
DPIC 1

عًهًَظشي

950750--255.االدارة التكنولوجية– السكرتاربة  1
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
احًذ سأفد.د

950750--255.                           واألولوٌات الوقت ادارة مهارات      2
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255.للمهندسٌن اإلدارٌة المهارات تنمٌة3
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255الصراع وإدارة اإلدارى واإلجهاد العمل ضغوط4
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255اإلدارٌة األزمات إدارة5
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
والء اندىيهً. د

950750--255.مقومات الشخصٌة التنفٌذٌة والتفكٌر األٌجابى6
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255. مهارات العمل الجماعً وبناء الفرٌق7
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255.مهارات إدارة االزمات 8
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
والء اندىيهً.د

950750--255. مهارات إدارة التفاوض واألزمات9
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
والء اندىيهً.د

ERP255--12001050.  نظم تخطٌط موارد المنظمة10
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
والء اندىيهً.د

950750--255.إستراتٌجٌات التفوٌض وإحالل الصف الثان11ً
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255. األسالٌب المختلفة الحدٌثة لتطوٌر وقٌاس األداء12
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255)التوجٌة و اإلرشاد (مهارات تطوٌر أداء العاملٌن  13
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255.تبسٌط إجراءات العمل14
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255. مختبر تطوٌر األداء اإلداري15
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ. د

950750--255مهارات اإلدارة الحدٌثة16
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ. د

950750--255.(نقل وتوطن وتولٌد التكنولوجٌا)التكنولوجٌا  إدارة17
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ. د

950750--255. الدلٌل العملً إلدارة المشروعات18
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

ساسج يحًذ عثذ. د  

انغًُ

950750--255.إدارة مخاطر المشروع19
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ. د

950750--255.إدارة المنشآت الفردٌة والخاصة20
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًذ عثذ انغًُ. د

950750--255. مهارات إدارة عملٌات النمو فً منظمات األعمال 21
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
أششف انسُديذي. و

950750--255.إعادة هندسة المإسسة22
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
والء اندىيهً.د

ذكهفح انذوسج تعذ خصى  

انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب

تشايح انرًُيح اإلداسيح..  أوال 

اسى انذوسجو
يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى
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عًهًَظشي

ذكهفح انذوسج تعذ خصى  

انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب اسى انذوسجو

يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

950750--255 .(المنظمة المتعلمة) تحدٌث ونقل الخبرة 23
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
والء اندىيهً.د

800600--255.تحوٌل األفكار إلى خطة عمل24
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255.اإلستراتٌجٌات الحدٌثة لقٌادة وإدارة التغٌٌر25
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255.أستخدام الذكاءات الخمسة فً إدارة التغٌٌر26
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255مهارات القائد والمدٌر العصري27
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
غادج يذًَ.د

950750--255.تطوٌر مهارات اإلدارة العلٌا28
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ. د

950750--255. التفكٌر والتخطٌط االستراتٌج29ً
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًذ عثذ انغًُ.د

800600--255.مهارات اإلتصال و التواصل مع اآلخرٌن30
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

800600--255مهارات التعامل مع األخرٌن و الجمهور31
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
غادج يذًَ.د

800600--255.مهارات العرض والتقدٌم و اإللقاء و إدارة الحوار32
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

800600--255. قٌادة وإدارة اإلجتماعات الفعالة33
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ.د

800600--255. قٌادة وتطوٌر أنشطة العالقات والتعامل مع العمالء 34
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
والء اندىيهً.د

800600--255. اإلبداع واإلبتكار فً حل المشكالت وإتخاذ القرار35
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

800600--255.إدارة العقل وتنمٌة الذاكرة36
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255ركاء األعًال37
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ. د

يشج شهشياMINI MBA801055004000ًياخسريش إداسج االعًال انًصغش نهًهُذسيٍ  38

950750--255التمٌز واألبداع و التنوع (1)مهارات تداره الموارد البشرٌة 38
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انًُعى كايم.د

950750--255األطار القانونى و التنظٌمى (2)مهارات تداره الموارد البشرٌة 39
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
حُاٌ.د

950750--255إدارة الجوده الشاملة و مقٌاس األداء (4)مهارات تداره الموارد البشرٌة 40
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255إعادة هندسة الموارد البشرٌة (6)مهارات تداره الموارد البشرٌة 41
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

