


لماذا تتدرب مع معاهد صناعة الحياة للتدريب واإلستشارات SAC ؟

SAC يقدم لك نتائج خبرة 15 سنة  معهد صناعة احلياة للتدريب واإلستشارات 
التدريب اإلحترافي .فقد إعتمدت منهجيتنا على جتميع الطاقات ذات  في مجال 
اخلبراء  من  شبكة  نكّون  بذلك  ونحن  وأسرعها  النتائج  أفضل  لتحقيق  القيمة 

واملدربني واملستشارين حول العالم. وإليكم بعض مامتيزنا به :

•  اجلودة العالية في التدريب 
•  إعداد البرامج  التدريبية وفق اإلحتياجات الفعلية للمنشآت واألفراد وفق نظام 

معايير IVQ العاملي.  
•  املرونة في تنفيذ البرامج في الزمان واملكان ) داخل اململكة وخارجها (.  

•  الشهادات املعتمدة داخليا ودوليا.  
•  تقدمي الدورات بأكثر من لغة.  

•  توفير البرنامج التدريبي في أقل من أسبوعني وتنفيذه في أقل من شهر.  
الفني  للتعليم  العامة  املؤسسة  قبل  من  مرخصة  التدريبية  البرامج  جميع    •

والتدريب املهني. 
•  تنفيذ البرامج من قبل خبراء حاصلني على شهادات عاملية في املواد التدريبية 

حسب اإلختصاص.

الــدورات الخـاصـــــة :

يعنـى مـركـز صنـاعـة احليـاة للتـدريب بتطويـر ورفــع كفـاءة املوارد البشريـة 
وال يتم ذلك إال عبر دراسة إحتياجات الشركات ووضع خطط وبرامج تدريبية تلبي 
إحتياجاتها بكفاءة ومتيز وتراعي خصوصيتها املهنية وتقدم بطريقة تتناسب مع 

إستراتيجيتها.

ولدى صناعة احلياة للتدريب أكثر من 100 برنامج تدريبي متقدم يخدم الشركات 
املواراد   ، واملالية  احملاسبة  واإلشراف،  اإلدارة  منها:  مجاالت  عدة  ويغطي  واألفراد 
السكرتارية  املتخصصة،  التقنية  العمالء،  واملبيعات، خدمة  التسويق   ، البشرية 
من  كثير  في  جيد  سجل  متلك  للتدريب  احلياة  صناعة  أن   كما  األعمال...  وإدارة 

املؤسسات والشركات الكبرى في اململكة. 





1439 /04/ 202018/01/07CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــام مهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمال

1439 /04/ 202018/01/07CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــام أســس القـــيـ

1439 /04 /202018/01/07CPM  ـــح اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــام مـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

1439 /04 /202018/01/07CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــام أســس القـــيـ

1439 /04 /272018/01/14CPM  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــام مـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

1439 /04 /272018/01/14CPM جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــام مهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام ريــــــادة األعـــمـــــــال 042018/01/21/ 05/ 1439

1439 /05 /042018/01/21CMP الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــام السلـوك الوظيفـي وفــن التعامـل مع األخـرين

جـــــــدة4100 ريـــال 5 أيــــام اإلدارة احلــديثـــة للمـســتــودعات واملـخــازن042018/01/21/ 05/ 1439

1439 /05 /112018/01/28CPM الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــام مهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1439 /05/ 112018/01/28CMP  جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــام مهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام مهارات اإلشـراف الفعـال والتـدريب على رأس العـمــل 112018/01/28/ 05/ 1439

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439 /04/ 202018/01/07PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــام إدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439 /04/ 272018/01/14MS Project  جـــــــدة2900 ريـــال3 أيــــام إدارة املــشــاريـــع بـإسـتخــدام

1439 /05 /032018/01/20PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــام إدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439 /05 /112018/01/28PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــام إدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439 /05 /132018/01/30PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــام إدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1439 /04 /272018/01/14HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــام إدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439 /05 /042018/01/21HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــام إدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439 /05 /042018/01/21HRS  اخلـــبــــر4500 ريـــال5 أيــــام إدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

اخلـــبــــر4500 ريـــال5 أيــــام إدارة التـغــيـيـــــر وإعـــــــادة الـهـيــكـلــة 042018/01/21/ 05/ 1439

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

1439 /04 /202018/01/07CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــام مـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439 /05 /042018/01/21OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام إدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439 /05 /042018/01/21OSHA 30  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــام إدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439 /05 /042018/01/21CSM  اخلـــبــــر5700 ريـــال5 أيــــام مـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439 /05 /112018/01/28OSHA 30  اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــام إدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

1439 /04/272018/01/14VAT  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام ضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام التحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 272018/01/14/ 04/ 1439

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام الـتـحلــيـل االئــتـــمــانــــي املـــصــــرفــــي 112018/01/28/ 05/ 1439

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام التحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 112018/01/28/ 05/ 1439

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

ربيع الثاني - جمادي األول 1439هـيــنــايـــر



1439 /04/202018/01/07 CMP  جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــام فــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــام مـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي042018/01/21/ 05/ 1439

