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صــنـــاعـــة الحـــيـــــاة للـتــدريـب

 S A C  f o r  T r a i n i n g

ا�ســــم ا�ول فـــي الـتـــدريــب

The  F i rs t  Name  I n  Tra i n i ng
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           فـي عالم اليوم المتغيــر والمتطــور بشكــل سـريــع ، حـيـث الثــورة المعلوماتيــة المتعاظمـة الــتـــي 
يكــــاد األفــــــراد والشــركـات يعجــــزون عــــن مجــاراتـهـا ، نشـــــأ SAC للتدريب في عـــام 2003 م إيمانًا منا 
بدور التدريب الفعال في نهضة األمة وإعداد المنظمات للتنافس العالمي خاصة مع دخول التجارة العالمية . 

وألن اإلنسان خلق قائدًا مبدعًا التزمنا وعدًا بتدريبه التدريب الناجح الفعال لينبثق من داخله اإلنتاج والفعالية 
ليبدع في كل مجال.

SAC للتدريب تنطلـق من قاعــدة ثابتـــة وهـــي ) أن اإلنسان هو الثروة الحقيقية التـــي يمـكــن مـن خاللــها 
تنميتـها وحســن إعدادهـا قيام صرح التنمية (.
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جـودة  خـدمـات ذات  تـقـديـم         
متميزة  تدريب  خطط  وفق  عالية 
بالتعاون  عمالئنا،  توقعات  تفوق 
مرموقة  عالمية  تدريبية  جهات  مع 

للنهوض بمستوى التدريب.

الــجــــــــودة:
العمــل وفـــــق المعاييـــــر العالميـــة 
لتقديم خـــدمـــة ذات جـــودة عاليـــة.

العالقــــة اإلستراتيجيـــة:
تحقيـــق الرضــــــا يجعلــنـــا مع العميل 

شــــركــــــــاء.

           أفـــــضــــــل شــــركــــــة تــدريـــب
تـقـدم  خـدمـات تدريـبـيـة واستـشاريـة 
تــــســـــاعــــد  الشــــركـــــات واألفــــــــراد 
فـــــي تــــــحــقـــيــــــق أهـــــــدافـــــهـــــم 

فــــي الـــســعــــــــوديــــــــــــة. 

رسـالـتـنــا

قـيــمـنـــا

رؤيــتــنـــا

اإلنــــــجـــــــــاز:
العميل  يستطيع  ملموس  شيء 

أن يراه أو يشعر به.

اإلبــــــــــــــــداع:
بطــــريــــقـــة  الــعـــمـــــل  انــــــجــــاز 

إبـــداعـــــيــــــــة.

الـــرزق الحـــــالل:
أن يـــــكــــون جــمــيــــع تـعــــامــالتــــنـــــا وفـــــق للــشــريـــــعـــــة اإلســـالمـــيــــــة.

فـــــــرع الـريــــاض 
فـــــرع الشـرقـيـة  
فــــــــرع جـــــــــــدة 

فـــــــــــــرع
دبــــــــــــي 

فــــــــــرع 
عــمـــــان                            

فــروع صناعـة الحـيـاة للتـدريــب
تسعى صناعة الحياة كل عام لترقية خدماتها ومجالتها وزيادة انتشارها الذي 

يعطي عمالئنا سهوله في الوصول إليها.

فــروع الـتي اقامتـهـا صـنــاعـــة الحـيــاة  هـــي:

أقــســام الـعـمــل
 انطالقا من رؤيتنا ورسالتنا واألهداف التي وجدنا ألجلها فإن ساك للتدريب 
يلتزم بتقديــم خدماتـه بالكفـاءة والمهنيـة العالميــة وـفي مجــاالت متنوعـــة 

لنضعـها بين يديكــم لخدمتكــم بأفضــل صـــورة .

مـكـتــــب إدارة الـمــشــــاريــــــع                    بـــرامـــج الــتــدريب اإلداري
 التدريب المنتهي بالتوظيـف                     االبتـعـــــــاث الـخـــــارجــــــي
 الحـــــــاســــــــــــــــب اآللـــــــــــي                     اللـغــــــــة اإلنــجـــلـيــزيـــــــة
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1441/05/1005/01/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال

1441/05/1005/01/2020CPM  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار

1441/05/1005/01/2020CMP الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

1441/05/1005/01/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال

1441/05/1712/01/2020CPM  الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح

الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/05/2419/01/2020
1441/05/2419/01/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام اإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1441/05/2419/01/2020

1441/05/2419/01/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

1441/05/2419/01/2020CPM  جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار

1441/06/0126/01/2020 CPM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/06/0126/01/2020

1441/06/0126/01/2020 CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

جــــدة3100 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/06/0126/01/2020

1441/05/2618/01/2020Professional Business Analysis PBA الـريــاض4250 ريـال6 أيــــام حتليل األعمال اإلحترافية

1441/05/2419/01/2020Professional Business Analysis PBA جــــدة4250 ريـال7 أيــــام حتليل األعمال اإلحترافية

1441/05/3025/01/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/05/3025/01/2020PMP الـخـبــر 3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/06/0328/01/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام إدارة التـغـيـيــر وإعــــــادة الـهـيـكـلــــة 1441/05/1005/01/2020

1441/05/2419/01/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1441/05/2419/01/2020HRS  الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1441/05/2419/01/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

جمادي األول - جمادي الثاني ١٤٤١ هـيـنـايــر

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

1441/05/1712/01/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/05/1712/01/2020 CSM الـريــاض2300 ريـال3 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/05/1712/01/2020 CSM جــــدة2300 ريـال3 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/05/2419/01/2020 CSM الـخـبــر 4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/06/0126/01/2020 CSM الـريــاض3400 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/06/0126/01/2020 CSM الـخـبــر 3400 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/06/0126/01/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/06/0126/01/2020 CSM جــــدة3400 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــامالتـحـليـل الـمـالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1441/05/1712/01/2020
1441/05/1712/01/2020)VAT( جــــدة3250 ريـال5 أيــــامضربيـة القيمـة املضـافـة فـي اململكة العربية السعوديـة

