
د�طعط�ت .. ا�دارة ا�س�طئ 
ا�دارة وا�صغ�دة وا��ض���رغئ ا�اظ�غثغئ وا�عارد ا�ئح�غئ وإدارة ا�ةعدة

من   ٧رقـم التعـدیل : ٠تاریــخ االصــدار :   ١٥/ ١ / ٢٠١٩رقم الوثیقة : ١صفحة O D - 1 0 - 2 F 1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

جدول خطة دبلومات  عام ٢٠١٩ � کافة املجاالت 
یمكنكم اختیار أي من عناوین الدبلومات المذكورة من أجل تنفیذھا لكم  ..

واختیار موعد ومكان یناسبكم للتنفیذ .. تتضمن المشاركة في فعالیات الدبلوم التدریبي .. تدریب أكادیمي وتطبیقي بإشراف نخبة من المدربین المتمیزین
ویرافق الدبلوم زیارات میدانیة حسب االحتیاجات التدریبیة مع متابعة إداریة وعلمیة لكافة المشاركین .. 



ا�ث�طعم اقت�ا� � ا�عارد ا�ئح�غئ 

د�طــعم ا�دارة ا�سـ�طــئ

د�طعم ا�دارة ا�س�طئ �ط�عظثج� وا��ظغ�

د�طعم ا��ض���رغئ ا�اظ�غثغئ ا�اصثطئ وإدارة ا�ض��إ ا�ا�عرة

د�طعم أ�خ��غ ا�اثرغإ ا�سا�ث

د�طعم إدارة ا�ةعدة ا�ح�ططئ وا�ا�غج ا�آج�غ 

د�طعم إدارة و�ث�غـ� ا�حــ�غ�ت و ا�ثــ�زن و ا�ثثطـ�ت ا�طع��ـاغئ

ا�ض�ن وا�عسث 

���اظ�غص ط� ا�ةعئ ا�ح�رضئ



عضو الجمعیة العربیة و الدولیة للتدریب

 (( ا�صثرات ا�دارغئ وا�صغ�دغئ وطع�رات ا�ا�ض� وا�اث�غ� اقج�ا�غةغ ))

ً باإلضافة إلى تزوید المتدربین حقیبة تدریب متضمنة المواد العلمیة وقرطاسیة الدبلوم ویحصل المشارك على شھادة رسمیة معتمدة دولیا





أط�ضظ ا�اثرغإ

د�طعم إدارة ا�س�طغ�ت ا�طع��اغئ وا�طثاد 

UROPEAN USINESS ENTER

For & Training Development

D10

ا�ث�طعم ا�عظغ � ا��ض���رغئ ا�ا�ئغصغئ اق�ض�وظغئ  

NLPد�طعم إدارة افس��ل �اصظغ�ت ا�ـ  



د�طعط�ت ا�سقم وا�سقص�ت ا�س�طئ وا��و�عضعل
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D10

D11

D12

D13



ا�ظعب ا�اض�طض �سثاد صغ�دات ا�سـقصـ�ت ا�س�طئ و ا�سقم
�ئ� طسا�ث � ا�سقص�ت ا�س�طئ

ا�سقص�ت ا�ثو�غئ و ا�اس�ون ا�ثو�غ

د�طعم ا�سقص�ت ا�س�طئ وا�سقم افطظغ

د�طعط�ت سطعم ا�ت�جعب وا�سطعط��غئ 

د�طعم اق�خ�قت وحئض�ت ا�ت�جعب   

A-PLUS د�طعم ا�ظعب ا�ض�طض � خغ�ظئ ا�ت�جإ ا��غ ..

د�طعم إدارة ا�ظزط و �ضظع�ع�غ� ا�سطعط�ت

د�طعم �خ�غط و�تطغض ا�ظزط وصعاسث ا�ئغ�ظ�ت

D14

D15

D16

D17

 و ا��غضغئ و ا��و�عضعل ا��ج�غ واق�ا��سغ
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أط�ضظ ا�اثرغإ

جدول خطة دبلومات  عام ٢٠١٩ � کافة املجاالت 

ا�ض�ن وا�عسث 

���اظ�غص ط� ا�ةعئ ا�ح�رضئ

ا�ض�ن وا�عسث 

���اظ�غص ط� ا�ةعئ ا�ح�رضئ

یمكنكم اختیار أي من عناوین الدبلومات المذكورة من أجل تنفیذھا لكم  ..