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام مـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي112018/01/28/ 05/ 1439

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــام السـكـرتــاريــة احلـديـثـــة وإدارة املكــاتـــب 202018/01/07 /04/ 1439

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــام إدارة الوقـت والــذات والضغـوطـات في العـمـل272018/01/14/ 04/ 1439

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام إدارة الوقـت والــذات والضغـوطـات في العـمـل272018/01/14/ 04/ 1439

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام السكــرتــاريــة التنفـيـذيـــة الـمـتـقــدمـة272018/01/14/ 04/ 1439

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــام إدارة الوقـت والــذات والضغـوطـات في العـمـل112018/01/28/ 05/ 1439

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

January
2018

إدارة المشاربع اإلحترافية  ) PMP (  هي أفضل شهادة عالمية في مجال إدارة المشاريع. 

إدارة الـمــشـاريــــع 
اإلحـــتــــرافــــيــــــة

PMP

وجميع الحاصلين على شهادة  ) PMP (  دائما ما تحرص الشركات 
على كسب خدماته مقابل حصوله على أجر شهري عالي.

إجتياز هذا  اهلل  بإذن  للمتدربيين  يضمن  الحياة  ومعهد صناعة 
.) PMP ( اإلختبار والحصول على شهادة

R.E.P 3376



1439/ 05 /182018/02/04CPM  ـــح الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

1439 /05/182018/02/04CPM  جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

1439/05/182018/02/04CPM  اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديثـة املتقدمـة وبنـاء فريق العمـل

1439/05/182018/02/04CMP ـي وفــن التعامـل مع األخرين اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيف

جـــــــدة3900 ريـــال5 أيــــاماإلدارة احلــديثـــة للمـســتــودعات واملـخــازن1439/05/252018/02/11

1439/05/252018/02/11CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

الـريــــاض4100 ريـــال 5 أيــــاماإلدارة احلــديثـــة للمـســتــودعات واملـخــازن1439/06/022018/02/18

جـــــــدة4100 ريـــال 5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتـقــاريــــر الفـنـيــــــة 1439/06/022018/02/18

1439/06/092018/02/25TQM  جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

1439/06/092018/02/25CPM  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديثـة املتقدمـة وبنـاء فريق العمـل

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439/05/182018/02/04PBA  جـــــــدة5800 ريـــال6 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/05/282018/02/14PBA  الـريــــاض5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/06/012018/02/17PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/06/082018/02/24PBA  اخلـــبــــر5800 ريـــال6 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/06/092018/02/25PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/06/122018/02/28PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــام إدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامنـظـــام العـمـــل والـتــأمينــــات اإلجـتـمــاعـيـــة1439/05/182018/02/04

اخلـــبــــر4900 ريـــال5 أيــــامإدارة الــنـــزاعـــــات فــي بيئـــة العـــمــــل 1439/05/182018/02/04

1439/06/092018/02/25HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439/06/092018/02/25HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامالتحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 1439/05/182018/02/04

1439/05/182018/02/04VAT  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاماملـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1439/05/252018/02/11

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــاماملـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1439/05/252018/02/11

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الـوقـــت والضغــــوط فـــي العـمـــــل1439/05/252018/02/11

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــاماملساعــد اإلداري النـاجـــح وترتيب األولويــــات 1439/05/252018/02/11

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامالسكــرتــاريـــة احلـديثــة وتنظيـم العمـــل 1439/06/022018/02/18

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامالسكــرتــاريــــة املتقـــدمــــة 1439/06/092018/02/25

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

جمادي األول - جمادي الثاني 1439هـفبــرايــر



1439/05/182018/02/04CSM  الـريــــاض 5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاماالمـــــــن الصنــــــاعـــــــي1439/05/252018/02/11

1439/06/022018/02/18CSM  جـــــــدة5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/06/022018/02/18OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/06/032018/02/18OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/06/092018/02/25OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/06/092018/02/25IOSH  اخلـــبــــر5800 ريـــال5 أيــــاماأليـــــــــــــــــــوش

1439/06/092018/02/25OSHA 30  اجلــبـيــل4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامالتــســويــــق اإللـكـتـــرونــــي 1439/05/182018/02/04

1439/05/252018/02/11 CMP  اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامفــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

1439/06/022018/02/18 CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامفــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــاممهـــارات التســويــــق التنـــافـــســي1439/06/022018/02/18

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

February
2018

المتخصصين  المدربين  من  نخبة  يضم  للتدريب  الحياة  صناعة  معهد 
لدى  المعتمدة  القليلة  المعاهد  أحد  وهو  والسالمة  األمن  مجال  في 

معهد السالمة والصحة المهنية IOSH على مستوى العالم.
اختبارات IOSH  معتمدة لدى معهد صناعة الحياة للتدريب   وفي  حال 
مستوى  على  الشهادات  افضل  من  واحد  المتدرب  منح  يتم  اجتيازها 

IOSH العالم في مجا ل األمن والسالمة

السالمة والصحة 
IOSHالمهنـيـة



1439/06/162018/03/04CMP ـن التعامـل مع األخـرين ـي وفــ الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيف

1439/06/162018/03/04CPM جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1439/06/162018/03/04CPM اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1439/06/162018/03/04CMP  ــال اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعم

1439/06/162018/03/04TQM  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

1439/06/232018/03/11CPM  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامإدارة املـشـتــريـات والعـقـــود اللوجستيـــة1439/06/232018/03/11

1439/06/232018/03/11BPM  اخلـــبــــر5500 ريـــال5 أيــــامإدارة اجـــــــــــراءات الـعـمــــــــل

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممـهـــارات العــــالقـــات العـــامــــــــــة 1439/06/232018/03/11

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامريــــــادة األعـــمـــــــال 1439/07/012018/03/18

1439/07/012018/03/18CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

جـــــــدة4100 ريـــال 5 أيــــاماإلدارة احلــديثـــة للمـسـتــودعات واملـخــازن1439/07/012018/03/18

1439/07/082018/03/25CPM  ـــح جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجــــ

1439/07/082018/03/25CPM الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1439/07/082018/03/25BPM  الـريــــاض5500 ريـــال5 أيــــامإدارة اجـــــــــــراءات الـعـمــــــــل

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439/06/192018/03/07PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/07/012018/03/18PBA  جـــــــدة5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/06/232018/03/11PBA  الـريــــاض5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/06/232018/03/11PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/06/292018/03/17PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/07/042018/03/21PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/07/082018/03/25PMO  جـــــــدة5500 ريـــال7 أيــــاممـديــــر مكـتــب املـــشــاريـــــع

1439/07/112018/03/28PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1439/07/012018/03/18HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439/07/012018/03/18HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439/07/012018/03/18HRS  اخلـــبــــر4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامتــقـيــيـــم الـنـشــــــاط التـــدريـــبــــي1439/07/082018/03/25

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

1439/06/162018/03/04CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/06/232018/03/11CSM  اخلـــبــــر5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/07/012018/03/18OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/07/012018/03/18OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/07/082018/03/25OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

 جمادي الثاني - رجــب  1439هـمــارس



1439/06/162018/03/04VAT  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام ضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام الـتـدقيـــق املـالـي ومـراقـبــة احلسـابـات اخلتــامـيـة1439/06/232018/03/11

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام الـتـدقيـــق املـالـي ومـراقـبــة احلسـابـات اخلتــامـيـة1439/07/012018/03/18

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــام مهارات التسويق التنافسي واخلدمة املتميزة 1439/06/232018/03/11

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامالتســويــــق االلــكــتــــرونـــــي1439/07/082018/03/25

1439/07/082018/03/25SMC اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام مــديــر املبيـعــــات املعتـمـــــــد

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامالسكــرتــاريـــة احلـديثــة وتنظيـم العمـــل 1439/06/232018/03/11

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام إدارة املـكـاتــب احلـديثــــة والسكـرتــاريــــة1439/06/232018/03/11

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

March
2018

شهادة مدراء األعمال المحترفين
شهادة الـ CPM إحدى الشهادات التي تقدمها المنظمة العالمية للتدريب والتعليم األمريكية 
)ITEA (, والتي تركز على المعرفة وملتزمة بالتدريب والتصديق للمهنيين المحترفين ورجال 

األعمال وذلك بالمعايير المعترف بها دوليا.

•المنظمة تلتزم بالحفاظ على هيئة مشتركة من المعرفة لرجال األعمال، وتوفير المهارات 
تدير  انها  كما  المحترفين،  األعمال  ومدراء  لرجال  المهمة  المجاالت  كافة  في  العالمية 

االمتحانات الدولية الكترونيا وباللغة العربية لكافة دوراتها.

CPM



1439/07/152018/04/01CPM  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديثـة املتقدمـة وبنـاء فريق العمـل

1439/07/152018/04/01CPM  جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتقـاريـــر اإلداريــة واملراســــالت1439/07/152018/04/01

1439/07/152018/04/01CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامفــــن التـفـــــاوض الفـعـــــــال1439/07/152018/04/01

1439/07/222018/04/08CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـــمــــل الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

1439/07/222018/04/08CMP  جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجال األعـمــال

1439/07/222018/04/08CPM اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

اخلـــبــــر5500 ريـــال5 أيــــامتــــدريـــب املـدربــيــــن1439/07/222018/04/08

1439/07/292018/04/15CPM  ـــح الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجــــ

1439/08/062018/04/22CMP ـي وفــن التعامـل مع األخـرين الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيف

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتقـاريـــر اإلداريــة واملراســــالت1439/08/062018/04/22

1439/08/132018/04/29CMP ـي وفــن التعامـل مع األخـرين جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيف

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامريــــــادة األعـــمـــــــال 1439/08/132018/04/29

1439/08/132018/04/29CPM الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439/07/182018/04/04PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/07/282018/04/14PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/08/022018/04/18PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/08/122018/04/28PBA  اخلـــبــــر5800 ريـــال6 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/08/132018/04/29PBA  الـريــــاض5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/08/142018/04/30PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامنـظـــام العـمـــل والـتــأمينــــات اإلجـتـمــاعـيـــة1439/07/152018/04/01

