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أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية 

مركز التدريب املصريف واملالي 
 

 

 م 2018اخلطة التدريبية للعام 
 

 

طهز يهايز

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘  غٛزاْٞ)
 املػتٗسفٕٛ

 700 17/1 5 1ّ  2018ٚضؾ١ عٌُ غٝاغات ايبٓو املطنعٟ يًعاّ  1

َٛظفٛ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚا٫يتعاّ ٚا٫غتثُاض ٚاملداطط ٚاملطاجع١ ايساخ١ًٝ 

ٚغريِٖ َٔ ا٫زاضات شات ايك١ً املٓاط بٗا تٓفٝص غٝاغات بٓو ايػٛزإ 

 املطنعٟ 

 24 4  َٓح ايتٌُٜٛ املكطيف َٚعاٜريا٫دباٖات اسبسٜث١ ٭غؼ  2
21-

24/1 
2.250 

َسٜطٚ إزاضات ا٫غتثُاض ْٚٛابِٗ ، َسٜطٟ املداطط ْٚٛابِٗ ، َسٜطٚ 

ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ْٚٛابِٗ ٚاملطاجع١ ايساخ١ًٝ ٚايتفتٝـ ٚايتدطٝط 

 .َٚسٜطٚ ٚايعاًَني بأقػاّ ا٫غتثُاض ٚاملداطط بايفطٚع ْٚٛابِٗ

 20 5 (َس١ٜٓ بٛضتػٛزإ)ايتُٝع يف خس١َ ايع٤٬ُ  3
21-

25/1 
2.700 

َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ اٚ َػاعسِٜٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ َٚٔ يف َػتٛاِٖ 

. ايٛظٝفٞ يف ايكطاع املكطيف ٚامل٪غػات املاي١ٝ 

 20 5 (َس١ٜٓ بٛضتػٛزإ)عًُٝات ايٓكس ا٫جٓيب  4
21-

25/1 
2.700 

ايعإًَٛ بايٓكس ا٫جٓيب ٚا٫غتثُاض باملكاضف ٚايكطافات ٚامل٪غػات 

شات ايك١ً بايٓكس ا٫جٓيب 

 700 24/1 5 1 (ٚضؾ١ عٌُ) ايهبط امل٪غػٞ 5
ٚ   ٚ ايتٌُٜٛ ٚ ا٫غتثُاض ٚ املداطط  ا٫يتعاّ ٚايطقاب١ ايؿطعَٞٚٛظف

 .  ٚ اإلزاضات ا٭خط٣ شات ايع٬ق١ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ  ٚ ايؿ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ

 24 4 ايتحاض٠ اشباضج١ٝ ٚايٓكس ا٫جٓيب   6
28-

31/1 
2.250 

ايعإًَٛ يف ازاضات ا٫يتعاّ ٚاإلزاضات ايكا١ْْٝٛ بايبٓٛى ٚامل٪غػات 

 اشباق١ 

 24 4املٗاضات ا٫غاغ١ٝ يف ازاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ  7
28-

31/1 
2.250 

ايعإًَٛ بإزاضات املٛاضز ايبؿط١ٜ باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚايؿطنات 

بايكطاعني ايعاّ ٚاشبام  
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:           طهز فربايز 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

 ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

جٓٝ٘ غٛزاْٞ )
املػتٗسفٕٛ 

1 
َٗاضات ذبًٌٝ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ َع تطبٝكاتٗا ع٢ً 

 اسباغب اٯيٞ
4 24 4-7/2 2.250 

ايعإًَٛ املايٕٝٛ يف صباٍ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاسبػابات ٚا٫غتثُاض 

ٚاملداطط ٚايتدطٝط باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚؾطنات 

 َٚ٪غػات ا٭عُاٍ يف ايكطاعني ايعاّ ٚاشبام

ايعإًَٛ يف صباٍ ا٫غتثُاض ٚايتدطٝط ٚايبحٛث   2.250 7/2-4 24 4 إزاض٠ املؿطٚعات ا٫غتثُاض١ٜ   2

. ايعإًَٛ مبساخٌ اشبس١َ باملكاضف 2.350 8/2-4 30 5 أغاغٝات ايعٌُ املكطيف 3

 2.100 8/2-6 20 3 املعاٜري ايكٝاغ١ٝ ٭ْع١ُ أَٔ املعًَٛات 4
َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚاملدتكني مبحاٍ ايتك١ٝٓ ٚأَٔ 

 املعًَٛات باملكاضف ٚامل٪غػات

 20 3 غػٌ ا٭َٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإلضٖاب يف امل٪غػات 5
11-

13/2 
2.100 

 ازاض٠ ا٫يتعاّ ٚ املداطط ٚاملطاجع١ ٚاسبػابات، املاي١ٝ، َٚٛظف

ٚايتحاٌٜٚ ْٚٛاب ا٫غتثُاض، ايع٬قات اشباضج١ٝ ٚايٓكس ا٫جٓيب 

 . باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٭خط٣َسٜطٚ ايفطٚع

 20 5 (َس١ٜٓ ٚز َسْٞ)زضاغ١ جس٣ٚ َؿطٚعات ايتٌُٜٛ ا٫قػط  6
11-

15/2 
2.500 

َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚايعإًَٛ يف صبا٫ت 

. ا٫غتثُاض ٚايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚايتدطٝط ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٭خط٣

 20 5 (َس١ٜٓ ٚز َسْٞ) (َتكس١َ)احملاغب١ املاي١ٝ  7
11-

15/2 
2.500 

َٛظفٛ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاسبػابات ايعا١َ بايط٥اغ١ ٚايفطٚع يف 

. املكاضف ٚاهل٦ٝات ٚايؿطنات يف ايكطاعني ايعاّ ٚاشبام

 24 4 أغؼ ٚنٛابط فتح اسبػابات ٚإزاضتٗا 8
12-

15/2 
2.250 

َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ َٚطاقبٛ ايفطٚع ٚض٩غا٤ اسبػابات ازباض١ٜ 

 .بايفطٚع

 24 4 (أغاغ١ٝ –أنػٌ )ازبساٍٚ اسبػاب١ٝ  9
18-

21/2 
2.250 

 – املٛاضز ايبؿط١ٜ – ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ –َٛظفٞ إزاضات ا٫غتثُاض 