12001050--255قٌاس العائد الحقٌقى من اإلستثمار فى الموارد البشرٌة42
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

950750--255قٌاس وتطوٌر اداء العاملٌن بإستخدام نماذج الجودة 43
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ساسج عثذ انغًُ.د

HR & Performance Programsتشايح األداء و انًىاسد انثششيح                        .... ثاَيا
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عًهًَظشي

ذكهفح انذوسج تعذ خصى  

انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب اسى انذوسجو

يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

950750--255.األسس النظرٌة   ودالالتها فً البٌئٌة العربٌة المعاصرة-تكنولوجٌا أدارة األداء البشرى44
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ايًاٌ عثذ انًحسٍ.د

950750--255.تخطٌط القوى العاملة والهٌاكل التنظٌمٌة والتوصٌف 45
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ايًاٌ عثذ انًحسٍ.د

950750--255. تخطٌط المسار الوظٌفى46
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ايًاٌ عثذ انًحسٍ.د

950750--255. اإلتجاهات الحدٌثة إلستثمار الموارد البشرٌة47
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ.د

950750--255. معاٌٌر الجودة الحدٌثة إلدارة األداء48
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
والء اندىيهً.د

950750--255. هندرة الموارد البشرٌة49
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًذ عثذ انغًُ.د

950750--255. مهارات التوظٌف واإلختبار وإجراء المقابالت50
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحًىد عثذ انفراذ.د

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255قٌاس العائد من التدرٌب51

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.األسس والمبادئ العلمٌة والتطبٌقٌة للتدرٌب52

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.تصمٌم وإعداد مناهج التدرٌب53

عهً خثشيم.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.اإلشراف على البرامج التدرٌبٌة54

عهً خثشيم.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.مهارات التدرٌب أثناء العمل 55

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.إدارة وحدات ومراكز التدرٌب56

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.متابعة وتقٌٌم العائد من التدرٌب 57

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.تطبٌقات معاٌٌر الجودة الشاملة فً التدرٌب 58

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.المهارات الحدٌثة إلعداد المدربٌن59

والء اندىيهً.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.ورشة عمل حول ربط المسار الوظٌفً باإلحتٌاجات التدرٌبٌة60

يحًذ عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255.تشغٌل وصٌانة العقول البشرٌة61

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش12001000--255الحقٌبة التدرٌبٌة62

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش255--950750.(CRM)إدارة عالقات العمالء 63

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش950750--255.الجودة فى خدمة العمالء64

 Programs Education & Trainingتشايـــــح انرذسية        ... ثانثاً 

:     انرسىيق وانثيع وإلداسج عالقاخ انعًالء...ساتعاُ
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عًهًَظشي

ذكهفح انذوسج تعذ خصى  

انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب اسى انذوسجو

يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

يحًىد تحشاوي. ديُفز يشج كم شهش950750--255.التسوٌق بالعالقات65

يحًىد تحشاوي. ديُفز يشج كم شهش950750--255.فن إدارة المبٌعات66

هاًَ سهيًاٌ.ديُفز يشج كم شهش950750--255.اإلتجاهات التسوٌقٌة الحدٌثة67

احًذ سأفد. ديُفز يشج كم شهش1100950--255.التسوٌق اإللكترون68ً

احًذ سأفد. ديُفز يشج كم شهش1100950--255.التجارة اإللكترونٌة 69

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش18001500--305مدٌر الجودة المعتمد71

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش18001500--305مراجع الجودة المعتمد72

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش18001500--305الجودة فى الخدمات73

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش18001500--305تقٌم وقٌاس جودة الخدمات74

ضياء يحًذ.ديُفز يشج كم شهش18001500--14001.305نظم إدارة البٌئة األٌزو 75

أششف انسُديذي.ويُفز يشج كم شهش18001500--18001.305   نظم إدارة السالمة والصحة المهنٌة76

أششف انسُديذي.ويُفز يشج كم شهش18001500--305كٌف تعد الشركات للحصول على األٌزو؟77

أششف انسُديذي.ويُفز يشج كم شهش18001500--305.تؤسٌس نظم الجودة فى الشركات 78

أششف انسُديذي.ويُفز يشج كم شهش18001500--305كٌف تصبح مدٌر جودة ناجح؟79

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش18001500--305إعادة هندسة العملٌات80