1439/08/062018/04/22HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامدراســــــة اإلحـتـيـــــــاج التـــدريـبـــــــي1439/08/062018/04/22

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

اخلـــبــــر4900 ريـــال5 أيــــامإدارة غــرف العمليـــات أثنــاء األزمــــات والكــــوارث1439/07/152018/04/01

1439/07/222018/04/08CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/07/292018/04/15Safety Officer اخلـــبــــر5500 ريـــال5 أيــــامضابـط االمــن السيفتــي اوفيسـر

1439/08/062018/04/22OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/08/132018/04/29OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/08/132018/04/29OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

 رجــب - شــعـبــان  1439هـابــريــــل



الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام التحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 1439/07/222018/04/08

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1439/08/062018/04/22

1439/08/062018/04/22VAT  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام ضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام احملــاســـبــــة وأدوات التحلــيـــل املـــالــــي 1439/08/062018/04/22

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1439/08/132018/04/29

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

1439/07/152018/04/01 CMP  جـــــــدة3950 ريـــال 5 أيــــام فــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام إعــــــداد اخلـــطط التســويــقــيـــــة1439/07/292018/04/15

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام مـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي1439/07/292018/04/15

1439/08/132018/04/29 CMP  الـريــــاض3950 ريـــال 5 أيــــام فــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــاماملســـاعــــد اإلداري الـنــــاجـــــح 1439/07/292018/04/15

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــاماملســـاعــــد اإلداري الـنــــاجـــــح 1439/08/062018/04/22

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 
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الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامريــــــادة األعـــمـــــــال 1439/08/202018/05/06

1439/08/202018/05/06CPM  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــاممهارات األشراف الفعال والتدريب على رأس العمل 1439/08/202018/05/06

1439/08/202018/05/06CPM  جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديثـة املتقدمـة وبنـاء فريق العمـل

1439/08/202018/05/06CPM  ـــح اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

1439/08/202018/05/06CMP اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفي وفــن التعامـل مع األخـرين

1439/08/272018/05/13CMP  جـــــــدة 3900 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

جـــــــدة3400 ريـــال5 أيــــامالعــــادات السبــــع للــنــــجــــــاح 1439/08/272018/05/13

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممهارات اإلشـراف الفعـال والتـدريب على رأس العـمــل 1439/08/272018/05/13

1439/09/052018/05/20TQM  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

جـــــــدة 4100 ريـــال5 أيــــامالتـخـطـيـــط اإلستـــراتـيجــي1439/09/122018/05/27

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتـقــاريــــر الفـنـيــــة 1439/09/122018/05/27

1439/09/122018/05/27CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمال

1439/09/122018/05/27CPM  ـــح الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439/09/072018/05/22PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/08/262018/05/12PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/08/202018/05/06PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/09/082018/05/23PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1439/09/052018/05/20HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439/09/052018/05/20HRS  اخلـــبــــر4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439/09/122018/05/27HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

1439/08/202018/05/06CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/09/052018/05/20OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/09/052018/05/20OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/09/052018/05/20OSHA 30  اجلــبـيــل4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/09/122018/05/27CSM  جـــــــدة5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/09/122018/05/27OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام التحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 1439/08/272018/05/13

1439/09/052018/05/20VAT  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام ضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1439/09/052018/05/20

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

 شــعـبــان - رمـضــان  1439هـمـــايـــو



1439/08/202018/05/06 CMP  جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــام فــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــام مـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي1439/09/122018/05/27

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامإدارة املكــاتـب احلــديـثـــة وتنـظـيــم العـمــــل 1439/08/202018/05/06

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامالسكرتاريـة اإلدارية واألرشفـة اإللكتـرونيـة احلديثـة 1439/08/202018/05/06

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامالسكــرتــاريـــة احلــديـثــة وتنظـيـم العـمــــل 1439/08/272018/05/13

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الــوقـــت والـــذات والضغـــــوط في العمــل1439/09/122018/05/27

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

May
2018

تهتم  أمريكية  منظمة  والتعليم  للتدريب  العالمية  المنظمة 
عالمية  شهادات  المنظمة  تمنح  كما   , اإلدارة  مجال  في  بالتدريب 

تصدر من المنظمة في حال إجتياز اإلختبار العالمي.

العالمية  المنظمة  قبل  من  معتمد  وكيل  الحياة  صناعة  ومعهد 
 ITEA  للتدريب والتعليم

المنـظـمــة العـــالــمــيــة

 للتـــدريـــب والتــعلــيــم

 ITEA



1439/09/192018/06/03CPM  ـــح الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

1439/09/192018/06/03CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامالتـخـطـيـــط اإلستـــراتـيجــي1439/10/102018/06/24

1439/10/102018/06/24CMP الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفـي وفـــن التعامـل مع األخـرين

1439/10/102018/06/24CPM الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1439/10/102018/06/24CMP جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفـي وفــن التعامـل مع األخـرين

1439/10/102018/06/24CPM  جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

جـــــــدة4200 ريـــال 5 أيــــاماملـــهــــارات اإلداريــــــة للمشــرفـيــــن 1439/10/102018/06/24