  ا٫زاضات شات ايع٬ق١–ايبحٛث ٚاإلحكا٤ 

10 
املعاٜري ايؿطع١ٝ ٚاملعازبات احملاغب١ٝ يكٝػيت املطاحب١ 

 (َس١ٜٓ ا٫بٝض)ٚاملؿاضن١ 
5 20 

18-

22/2 
2.700 

َسٜطٚ ا٫زاضات ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ اقػاّ ا٫غتثُاض ٚاملداطط ٚايؿ٦ٕٛ 

املاي١ٝ ٚايبحٛث ٚايتفتٝـ ٚاملطاجع١ َٚػ٦ٛيٛ ا٫يتعاّ ٚايباحثٕٛ 

 .ٚأغاتص٠ ازباَعات

 20 5 (َس١ٜٓ ا٫بٝض)اشبسَات املاي١ٝ عرب املٛباٌٜ   11
18-

22/2 
2.700 

َسٜطٚ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚايعإًَٛ باإلزاضات شات ايع٬ق١  

 20 3إزاض٠ طباطط تك١ٝٓ املعًَٛات  12
25-

27/2 
2.100 

 تك١ٝٓ املعًَٛات – ايتفتٝـ – املطاجع١ –َسٜطٟ ازاضات املداطط 

َٚػ٦ٛيٞ ا٫يتعاّ باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚايؿطنات ٚاهل٦ٝات 

  تٚايٛظاضا
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:              طهز مارض 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

 ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
املػتٗسفٕٛ 

 2.250 7/3-4 24 4 ا٫دباٖات اسبسٜث١ إلزاض٠ املداطط باملكاضف ٚامل٪غػات 1

، َٛظفٞ ا٫زاض٠ ١ٜ ضبًًٞ املداطط املاٍاملداططَٛظفٛ ازاض٠ 

يٝني، املؿطفني، راملاي١ٝ،َٛظفٞ ازاض٠ ا٫غتثُاض، املطاجعني ايسا

.َٛظفٞ ا٫يتعاّ َٚٛظفٞ اشبع١ٜٓ يف َساخٌ اشبس١َ  

2 
املعاٜري ايؿطع١ٝ ٚاملعازبات احملاغب١ٝ يكٝػيت املطاحب١ 

 (َس١ٜٓ ايفاؾط)ٚاملؿاضن١ 
5 20 4-8/3 3.000 

َسٜطٚ ا٫زاضات ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ اقػاّ ا٫غتثُاض ٚاملداطط ٚايؿ٦ٕٛ 

املاي١ٝ ٚايبحٛث ٚايتفتٝـ ٚاملطاجع١ َٚػ٦ٛيٛ ا٫يتعاّ ٚايباحثٕٛ 

. ٚأغاتص٠ ازباَعات

3 
َس١ٜٓ )ايتفهري ا٫بتهاضٟ سبٌ املؿه٬ت اإلزاض١ٜ ٚارباش ايكطاض 

 (ايفاؾط 
5 20 4-8/3 3.000 

ؾاغًٞ ايٛظا٥ف اإلزاض١ٜ َٔ املػتٟٛ اإلؾطايف ٚحت٢ اإلزاض٠ ايعًٝا 

باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٭خط٣ ٚاهل٦ٝات بايكطاعني ايعاّ 

ٚاشبام 

 2.100 13/3-11 20 3 (أغاغ١ٝ)ا٫عتُازات املػتٓس١ٜ  4

ايعإًَٛ يف صباٍ ا٫عتُازات املػتٓس١ٜ ٚا٫غتثُاض ٚايتٌُٜٛ ٚايصٜٔ 

َٔ املعَع اْتكاهلِ يًعٌُ يف ٖصٙ ا٭قػاّ باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ 

 .ٚايؿطنات يف ايكطاعني ايعاّ ٚاشبام ٚا٭فطاز

 2.250 14/3-11 24 4 ذبًٌٝ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٭غطاض ايتٌُٜٛ 5

 ض٩غا٤ َٚٛظفٛ أقػاّ اإلزاضات املاي١ٝ ٚاسبػابات ٚاملطاجع١ ايساخ١ًٝ 

ٚايتػٜٛل باملكاضف ٚايعإًَٛ يف صبا٫ت املؿطٚعات ايتحاض١ٜ 

ٚايكٓاع١ٝ ٚاشبس١َٝ  بامل٪غػات ٚايؿطنات بايكطاعني ايعاّ 

 .ٚاشبام

 90 23 ايًػ١ ا٫ظبًٝع١ٜ إلغطاض ايتٛاقٌ  6
11/3-

10/4 
3.700 

 يًُبتس٥ني ٚاملٛظفني ازبسز 

 2.100 20/3-18 20 3ايتفهري اإلبتهاضٟ سبٌ املؿه٬ت اإلزاض١ٜ ٚارباش ايكطاض   7

ؾاغًٞ ايٛظا٥ف اإلزاض١ٜ َٔ املػتٟٛ اإلؾطايف ٚحت٢ اإلزاض٠ ايعًٝا 

باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٭خط٣ ٚاهل٦ٝات بايكطاعني ايعاّ 

ٚاشبام 

 2.350 22/3-18 30 5 َٗاضات قٝاؽ ايتهايٝف ٚتػعري اشبسَات املكطف١ٝ 8
- ايبحٛث-  املداطط–ا٫غتثُاض - ض٩غا٤ أقػاّ ايسضاغات 

 ايتدطٝط باملكاضف ٚناف١ ايكطاعات اشبس١َٝ 

 2.100 27/3-25 20 3 ايسفع ا٫يهرتْٚٞ 9
 َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ املدتًف١ باملكاضف ٚامل٪غػات
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 2.250 28/3-25 24 4  ( َتكس١َ –أنػٌ  )ازبساٍٚ اسبػاب١ٝ 10

 ايبحٛث – ايتٌُٜٛ ٚا٫غتثُاض –َسٜطٟ إزاضات ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ 

 ٚايصٜٔ غبل هلِ إٔ – ايتك١ٝٓ – املٛاضز ايبؿط١ٜ –ٚاإلحكا٤ 

 . انًُٛا زٚض٠ ازبساٍٚ اسبػاب١ٝ ا٭غاغ١ٝ 

11 
املعاٜري ايؿطع١ٝ ٚاملعازبات احملاغب١ٝ  يكٝػيت املطاحب١ 

 (َس١ٜٓ عطرب٠)ٚاملؿاضن١ 
5 20 25-29/3 2.500 

َسٜطٚ ا٫زاضات ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ اقػاّ ا٫غتثُاض ٚاملداطط ٚايؿ٦ٕٛ 