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش18001500--305تحلٌل السبب الجزرى81

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش18001500--2015305 بؤصدارها الجدٌد لعام Iso 9001تطوٌر نظام إدارة الجودة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولٌة 82

أششف انسُديذي.ويُفز يشج كم شهش20001750--406.أساسٌات ومبادئ الستة سٌجما83

أششف انسُديذي.ويُفز يشج كم شهش20001750--406.الستة سٌجما والجودة الشاملة84

ساسج عثذ انغًُ.ديُفز يشج كم شهش20001750--406.تطبٌقات الستة سٌجما فى خدمة العمالء85

Quality Programsتشايح اندـىدج        ...خايساً

Sigma Six.. سيدًــا  (6)تشايح انــــ .. سادسا ً
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عًهًَظشي

ذكهفح انذوسج تعذ خصى  

انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب اسى انذوسجو

يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

950750--5.المخزون (تخطٌط ومراقبة)إدارة 86
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
خاتش.د

950750--5.التخلص من المخزون الراكـد 87
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحي حًاد.د

950750--5.مهارات إدارة المخازن88
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
يحي حًاد.د

1000800--5.االعتمادات المستندٌة ومتابعة انهائها89
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
فشيذ يحشو.د

1000800--5.التحلٌل المالى وتقٌٌم االداء90
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
فشيذ يحشو.د

1000800--5االتجاهات الحدٌثة فى التسعٌر91
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

1100850--5.المراجعة الداخلٌة بؤستخدام الحاسب االلى92
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ششيف انداسحً.د

1100850--5.                         مهارات الفحص بغرض إكتشاف االختالسات أو  التالعب فى الحسابات93
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
ششيف انداسحً.د

فشيذ يحشو.ديُفز يشج كم شهش950750--5.المشكالت التطبٌقٌة للضرٌبة العامة على المبٌعات94

فشيذ يحشو.ديُفز يشج كم شهش950750--5.االسالٌب الفنٌة لحصر وإعداد التقارٌر الضرٌبٌة95

950750--5.الموازنة التخطٌطٌة والرقابٌةعلى التكالٌف96
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
صثشي صًىيم.د

950750--5.االلى الحاسب باستخدام الموازنات إلعداد الحدٌثة الممناهج97
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
صثشي صًىيم.د

1100950--5.إدارة التدفقات النقدٌة98
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
فشيذ يحشو.د

1100950--5.المهارت الحدٌثة فى تحصٌل الدٌون99
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
فشيذ يحشو.د

FinancialAccounting انًحاسثح انًانيح       

:انثشايح اإلقرصاديح وانًشرشياخ وانًخاصٌ.. ساتعاً 

انثشايح انًانيح وانًحاسثيح واإلقرصاديح... اندضء انثاَي 

Managerial accounting:          انًحاسثح االداسيح

Audting انرذقيق وانًشاخعح              

Taxes:                  انضشائة

Budget:                     : انًىاصَاخ

Cash.management:                                                                                   االداسج انُقذيح
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عًهًَظشي

ذكهفح انذوسج تعذ خصى  

انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب اسى انذوسجو

يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

1100950--5. دراسة الجدوى االقتصادية بأستخدام الحاسب االلى100
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
فشيذ يحشو.د

1100950--5دراسة الجدوى والتخطيط االستثمارى للمشروعات101
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
فشيذ يحشو.د

1100950--5دراسة الجدوى االقتصادٌة فى المشروعات الصغٌرة102
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
فشيذ يحشو.د

ششيف انداسحً.ديُفز يشج كم شهش950750--5.اإلذداهاخ انحذيثح في إداسج األَشطح اإلسرثًاسيح103

ششيف انداسحً.ديُفز يشج كم شهش950750--5.عملٌات تطوٌر األعمال 104

ISO 180015--1100950.        إدارة السالمة والصحة المهنٌة105
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
اششف انسُديذي.و

1100950--5.تحدٌد األخطار وكٌفٌة السٌطرة علٌها والحد من آثارها106
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
اششف انسُديذي.و