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامالـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1441/05/2419/01/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــامالـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1441/05/2419/01/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامإدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1441/05/1712/01/2020
الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامالـمـسـاعـد اإلداري النـاجــح وتـرتـيـب األولــويـــــات 1441/05/1712/01/2020
الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام إدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1441/05/1712/01/2020
الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام الـسـكـرتـاريـــة التـنـفـيـذيـــة الـمـتـقــدمـــــة1441/05/1712/01/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــاممـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1441/05/1005/01/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــاممـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1441/05/1005/01/2020

الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــاممـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1441/06/0126/01/2020

January Jumada-Al-Awwal - Jumada-Al-Thani 1441 H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1441/06/0802/02/2020TQM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

1441/06/0802/02/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام السلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

1441/06/0802/02/2020CPM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام القيـادة احلديثــة الـمتقـدمــة وبنـاء فـريـق العمـل

1441/06/0802/02/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام السلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

1441/06/0802/02/2020TQM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

1441/06/0802/02/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــام السلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـتـخـطـيــط اإلسـتــراتـيـجــــي1441/06/1509/02/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـتـخـطـيــط اإلسـتــراتـيـجــــي1441/06/1509/02/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1441/06/2216/02/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام ريـــــادة األعــمــــــال 1441/06/2216/02/2020

1441/06/2216/02/2020 Business Process Management - (BPM( الـريــاض4250 ريـال5 أيــــامإدارة اجـراءات العمـل

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل 1441/06/2216/02/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام اإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1441/06/2216/02/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاماإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1441/06/2216/02/2020

1441/06/2923/02/2020CPM  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح

1441/06/2923/02/2020CPM  جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح

1441/06/2216/02/2020Professional Business Analysis PBA جــــدة4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1441/06/2216/02/2020PMO الـريــاض4250 ريـال5 أيــــامإدارة مـكــاتــــب الـمــشــــاريــــــع

1441/06/2418/02/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــام إدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/06/2822/02/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــام إدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/06/2822/02/2020PMP الـخـبــر3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامنـظـام العـمـل والعمـال احلـديـث والتـأميـنـات االجتـمـاعـيـة 1441/06/0802/02/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـنــزاعــــــات فــي بـيـئــــة الـعـمـــــل 1441/06/2216/02/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامنـظـام العـمـل والعمـال احلـديـث والتـأميـنـات االجتـمـاعـيـة 1441/06/2216/02/2020

1441/06/2923/02/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1441/06/2923/02/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

جـــمــــادي الـــثــــانــــي ١٤٤١ هـفـبــرايــر

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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الـخـبــر3100 ريـال3 أيــــاماطــفـاء احلــرائــــق واإلسـعـافـــات األولــيــــة 1441/06/1509/02/2020

1441/06/2216/02/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/06/2216/02/2020IOSH الـخـبــر6000 ريـال5 أيــــاماأليـــــــوش

1441/06/2216/02/2020OSHA 30 اجلـبـيـل3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/06/2216/02/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/06/2923/02/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/06/2923/02/2020OSHA 30 الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/06/2923/02/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/06/0802/02/2020)VAT( الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامضربيـة القيمـة املضـافـة فـي اململكة العربية السعوديـة

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامالـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1441/06/1509/02/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامالتـحـلـيـل الـمـالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1441/06/2923/02/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــامالتـحـلـيـل الـمـالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1441/06/2923/02/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام السـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1441/06/2923/02/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام إدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل2216/02/2020 06 1441

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامالـمـسـاعـد اإلداري النـاجــح وتـرتـيـب األولــويــــات 1509/02/2020 06 1441

جــــدة3100 ريـال5 أيــــام إدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1441/06/2923/02/2020

1441/06/1509/02/2020 CMP  الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامفـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

1441 06 1509/02/2020 CMP  الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامفـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــاممهـــارات التســويــق التـنـافـسـي والـخـدمــة املتـمـيـزة 2216/02/2020 06 1441

1441/06/1509/02/2020 CMP  جــــدة3100 ريـال5 أيــــامفـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

February Jumada-Al-Thani 1441 H 

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1441/07/0601/03/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال

1441/07/0601/03/2020CPM  الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام مــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار

1441/07/0601/03/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

1441/07/1308/03/2020CMP جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال

1441/07/1308/03/2020CPM  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح

الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/07/1308/03/2020

1441/07/1308/03/2020CMP الـخـبــر 4250 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام اإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1441/07/2015/03/2020

1441/07/2015/03/2020CMP الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

1441/07/2015/03/2020CPM  الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام مــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار

1441/07/2015/03/2020 CPM الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

جــــدة3100 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/07/2015/03/2020

1441/07/2015/03/2020 CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

جــــدة3100 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/07/2722/03/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/08/0529/03/2020

1441/07/1308/03/2020 Primavera الـخـبــر 2900 ريـال3 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع بـإسـتـخـــــدام

1441/07/2015/03/2020Professional Business Analysis PBA الـريــاض4250  ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1441/07/2722/03/2020Professional Business Analysis PBA الـخـبــر 4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1441/07/2722/03/2020Professional Business Analysis PBA جــــدة4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1441/07/2722/03/2020 MS Project الـخـبــر 2600 ريـال3 أيــــامإدارة الـمـشـاريــــع بـإسـتــخـــدام

1441/08/0428/03/2020PMP الـريــاض3800 ريـال 6 أيــــام إدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/08/0428/03/2020PMP الـخـبــر 3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/08/0831/03/2020PMP جــــدة3800 ريـال 7 أيــــام إدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/07/2722/03/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــامتـقـيـيـــم الـنـشـــــاط الـتـدريـبـــي1441/07/2722/03/2020

1441/07/2722/03/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1441/08/0529/03/2020HRS  الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

رجــــــــــب - شـــعــــبـــــان ١٤٤١ هـمـــارس

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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1441/07/2722/03/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/07/2722/03/2020 CSM الـخـبــر 4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/07/2722/03/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/08/0529/03/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/08/0529/03/2020OSHA 30 الـخـبــر 4300 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/08/0529/03/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام التـحـلـيـل الـمـالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1441/07/1308/03/2020

الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام الـتـدقـيــق الـمـالـي ومـراقبــة احلسابــات اخلتـامـيــة1441/07/1308/03/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام التـحـلـيـل الـمـالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1441/07/2708/03/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامالـمـسـاعـد اإلداري النـاجــح وتـرتـيـب األولــويــــات 1441/07/2217/03/2019

الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام السـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1441/07/1308/03/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــامالسـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1441/07/2217/03/2019

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام مهـــارات التســويــق التـنـافـسـي والـخـدمــة املتـمـيـزة 1441/07/2015/03/2020

الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام تنـمـيــة الـمـهـــارات البـيـعـيـــة الـمـتـقــــدمـــــــة 1441/07/2722/03/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــام مهـــارات التســويــق التـنـافـسـي والـخـدمــة املتـمـيـزة 1441/07/2015/03/2020

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

March Rajab - Shaban 1441  H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1441/08/1205/04/2020CPM  جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/08/1205/04/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام فـــن الـتـفــاوض الـفـعــال1441/08/1205/04/2020

1441/08/1912/04/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام السلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

1441/08/1912/04/2020CPM  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار

الـخـبــر4250 ريـال5 أيــــام دورة تــدريـــب الـمـدربـيـــن1441/08/1912/04/2020

1441/08/1912/04/2020 CPM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

1441/08/2619/04/2020 CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

1441/08/2619/04/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــام السلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

1441/08/2619/04/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

1441/09/0326/04/2020CPM  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح

1441/08/1104/04/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/08/2013/04/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/08/2518/04/2020PMP الـخـبــر3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/09/0225/04/2020Professional Business Analysis PBA الـخـبــر4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1441/08/1205/04/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام إدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام نـظـام العـمـل والعمـال احلـديـث والتـأميـنـات االجتـمـاعـيـة 1205/04/2020 08 1441

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام تـحــديــــد األحـتـيــاجـــــات الـتــدريـبـيــــة2619/04/2020 08 1441

1441/09/0326/04/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــام إدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

شــعــــبـــــان - رمـــــــضـــــــان  ١٤٤١ هـأبـــريـــل

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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1441/08/1205/04/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــام الـتدريــب علـى السـالمــة الـمـهـنـيــة االوشـــا

الـريــاض3200 ريـال5 أيــــام دورة ســــالمــــة أمـــن الـمـنـشــــــأت 1441/08/1912/04/2020

1441/08/1912/04/2020)CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــام مهارات ادارة انظمة السالمة املهنية )مدير امن وسالمة معتمد

1441/08/2619/04/2020)CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــام مهارات ادارة انظمة السالمة املهنية )مدير امن وسالمة معتمد

1441/09/0326/04/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــام الـتدريــب علـى السـالمــة الـمـهـنـيــة االوشـــا

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام السـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1205/04/2020 08 1441

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام ادارة الــوقــت وتـنـظـيــــم الـعـمــــل 1912/04/2020 08 1441

جــــدة3100 ريـال 5 أيــــام السكـرتارية اإلداريــة واألرشـفـة اإللكـتـرونـيـة احلـديثــة1441/08/1912/04/2020

جــــدة3100 ريـال 5 أيــــام إدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1441/08/1912/04/2020

الـريــاض3100 ريـال 5 أيــــام السكـرتارية اإلداريــة واألرشـفـة اإللكـتـرونـيـة احلـديثــة1441/08/2619/04/2020

الـريــاض3100 ريـال 5 أيــــام إدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1441/08/2619/04/2020

1441/08/1105/04/2020 CMP  جــــدة3100 ريـال 5 أيــــام فـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام مـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1441/08/2619/04/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام إعـــــداد الـخـطـــط الـتـســويـقـيـــــة1441/08/2619/04/2020

1441/09/0326/04/2020 CMP  الـريــاض3100 ريـال 5 أيــــام فـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

1441/08/1912/04/2020)VAT( جــــدة3100 ريـال5 أيــــام ضربيـة القيمـة املضـافـة فـي اململكة العربية السعوديـة

1441/08/2619/04/2020)VAT( الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام ضربيـة القيمـة املضـافـة فـي اململكة العربية السعوديـة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

April Shaban - Ramadan 1441 H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1441/09/1003/05/2020CPM  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح

1441/09/1003/05/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام السلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

1441/09/1710/05/2020 CPM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1441/09/1710/05/2020

1441/09/2417/05/2020TQM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريـــــة 1441/10/0831/05/2020

1441/09/1003/05/2020RMP جــــدة3800 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـخـــاطــــر اإلحـتـــرافــيــة

1441/09/1003/05/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/09/1609/05/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/09/1710/05/2020PMP الـريــاض3800 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/10/0831/05/2020PMP الـخـبــر3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/09/1003/05/2020OSHA 30 الـريــاض4300 ريـال5 أيــــام الـتـدريـــب علـى السالمــة الـمـهنـيـة االوشــــا

1441/09/1710/05/2020OSHA 30 جــــدة4300 ريـال5 أيــــام الـتـدريـــب علـى السالمــة الـمـهنـيـة االوشــــا

1441/09/2417/05/2020OSHA 30 اجلـبـيـل3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/10/0831/05/2020OSHA 30 الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/09/2417/05/2020HRS  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

رمــــضـــــــان - شــــــوال  ١٤٤١ هـمـــايــو

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامالـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1441/09/1003/05/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــامالـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1441/09/1710/05/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام الـمـوازنــــة الـفـعـالــــة والـتـحـكـــم بـالـمـصـاريــــف 1441/09/1710/05/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامالتـحـلـيـل الـمالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1441/09/2417/05/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامالسـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1441/09/1710/05/2020

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

May Ramadan - Shawwal 1441 H

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب
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الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــامإعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1441/10/1507/06/2020

1441/10/1507/06/2020TQM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام اإلشـــــراف الـفـعــــال 1441/10/1507/06/2020

1441/10/1507/06/2020TQM الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

1441/10/1507/06/2020 Business Process Management - (BPM( الـخـبــر 4250 ريـال5 أيــــام إدارة اجـراءات العمـل