املاي١ٝ ٚايبحٛث ٚايتفتٝـ ٚاملطاجع١ َٚػ٦ٛيٛ ا٫يتعاّ ٚايباحثٕٛ 

. ٚاغاتص٠ ازباَعات

 2.500 29/3-25 20 5 (َس١ٜٓ عطرب٠)فٔ َٚٗاضات ايتٛاقٌ ايفعاٍ 12
َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ اٚ َػاعسِٜٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ َٚٔ يف 

. َػتٛاِٖ ايٛظٝفٞ يف ايكطاع املكطيف ٚامل٪غػات املاي١ٝ 

 2.250 29/3-26 24 4 ازاض٠ ٚذبكٌٝ ايسٜٕٛ املتعثط٠ 13
َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚايعإًَٛ يف إزاضات ا٫غتثُاض ٚاإلزاضات 

 .ايكا١ْْٝٛ ٚايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاسبػابات ٚإزاضات املداطط ٚايتدطٝط
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:            طهز ابزيل 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

 ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
 املػتٗسفٕٛ

1 
ازاض٠ ع٬قات ايع٤٬ُ ٚزٚضٖا يف اسبفاظ عًٞ ايع٤٬ُ 

 (ج١ٗ خاضج١ٝ)
حيسز ٫حكًا  1-5/4 18 5

املٛظفٕٛ املعٕٓٝٛ بايتػٜٛل ٚخسَات ايع٤٬ُ يف ايبٓٛى ٚؾطنات ايتاَني 

َٚ٪غػات ا٫عُاٍ  

 2.100 3/4-1 20 3 ٚايػـ يف ايعًُٝات املكطف١ٝايتعٜٚط آيٝات نؿف ا٫حتٝاٍ ٚ 2

اإلزاض٠ ايٛغط٢ ٚأقحاب ايتٛاقٝع ٚايكطافني ٚأَٓا٤ اشبع١ٜٓ، ٚاملػ٦ٛيٕٛ 

ٚأقحاب ايع٬ق١ باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚايؿطنات بايكطاعني ايعاّ 

 .ٚاشبام

 2.250 4/4-1 24 4 َٗاضات املطاجع١ ايساخ١ًٝ ٚفل املعاٜري ايسٚي١ٝ 3
ايعإًَٛ بازاضت املطاجع١ ايساخ١ًٝ باملكاضف ٚايؿطنات ٚامل٪غػات ٚاجٗع٠ 

 ايسٚي١ بايكطاعني ايعاّ ٚاشبام 

4 

 

 2.250 11/4-8 24 4 ازاض٠ ايؿبهات
َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚاملدتكني بإزاض٠ ايؿبهات باملكاضف 

 . ٚامل٪غػات ٚايؿطنات بايكطاعني ايعاّ ٚاشبام ٚايٛظضات املدتًف١

 2.250 11/4-8 24 4 ا٫دباٖات اسبسٜث١ إلزاض٠ طباطط ايتٌُٜٛ 5

 ازاض٠ املداطط، ضبًًٞ املداطط املاي١ٝ، َٚٛظفٞ ا٫زاض٠ املاي١ٝ، َٚٛظف

َٚٛظفٞ ازاض٠ ا٫غتثُاض، املطاجعني ايساخًٝني، املؿطفني، َطاقيب ا٫يتعاّ 

 باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ َٚ٪غػات َٚٛظفٞ اشبع١ٜٓ

. ايتٌُٜٛ ا٭قػط ٚؾطنات ا٫جاض٠ 

 2.500 12/4-8 20 5 (َس١ٜٓ نٛغيت)ايتُٝع يف خس١َ ايع٤٬ُ  6
َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ اٚ َػاعسِٜٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ َٚٔ يف َػتٛاِٖ 

ايٛظٝفٞ يف ايكطاع املكطيف ٚامل٪غػات املاي١ٝ 

 2.500 12/4-8 20 5 (َس١ٜٓ نٛغيت)اعساز املٛاظْات ايتدطٝط١ٝ يف املكاضف 7
ايعإًَٛ يف صبا٫ت ا٫غتثُاض، املداطط، ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚايتفتٝـ ٚاملطاجع١ 

. ٚايتدطٝط ٚايبحٛث

8 
املعاٜري ٚا٭عطاف ايسٚي١ٝ يفحل َػتٓسات ا٫عتُازات 

  املػتٓس١ٜ
3 18 15-17/4 2.100 

املسٜطٕٚ ٚايعإًَٛ يف أقػاّ ا٫عتُازات املػتٓس١ٜ ٚا٫غتثُاض ٚايتٌُٜٛ يف 

 .املكاضف ٚايؿطنات ايعا١ًَ يف ايتكسٜط ٚا٫غترياز

 2.100 24/4-22 20 3 إزاض٠ طباطط ايػٛم 9
َسٜطٟ ا٫يتعاّ ٚ املطاجع١ ٚ املداطط ٚ ا٫زاض٠ املاي١ٝ ٚ ازاضات ايتٌُٜٛ ٚ 

ا٫غتثُاض  

 2.700 26/4-22 20 5  (َس١ٜٓ ايكهاضف)ازاض٠ ايٛقت َٚٛاج١ٗ نػٛط ايعٌُ 10
َسٜطٚ اإلزاضات َٚػاعسِٜٗ ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚاملؿطفٕٛ باملكاضف ٚامل٪غػات 

. املاي١ٝ ٚاهل٦ٝات ٚايؿطنات بايكطاعني ايعاّ ٚاشبام

11 
املعاٜري ايؿطع١ٝ ٚاملعازبات احملاغب١ٝ يكٝػيت ايػًِ 

َس١ٜٓ    (ايكهاضف)ٚاملطاحب١
5 20 22-26/4 2.700 

َسٜطٚ ا٫زاضات ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ اقػاّ ا٫غتثُاض ٚاملداطط ٚايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚايبحٛث 

. ٚايتفتٝـ ٚاملطاجع١ َٚػ٦ٛيٛ ا٫يتعاّ ٚايباحثٕٛ ٚاغاتص٠ ازباَعات

12 

 

 2.100 26/4-24 15 3 (ايٓكٛز  ) ازاض٠ املاٍ ايطقُٞ

َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚايعاًَني مبدتًف اإلزاضات باملكاضف 