1100950--5. تؤمٌن المنشآت من الحرائق107
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

1100950--5أنظمة مراجعة السالمة وتكوٌن فرق العمل 108
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

1100950--5.سٌاسة السالمة فً مواقع العمل109
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

1100950--5.حدوثها تالفى ٌمكن وكٌف العمل وإصابات حوادث110
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

1100950--5. الكهربائٌة المخاطر من الوقاٌة طرق و السالمة إحتٌاطٌات111
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

1100950--5.  التلوث من الصناعٌة البٌئة حماٌة112
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
احًذ انسشوي.د

1100950--5.للمشروعات البٌئى اآلثر تقٌٌم دراسة113
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
احًذ انسشوي.د

1100950--5.لمنظمة العمل وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة  -.السقاالت وتشٌدها 114
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
احًذ انسشوي.د

1100950--5.مكافحة الحرٌق  )نظم(تكنولوجٌا أنظمة 115
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

1100950--5إدارة المعلومات األمنٌة116
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

1100950--5النظام الحدٌث ألمن الشركات والمواقع الهامة117
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

1100950--5تطبٌقات السالمة الصناعٌة الشاملة118
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
عثذ انشحيى خهيم.د

FeasibilityStudy:     دساسح اندذوي

The Investment & Stock Markets Programs تشايـــح اإلسرثًاس  وانثىسصح     

تشايح األيٍ وانساليح وانصحح انًهُيح..    اندضء انثانث 



DPIC 1

عًهًَظشي

ذكهفح انذوسج تعذ خصى  

انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب اسى انذوسجو

يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

13501050--5الصناعٌة الكٌمٌاء119
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5الكروموتوجرافى التحلٌل120
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5وأنواعها البوٌات121
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5والخامات للمواد باألشعة التحلٌل122
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5وأنواعه الحراري التحلٌل123
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5التحلٌلٌة الكٌمٌاء فً المدخل124
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5والدهانات الطالء فً الحدٌثة األسالٌب125
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5للمعادن الكهربائً الطالء126
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5المواد إدارة127
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5االنهٌارات تحلٌل128
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5اللحام ومٌتالوروجٌا وهندسة فحص129
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5المعادن وتشكٌل تشغٌل130
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5منه والحماٌة التآكل131
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5والتبطٌن الطالء عن الكشف132
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5االتالفٌة غٌر االختبارات فً والثانً األول المستوى على الحصول133
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5التآكل ضد الكاثودٌة الحماٌة134
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.استخدام الموجات فوق الصوتٌة فً التفتٌش على اللحامات135
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5المعادن أسطح معالجة طرق136
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5المعدنٌة السبائك وتكنولوجٌا المعادن فٌزٌاء137
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--والتغلٌف التعبئة فً واستخدامها تصنٌعها وطرق البولٌمرات138
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

انثشايح انهُذسيح  وانفُيح                      ..  اندضء انشاتع 
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عًهًَظشي

ذكهفح انذوسج تعذ خصى  

انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب اسى انذوسجو

يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

15001150--5.إدارة المشروعات139
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5إعداد التقارير الفنية140
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5 (ومراقبة تخطٌط) الصٌانة عملٌات إدارة141
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
خىسج حُا.د

13501050--5الصٌانة ومدٌري مسئولً تؤهٌل142
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5اإلنتاجٌة وتخطٌط اإلنتاج143
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5قٌاس وتحسٌن اإلنتاجٌة144
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5اإلنتاجٌة وتحسٌن العمل دارسة145
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5إدارة المشروعات باستخدام برنامج برٌمافٌرا146
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5تخطٌط اإلحتٌاجات من المواد وقطع الغٌار147
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5الصٌانة عملٌات فً اآللً الحاسب إستخدام148
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5والتشحٌم التزٌٌت عملٌات149
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5الحدٌثة والتكنولوجٌا العكسٌة الهندسة150
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5إعداد المواصفات الفنٌة وتقدٌم العروض والعطاءات151
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
خًال عيسً.د

13501050--5. الصٌانة التبنإٌة152
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5قٌاس وتحلٌل االهتزازات153
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش
َهً انعًشي.د