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـتـخـطـيــط اإلسـتــراتـيـجــــي1441/10/2214/06/2020

الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـعــــالقــــــات الــعـــامـــــــة1441/10/2214/06/2020

1441/10/2214/06/2020CMP الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهـــارات إعــــداد الـــعــــروض واإللــقـــــاء1441/10/2214/06/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـتـخـطـيــط اإلسـتــراتـيـجــــي1441/11/0122/06/2020

1441/11/0728/06/2020 CPM الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

1441/11/0829/06/2020TQM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

1441/10/1507/06/2020PMO الـريــاض4250 ريـال5 أيــــامإدارة مـكــاتــــب الـمــشــــاريـــــع

1441/10/1507/06/2020 Primavera الـخـبــر 2900 ريـال3 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع بـإسـتـخـــــدام

1441/10/2214/06/2020 MS Project الـخـبــر 2600 ريـال3 أيــــام إدارة الـمـشـاريــــع بـإسـتــخـــدام

1441/11/0627/06/2020PMP الـخـبــر 3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/11/0627/06/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/11/0728/06/2020 AGILE الـريــاض4250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع الــرشـيـقـــــة

1441/11/0930/06/2019PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/10/2214/06/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1441/11/0122/06/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

شــــــــوال  -  ذو الــقـــــعـــــدة ١٤٤١ هـيـونــيــو

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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1441/10/1507/06/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــامالـتـدريــب علـى الـالمـــة الـمـهـنـيــة االوشـــا

1441/10/2214/06/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

الـخـبــر 950 ريـاليـومـيـناالســعــافــــات األولــــيــــــة 1441/10/2214/06/2020

1441/10/2214/06/2020 security الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــام سالمـــة رجـــــال األمــن بالـمـيـــدان

1441/11/0122/06/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/11/0728/06/2020OSHA 30 الـخـبــر 3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/11/0728/06/2020OSHA 30 الـخـبــر 3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/11/0829/06/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/11/2415/06/2020)VAT( جــــدة3250 ريـال5 أيــــامضربيـة القيمـة املضـافـة فـي اململكة العربية السعوديـة

1441/10/2921/06/2020)VAT( الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامضربيـة القيمـة املضـافـة فـي اململكة العربية السعوديـة

الـخـبــر 3250 ريـال5 أيــــامالـمـحــاســبــة الـمـالـيـــة الـمـتـقــدمــــة1441/10/2921/06/2020

الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام إدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1441/11/2315/06/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام إدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1441/10/2921/06/2020

الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام إدارة الـمـكـاتــب و والتـخطـيـط وتـنـظـيـم الـعــمـــل 1441/11/0728/06/2020

الـخـبــر 3100 ريـال5 أيــــام إعـــــداد الـخـطـــط الـتـســويـقـيـــــة1441/10/2214/06/2020

الـخـبــر 2700 ريـال3 أيــــاماسـتـخـــدام طـريـقـة swot في فهـم الـسـوق 1441/10/2214/06/2020

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

June Shawwal - Zul-Qa’dah 1441 H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1441/11/1405/07/2020 CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاماإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1441/11/1405/07/2020

1441/11/1405/07/2020 CPM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1441/11/1405/07/2020

1441/11/1405/07/2020 Business Process Management - (BPM( الـخـبــر4250 ريـال5 أيــــامإدارة اجـراءات العمـل

جــــدة3250 ريـال5 أيــــاماإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1441/11/2112/07/2020

1441/11/2112/07/2020 CPM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

1441/11/2112/07/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامأســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاماملــهــارات اإلداريــــــة الـمـتــقـــدمـــــة 1441/11/2112/07/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامإعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1441/11/2112/07/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1441/11/2819/07/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1441/11/2819/07/2020

1441/11/2819/07/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامالسلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1441/11/2819/07/2020

1441/11/2819/07/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــامالسلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1441/11/2819/07/2020

1441/11/1405/07/2020 AGILE الـريــاض3800 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع الــرشـيـقـــــة

1441/11/2718/07/2020Professional Business Analysis PBA الـريــاض4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1441/11/2718/07/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/11/2819/07/2020Professional Business Analysis PBA جــــدة4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1441/11/2819/07/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/12/0425/07/2020PMP الـخـبــر3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1441/12/0425/07/2020Professional Business Analysis PBA الـخـبــر4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1441/11/2819/07/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1441/11/2819/07/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1441/12/0526/07/2020HRS  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

ذو القــعـــــدة  - ذو الـحـــجــــة  ١٤٤١ هـيــولـيــو

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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1441/11/1405/07/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/11/2112/07/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــامإدارة غــرف العمليـات أثـنـاء األزمــات والكـــوارث1441/11/2112/07/2020

1441/11/2819/07/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/11/2819/07/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1441/11/2819/07/2020 CSM الـخـبــر4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1441/12/0526/07/2020OSHA 30 الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

جــــدة3250 ريـال5 أيــــامالتـحـلـيـل الـمالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1441/11/1405/07/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامالتـحـلـيـل الـمالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1441/11/2112/07/2020

1441/11/2819/07/2020)VAT( الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامضربيـة القيمـة املضـافـة فـي اململكة العربية السعوديـة

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامالـتـدقـيــق الـمـالـي ومـراقبــة احلسابــات اخلتـامـيــة1441/12/0526/07/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــامالسـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1441/11/1405/07/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامالسـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1441/11/2112/07/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامالسـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1441/11/2819/07/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1441/12/0526/07/2020

1441/11/1405/07/2020 CMP  الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام فـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

1441/11/2112/07/2020 CMP  جــــدة3100 ريـال5 أيــــام فـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

1441/11/2112/07/2020 CMP  الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامفـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

July Zul-Qa’dah - Zul-Hijjah 1441 H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1441/12/1909/08/2020CPM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامالقيـادة احلديثــة الـمتقـدمــة وبنـاء فـريـق العمـل

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامفـــن الـتـفــاوض الـفـعــال1441/12/1909/08/2020

1441/12/2616/08/2020CPM  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاممــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار

1441/12/2616/08/2020 Business Process Management - (BPM( جــــدة4250 ريـال5 أيــــامإدارة اجـراءات العمـل