ٚامل٪غػات ٚايؿطنات بايكطاعني ايعاّ ٚاشبام ٚط٬ب ازباَعات ٚمجٝع 

 َٔ ٜطغب َٔ ازبُٗٛض 
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:             طهز مايو 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
املػتٗسفٕٛ 

 700 1/5 5 1ٚضؾ١ عٌُ ازاض٠ نُاْات املعا٬َت املكطف١ٝ اشباضج١ٝ   1
َسٜطٚ ا٫زاضات ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ اقػاّ اشبع١ٜٓ ٚايع٬قات 

اشباضج١ٝ ْٚٛابِٗ   

 2.100 3/5-1 20 3تكِٜٛ ا٭زا٤ باغتدساّ َٓٗح١ٝ اإلزاض٠ با٭ٖساف   2
َسٜطٚ اإلزاضات ٚ ايفطٚع ٚ ض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚ َٛظفٛ إزاض٠ املٛاضز 

ايبؿط١ٜ  

3 
 اإلجطا٤ات ايتٓفٝص١ٜ يتطبٝل قإْٛ ا٫َتثاٍ ايهطٜيب 

 (FATCA) 
3 18 1-3/5 2.100 

ايعإًَٛ يف نٌ َٔ ايسٚا٥ط ايتاي١ٝ يف املكاضف ٚامل٪غػات 

ا٫َتثاٍ، املداطط، ايكا١ْْٝٛ، املطاجع١ ايساخ١ًٝ، )املاي١ٝ 

.(ايعًُٝات َٚطاقب١ اسبػابات، املداطط، ْعِ املعًَٛات  

 2.250 9/5-6 24 4 اعساز زضاغات جسٟٚ َؿطٚعات ايتٌُٜٛ ا٭قػط  4
املٛظفٕٛ يف َسخٌ اشبس١َ باملكاضف َٚ٪غػات ايتٌُٜٛ 

 ا٫قػط ٚاملٓعُات شات ايك١ً بايتٌُٜٛ ا٫قػط 

 2.250 9/5-6 24 4املٗاضات املتدكك١ يف ايطقاب١ ٚاملطاجع١ ايساخ١ًٝ  5

َسٜطٚ ازاضت ايتسقٝل ٚاملطاجع١ ايساخ١ًٝ ٚاملسقكني يف اجملا٫ت 

ا٫زاض١ٜ ٚايف١ٝٓ ٚاملاي١ٝ ٚمجٝع املٗتُٕٛ يف صباٍ املطاجع١ 

ٚايطقاب١ املطؾحٕٛ يؿػٌ ٖصٙ ايٛظا٥ف باملكاضف ٚايؿطنات 

 .ٚامل٪غػات اسبه١َٝٛ

 20 5 (َس١ٜٓ ْٝا٫)ايتُٝع يف خس١َ ايع٤٬ُ  6
6-

10/5 
3.000 

َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ اٚ َػاعسِٜٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ َٚٔ يف 

َػتٛاِٖ ايٛظٝفٞ يف ايكطاع املكطيف ٚامل٪غػات املاي١ٝ 

 20 5 (َس١ٜٓ ْٝا٫)زضاغ١ جسٟٚ َؿطٚعات ايتٌُٜٛ ا٫قػط  7
6-

10/5 
3.000 

َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚايعإًَٛ يف صبا٫ت 

ا٫غتثُاض ٚايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚايتدطٝط ٚامل٪غػات املاي١ٝ 

. ا٭خط٣

 َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ املدتًف١ باملكاضف ٚامل٪غػات 700 8/5 5 1ٚضؾ١ تطٜٛط اغرتاتٝحٝات ايسفع ا٫يهرتْٚٞ  8
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:            طهز يونيو 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
املػتٗسفٕٛ 

 18 3 ايهُاْات ٚايطْٖٛات املكطف١ٝ  1
24-

26/6 
2.100 

ْٛاب َسٜطٟ ايفطٚع ٚايعاًَني بإزاضات ا٫غتثُاض باملطانع 

ايط٥ٝػ١ٝ يًبٓٛى ٚأقػاّ ا٫غتثُاض بايفطٚع ٚا٫زاضات 

 .ايكا١ْْٝٛ

 24 4 َٗاضات ايتحًٌٝ ٚايتٓب٪ املايٞ  2
24-

27/6 
2.250 

ض٩غا٤ َٚٛظفٛ أقػاّ اإلزاضات املاي١ٝ ٚاسبػابات ٚاملطاجع١ 

ايساخ١ًٝ ٚايتػٜٛل باملكاضف ٚايعإًَٛ يف صبا٫ت 

املؿطٚعات ايتحاض١ٜ ٚايكٓاع١ٝ ٚاشبس١َٝ بامل٪غػات 

 .ٚايؿطنات بايكطاعني ايعاّ ٚاشبام

 24 4 (َتكس١َ)ا٫عتُازات املػتٓس١ٜ  3
24-

27/6 
2.250 

ايعإًَٛ يف إزاضات اإلعتُازات املػتٓس١ٜ، ٚايعإًَٛ 

بايفطٚع يف أقػاّ اإلعتُازات املػتٓس١ٜ باملكاضف ٚاهل٦ٝات 

ٚايؿطنات ٚع٤٬ُ املكاضف ايعإًَٛ عًُٝات ا٫غترياز 

 .ٚايتكسٜط 

 700 25/6 5 1 ٚضؾ١ أَٔ ْعِ املعًَٛات يف امل٪غػات 4
َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ 

 شات ايع٬ق١

5 

 

 20 3 ايتػٜٛل ا٫يهرتْٚٞ ايطقُٞ يف صباٍ ايسفع 
26-

28/6 
2.100 

َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ املدتكني ٚايعاًَني 

 بتػٜٛل ٚخس١َ ايع٤٬ُ باملكاضف ٚامل٪غػات ٚيٮفطاز

 20 3غًٛنٝات ٚأخ٬قٝات ايعٌُ   6
26-

28/6 
املٛظفني ايتٓفٝصٜني ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚاملؿطفني  2.100
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:           طهز يوليو 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
املػتٗسفٕٛ 

1 
املعاٜري ايؿطع١ٝ ٚاملعازبات احملاغب١ٝ يكٝػيت املكاٚي١ 

ٚا٫جاض٠ 
3 20 1-3/7 2.100 

 املطاجع١ – املداطط –ايعإًَٛ بازاضات ٚاقػاّ ا٫غتثُاض 

-  ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ– ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ – ايبحٛث –ٚايتفتٝـ 