واختیار موعد ومكان یناسبكم للتنفیذ .. تتضمن المشاركة في فعالیات الدبلوم التدریبي .. تدریب أكادیمي وتطبیقي بإشراف نخبة من المدربین المتمیزین
ویرافق الدبلوم زیارات میدانیة حسب االحتیاجات التدریبیة مع متابعة إداریة وعلمیة لكافة المشاركین .. 
باإلضافة إلى تزوید المتدربین حقیبة تدریب متضمنة المواد العلمیة وقرطاسیة الدبلوم ویحصل المشارك على شھادة رسمیة معتمدة دولیاً



د�طعط�ت ا�سطعم ا�ص�ظعظغئ وافطظغئ
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D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24



د�طعم طض�شتئ س�طغ�ت ا�اجغغش وا�اجوغ�

د�طعم ا�دارة و ا�حآون ا�ص�ظعظغئ

د�طعم طض�شتئ ��غض افطعال و��عغض ا�رع�ب

د�طعم �ظ�غئ ا�صثرات وا�ـع�رات ا�ص�ظـعظغـئ وا�دارغــئ

د�طعم ا�اتضغط ا�اة�ري وا�ثو�غ

ا�ث�طعم ا�عظ� ش� ا�خغ��ئ ا�ص�ظعغظئ وشظ ا��اشس�ت 

 

ا�ث�طعم ا�ت�ا� � إسثاد وخغ��ئ وط�ا�سئ ا�سصعد
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أط�ضظ ا�اثرغإ

جدول خطة دبلومات  عام ٢٠١٩ � کافة املجاالت 

ا�ض�ن وا�عسث 

���اظ�غص ط� ا�ةعئ ا�ح�رضئ

یمكنكم اختیار أي من عناوین الدبلومات المذكورة من أجل تنفیذھا لكم  ..

واختیار موعد ومكان یناسبكم للتنفیذ .. تتضمن المشاركة في فعالیات الدبلوم التدریبي .. تدریب أكادیمي وتطبیقي بإشراف نخبة من المدربین المتمیزین
ویرافق الدبلوم زیارات میدانیة حسب االحتیاجات التدریبیة مع متابعة إداریة وعلمیة لكافة المشاركین .. 
باإلضافة إلى تزوید المتدربین حقیبة تدریب متضمنة المواد العلمیة وقرطاسیة الدبلوم ویحصل المشارك على شھادة رسمیة معتمدة دولیاً



د�طعط�ت افطظ وا��قطئ ا�عظغئ وا�ئغؤغئ وطض�شتئ ا�ت�ا�ص
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D25

D26

D27

D28

D29

D30

D31

D32



د�طعم ا�ا�غج ا�عظغ ��آو�غ وأ�خ��غغ وطح��
افطظ ا�خظ�سغ وا��قطئ ا�عظغئ وشص ا�س�غ� ا�ثو�غئ

د�طعم صعاسث ا��قطئ ا�عظغئ وا�ئغؤغئ 
 IOSH و NEBOSH

د�طعم افطظ وا�ختئ وا��قطئ ا�عظغئ � ا�س�طغ�ت ا�ئ�و�غئ

د�طعم طض�شتئ ا�ت�ا�ص و ا�عص�غئ طظ أ���رع�

د�طعم إدارة وت��غئ ا�ئغؤئ

OSHA د�طعم افوح� � ا��قطئ وا�ختئ ا�عظغئ

د�طعم إدارة ا�س�طغ�ت �طضعارث وافزط�ت افطظغئ

 د�طعم عظثجئ ا��قطئ وا�ت��غئ طظ ا�ث�ذ� 

ًو�ضظع�ع�غ� إذ��ء ا�ت�ا�ص وشص� �س�غ�
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أط�ضظ ا�اثرغإ

جدول خطة دبلومات  عام ٢٠١٩ � کافة املجاالت 

ا�ض�ن وا�عسث 

���اظ�غص ط� ا�ةعئ ا�ح�رضئ

یمكنكم اختیار أي من عناوین الدبلومات المذكورة من أجل تنفیذھا لكم  ..

واختیار موعد ومكان یناسبكم للتنفیذ .. تتضمن المشاركة في فعالیات الدبلوم التدریبي .. تدریب أكادیمي وتطبیقي بإشراف نخبة من المدربین المتمیزین
ویرافق الدبلوم زیارات میدانیة حسب االحتیاجات التدریبیة مع متابعة إداریة وعلمیة لكافة المشاركین .. 
باإلضافة إلى تزوید المتدربین حقیبة تدریب متضمنة المواد العلمیة وقرطاسیة الدبلوم ویحصل المشارك على شھادة رسمیة معتمدة دولیاً



د�طعط�ت ا�دارة ا���غئ وا�ت�جئغئ
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D33

D34

D35

D36

D37

D38

D39



د�طعم ا�دارة ا���غئ ا�اصثطئ

د�طعم إسثاد و��عغ� ا�ت�جإ ا���غ ا�سا�ث

د�طعم ��عغ� افداء ا�عظغ �ط�ت�جئ� وا�ثصص� 

د�طعم ا�اثصغص ا�ثا�طغ وظزط ا��ا�سئ وا��ص��ئ

د�طعم � ا�ت�جئئ ا�تضعطغئ
 (( ا�عازظ�ت – ا�ظز�م ا�ت�جئغ - ا�اثصغص ))

ا�ث�طعم ا�اثرغئغ � ا�ت�جئئ وا�دارة ا���غئ ا�ا�ئغصغئ 
ا�ث�طعم ا�عظغ � ا�س�غ� وافظز�ئ ا���غئ وا�ت�جئغئ ا�اصثطئ 

وا�اث�غ� ا��� وإسثاد ا�عازظ�ت 

وشص ا�س�غ� ا�ثو�غئ
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أط�ضظ ا�اثرغإ

جدول خطة دبلومات  عام ٢٠١٩ � کافة املجاالت 

ا�ض�ن وا�عسث 

���اظ�غص ط� ا�ةعئ ا�ح�رضئ

یمكنكم اختیار أي من عناوین الدبلومات المذكورة من أجل تنفیذھا لكم  ..