1441/12/2616/08/2020TQM جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

1441/12/2616/08/2020 Business Process Management - (BPM( الـريــاض4250 ريـال5 أيــــامإدارة اجـراءات العمـل

1441/12/2616/08/2020TQM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

1442/01/0423/08/2020CPM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام القيـادة احلديثــة الـمتقـدمــة وبنـاء فـريـق العمـل

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام فـــن الـتـفــاوض الـفـعــال1442/01/0423/08/2020

1442/01/1130/08/2020CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام القيـادة احلديثــة الـمتقـدمــة وبنـاء فـريـق العمـل

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام االبتـكـار والـتـفـكـيـــر التـصـمـيـمــــي1442/01/1130/08/2020

1442/01/1130/08/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام فـــن الـتـفــاوض الـفـعــال1442/01/1130/08/2020

1441 12 1909/08/2020 AGILE الـريــاض4250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع الــرشـيـقـــــة

1441/12/2616/08/2020PMO الـريــاض4250 ريـال5 أيــــامإدارة مـكــاتــــب الـمــشــــاريــــــع

1442/01/1029/08/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1442 01 1029/08/2020PMP الـخـبــر3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1442/01/1231/08/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1442/01/0423/08/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامنـظـام العـمـل والعمـال احلـديـث والتـأميـنـات االجتـمـاعـيـة 1442/01/0423/08/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامإدارة التـغـيـيــر وإعــــــادة الـهـيـكـلــــة 1442/01/0423/08/2020

1442/01/1130/08/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

ذو الـحـجــة ١٤٤١ هـ - مــحـــرم ١٤٤٢ هـأغـسـطـس

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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1441/12/1909/08/2020safety officer الـخـبــر4300 ريـال5 أيــــامضابـط األمـن السيفتـي اوفيـســر

1441/12/2616/08/2020OSHA 30 اجلـبـيـل3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1442/01/0423/08/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1442/01/0423/08/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــاممـهـــارات التـفـتـيــــش الـبـيـئــــي1442/01/0423/08/2020

1442/01/1130/08/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1442/01/1130/08/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1442/01/1130/08/2020OSHA 30 الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامالـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1441/12/2616/08/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــامالـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1442/01/0423/08/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامالــتــدقــيــق الــداخــلــــي 1442/01/0423/08/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامالـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1442/01/1130/08/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامالسكـرتارية اإلداريــة واألرشـفـة اإللكـتـرونـيـة احلـديثــة1441/12/1909/08/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــامالسكـرتارية اإلداريــة واألرشـفـة اإللكـتـرونـيـة احلـديثــة1442/01/0423/08/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام إدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1442/01/0423/08/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامالسكـرتارية اإلداريــة واألرشـفـة اإللكـتـرونـيـة احلـديثــة1442/01/1130/08/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام اإلدارة الـحـديـثـة ملـكـاتـب العـمـالء ومــراكز الـخدمــة 1442/01/1130/08/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام مــهــارات الـتـسـويـق فـي سـوق الـعمــل 1441/12/2616/08/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام مـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1442/01/0423/08/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــام مـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1442/01/1130/08/2020

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

August Zul-Hijjah 1441 H - Muharram 1442 H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1442/01/1806/09/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــامأســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل

جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1442/01/1806/09/2020
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامدراســـــة اجلــــــدوى األقـتـصـــاديــــــــة1442/01/1806/09/2020
1442/01/1806/09/2020CPM  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1442/01/1806/09/2020

1442/01/1806/09/2020 CPM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل
جــــدة3250 ريـال5 أيــــامريـــــادة األعــمــــــال 1442/01/2513/09/2020

1442/01/2513/09/2020CPM  جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح
الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـتـخـطـيــط اإلسـتــراتـيـجــــي1442/01/2513/09/2020
1442/01/2513/09/2020CPM  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـعــــالقـــــات الــعـــامــــة1442/01/2513/09/2020
الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامإعـــداد وكـتــابــة الـتـقـاريـــر اإلداريــــــة 1442/01/2513/09/2020
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــاماإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1442/01/2513/09/2020
الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامريـــــادة األعــمــــــال 1442/02/0320/09/2020
1442/02/0320/09/2020CPM  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح
جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـتـخـطـيــط اإلسـتــراتـيـجــــي1442/02/0320/09/2020

1442/02/0320/09/2020CPM  جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار
1442/02/1027/09/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامالسلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

1442/02/1027/09/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامأســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل
الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1442/02/1027/09/2020

1442/01/24 12/09/2020Professional Business Analysis PBA الـخـبــر4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1442/01/2513/09/2020Professional Business Analysis PBA الـريــاض4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية
1442/02/0320/09/2020Professional Business Analysis PBA جــــدة4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية
1442/01/0926/09/2020PMP الـخـبــر3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة
1442/02/0926/09/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1442/02/1229/09/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامنـظـام العـمـل والعمـال احلـديـث والتـأميـنـات االجتـمـاعـيـة 1442/01/2513/09/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــامنـظـام العـمـل والعمـال احلـديـث والتـأميـنـات االجتـمـاعـيـة 1442/02/0320/09/2020
1442/02/1027/09/2020HRS  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

مـــــحـــــــــرم - صـــــــفـــــــر ١٤٤٢ هـسـبتمـبــر

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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1442/01/1806/09/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