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة األزمــــــــــــــــات 1439/10/102018/06/24

1439/10/102018/06/24CPM  ـــح جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتـقــاريــــر الفـنـيــــة 1439/10/102018/06/24

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممـهـــارات العــــالقـــات العـــامـــــــــة 1439/10/102018/06/24

1439/10/102018/06/24CMP  اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

1439/10/102018/06/24TQM  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439/10/092018/06/23PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/10/102018/06/24PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/10/102018/06/24MS Project  جـــــــدة2900 ريـــال3 أيــــامإدارة املــشــاريـــع بـإسـتخــدام

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامدراســـــة اجلـــــدوى االقتــــصــــاديــــــة1439/10/102018/06/24

1436/10/122018/06/26PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1439/10/102018/06/24HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامتــقـيــيــــــــم األداء الـــوظـــيـــفـــــــي1439/10/102018/06/24

1439/10/102018/06/24HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

1439/09/192018/06/03CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/10/102018/06/24OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/10/102018/06/24OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/10/102018/06/24CSM  اخلـــبــــر5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/10/102018/06/24OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

  رمـضــــان - شــــوال  1439هـيـونـيــو



جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام احملــاســـبــــة وأدوات التحلــيــــل املـــالـــــي 1439/10/102018/06/24

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاماحملــاســـبــــة املـــالـــيــة املـتــقـــدمــــــة1439/10/102018/06/24

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامالتـســويــــق اإللـكـتـــرونــــي1439/10/102018/06/24

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام التـعــامــل مع ضغـــوط العمــل وفــن إدارة الوقـــت1439/10/102018/06/24

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

June
2018

إعتماد معهـــد 

صناعة الحياة
للتدريب في مجال 
األمـــن والســالمـــة

يحرص معهد صناعة الحياة على اختياراته لمدربي دورات األمن والسالمة 
الحاصلين على درجات علمية عاليه ومعتمدين بشهادات عالمية ولهم 
خبرة واسعه داخليا ودوليا في التدريب والتطوير كما يقدم لك معهد 
االختبار  اجتياز  عند    OSH Academy من  دولية  شهادات  الحياة  صناعة 

الخاص بالدورة

 OSHA 30  األمـــن والـســالمـــة



1439/10/172018/07/01CPM  ـدمـة وبنـاء فريق العمـل الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديـثـة املتق

1439/10/172018/07/01CPM جـــــــدة 4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1439/10/172018/07/01CPM اخلـــبــــر 4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممهارات االشراف الفعال والتدريب على رأس العمل  1439/10/172018/07/01

1439/10/242018/07/08CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــاممهارات اإلشـراف الفعـال والتـدريب على رأس العـمــل 1439/10/242018/07/08

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممـهـــارات العــــالقـــات العـــامــــــــــة 1439/10/242018/07/08

1439/10/242018/07/08BPM  اخلـــبــــر5500 ريـــال5 أيــــامإدارة اجـــــــــــراءات الـعـمــــــــل

1439/11/022018/07/15CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

1439/11/022018/07/15CMP  جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

1439/11/022018/07/15TQM  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتـقــاريــــر الفـنـيــــة 1439/11/022018/07/15

1439/11/092018/07/22CPM  الـريــــاض 4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

1439/11/092018/07/22CPM  جـــــــدة 4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامريــــــادة األعـــمـــــــال 1439/11/162018/07/29

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439/10/242018/07/08MS Project  جـــــــدة2900 ريـــال3 أيــــامإدارة املــشــاريـــع بـإسـتخــدام

1439/10/272018/07/11PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/11/012018/07/14PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/11/022018/07/15PBA  الـريــــاض5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/11/092018/07/22PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/11/152018/07/28PBA  اخلـــبــــر5800 ريـــال6 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/11/162018/07/29PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1439/11/022018/07/15HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439/11/092018/07/22HRS  اخلـــبــــر4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

اخلـــبــــر4900 ريـــال5 أيــــامإدارة غــرف العمليـــات أثنـــاء األزمــــات والكـــوارث1439/10/172018/07/01

1439/10/242018/07/08CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/11/022018/07/15CSM  اخلـــبــــر5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــامتقـيـيـــم املـــواقع البيـئـيـــة وحتلــيــل االخطـــار 1439/11/022018/07/15

1439/11/092018/07/22OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/11/092018/07/22OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/11/162018/07/29OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

شــــوال - ذو القعــدة  1439هـيـولـيــو



اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامالـتـدقيـــق املـالـي ومـراقـبــة احلسـابـات اخلتــامـيـة1439/10/242018/07/08

1439/11/022018/07/15VAT  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

1439/11/092018/07/22VAT  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــاماملـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1439/11/092018/07/22

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

1439/10/242018/07/08 CMP  اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامفــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

1439/11/162018/07/29 CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامفــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــاممـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي1439/11/162018/07/29

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الــوقـــت والـــذات والضغـــــوط في العمــل1439/10/172018/07/01

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الــوقـــت والـــذات والضغـــــوط في العمــل1439/11/022018/07/15

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامالسكــرتــاريـــة احلــديـثــة وتنـظـيـم العمـــــل 1439/11/092018/07/22

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامالسكــرتــاريـــة احلــديـثــة وتنـظـيـم العمـــــل 1439/11/092018/07/22

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الــوقـــت والـــذات والضغـــــوط في العمــل1439/11/162018/07/29

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

July
2018

ITEA وتهدف  العالمية للتدريب   المنظمة  الدورة معتمدة من  هذه 
إلى توضيح ماهو المقصود بإدارة الموارد البشرية، مع تحديد وظائفها 
الموارد  إدارة  بين  والتمييز  الموظفين  بإدارة شؤون  ومعرفة عالقتها 
من  عن  النظر  بغض  والوظائف  المسؤويات  من  كمجموعة  البشرية 

يقوم به.