ايتدطٝط 

 2.250 4/7-1 24 4 ْعِ ايتح٬ٜٛت اشباضج١ٝ  2

إزاضات ايتػٜٛل : املٛظفٕٛ ايعإًَٛ بايسضجات اإلزاض١ٜ ايٛغٝط١

ٚايع٬قات ايعا١َ ، ايتحع١٥ املكطف١ٝ ، ايعًُٝات املكطف١ٝ ، ازاض٠ 

ايع٬قات اشباضج١ٝ ٚايٓكس ا٫جٓيب ٚاملٛظفٕٛ باإلزاضات شات 

 ايع٬ق١

3 

 

 SPSS 4 24 1-4/7 2.250ايتحًٌٝ ا٫حكا٥ٞ باغتدساّ بطْاَخ 

 – ( املتٛغط١ –ايعًٝا  ) ا٫زاضات َسٜطٚ َٔ َٓتكا٠صبُٛع١ 

 اييتٚخباق١ امل٪غػات -  ايؿطنات ٚامل٪غػاتيف ايكطاض قاْعٞ

 .تٓؿ٧ اٚ تطبل ْعاّ جٛز٠

 2.100 10/7-8 20 3ٖٓسغ١ ايتػٝري يف املكاضف  4
َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ شات 

 ايع٬ق١

نٌ َٔ تتطًب ٚظٝفت٘ نتاب١ ايتكاضٜط أٚ املؿاضن١ يف اعسازٖا  2.250 11/7-8 24 4اعساز ٚنتاب١ ايتكاضٜط  5

6 
َٗاضات اعساز ٚذبًٌٝ قا١ُ٥ ايتسفكات ايٓكس١ٜ ٚاملٛاظْات 

 ايٓكس١ٜ ٚتطبٝكاتٗا عًٞ اسباغب ا٫يٞ  
4 24 15-18/7 2.250 

ايعإًَٛ با٫زاض٠ املاي١ٝ ٚازاض٠ اسبػابات ٚاملٛاظْات ٚازاض٠ ايتدطٝط 

 ٚازاض٠ ا٫غتثُاض ٚاملطاجع١ ايساخ١ًٝ ٚاملداطط 

7 
املعاٜري ايؿطع١ٝ ٚاملعازبات احملاغب١ٝ  يكٝػيت املطاحب١ 

 (َس١ٜٓ زْك٬)ٚاملؿاضن١ 
5 20 15-19/7 2.700 

َسٜطٚ ا٫زاضات ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ اقػاّ ا٫غتثُاض ٚاملداطط ٚايؿ٦ٕٛ 

املاي١ٝ ٚايبحٛث ٚايتفتٝـ ٚاملطاجع١ َٚػ٦ٛيٛ ا٫يتعاّ ٚايباحثٕٛ 

. ٚاغاتص٠ ازباَعات

 2.700 19/7-15 20 5   (َس١ٜٓ زْك٬)فٔ َٚٗاضات ايتٛاقٌ ايفعاٍ  8
َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚاملؿطفٕٛ يف طبتًف 

. اإلزاضات باملكاضف ٚايؿطنات بايكطاعني ايعاّ ٚاشبام

 3.000 26/7-22 20 5 (َس١ٜٓ ازب١ٓٝٓ)اغاغٝات ايتٌُٜٛ ا٫قػط  9
ايعإًَٛ يف صباٍ ا٫غتثُاض ٚايتٌُٜٛ ٚإزاضات ايتٌُٜٛ ا٭قػط، 

.    ٚإزاضات ايتػٜٛل باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٫خطٟ

 3.000 26/7-22 20 5 (َس١ٜٓ ازب١ٓٝٓ)َٗاضات ايتفاٚض ٚا٫تكاٍ ايفعاٍ 10

مجٝع ايعاًَني يف ايٛظا٥ف اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ َٚٓعُات اجملتُع 

 َط٩ٚغنيف٦اتِٗ ايٛظٝف١ٝ  بهاف١ٚاملكاضف ٚايؿطنات املسْٞ 

نُتطًب يف  ٚض٩غا٤ حٝث ٜعس َٔ ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ا٭غاغ١ٝ

 ايُٓٛ املٗين يًعاًَني
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:            طهز اغشطص  

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
املػتٗسفٕٛ 

 700 1/8 5 1 ٚضؾ١ عٌُ حٍٛ تطٜٛط املٓتحات املكطف١ٝ ٚاملاي١ٝ 1
ايعإًَٛ يف زٚا٥ط تطٜٛط املٓتحات ٚا٫غتثُاض ٚايتٌُٜٛ ٚازاضت 

 املداطط ٚا٫يتعاّ ٚايتك١ٝٓ باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ

 2.100 7/8-5 18 3ايتحك٬ٝت املػتٓس١ٜ   2

ايعإًَٛ يف صباٍ ا٫عتُازات املػتٓس١ٜ ٚازاض٠ ايع٬قات 

اشباضج١ٝ ٚاملٛظفني املعَع اْتكاهلِ يف ٖصٙ ا٫قػاّ باملكاضف 

ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚايؿطنات ٚا٭فطاز 

. ايعإًَٛ بامل٪غػات مبدتًف زضجاتِٗ ايٛظٝف١ٝ  2.100 7/8-5 18 3 فٔ َٚٗاضات ا٫تكاٍ ايفعاٍ 3

 َسٜطٚ ا٫زاضات ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚايعإًَٛ شات ايع٬ق١ 2.100 9/8-7 20 3 اشبسَات املاي١ٝ عرب املٛباٌٜ 4

 24 4   عًُٝات ايبٛضقات ٚقٓازٜل ا٫غتثُاض 5
12-

15/8 
2.250 

َٛظفٛ ا٫زاضات ايٛغطٞ املعٕٓٝٛ بتطٜٛط املٓتحات املكطف١ٝ 

ٚاملاي١ٝ خاق١ ازاضت ا٫غتثُاض ٚاشبع١ٜٓ ٚاملاي١ٝ ٚايطقاب١ 

 ٚاملطاجع١ ٚاملداطط ٚا٫يتعاّ ٚايطقاب١ ايؿطع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ

 30 5 يٝات ايتفتٝـ ا٫يهرتْٚٞآ 6
12-

16/8 
2.350 

إزاض٠ ايتفتٝـ َٚٔ ٜتٛقع ْكًِٗ إلزاض٠ ايتفتٝـ َٚٛظف

 باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚاملطاجع١ َٚٛظفٞ املطاجع١

7 
املعاٜري ايؿطع١ٝ ٚاملعازبات احملاغب١ٝ يكٝػيت 

 (َس١ٜٓ ايسَاظٜٔ)املطاحب١ ٚايػًِ 
5 20 

12-

16/8 
3.000 

َسٜطٚ ا٫زاضات ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ اقػاّ ا٫غتثُاض ٚاملداطط 

ٚايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚايبحٛث ٚايتفتٝـ ٚاملطاجع١ َٚػ٦ٛيٛ ا٫يتعاّ 

. ٚايباحثٕٛ ٚأغاتص٠ ازباَعات

8 
 (املتكس١َ )َٗاضات احملاغب١ املاي١ٝ اعساز ايتكاضٜط املاي١ٝ 

 (َس١ٜٓ ايسَاظٜٔ)
5 20 

12-

16/8 
3.000 

َٛظفٛ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاسبػابات ايعا١َ بايط٥اغ١ ٚايفطٚع يف 

 .املكاضف ٚاهل٦ٝات ٚايؿطنات يف ايكطاعني ايعاّ ٚاشبام
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:            طهز سبتمرب 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
املػتٗسفٕٛ 

1 
املعاٜري ايؿطع١ٝ ٚاملعازبات احملاغب١ٝ يكٝػ١ 

 ا٫غتكٓاع 
3 18 2-4/9 2.100 

 املطاجع١ – املداطط –ايعإًَٛ بإزاضات ٚأقػاّ ا٫غتثُاض 

-  ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ– ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ – ايبحٛث –ٚايتفتٝـ 

 ايتدطٝط

 2.250 5/9-2 24 4 عًُٝات ايٓكس ا٫جٓيب 2
ايعإًَٛ بايٓكس ا٫جٓيب ٚا٫غتثُاض باملكاضف ٚايكطافات 

 ٚامل٪غػات شات ايك١ً بايٓكس ا٫جٓيب

 2.100 6/9-4 20 3إزاض٠ ايٛقت َٚٛاج١ٗ نػٛط ايعٌُ   3

َسٜطٚ اإلزاضات َٚػاعسِٜٗ ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚاملؿطفٕٛ 

باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚاهل٦ٝات ٚايؿطنات بايكطاعني 

. ايعاّ ٚاشبام

4 
ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يكٝؼ ايتٌُٜٛ ا٫غ٬َٞ  

 (َس١ٜٓ غٓاض)
5 20 9-13/9 2.700 

  َسٜطٚ اإلزاضات ٚايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ باملكاضف 

.  ٚامل٪غػــات املاي١ٝ ٚايؿطنات

 2.700 13/9-9 20 5 (َس١ٜٓ غٓاض)َٗاضات ايتفاٚض ٚا٫تكاٍ ايفعاٍ 5

مجٝع ايعاًَني يف ايٛظا٥ف اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ َٚٓعُات 

ف٦اتِٗ ايٛظٝف١ٝ  بهاف١ٚاملكاضف ٚايؿطنات اجملتُع املسْٞ 

  ٚض٩غا٤ حٝث ٜعس َٔ ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ا٭غاغ١َٝط٩ٚغني

 نُتطًب يف ايُٓٛ املٗين يًعاًَني

 18 3 اعساز ٚذبًٌٝ زضاغات جس٣ٚ املؿطٚعات  6
16-

18/9 
2.100 

َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚايعإًَٛ يف صبا٫ت 

ا٫غتثُاض ٚايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚايتدطٝط يف ايكطاع املكطيف 

 .ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٫خطٟ

 24 4طباطط ايعٌُ املكطيف اإليهرتْٚٞ  7
16-

19/9 
2.250 

. َٚٛظفٞ ازاضات ايتك١ٝٓ املداطط ٚا٫غتثُاض باملكاضف َٚٛظف

 20 3 بٓا٤ دبطب١ ايع٤٬ُ ايطق١ُٝ 8
23-

25/9 
2.100 

َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ املدتكني ٚايعاًَني بتػٜٛل 

 ٚخس١َ ايع٤٬ُ باملكاضف ٚامل٪غػات ٚيٮفطاز

 24 4طباطط ايكريف١ اإلغ١َٝ٬  9
23-

26/9 
2.250 

.  ازاضات املداطط ٚ ا٫غتثُاض باملكاضف َٚٛظف
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:           طهز اكتوبز 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ  

ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
املػتٗسفٕٛ 

 2.250 4/10-1 24 4 َٗاضات اعساز املٛاظْات ايتدطٝط١ٝ يًُكاضف  1
َٛظفٛ اإلزاضات ٚايفطٚع ٚا٭قػاّ ٚايعإًَٛ يف ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 .ٚاملٝعا١ْٝ باملكاضف 

 2.100 4/10-2 20 3 عًُٝات أَٔ ْعِ املعًَٛات 2
َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚاملدتكني مبحاٍ ايتك١ٝٓ ٚأَٔ 

 املعًَٛات باملكاضف ٚامل٪غػات

 III 3 20 7-9/10 2.100إزاض٠ طباطط ايػٝٛي١ ٚفكًا ملتطًبات زب١ٓ باظٍ  3
ا٫زاضات املاي١ٝ، َٛظفٞ ازاضات اشبع١ٜٓ، َٛظفٞ ازاضات ٚ َٛظف

 .املداطط

4 

ازاض٠ املؿاضٜع يف قٓاع١ املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت باغتدساّ 

 Prince2 4 24 7-10/10 2.250َٚٓٗخ  PMP َٓٗخ

َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ املدتكني بإزاض٠ املؿاضٜع باملكاضف 

 تٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚايؿطنات بايكطاعني ايعاّ ٚاشبام ٚايٛظاضا

 .شات ايع٬ق١ 

 20 5 (َس١ٜٓ اسبكاحٝكا)ت١ُٝٓ املٗاضات ايكٝاز١ٜ  5
14-

18/10 
2.500 

 

َسٜطٚ ايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ يف ايبٓٛى ٚامل٪غػات املاي١ٝ 

. ا٭خط٣ 

6 
َس١ٜٓ )زضاغ١ جس٣ٚ َؿطٚعات ايتٌُٜٛ ا٫قػط

  (اسبكاحٝكا
5 20 

14-

18/10 
2.500 

َسٜطٟ ايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚايعإًَٛ يف صبا٫ت 

. ا٫غتثُاض ٚايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚايتدطٝط ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٭خط٣