1442/01/2513/09/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد
1442/01/2513/09/2020 CSM الـخـبــر4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد
الـخـبــر950 ريـاليــومـيـناالســعــافــــات األولــــيــــــة 1442/01/2513/09/2020
1442/02/0320/09/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1442/02/1027/09/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا
1442/02/1027/09/2020OSHA 30 الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامالـمـحـاسـبــة وأدوات الـتـحلـيـل الـمـالـــي 1442/01/1806/09/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام التـدقـيــق الـمـالــي واعــداد الـمـوازنـات التـقـديـريـــة 1442/01/2513/09/2020
جــــدة3250 ريـال5 أيــــامالـمـحـاسـبــة وأدوات الـتـحلـيـل الـمـالـــي 1442/02/1027/09/2020
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام الـمـــهـــــارات الـمــالـيــــة لـغـيــــر الـمـاليـيــــن1442/02/1027/09/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــاممهـــارات التســويــق التـنـافـسـي والـخـدمــة املتـمـيـزة 1442/01/2513/09/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــاممهـــارات التســويــق التـنـافـسـي والـخـدمــة املتـمـيـزة 1442/02/0320/09/2020
الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام مـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1442/02/1027/09/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــامالـمـسـاعـد اإلداري النـاجــح وتـرتـيـب األولــويــــات 1442/01/2513/09/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامالـمـسـاعـد اإلداري النـاجــح وتـرتـيـب األولــويــــات 1442/02/0320/09/2020
الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـكـاتــب و والتـخطـيـط وتـنـظـيـم الـعــمـــل 1442/02/1027/09/2020

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

September Muharram - Safar 1442 H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1442/02/1704/10/2020 CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل
جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1442/02/1704/10/2020
1442/02/1704/10/2020 CPM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1442/02/1704/10/2020

1442/02/1704/10/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال
1442/02/1704/10/2020CPM  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مــهــــارات صــنــاعــــة الـقـــــرار
جــــدة3250 ريـال5 أيــــام اإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1442/02/2411/10/2020
الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام اإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1442/02/2411/10/2020
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـتـخـطـيــط اإلسـتــراتـيـجــــي1442/02/2411/10/2020
1442/02/2411/10/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل
1442/03/0118/10/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال
1442/03/0118/10/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل
الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامإعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1442/03/0118/10/2020
1442/03/0118/10/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال
1442/03/0118/10/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام أســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل
1442/03/0118/10/2020TQM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة
1442/03/0118/10/2020TQM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة
1442/03/0724/10/2020CPM  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـمــديــــر الـنـاجــــــح
1442/03/0825/10/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال

1442/02/1704/10/2020 AGILE الـريــاض3800 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع الــرشـيـقـــــة
1442/02/1704/10/2020 MS Project الـخـبــر2900 ريـال3 أيــــام إدارة الـمـشـاريــــع بـإسـتــخـــدام

1442/02/2411/10/2020 Primavera الـخـبــر2600 ريـال3 أيــــام إدارة الـمـشــاريـــع بـإسـتـخـــــدام
1442/02/3017/10/2010Professional Business Analysis PBA الـريــاض4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية
1442/03/0118/10/2010Professional Business Analysis PBA جــــدة4250 ريـال7 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية
1442/03/0724/10/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة
1442/03/1027/10/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامنـظـام العـمـل والعمـال احلـديـث والتـأميـنـات االجتـمـاعـيـة 1442/02/2411/10/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامتـقـيـيـــم الـنـشـــــاط الـتـدريـبـــي1442/03/0118/10/2020

1442/03/0825/10/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1442/03/0825/10/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

صــــفـــــــــــر  - ربــيــــــع األول ١٤٤٢ هـأكـتــوبــر

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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1442/02/2411/10/2020 security الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــام سالمـــة رجـــــال األمــن بالـمـيـــدان

1442/03/0118/10/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1442/03/0118/10/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1442/03/0825/10/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا
1442/03/0825/10/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

الـريــاض3400 ريـال5 أيــــام دورة ســــالمــــة أمـــن الـمـنـشــــــأت 1442/03/0825/10/2020

1442/03/0825/10/2020OSHA 30 الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهـــارات التـفـتـيــــش الـبـيـئــــي1442/03/0825/10/2020

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام التـحـلـيـل الـمالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1442/02/2411/10/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام التـحـلـيـل الـمالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1442/02/2411/10/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام التـحـلـيـل الـمالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1442/03/0118/10/2020

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام الـتـدقـيــق الـمـالـي ومـراقبــة احلسابــات اخلتـامـيــة1442/03/0825/10/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامإدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1442/02/1704/10/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامالسكـرتارية اإلداريــة واألرشـفـة اإللكـتـرونـيـة احلـديثــة1442/02/2411/10/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــامالسكـرتارية اإلداريــة واألرشـفـة اإللكـتـرونـيـة احلـديثــة1442/03/0118/10/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامالسكـرتارية اإلداريــة واألرشـفـة اإللكـتـرونـيـة احلـديثــة1442/03/0118/10/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام الــتـســويـــق اإللـكـتـــرونــــي1442/02/2411/10/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــاممـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1442/03/0118/10/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــاممـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1442/03/0118/10/2020

1442/03/0118/10/2020 CMP  الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام فـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة
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بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1442/03/1501/11/2020
الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1442/03/1501/11/2020

1442/03/2208/11/2020CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــامالقيـادة احلديثــة الـمتقـدمــة وبنـاء فـريـق العمـل
1442/03/2208/11/2020CPM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامالقيـادة احلديثــة الـمتقـدمــة وبنـاء فـريـق العمـل
1442/03/2208/11/2020CPM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام القيـادة احلديثــة الـمتقـدمــة وبنـاء فـريـق العمـل
1442/03/2208/11/2020CMP )الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام احترافية التعامل في بيئة العمل )سلوكيات االعمال
جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـعــــالقـــــات الــعـــامــــة1442/03/2915/11/2020
1442/03/2915/11/2020CPM  جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح
الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـعــــالقـــــات الــعـــامــــة1442/03/2915/11/2020
1442/03/2915/11/2020CPM  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـعــــالقـــــات الــعـــامــــة1442/03/2915/11/2020

1442/03/2915/11/2020 Business Process Management - )BPM( الـخـبــر4250 ريـال5 أيــــام إدارة اجـراءات العمـل
جــــدة3250 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1442/04/0722/11/2020
1442/04/0722/11/2020 Business Process Management - )BPM( جــــدة4250 ريـال5 أيــــام إدارة اجـراءات العمـل

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1442/04/0722/11/2020
1442/04/0722/11/2020 Business Process Management - )BPM( الـريــاض4250 ريـال5 أيــــام إدارة اجـراءات العمـل
1442/04/1429/11/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــامأســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل
1442/04/1429/11/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامأســـس الـقـيـــادة احلـديـثــة وتـنـظـيــم العـمــل
1442/04/1429/11/2020TQM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1442/04/1429/11/2020