إدارة المـــوارد البـشــريـــة

إعتماد معهد 

صناعة الحياة  للتدريب 
HR في مجال الموارد البشرية

HRS



1439/11/232018/08/05CPM  ـــح الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

1439/11/232018/08/05CMP الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفي وفــن التعامـل مع األخـرين

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة األزمــــــــــــــــات 1439/11/232018/08/05

1439/11/232018/08/05CMP جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفي وفــن التعامـل مع األخـرين

1439/11/232018/08/05CPM  ـدمـة وبنـاء فريق العمل اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديـثـة املتق

1439/11/232018/08/05CPM  اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامفــــن التـفـــــاوض الفـعـــــال1439/11/232018/08/05

1439/12/012018/08/12TQM  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

ــة الـتـقــاريــــر الفـنـيــــة 1439/12/012018/08/12 جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإعـــداد وكتـابــ

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــاماإلدارة احلــديثـــة للمـســتــودعات واملـخــازن1439/12/012018/08/12

1439/12/082018/08/19CPM  ـدمـة وبنـاء فريق العمـل جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديـثـة املتق

1439/12/152018/08/26CPM الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1439/12/152018/08/26CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439/11/232018/08/05PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/11/292018/08/11PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1439/12/172018/08/28PBA  جـــــــدة5800 ريـــال6 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1439/12/172018/08/28PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1439/11/232018/08/05HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1439/11/292018/08/11HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامنـظـــام العـمـــل والـتــأمينــــات اإلجـتـمــاعـيــة1439/12/152018/08/26

اخلـــبــــر4100 ريـــال6 أيــــامإدارة التـغــيـيـــــر وإعـــــــادة الـهـيــكـلــة 1439/12/152018/08/26

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

1439/11/232018/08/05CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1439/11/232018/08/05Safety Officer اخلـــبــــر5500 ريـــال5 أيــــامضابـط االمــن السيفتــي اوفيسـر

1439/11/232018/08/05OSHA 30  اجلــبـيــل4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/12/012018/08/12OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممهـــارات التفــتـيــــش البــيــئـــــي1439/12/152018/08/26

1439/12/152018/08/26OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1439/12/152018/08/26OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

 ذو القعـدة - ذو الحجة  1439هـاغسطس



اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامالـتـدقيـــق املـالـي ومـراقـبــة احلسـابـات اخلتــامـيـة1439/12/012018/08/12

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامالتحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 1439/12/152018/08/26

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

جـــــــدة4100 ريـــال 5 أيــــام التســـويـــق اإللــكــتــرونــــي1439/12/152018/08/26

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــاماملســـاعـــد اإلداري الـنــــاجـــــح1439/11/232018/08/05

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامالسكرتارية االدارية احلديثة واألرشفة االلكترونية 1439/11/232018/08/05

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامدورة ادارة املـكـــاتـــــب 1439/12/152018/08/26

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

August
2018

ويمنح  البشرية منظمة مستقلة  للموارد  المعتمد  المعهد  يعتبر 
شهادة  توضح  حيث  دولة،   100 من  أكثر  في  للمحترفين  شهادات 
)HRCI( مالءمتها في الكفاءة والخبرة والمصداقية والتفاني في 

الموارد البشرية.
HRCI معـهــد صـناعــــة الحــيــــاة للــتــدريــــب معـتـمــــد لــــــدى

HRCIالمعهد المعتمد للموارد البشرية

إعتماد معهد 

صناعة الحياة  للتدريب 
HR في مجال الموارد البشرية



1439/12/222018/09/02CPM  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديثـة املتقدمـة وبنـاء فريق العمـل

1439/12/222018/09/02CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

1439/12/222018/09/02CPM  ـــح اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممهارات اإلشـراف الفعـال والتـدريب على رأس العـمــل 1439/12/222018/09/02

1439/12/292018/09/09CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامالتـخـطـيـــط اإلستـــراتـيــجــي1439/12/292018/09/09

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامفــــن التـفـــــاوض الفـعـــــــال1439/12/292018/09/09

1439/12/292018/09/09CPM اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1439/12/292018/09/09CMP اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفـي وفــن التعامـل مع األخـرين

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامريــــــادة األعـــمـــــــال 1440/01/062018/09/16

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتقـاريـــر اإلداريــة واملراســــالت1440/01/062018/09/16