7 

 

 20 3 قطف١ٝ َعازبات املعا٬َت امل
21-

23/10 
2.100 

 املطاجعٕٛ –ايعإًَٛ مبطانع خسَات ايكطاف اٯيٞ ْٚكاط ايبٝع 

 ايعإًَٛ بإزاض٠ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاإلزاضات ايكا١ْْٝٛ –ايساخًٕٝٛ 

 باملكاضف ٚامل٪غػات املاي١ٝ شات ايع٬ق١

 700 22/10 5 1 ٚضؾ١ عٌُ حٛن١ُ ايؿطنات ٚأغٛام املاٍ 8

َسٜطٟ ا٫يتعاّ ٚ املطاجع١ ٚ املداطط ٚ ا٫زاض٠ املاي١ٝ ٚ ازاضات 

ايتٌُٜٛ ٚ ا٫غتثُاض ٚ اعها٤ صبًؼ ا٫زاض٠ املعٓٝني  بٛنع 

. ايػٝاغات ايطؾٝس٠ يهبط ا٫زا٤ 
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:          طهز نوفمرب 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ
عسز 

 ا٭ٜاّ

عسز 

 ايػاعات 

تاضٜذ 

ا٫ْعكاز 

ايطغّٛ 

 (جٓٝ٘ غٛزاْٞ)
املػتٗسفٕٛ 

 700 1/11 5 1ٚضؾ١ َػتكبٌ تهٓٛيٛجٝا ايسفع ا٫يهرتْٚٞ  1
َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ املدتًف١ باملكاضف 

 ٚامل٪غػات

2 
َس١ٜٓ ) زضاغ١ جس٣ٚ َؿطٚعات ايتٌُٜٛ ا٫قػط 

 (نازٚقًٞ
5 20 

11-

15/11 
3.000 

َسٜطٟ ايفطٚع ْٚٛابِٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ ٚايعإًَٛ يف 

صبا٫ت ا٫غتثُاض ٚايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚايتدطٝط 

. ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٭خط٣

3 
َس١ٜٓ )َٗاضات ايتفاٚض ٚا٫تكاٍ ايفعاٍ

 (نازٚقًٞ
5 20 

11-

15/11 
3.000 

مجٝع ايعاًَني يف ايٛظا٥ف اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ 

 بهاف١ٚاملكاضف ٚايؿطنات َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ 

 ٚض٩غا٤ حٝث ٜعس َٔ َط٩ٚغنيف٦اتِٗ ايٛظٝف١ٝ 

نُتطًب يف ايُٓٛ  ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ا٭غاغ١ٝ

 املٗين يًعاًَني

 18 3ٚضؾ١ عٌُ ايتسضٜب املبين عًٞ ازبساضات   4
18-

20/11 
2.100 

املسضبٕٛ َٚػ٦ٛيٛ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايتسضٜب يف ايبٓٛى 

ٚؾطنات ايتاَني َٚ٪غػات ا٫عُاٍ يف يف ايكطاعني 

ايعاّ ٚاشبام 

 700 21/11 5 1ٚضؾ١ ا٫غٓاز اشباضجٞ يف قٓاع١ تك١ٝٓ املعًَٛات  5
َسٜطٟ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ باملكاضف ٚامل٪غػات 

 املاي١ٝ شات ايع٬ق١

 24 4ازاض٠ املعطف١   6
25-

28/11 
2.250 

َسٜطٚ ا٫زاضات َٚػاعسِٜٗ ٚض٩غا٤ ا٫قػاّ بايكطاع 

املكطيف ٚاملايٞ ٚامل٪غػات املاي١ٝ ا٫خط٣  

 

 : ملحوظة 

  يهظم مزكز التدريب كل طهز بزنامج الزخصة الدولية لقيادة احلاسب االلي (ICDL  )باملزكزويتم التشجيل يوميًا  
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الربامج التدريبية داخل وخارج الشودان اليت ستهفذ مع جهات خارجية 
 

 

 ٚايٛضف/ ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ  ضقِ
عسز 

ا٭ٜاّ

عسز  

ايػاعات

تاضٜذ  

 َٚهإ ا٫ْعكاز
 ازب١ٗ املٓفص٠ 

1 
 )ازاض٠ ع٬قات ايع٤٬ُ ٚتععٜع ٚتسعِٝ اشبسَات 

CRM)  

-/ 

(ايكاٖط٠)

 َطنع ايعامل ايعطبٞ 

 ايكـاٖط٠

2 
ايكٛاعس ٚا٭عطاف ايسٚي١ٝ يف عًُٝات ايتحاض٠ 

اشباضج١ٝ 

-/ 

(ايكاٖط٠)

 َطنع ايعامل ايعطبٞ 

 ايكـاٖط٠

 ازاض٠ اشبع١ٜٓ يف املكاضف ا٫غ١َٝ٬ 3
-/ 

(زبٞ)

َطنع ازبٛز٠ ايؿا١ًَ ي٬غتؿاضات ٚايتسضٜب  

  زبٞ

4 
َٗاضات ايتفهري )ًَتكٞ َسٜطٟ ايفطٚع املكطف١ٝ

 (ا٫بساعٞ ٚازٚات املسٜط املُٝع

-/ 

(ايكاٖط٠)

 َطنع ايعامل ايعطبٞ 

 ايكـاٖط٠

5 
ايكٝاز٠ ٚغٝاغات ايتُٝع امل٪غػٞ ٚفل املعاٜري 

 EFQMا٫ٚضب١ٝ 

-/ 

(ا٫ضزٕ- عُإ )

املػتؿاضٕٚ املعتُسٕٚ ي٬غتؿاضات ا٫زاض١ٜ 

 ا٫ضزٕ- عُإ ٚايف١ٝٓ  

6 
ا٫دباٖات اسبسٜث١ يف اغايٝب نؿف ايتعٜٚط 

 ٚايتعٜٝف 

-/ 

(اشبططّٛ)

 َطنع ايعامل ايعطبٞ 

 ايكـاٖط٠

7 
ا٫دباٖات اسبسٜث١ يف اغايٝب نؿف ايتعٜٚط 

 ٚايتعٜٝف

-/ 

(ايكهاضف)

 َطنع ايعامل ايعطبٞ 

 ايكـاٖط٠
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8
ا٫دباٖات اسبسٜث١ يف اغايٝب نؿف ايتعٜٚط 

