وانغاليخ حغت يُهبط  04

 انجشَطبٍَ

 لاير ػًبٍَ 872 شهش أغغطظ يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

 ثشايظ رشثىَخ وشئوٌ اعزًبػُخ



 لًُخ انجشَبيظ  انجشَبيظ لبيخيكبٌ ا ػذد األَبو ػذد انغبػبد ػُىاٌ انجشَبيظ و
 لاير ػًبٍَ 011 شهش يبَى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رطىَش يهبساد دساعخ انحبنخ اإلعزًبػُخ وكزبثخ انزمبسَش 0

 لاير ػًبٍَ 872 شهش عجزًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 أعبنُت انزذسَظ انحذَضخ وعىدح انًخشعبد 8

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىفًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 يهبساد اإلسشبد انُفغٍ وانزىعُه األعشٌ 0

 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 نغخ االشبسح 4

 لاير ػًبٍَ 011 شهش َضفًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انزفكُش اإلثذاػٍ فٍ انؼًم 2

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اداسح ظغىغبد انؼًم 6

 لاير ػًبٍَ 872 شهش دَغًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رىظُف رمُُبد انجشيغخ انهغىَخ انؼصجُخ فٍ انؼًم 7

 لاير ػًبٍَ 872 شهش دَغًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ EFT 81رطىَش األداء انىظُفٍ ثبعزخذاو رمُُخ انحشَخ انُفغُخ  8

 لاير ػًبٍَ 011 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رؼضَض انىالء واالَزًبء انًئعغٍ 9

 لاير ػًبٍَ 011 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 اداسح انًؼشفخ واإلثذاع واالثزكبس نذي انًىهىثٍُ 01

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىَُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 يهبسح كزبثخ انجحىس انؼهًُخ 00

 لاير ػًبٍَ 011 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 أعبعُبد ثشَبيظ انجحش انؼهًٍ 08

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىَُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انمشاسرحهُم انًعًىٌ وارخبر  00

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىنُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انؼًم انغًبػٍ فٍ انًئعغبد وركىٍَ فشق انؼًم 04

 

 ثشايظ رمُُخ انًؼهىيبد

 لًُخ انجشَبيظ          يكبٌ البيخ انجشَبيظ ػذد األَبو ػذد انغبػبد ػُىاٌ انجشَبيظ و

 
 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 شجكبد انحبعت اِنٍ 0

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رصًُى  صفحبد انكزشوَُخ 8

0 IT project management 81 ػًبٍَلاير  872 شهش َىَُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 

 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 األعبنُت انحذَضخ أليٍ انًؼهىيبد وغشق حًبَزهب 4

2 Graphic using Adobe Photoshop CC 81 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 



6 Managing and Storing Documents in Central and Digital 

Archives 
 لاير ػًبٍَ 872 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

7 Computer network CCNA 81 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىَُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ TMG 81انحًبَخ ثبعزخذاو  رمُُخ  8

9 Statistical Analysis SPSS 81 لاير ػًبٍَ 011 شهش َىَُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 

 لاير ػًبٍَ 872 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ Java 81ثشيغخ انهغىَبد ثبعزخذاو   01

 لاير ػًبٍَ 872 شهش عجزًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 شُكبد انُطبق  انًحهٍ انالعهكُخ 00

 لاير ػًبٍَ 011 شهش َىنُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ visual Basic net 81 رصًُى انزمبسَش ثبعزخذاو  08

 لاير ػًبٍَ 872 شهش أغغطظ يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ Oracle 81رصًُى انًُبرط ثبعزخذاو  00

 لاير ػًبٍَ 011 شهش أغغطظ يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ Oracle 81ثبعزخذاو  PL/SQLنغخ االعزفغبس االعشائُخ  04

 انًىاسد انجششَخ

                         انجشَبيظ لبيخيكبٌ ا ػذد األَبو ػذد انغبػبد ػُىاٌ انجشَبيظ و

   لًُخ انجشَبيظ
 لاير ػًبٍَ 872 شهش فجشاَش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رطىَش ورًُُخ يهبساد انًىظفٍُ انغذد 0

 لاير ػًبٍَ 011 شهش عجزًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رحذَذ انكفبَبد انىظُفُخ وغشق لُبعهب 8

 لاير ػًبٍَ 011 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 انزؤهُم انحذَش نًغئنٍ اداسح انًىاسد انجششَخ 0

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىفًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رصًُى َظى اداسح األداء وانزطىَش انىظُفٍ 4

 لاير ػًبٍَ 872 شهش َىفًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رحذَذ االحزُبعبد انزذسَجُخ 2

 لاير ػًبٍَ 872 شهش دَغًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 فٍ انًمبثالد انشخصُخ واخزُبس انًىظفٍُ انغذد 6

 لاير ػًبٍَ 011 شهش دَغًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رمُُبد انزذسَت ورمُُى انؼبئذ ػهً انزذسَت  7

 لاير ػًبٍَ 011 شهش اثشَم يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رطىَش شئوٌ انًىظفٍُ ثبعزخذاو انحبعىة فٍ ظم انحكىيخ االنكزشوَُخ  8

 لاير ػًبٍَ 872 شهش يبسط يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 ورىصُف انىظبئفيهبساد اػذاد انهُبكم انزُظًُُخ  9

 لاير ػًبٍَ 011 شهش َىنُى يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81 رطجُك ركُىنىعُب انًؼهىيبد فٍ رطىَش انًىاسد انجششَخ 01

 لاير ػًبٍَ 011 شهش َىفًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ KPIs 81رطىَش انؼًم ثبعزخذاو يئششاد األداء  00

 لاير ػًبٍَ 872 شهش عجزًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ T.T.O 81اػذداد انًذسثٍُ  08



يفبهُى اداسح انغىدح انشبيهخ ورطجُمبد انحبعت االنٍ فٍ رطىَش َظى وخطػ  00

 انزذسَت
 لاير ػًبٍَ 872 شهش عجزًجش يغمـــــػ / َضوي أَبو4 عبػخ 81

 رمذَى انجشايظ فٍ انًكبٌ انزٌ َشغت فُه ػًالإَب * ثشايظ انهغخ االَغهُضَخ ودوساد االَهزظ وانزىفم يزىفشح ثبعزًشاس .*ثبإليكبٌ 