13501050--5تكنولوجٌا المعالجة الحرارٌة154
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5التروس وصٌانة تصنٌع155
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5والبخارٌة الغازٌة التوربٌنات156
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5والطواحٌن الكسارات صٌانة157
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5وصٌانتها والمساند الخزانات تصمٌم158
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

Industrial Engineering.... انهُذسح انصُاعيح 

Energy and Power Engineering Programs...      هُذسح انطاقــح وانقىي 
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(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

13501050--5(المبادالت الحرارٌة)اإلسترجاع الحراري  159
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5الصناعٌة األفران160
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5األفران فً الحراري التوازن161
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5(المراجل البخارٌة)صٌانة وتشغٌل الغالٌات 162
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5 الطاقة أنظمة وإدارة الجدوى دراسة163
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5الصناعٌة الطاقة قٌاس أجهزة164
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5البخارٌة األنظمة فً الطاقة كفاءة165
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5ومشكالتها مصادرها الطاقة166
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5والتبرٌد التكٌٌف أنظمة167
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5الدٌزل محركات وصٌانة تشغٌل168
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5صٌانة وإصالح أنظمة تكٌٌف الهواء169
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5تشغٌل وصٌانة الصمامات170
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

171Cryogenic Air Separation5--13501050
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

172 on Hydraulic Control Circuits (engineers)5--13501050يُفز يشج كم شهش

يُفز يشج كم شهش13501050--5(الفنٌٌن)المضخات والمحركات الهٌدرولٌكٌة 173

يُفز يشج كم شهش13501050--5(المهندسٌن)المضخات والمحركات الهٌدرولٌكٌة 174

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(مهندسٌن وفنٌٌن) (أساسً)تحكم نٌوماتٌكى 175

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(أساسً للفنٌٌن)تحكم هٌدرولٌكً 176

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(مهندسٌن)تحكم هٌدرولٌكً 177

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(مهندسٌن)الكشف عن أعطال دوائر التحكم الهٌدرولكى 178

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(مهندسٌن)تحكم نٌوماتٌكى متقدم 179

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(الفنٌٌن)ضواغط الهواء والمحركات النٌوماتٌكٌة 180

Hydraulic & Pneumatic Control....  َظى انرحكى انهيذسونيكي وانُيىياذيكً 
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انُقاتح

ذاسيخ ذُفيز 

انذوسج
اسى انًذسب اسى انذوسجو

يذج انذوسج

(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(مهندسٌن وفنٌٌن)181

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(فنٌٌن منفصلٌن+ مهندسٌن )الضواغط والمضخات 182

يُفز يشج كم شهش13501050--5.أسس تصميم وتنفيذ التوصيالت الكهربائية183

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(التحكم- الصيانة- التشغيل)محطات التوزيع الكهربية 184

يُفز يشج كم شهش13501050--5.تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربي الداخمية والخارجية185

يُفز يشج كم شهش13501050--5.المحوالت الكهربية186

يُفز يشج كم شهش13501050--5.تشغٌل وصٌانة الشبكات الكهربائٌة والدوائر المتكاملة187

يُفز يشج كم شهش13501050--5.الصٌانة الحدٌثة لنظم التوزٌع الكهربٌة188

يُفز يشج كم شهش13501050--5.كابالت القدرة وتطبٌقاتها189

يُفز يشج كم شهش13501050--5.تؤرٌض الشبكات األرضٌة190

يُفز يشج كم شهش13501050--5.صٌانة اآلالت الدقٌقة191

يُفز يشج كم شهش13501050--5.تصمٌم وصٌانة شبكات القوى الكهربٌة192

يُفز يشج كم شهش13501050--5.وقاٌة نظم القوى الكهربائٌة193

يُفز يشج كم شهش13501050--5.مخاطر التركيبات والشبكات الكهربائية194

يُفز يشج كم شهش13501050--5.أساسيات ومكونات الدوائر اإللكترونية195

يُفز يشج كم شهش13501050--5.تحسين معامل القدرة الكهربائية 196

يُفز يشج كم شهش13501050--5.حماية األجهزة الكهربائية في المناطق الخطرة197

يُفز يشج كم شهش13501050--5.صيانة الخاليا والدوائر الكهربائية المتكاممة198

يُفز يشج كم شهش13501050--5.(التشغيل ،التحكم ، الصيانة )المحركات الكهربائية 199

يُفز يشج كم شهش13501050--5.أجهزة القياس والتحكم 200

يُفز يشج كم شهش13501050--5.نظـــم اإلضــاءة201

يُفز يشج كم شهش13501050--5.إستخدام الحاسب اآللي في تحميل نظم القوى الكهربية202
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(ساعاخ)
عذد األياو

