
Track

الدورة مدة

عملىنظرى(أيام)

1Embedded Systems Diploma10534136225030%

2Java Diploma14328112150030%

3Android Diploma1202288130030%

4Web Development1248150030%

5Web Design Diploma902080120030%

6Asp.Net1040150030%

7CCNA 832160030%

8Matlap832160030%

9Graphic Design1456150030%

10IOS Mobile Applications Development 2080130030%

11Php-MySqL2080100030%

12Microsoft MCSD Web Applications28112150030%

13Oracle DBA26104120030%

14Oracle Development34136130030%

15Oracle ADF Web + ADF Mobile for Android34136170030%

16Share Point 2013 Admin2080150030%

17Share Point 2013 Developer2080150030%

18Revit1616160030%

19Osha51515150030%

20AutoCAd2525750030%

%1010100030األولٌة األسعافات21

22PMP Exam Prepration 936500030%

23Contemporary Project Management82020200030%

24Project Feasibility Study 61212120030%
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25Basic Supervisory Skills 61212120030%

26Excellence in Project Management72020200030%

27Writing Project Technical Specification2020600030%

28Advanced Project & construction  Management 1111330030%

29Classc control Basic Applications1212360030%

30Electrical Utility SCADA Distribution Automation2020200030%

31Maintenance and Testing of Electrical Power Equipment and Apparatus2020200030%

32Cost Estimating and Cost Control8328160030%

33Financial skills for Managers5320100030%

34Qualifying Internal Auditors for Quality Management8328160030%

35CMA759624250030%

36CPA7510020800030%

37CIA12030250030%

38ACCA7805201200030%

39IFRS7510872225030%

40Mini MBA7510020200030%

41Strategic Management Implementation8328160030%

42Developing Managerial Excellence8328120030%

%318060030الطغوط إدارة43

%5300200030التورٌدات و المشترٌات إدارة44

%5300160030الفنٌة التقارٌر وكتابة إعداد45

%8320160030البشرٌة الموارد إدارة46

%8320160030الشاملة الجودة إدارة47

48International Business Management8320160030%
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%318060030التأمٌن فى الحدٌثة اإلتجاهات49

%318060030 الوظٌفً والتحلٌل الوظٌفٌة األوصاف إعداد50

%318060030العقود صٌاغة و إدارة51

%318060030االدارٌة االتصاالت52

%318060030الوظٌفً واالحالل العمالة خطط53

%5300100030 التفاوض مهارات تنمٌة54

%5300100030 وااللقاء العرض مهارات تنمٌة55

%318060030اإلشرافٌة المهارات تنمٌة56

%5246100030القرار التخاذ المٌزانٌات تحلٌل57

%318060030السنوى والتقٌٌم األداء إدارة58

%318060030العمل قانون59

60Professional Diploma in Marketing9030400030%

61E-MARKETING204120030%

62Managing Services Marketing Course14080030%

63International marketing4204120030%

64Sales Force management18090030%

65The essentials of MARKETING MANAGEMENT18090030%

66Successful Selling Skills18090030%

%416060030العلٌا االدارة قرارات لتدعٌم اإلبداعى التفكٌر67

%416060030البتكاري التفكٌرا68

%416060030االستراتٌجى التخطٌط مهارة تنمٌة69

%312060030وعلم فن القٌادة70

%416060030العمل فرق وتكوٌن االبتكارٌة القٌادة71

%416060030االستراتٌجٌة االدارة72
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%624060030المدرٌرٌن لكبار االعمال اداره73

%312060030العمل منظمات داخل العاملٌن وانتماء والء زٌادة74

%416060030العمل واخالقٌات الثقة لتنمٌة العمل فرق بناء75

%416060030االشرافٌة المهارات تنمٌه76

%312060030الهامة الوظائف شغل فً المهنً الذكاء77

%416060030القرار واتخاذ دعم مهارات78

%416060030االجتماعات إدارة79

%416060030العمل فرق إدارة80

%416060030اإلدارٌة والكتابة االتصال مهارات81


