
الرى وزارة

هذة الذورة

عولينظزى(سبعت)
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 7042 28انخزسبَت ٔضبط انجٕدة

 7042 28حصًيى انًُشآث انخزسبَيت

 انكٕداث ٔانًٕاصفبث انقيبسيت نًٕاد انبُبء ٔاالػًبل

انخزسبَيت
 7042 28 

 702149اخخببراث يٕاد انبُبء

 7042 28 ييكبَيكب انخزبت ُْٔذست االسبسبث

 702149اخخببراث انخزبت
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351421األجٓشة انًسبحيت انحذيثت ٔاػًبل انًيشاَيت

351421اػذاد انفُييٍ الػًبل انًيشاَيت

702149َظى انًؼهٕيبث انجغزافيت

1057035االقًبر انصُبػيت ٔاالسخشؼبر ػٍ بؼذ
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21  3514ادارة َٕػيت انًيبِ 

3528 7 انخغيزاث انًُبخيت
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-35 35حخطيط ٔادارة انًشزٔػبث

35 287حقييى ٔيخببؼت انًشزٔػبث

35 287ادارة االسيبث

)حًُيت قذراث االدارة   140 8456( يسخٕيبث4

5

503515انًسخٕٖ االبخذائي

503515انًسخٕٖ قبم انًخٕسط

503515انًسخٕٖ انًخٕسط

503515انًسخٕٖ فٕق انًخٕسط

503515انًسخٕٖ انًخقذو

Pre- TOEFEL503515

TOEFEL1007030

50-50انًحبدثت

6

35728انكخببت انفُيت ٔاػذاد انخقبريز ٔطزق انؼزض

Primavera 701456

SAP 200014028112(يسخٕٖ 2) 

Auto CAD14028112(يسخٕٖ 2) 

Photo Shop70763

ICDL (MS Word)35728

ICDL (MS Excel)35728

ICDL (MS Access)35728

ICDL (MS Power Point)35728

ICDL (Internet)35728

35728صيبَت انحبسب اآلنٗ

35728يقذيت فٗ حشغيم انحبسب اآلنٗ ٔاسخخذاو االَخزَج

35728يقذيت فٗ يجبل انحبسب اآلنٗ ٔحكُٕنٕجيب انًؼهٕيبث
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21165حًُيت انقذراث فٗ يجبل انًخبسٌ

21165حًُيت انقذراث فٗ يجبل انًشخزيبث

35287حًُيت انقذراث فٗ يجبل انشئٌٕ انًبنيت

21165حًُيت انقذراث فٗ يجبل شئٌٕ انؼبيهيٍ

21165حًُيت انقذراث فٗ يجبل انًحفٕظبث

35287حًُيت انقذراث فٗ يجبل انشئٌٕ االداريت

35287اػذاد انؼقٕد انؼبنًيت

دوراث فنيـــت في هجبل االنشبءاث  

اسن الذورةم
عذد سبعبث التذريب

نسبت الخصن للنقببت(جن)تكلفت الذورة 

دوراث في الشئوى الوبليت واالداريت

دوراث فنيت في هجبل الوسبحت

دوراث فنيت في هجبل البيئت

دوراث في هجبل االدارة

دوراث في هجبل اللغت االنجليزيت

دوراث في هجبل الحبسب اآللي



الرى وزارة

هذة الذورة

عولينظزى(سبعت)
اسن الذورةم

عذد سبعبث التذريب
نسبت الخصن للنقببت(جن)تكلفت الذورة 
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PLC704624      انًخحكًبث انًُطقيت انًبزيجت

 حًُيت يٓبراث انؼبيهيٍ فٗ يجبل حشغيم انًؼذاث

ٔانسيبراث انحكٕييت
35728
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351817  حصًيى انًُشآث انًبئيت

351817حُفيذ انًُشآث انًبئيت

 اػذاد انًٕاصفبث انفُيت الػًبل انزٖ ٔانصزف ٔحجٓيش 

انشزٔط انؼبيت ٔانخبصت
351817

351817حخطيط ٔحصًيى ٔحُفيذ ٔصيبَت ٔحقييى َظى انزٖ انخقهيذيت

  حخطيط ٔحصًيى ٔحُفيذ ٔصيبَت ٔحقييى َظى انزٖ انحذيثت 

ٔانًطٕرة
351817

 حخطيط ٔحصًيى ٔحُفيذ ٔصيبَت ٔحقييى َظى انصزف

انًكشٕف
351817

351817حخطيط ٔحصًيى ٔحُفيذ ٔصيبَت ٔحقييى َظى انصزف انًغطٗ

351817االدارة انًخكبيهت نهًٕارد انًبئيّ 

351817انقٕاَيٍ انًؼُيت بإدارة انًٕارد انًبئيت 

351817حقذيز االحخيبجبث انًبئيت ٔحٕسيغ انًيبِ ٔحُظيى انًُبٔببث 

351817َظبو انخهيًخزٖ فٗ احكبو حٕسيغ انًيبِ

351817صيبَت انًجبرٖ انًبئيت

351817انخفخيش انفُٗ انذٔرٖ ػهٗ يحطبث انطهًببث

351817حقييى ٔيخببؼت َظى انزٖ ٔانصزف

351817حًُيت انقذراث فٗ يجبل انحجش االدارٖ ٔانًخبنفبث

351817ادارة انًيبِ ببنًشبركت

352114انقيبسبث انًبئيت

Excel351817 حطبيقبث فٗ انزٖ ٔانصزف ببسخخذاو

35-35حذريب انفُييٍ ػهٗ انقيبسبث انًبئيت

35-35اػذاد انبحبرة نخشغيم انخزع ٔاػذاد انًٕاسَبث
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1408456انًيبِ انجٕفيت ٔانشحٍ االصطُبػٗ

704228حصبد االيطبر

21012684(رٖ ٔصزف)ادارة انًيبِ ػهٗ انًسخٕٖ انحقهٗ 

1056342ادارة انفيبضبَبث

704228ادارة يهٕحت انخزبت

1056342ايبٌ انسذٔد

:العمل ساعات وعدد التكاليف

ساعات 7=  يوم/  العمل ساعات عدد

(ساعات 5=  يوم/  العمل ساعات عدد حيث اللغة دورات عدا ما )

(الخميس الى األحد من ) ايام 5=  اسبوع/  العمل ايام عدد

 500=  اسبوع/  الواحد للمتدرب التدريبية الدورة حضور تكلفة

جنيه

%10=  النقابة خصم

جنيه 750=  اسبوع/  الواحد للمتدرب واالعاشة االقامة تكلفة

%5=  النقابة خصم

دوراث في هجبل الزى والصزف

دوراث في هجبل الويكبنيكب

 دوراث اضبفيت يتن تنفيذهب علي الوستوى االقليوي في هجبل الزى والصزف