 ٚايتعٜٝف
5 24 

2-6/9 

 (ٕبٛضتػٛزا)

 َطنع ايعامل ايعطبٞ 

 ايكـاٖط٠

 25 5ا٫دباٖات اسبسٜث١ يف ايتسقٝل املبين عًٞ املداطط 9
16-20/9 

 (ايكاٖط٠)

 َطنع ايعامل ايعطبٞ 

 ايكـاٖط٠

10
ايتُٝع ٚاإلبساع يف )ًَتكٞ َسٜطٟ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

ازاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ  
5 25 

14-18/10 

 (زبٞ)

َطنع ازبٛز٠ ايؿا١ًَ ي٬غتؿاضات ٚايتسضٜب  

 زبٞ 

12
ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يف ا٫عتُازات املػتٓس١ٜ 

 (َتكس١َ)ٚخطابات ايهُإ 
5 25 

21-25/10 

 (زبٞ)

َطنع ازبٛز٠ ايؿا١ًَ ي٬غتؿاضات ٚايتسضٜب  

 زبٞ 

 25 5املٗاضات ايف١ٝٓ سبٛن١ُ املكاضف 13
4-8/11 

 (زبٞ)

َطنع ازبٛز٠ ايؿا١ًَ ي٬غتؿاضات ٚايتسضٜب  

 زبٞ 

13
ازاض٠ اعُاٍ –َٗاضات ايػهطتاض١ٜ ا٫يهرت١ْٝٚ 

ايػهطتاض١ٜ باغتدساّ اسباغب ا٫يٞ  
5 25 

18-22/11 

 (ايكاٖط٠)

 َطنع ايعامل ايعطبٞ 

 ايكـاٖط٠

 12 2 ٚضؾ١ عٌُ اتفاقٝات ايبٓٛى املطاغ14١ً

 

 (اشبططّٛ ) 
ازبٗٛز املؿرتن١  

 ا٫ضزٕ- عُإ 
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الظهادات املههية 
 

تاضٜذ ايتٓفٝص ايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ  الزقم

1 
مجع١ٝ :ازب١ٗ املاعب١ يًؿٗاز٠ )ؾٗاز٠ اختكاقٞ َعتُس يف غػٌ ا٫َٛاٍ 

 (ACAMS)ا٫خكا٥ٝني املعتُسٜٔ يف َهافح١ غػٌ ا٫َٛاٍ باي٫ٜٛات املتحس٠ ا٫َطٜه١ٝ 

 ٜٓاٜط

2 
بايتعإٚ َع ايبٓو )ايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ يف ازاض٠ ايػٝٛي١ يف املكاضف ا٫غ١َٝ٬

 (جس٠-ا٫غ٬َٞ يًت١ُٝٓ

 

 ٜٓاٜط

 فرباٜط (CHRMS)ايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ ٭خكا٥ٞ املٛاضز ايبؿط١ٜ  3

فرباٜطايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ يًتأٌٖٝ يف ايتٌُٜٛ اإلغ٬َٞ  4

 َاضؽايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ ٭غاغٝات ايعٌُ املكطيف  5

 ابطٌٜؾٗاز٠ املسقل ايؿطعٞ املعتُس  6

 ٜٛيٝٛ (CFTS) ايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ ٭خكا٥ٞ ايتحاض٠ اشباضج١ٝ   7

 ٜٛيٝٛ ؾٗاز٠ املكطيف اإلغ٬َٞ املعتُس  8

 انتٛبطايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ يف عًُٝات أغٛام املاٍ اإلغ١َٝ٬  9

 ْٛفُربايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ ملػ٦ٍٛ اإليتعاّ املعتُس  10

 غبتُربايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ يف ايًػ١ ا٫ظبًٝع١ٜ ٭غطاض املكاضف  11

غبتُرب (بايتعإٚ َع ايبٓو ا٫غ٬َٞ يًت١ُٝٓ جس٠)ايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ يف ايكهٛى ا٫غ١َٝ٬  12

 ْٛفُرب ايؿٗاز٠ امل١ٝٓٗ يف ازاض٠ طباطط ايتٌُٜٛ اإلغ٬َٞ  13
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الربامج التعاقدية 

تقدم حسب الطلب  

 

 ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ ضقِ

 َا١ٖٝ َٚباز٨ ايتأَني 13ذبًٌٝ ٚتطتٝب ٚتكِٜٛ ايٛظا٥ف  1

 ايتأَني ايبحطٟ ٚايٓكٌ ايساخًٞ 14 إزاض٠ املٛجٛزات ٚاملطًٛبات 2

 15 تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني 3
ايتأَني نس اسبطٜل ٚايتأَني ) تأَني املُتًهات

 (اهلٓسغٞ

أغؼ ايتحكٝكات اإلزاض١ٜ ٚصبايؼ احملاغب١  16أغايٝب َتابع١ ٚضقاب١ ايتٌُٜٛ املكطيف  4

 ايعازات ايػبع١ يٮؾدام ا٭نثط متٝعًا 17ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يكٝؼ ايتٌُٜٛ ا٫غ٬َٞ  5

َٗاضات ايتفاعٌ اإلجيابٞ َع اٯخطٜٔ  18َٗاضات ايعٌُ ازبُاعٞ ٚت١ُٝٓ ضٚح ايفطٜل  6

ايعًُٝات املكطف١ٝ ايسٚي١ٝ بايًػ١ اإلظبًٝع١ٜ  19 ايتعاٌَ بني ايط٩غا٤ ٚاملط٩ٚغني 7

 املٗاضات ايكٝاز١ٜ ٚايػًٛن١ٝ يًُسٜط 20 ايثكاف١ ايعُاي١ٝ 8

إعُاٍ اشبع١ٜٓ ٚايكطاف١  E views 21ططم ايتكسٜط ٚايتٓب٪ باغتدساّ  9

 املطاجع١ ا٫يهرت١ْٝٚ 22 إزاض٠ ا٫زا٤ 10

11 
إزاض٠ عًُٝات ا٫غتثُاض يف ا٭ٚضام املاي١ٝ ٚبٓا٤ ٚتهٜٛٔ 

 ضبفع١ ا٫غتثُاضات
 احملاغب١ ا٫يهرت١ْٝٚ 23

 املطاجع١ املب١ٝٓ عًٞ املداطط 24أغاغٝات اسباغب اٯيٞ   12

 

    