ذكهفح انذوسج قثم عذد ساعاخ 

انخصى

يُفز يشج كم شهش13501050--5.أشبــاه الموصــالت203

204 Quality of Supply.5--13501050يُفز يشج كم شهش

205Power System Harmonics.5--13501050يُفز يشج كم شهش

يُفز يشج كم شهش13501050--5 .(المتقدم)النظم الحدٌثة الستخدام المتحكمات المبرمجة206

يُفز يشج كم شهشPLC.5--13501050حل مشكالت الصناعة بإستخدام 207

يُفز يشج كم شهش13501050--5.نظم التحكم المتقدمة208

يُفز يشج كم شهش13501050--5.نظم التحكم الدقٌقة209

يُفز يشج كم شهش13501050--5.نظم التحكم المٌكانٌكٌة واإللكترونٌة210

يُفز يشج كم شهش13501050--5.نظم التحكم الموزع211

يُفز يشج كم شهش13501050--5.تشغٌل الحاكمات القابلة للبرمجة لإلستخدام الصناع212ً

يُفز يشج كم شهش13501050--5.النظم الحدٌثة إلستخدام المتحكمات المبرمجة213

يُفز يشج كم شهش13501050--5.نظم التحكم الحساسة214

يُفز يشج كم شهش13501050--5.نظم التحكم فً الذكاء الصناعً 215

يُفز يشج كم شهش13501050--5.قٌاس العملٌات وتكنولوجٌا التحكم216

13501050--5.إدارة المشروعات الهندسٌة217
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.التقنٌات المتقدمة للصٌانة والوقاٌة الفعالة للمبانً 218
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.الطرق الحدٌثة لترمٌم وتقوٌة وحماٌة المنشآت الخرسانٌة219
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.العقــود الهندســٌة والمقـــاالت 220
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.الهٌاكل اإلنشائٌة الخرسانٌة وحماٌتها من التآكل221
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.أنواع وممٌزات الخرسانة الجاهزة222
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.بدائل األسمنت والخرسانة ذات األداء العالى المتمٌز223
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

َظى انرحكى انحذيثح في انصُاعه 

Civil Engineering Programs...    الهندســة المدنيــة 
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انخصى

13501050--5.تخطٌط وتصمٌم وتنفٌذ شبكات الصرف الصح224ً
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.تشغٌل وصٌانة شبكات المٌاه225
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.تصدع المنشآت الخرسانٌة وطرق إصالحها 226
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.خواص الخرسانة الطازجة و المتصلدة 227
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

5--13501050.(SAP2000)دورة تصمٌم المنشآت الخرسانٌة بإستخدام الحاسب اآللى 228
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.(هندسة الصرف وطرق المعالجة)مبادئ فى الهندسة الصحٌة 229
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.مكونات وخواص وإختبارات الخرسانة230
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.التؤخٌر فى تسلٌم عقود التشٌٌد231
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.الجسات وبحـوث التربة232
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.إنشاء وصٌانة  الكبارى الخرسانٌة233
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.المقاوالت اإلنشائٌة الشاملة234
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.تحدٌد كفاءة وصٌانة المنشآت الخرسانٌة235
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.تركٌب وصٌانة  شبكات مٌاه الشرب236
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.هندسة نظم البنٌة التحتٌة237
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.صٌانة المنشآت والمبانً اإلسالمٌة238
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.إستخدام اللٌزر فى التطبٌقات اإلنشائٌة239
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.الهندسة القٌمٌة240
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.تحلٌل االنهٌارات وكٌفٌة الحماٌة منها241
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.تصمٌم وضبط جودة الخلطات الخرسانٌة242
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.صٌانة المبان243ً
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش

13501050--5.هندسة وصٌانة الطرق244
 يُفز يشذاٌ فً

انشهش