واختیار موعد ومكان یناسبكم للتنفیذ .. تتضمن المشاركة في فعالیات الدبلوم التدریبي .. تدریب أكادیمي وتطبیقي بإشراف نخبة من المدربین المتمیزین
ویرافق الدبلوم زیارات میدانیة حسب االحتیاجات التدریبیة مع متابعة إداریة وعلمیة لكافة المشاركین .. 
باإلضافة إلى تزوید المتدربین حقیبة تدریب متضمنة المواد العلمیة وقرطاسیة الدبلوم ویحصل المشارك على شھادة رسمیة معتمدة دولیاً



د�طعط�ت ا�سطعم ا�عظثجغئ وا��ظغئ
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D40

D41

D42

D43

D44

D45

D46

D47

D48



د�طعم إدارة و�ث�غ� و��عغ� 
ا�ح�وس�ت ا��ظغئ وا�عظثجغئ

د�طعم ا�دارة ا�س�طئ �ط�عظثج� وا��ظغ�

د�طعم إدارة ا�اض��غش �ط�ح�رغ� ا�عظثجغئ

د�طعم �ضظع�ع�غ� إ��اءات ا�طت�م

د�طعم �خ�غط و�حشغض وخغ�ظئ أظز�ئ ا�اضغغش وا�ا�غث

د�طعم آ�غئ ��ضض ا�س�دن و�ضظع�ع�غ� ا��قء

د�طعم خغ�ظئ طت�ض�ت ا��غ�رات ا�ثغجل وا�ئظجغظ

د�طعم إدارة ا�خغ�ظئ و�حشغض ا��اشص 

د�طعم عظثجئ طغض�ظغ� ا��ضئ�ت
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أط�ضظ ا�اثرغإ

جدول خطة دبلومات  عام ٢٠١٩ � کافة املجاالت 

ا�ض�ن وا�عسث 

���اظ�غص ط� ا�ةعئ ا�ح�رضئ

یمكنكم اختیار أي من عناوین الدبلومات المذكورة من أجل تنفیذھا لكم  ..

واختیار موعد ومكان یناسبكم للتنفیذ .. تتضمن المشاركة في فعالیات الدبلوم التدریبي .. تدریب أكادیمي وتطبیقي بإشراف نخبة من المدربین المتمیزین
ویرافق الدبلوم زیارات میدانیة حسب االحتیاجات التدریبیة مع متابعة إداریة وعلمیة لكافة المشاركین .. 
باإلضافة إلى تزوید المتدربین حقیبة تدریب متضمنة المواد العلمیة وقرطاسیة الدبلوم ویحصل المشارك على شھادة رسمیة معتمدة دولیاً



د�طعط�ت ا�ظ�� وا�ش�ز
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D49

D50

D51

D52

D53

D54

D55

D8



د�طعم ��عغص ا�ظاة�ت ا�ظ��غئ

د�طعم �ضظع�ع�غ� إظا�ج و�حشغض تصعل ا�ظ��

د�طعم س�طغ�ت طس��ةئ ا�ئ�ول ا�ث�م

د�طعم �ضظع�ع�غ� ا�ا�غج � س�طغ�ت ا�ت��

د�طعم �ضظع�ع�غ� ا�اس�طض ط� ا�ش�زات ا�ئ�و�غئ ا����ئ

د�طعم �ضظع�ع�غ� س�طغ�ت وطح�ضض �ض�غ� ا�ئ�ول و�ث�

د�طعم �ضظع�ع�غ� افظ��غإ � ا�خظ�س�ت ا�ئ�و�غئ

PMPد�طعم إدارة ا�ح�رغ� � ص��ع ا�ظ�� وا�ش�ز  D56
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أط�ضظ ا�اثرغإ

جدول خطة دبلومات  عام ٢٠١٩ � کافة املجاالت 

ا�ض�ن وا�عسث 

���اظ�غص ط� ا�ةعئ ا�ح�رضئ

یمكنكم اختیار أي من عناوین الدبلومات المذكورة من أجل تنفیذھا لكم  ..

واختیار موعد ومكان یناسبكم للتنفیذ .. تتضمن المشاركة في فعالیات الدبلوم التدریبي .. تدریب أكادیمي وتطبیقي بإشراف نخبة من المدربین المتمیزین
ویرافق الدبلوم زیارات میدانیة حسب االحتیاجات التدریبیة مع متابعة إداریة وعلمیة لكافة المشاركین .. 
باإلضافة إلى تزوید المتدربین حقیبة تدریب متضمنة المواد العلمیة وقرطاسیة الدبلوم ویحصل المشارك على شھادة رسمیة معتمدة دولیاً
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