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاماإلدارة احلــديثــة للمـسـتــودعات واملـخــازن1440/01/062018/09/16

1440/01/062018/09/16CPM  جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

1440/01/062018/09/16CPM  ـــح الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

1440/01/132018/09/23CPM الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1440/01/132018/09/23BPM  جـــــــدة5500 ريـــال5 أيــــامإدارة اجـــــــــــراءات العـمــــــــــل

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1439/12/292018/09/09PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامدراســـــة اجلـــــدوى االقتـــصـــاديــــــة1439/12/292018/09/09

1440/01/052018/09/15PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/01/132018/09/23PMO  جـــــــدة5500 ريـــال5 أيــــاممـديــــر مكـتــب املـــشــاريـــــع

1440/01/152018/09/25PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/01/192018/09/29PBA  اخلـــبــــر5800 ريـــال6 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1440/01/202018/09/30PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/01/202018/09/30PBA  جـــــــدة5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1440/01/062018/09/16HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1440/01/062018/09/16HRS  اخلـــبــــر4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1440/01/062018/09/16HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

1439/12/292018/09/09CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1440/01/062018/09/16CSM  اخلـــبــــر5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1440/01/132018/09/23OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/01/132018/09/23OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/01/202018/09/30OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

ذو الحجة - محـــرم  39/  1440هـسبتمبــر



الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1439/12/222018/09/02

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام احملــاسـبـــــة وأدوات التحـلـيـــــل املــالــــي 1440/01/062018/09/16

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1440/01/202018/09/30

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

1440/01/202018/09/30 CMP  الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــام فــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

جـــــــدة3950 ريـــال 5 أيــــام التــســويـــق اإللـكـتـــرونــــي 1440/01/202018/09/30

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام مـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي1440/01/202018/09/30

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــاماملساعـد اإلداري النـــاجــح وتــرتـيـب األولــويــات 1439/12/222018/09/02

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامالسـكــرتــايـــة احلـديــثـــة املـتـقــدمـــة 1439/12/292018/09/09

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــاماملساعـــد اإلداري النــاجــــح1440/01/132018/09/23

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامادارة الــوقــت والــذات والضغــوطــات في العمـل 1440/01/132018/09/23

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

September
2018

شهادة محـتـــرف اإلدارة المعتـمد
والتعليم  للتدريب  العالمية  تقدمها المنظمة  التي  الشهادات  الـ CMP إحدى  شهادة 
للمهنيين  والتصديق  بالتدريب  وملتزمة  المعرفة  على  تركز  والتي   ,) ITEA( األمريكية 

المحترفين ورجال األعمال وذلك بالمعايير المعترف بها دوليا.

وتوفير  األعمال،  لرجال  المعرفة  من  مشتركة  هيئة  على  بالحفاظ  تلتزم  المنظمة   •
كما  المحترفين،  األعمال  ومدراء  لرجال  المهمة  المجاالت  كافة  في  العالمية  المهارات 

انها تدير االمتحانات الدولية الكترونيا وباللغة العربية لكافة دوراتها.

CMP



1440/01/272018/10/07CPM  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

1440/01/272018/10/07CPM  ـــح جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

1440/01/272018/10/07CMP  اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمال

1440/01/272018/10/07CPM  اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامالتـخـطـيـــط اإلستـــراتـيجــي1440/01/272018/10/07

1440/02/052018/10/14CMP الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفي وفــن التعامـل مع األخرين

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامريــــــادة األعـــمـــــــال 1440/02/052018/10/14

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــاممهارات اإلشـراف الفعـال والتـدريب على رأس العـمــل 1440/02/052018/10/14

1440/02/052018/10/14CMP  جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

1440/02/052018/10/14CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

1440/02/122018/10/21CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

1440/02/122018/10/21TQM  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

1440/02/192018/10/28CPM الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

جـــــــدة8500 ريـــال10 أيــــامتــــدريـــب املـدربـــيــــن1440/02/192018/10/28

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1440/01/272018/10/07PBA  الـريــــاض5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1440/02/042018/10/13PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال 6 أيــــام إدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/02/052018/10/14PMP  الـريــــاض5000 ريـــال 7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/02/132018/10/22PMP  الـريــــاض5000 ريـــال 7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/02/212018/10/30PMP  جـــــــدة5000 ريـــال 7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامتــقـيــيــــــــم األداء الـــوظــيـــفـــــــي1440/01/272018/10/07

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامنـظـــام العـمـــل والـتــأمينــــات اإلجـتـمــاعـيـــة1440/02/052018/10/14

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامتــقـيــيـــم الـنـشــــــاط التـــدريـــبــــي1440/02/052018/10/14

1440/02/122018/10/21HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1440/02/122018/10/21HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

1440/01/272018/10/07CSM  الـريــــاض5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

اخلـــبــــر4900 ريـــال5 أيــــامســــالمــة رجـــال االمــــن فــي املـيـــــدان 1440/02/052018/10/14

1440/02/122018/10/21OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/02/122018/10/21CSM  جـــــــدة5700 ريـــال5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1440/02/192018/10/28OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/02/192018/10/28OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