1442/03/1501/11/2020PMO الـريــاض4250 ريـال5 أيــــام إدارة مـكــاتــــب الـمــشــــاريــــــع

1442/04/0623/11/2020Professional Business Analysis PBA الـريــاض4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1442/04/0724/11/2019Professional Business Analysis PBA جــــدة4250 ريـال7 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية
1442/04/1328/11/2020PMP الـخـبــر3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة
1442/04/1429/11/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة
1442/04/1530/11/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامدراســـة اإلحـتـيـــــاج الـتـــدريـبــــي1442/04/0722/11/2020

1442/04/0724/11/2019HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا
1442/04/0724/11/2019HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا
1442/04/1429/11/2020HRS  الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

ربـــيــع األول - ربـــيــع األحـــــر ١٤٤٢ هـنـوفـمـبــر

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام الــتـحـقـيـــق فـــي الـحــــــوادث1442/03/2208/11/2020

1442/03/2915/11/2020 CSM الـخـبــر4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام تقـيـيـــم الـمــواقــع البيئيــــة1442/03/2915/11/2020
الـخـبــر950 ريـاليـومـيـناالســعــافــــات األولــــيــــــة 1442/03/2915/11/2020
1442 04 0722/11/2020OSHA 30 اجلـبـيـل3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا
1442/04/0724/11/2019 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد
1442/04/0724/11/2019 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد
1442/04/1429/11/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا
1442/04/1429/11/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا
1442 04 1429/11/2020OSHA 30 الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام التـحـلـيـل الـمالي وإعــداد الـمـوازنــات والـتـقـاريـر الـماليـة1442/04/0710/11/2019

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام إعـــداد وتـحـلـيـــل الـقــوائــــم الـمـالـيــــة1442/04/0710/11/2019

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام دورة تـخـفـيـــض الـتـكـــالــيـف الـمـالـيـة وإدارتـهـــا 1442/03/2915/11/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام إدارة الـمـكـاتــب و والتـخطـيـط وتـنـظـيـم الـعــمـــل 1442/03/2915/11/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام ادارة الــوقــت وتـنـظـيــــم الـعـمــــل 1442/03/2915/11/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـكـاتــب و والتـخطـيـط وتـنـظـيـم الـعــمـــل 1442/04/0722/11/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـكـاتــب و والتـخطـيـط وتـنـظـيـم الـعــمـــل 1442/04/0722/11/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــام مهـــارات التســويــق التـنـافـسـي والـخـدمــة املتـمـيـزة 1441/03/2022/11/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام مهـــارات التســويــق التـنـافـسـي والـخـدمــة املتـمـيـزة 1442/03/2915/11/2020

1442/04/1429/11/2020 CMP  الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام فـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

November Rabi-Al-Awwal - Rabi-Al-Thani 1442 H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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1442/04/2106/12/2020 CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

1442/04/2106/12/2020CPM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام القيـادة احلديثــة الـمتقـدمــة وبنـاء فـريـق العمـل
1442/04/2106/12/2020 CPM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـتـخـطـيــط اإلسـتــراتـيـجــــي1442/04/2106/12/2020
1442/04/2106/12/2020 CPM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات التـخـطيط واملتابعـة وحتسني نتائـج العـمـل

الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهـارات اإلشــراف الفعـــال والـتـدريـب علـى رأس العمـل1442/04/2106/12/2020
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام مـهــــارات الـعــــالقـــــات الــعـــامــــة1442/04/2106/12/2020
جــــدة3250 ريـال5 أيــــاماإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1442/04/2813/12/2020
1442/04/2813/12/2020CMP جــــدة3100 ريـال5 أيــــامالسلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن

1442/04/2813/12/2020CMP الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامالسلـوك الـوظيفـي وفــن التـعـامل مـع اآلخـريــن
الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاماإلدارة احلــديــثــــة للـمــسـتـــودعــــات والـمـخــــازن1442/04/2813/12/2020

1442/04/2813/12/2020 Business Process Management - (BPM( الـخـبــر4250 ريـال5 أيــــام إدارة اجـراءات العمـل
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام إعـــداد وكـتــابـــة التـقـاريـــر الـفـنـيــــة 1442/04/2813/12/2020
1442/04/2813/12/2020TQM الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام فـــن الـتـفــاوض الـفـعــال1442/05/0520/12/2020

1442/05/0520/12/2020CPM  جــــدة3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح
الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام فـــن الـتـفــاوض الـفـعــال1442/05/0520/12/2020

1442/05/0520/12/2020CPM  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــاممـهــــارات الـمـديــــر الـنـاجــــــح
1442/05/0520/12/2020CMP الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــام مـهـارات الـتـواصـل و اإلتـصـال فـي مـجـال األعـمـال

1442/05/1227/12/2020TQM جــــدة3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة
1442/05/1227/12/2020TQM الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام إدارة اجلـــــــــودة الـشـــــامــلــــــة

1442/05/1126/12/2020PMP الـريــاض3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1442/05/1126/12/2020PMP الـخـبــر3800 ريـال6 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة
1442/05/1126/12/2020Professional Business Analysis PBA الـخـبــر4250 ريـال6 أيــــامحتليل األعمال اإلحترافية

1442/05/1429/12/2020PMP جــــدة3800 ريـال7 أيــــامإدارة الـمـشــاريـــع اإلحــتــرافــيــــة

1442/05/0520/12/2020HRS  جــــدة3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

1442/05/0520/12/2020HRS  الـريــاض3250 ريـال5 أيــــامإدارة الـمـوارد الـبـشـريـــة احلـديـثــة وتـطـبيقـاتـهــا

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامنـظـام العـمـل والعمـال احلـديـث والتـأميـنـات االجتـمـاعـيـة 1442/05/0520/12/2020

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

ربــيــع األخـــر - جمــادي األول ١٤٤٢ هـديـسـمـبـر

اإلدارة واآلشــــراف بـرامـج

بـرامـج إدارة الـمـشـاريــع

الـمــوارد الـبــشــريــة بـرامـج
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الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامإدارة غــرف العمليـات أثـنـاء األزمــات والكـــوارث1442/04/2106/12/2020

1442/05/0520/12/2020 CSM جــــدة4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد
1442/05/0520/12/2020 CSM الـريــاض4300 ريـال5 أيــــام مــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد

1442/05/0520/12/2020 CSM الـخـبــر4300 ريـال5 أيــــاممــديــــر أمــــن وسـالمــــة معـتـمــــد
1442/05/1227/12/2020OSHA 30 جــــدة3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا
1442/05/1227/12/2020OSHA 30 الـريــاض3400 ريـال5 أيــــام إدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا
1442/05/1227/12/2020OSHA 30 الـخـبــر3400 ريـال5 أيــــامإدارة األمــــن والـسـالمـــة االوشـــــا

جــــدة3250 ريـال5 أيــــام الـمـهـارات الـمـاليــة للــمــدراء الغـيـــر مــاليـيـــن 1442/04/2914/12/2020

الـريــاض3250 ريـال5 أيــــام الـمـهـارات الـمـاليــة للــمــدراء الغـيـــر مــاليـيـــن 1442/04/2914/12/2020
الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامالـتـدقـيــق الـمـالـي ومـراقبــة احلسابــات اخلتـامـيــة1442/05/0520/12/2020

1442/05/1227/12/2020)VAT( الـخـبــر3250 ريـال5 أيــــامضربيـة القيمـة املضـافـة فـي اململكة العربية السعوديـة

جــــدة3100 ريـال5 أيــــامالسكـرتاريـة االداريـة احلديثـة واألرشفـة اإللكـتـرونـيـة 1442/04/2813/12/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــامالسكـرتاريـة االداريـة احلديثـة واألرشفـة اإللكـتـرونـيـة 1442/04/2813/12/2020
الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامالسـكـرتـاريــة احلـديثـة وتنـظـيــم الـعـمـل 1442/04/2813/12/2020

الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامإدارة الـوقــت والــذات والضغـوطــات فــي الـعـمـــل1442/05/1227/12/2020

جــــدة3100 ريـال5 أيــــام مـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1442/04/2106/12/2020

الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام مـهـــارات فــــن الـبـيـــع اإلحــتــرافـــي1442/04/2106/12/2020
الـريــاض3100 ريـال5 أيــــام مهـــارات التســويــق التـنـافـسـي والـخـدمــة املتـمـيـزة 1442/04/2914/12/2020

1442/05/0520/12/2020 CMP  الـخـبــر3100 ريـال5 أيــــامفـنـون التـمـيــز فـي خــدمــة الـعـمـــالء

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

المـــدةالـتـاريـخ المـدينـةالسعــرالمـوافــق الـــدورة

December Rabi-Al-Thani - Jumada-Al-Awwal 1442 H

بـرامـج االمـــن والسـالمــة

بـرامـج الـمـالـيـة والمحـاسبـة

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب

بـرامـج الـمـبيـعـات والـتـسـويـق
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ن                                                           تــقـــدم في سـاك عــــدد كبير من الــدورات والبرامــج التدريبية والتي 
تميزت - ولله الحمــــــد - بالجــــــودة العاليـــــة والخــــدمــــــات المتميــــزة. 

إن ساك ملتزمة بتقديم بدامج تدربي عالية الجودة ومدربون رفيعو المستوى، بناء على معايير معترف بها 
للتدريب والخبرة والسلوك األخالقي.

ومعــايـيـــــر  واالعــتـــراف  الـقــيـــادة  تــقــــديـــــم  خـــــــالل  مـــــن  الــتــــدريــــب  بـــدعــــــــم  ســــــاك  وتـــقـــوم 
التفـــــوق، آمـــــا بالنسبــــة لمـــــدربي ســــــاك، فـــاليتــــم قبــــــول أي مــــــدرب إال بــعــــد المـــــرور بإجـــراءات 
دقيــقــــــة تـــؤكـــــد علــــى الـحـــــرص فــــــي تحـقـيـــق المـعــــايـيــــــر العــالــيـــة، وال تنتـــهـــي األمـــور هـنـا، بل 

هنا تبدأ، حيث يبفي المدرب تحت إشراف ساك لضمان تمسكه بمعايير  وفلسفة ساك في التدريب. 

الجـــودة فــي ســـاك
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تتميز دورات صناعــة الحـيـــاة للتدريب بالتنوع والعــمـــق فــي طـــرح المشاكل والموضوعات بطريقة علمية 
وموضوعية ، حـيــث يقـدمــهـا خـبـــــراء على درجـــة عـالـيــــة مـــن الكفــاءة واالحـتــراف المهنــي والتخصص في 
مجاالتهم . كما أن محتوى هذه الدورات يستجيب دائما للمستجدات في مجال إدارة األعمال وللتحديات التي 

تواجه المــدراء ورجـــال األعمـــــال.

هذا بجانب أن الدورات التي ننظمها مفعمة بالحيوية والنشاط ، وتتيح للمشارك الممارسة العملية والتطبيق 
تعليمها  يتم  التي  المادة  وتطبيق  بالتفصيل  المناقشة  قيد  المواضيع  واستكشاف   ، تعلمه  لما  العلمي 

مبـــاشـــــرة علـى أرض الـــواقـــــع.

يعنى مركز صناعة الحياة للتدريب بتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وال يتم ذلك إال عبر دراسة احتياجات 
وتقدم  المهنية  خصوصيتها  وتراعي  وتميز  بكفاءة  احتياجاتها  تلبي  تدريبية  وبرامج  خطط  ووضع  الشركات 

بطريقة تتناسب مع استراتيجيتها.

لدى صناعة الحياة للتدريب أكثر من 100 برنامج تدريبي متقدم يخدم الشركات واألفراد ويغطي العديد من 
المجاالت: 

   اإلدارة واإلشراف.                                             التسويق والمبيعات.                                 المحاسبة والمالية.  
   السكرتارية وإدارة األعمال.                            المواراد البشرية.                                    التقنية المتخصصة. 

الـدورات الـعـامـة

 الـدورات الخـاصـة

 الـبـرامـج الـتـدريـبـيـة
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