محــرم  - صفـــر   1440هـاكتوبــر



1440/02/052018/10/14VAT  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام ضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام التحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 1440/02/122018/10/21

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1440/02/192018/10/28

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1440/02/192018/10/28

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام الـتـدقيـــق املـالـي ومـراقـبــة احلسـابـات اخلتــامـيـة1440/02/192018/10/28

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

1440/02/052018/10/14 CMP  اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــام فــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام التســويـــق اإللـكـتـــــرونــــي1440/02/052018/10/14

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــام مـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي1440/02/122018/10/21

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــام التســويـــق اإللـكـتـــــرونــــي1440/02/192018/10/28

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــاماملـســاعـــد اإلداري الـنـاجـــــح1440/01/272018/10/07

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الــوقـــت والـــذات والضغـــــوط في العمــل1440/01/272018/10/07

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامالسكرتارية االدارية واالرشفة االلكترونية احلديثة1440/02/052018/10/14

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامالسكرتارية احلديثة املتقدمة وتنظيم االعمال1440/02/122018/10/21

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامالسكرتارية اإلدارية واألرشفة اإللكترونية احلديثة 1440/02/122018/10/21

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

October
2018



1440/02/262018/11/04CMP ــادة وتـنـظـيـــم العـمــــل الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامأســس القـــيـ

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــاممهارات اإلشـراف الفعـال والتـدريب على رأس العـمــل 1440/02/262018/11/04

1440/02/262018/11/04CPM  جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

1440/02/262018/11/04CPM جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

1440/02/262018/11/04CPM  ـدمـة وبنـاء فريق العمـل اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديـثـة املتق

1440/02/262018/11/04CMP )اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامإحترافية التعامل في بيئة العمل )سلوكيات األعمال

1440/02/262018/11/04TQM  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

1440/03/032018/11/11CPM  ـدمـة وبنـاء فريق العمـل الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديـثـة املتق

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــاماإلدارة احلــديثـــة للمـسـتــودعات واملـخــازن1440/03/032018/11/11

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامالتـخـطـيـــط اإلستـــراتـيجــي1440/03/032018/11/11

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممـهـــارات العــــالقـــات العـــامــــــــــة 1440/03/032018/11/11

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإعــــداد التقـــاريــــر اإلحصــــائـــيـــــة1440/03/032018/11/11

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتـقــاريــــر الفـنـيــــة 1440/03/032018/11/11

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامريــــــادة األعـــمـــــــال 1440/03/102018/11/18

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة األزمـــــــــــــــــات 1440/03/102018/11/18

1440/03/102018/11/18BPM  جـــــــدة5500 ريـــال5 أيــــامإدارة اجـــــــــــراءات الـعـمــــــــل

1440/03/102018/11/18BPM  اخلـــبــــر5500 ريـــال5 أيــــامإدارة اجـــــــــــراءات الـعـمــــــــل

1440/03/172018/11/25CPM  ـــح الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1440/03/022018/11/10PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/03/032018/11/11PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/03/102018/11/18PBA  جـــــــدة5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1440/03/112018/11/19PBA  الـريــــاض5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1440/03/172018/11/25PMO  جـــــــدة5500 ريـــال5 أيــــاممـديــــر مكـتــب املـــشــاريـــــع

1440/03/192018/11/27PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/03/202018/11/28PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1440/02/262018/11/04HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامنـظــــام العـمــــل والعـمـــال السـعــــودي1440/03/102018/11/18

1440/03/102018/11/18HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

1440/03/102018/11/18HRS  اخلـــبــــر4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامدراســــــة اإلحـتـيـــــــاج التـــدريـبـــــــي1440/03/172018/11/25

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام إدارة الوقـت والــذات والضغـوطـات في العـمـل1440/02/262018/11/04

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامادارة املـكـاتــب والتخطــيــط والتـنـظيــــم 1440/03/102018/11/18

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــام ادارة املـكـاتــب والتخطــيــط والتـنـظيــــم 1440/03/102018/11/18

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الوقـت والــذات والضغـوطـات في العـمـل1440/03/172018/11/25

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 

صفـــر - ربيع األول   1440هـنوفمبــر



1440/02/262018/11/04CSM  الـريــــاض5700 ريـــال 5 أيــــام مـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1440/02/262018/11/04CSM  اخلـــبــــر5700 ريـــال 5 أيــــام مـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام التــحــقــيــــق فــــي احلـــــــــــــــوادث1440/03/032018/11/11

1440/03/102018/11/18CSM  جـــــــدة5700 ريـــال 5 أيــــام مـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام تقـــيـيــــم املــــواقــــع البيـئـيـــــة1440/03/102018/11/18

1440/03/172018/11/25OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام إدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/03/172018/11/25OSHA 30  جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام إدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/03/172018/11/25OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام إدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/03/172018/11/25OSHA 30  اجلــبـيــل4200 ريـــال5 أيــــام إدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام التحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 1440/03/032018/11/11

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــام دورة تخفـيـض التكـالـيـف املالـيـة وإدارتــــهـا 1440/03/102018/11/18

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1440/03/172018/11/25

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام التحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 1440/03/172018/11/25

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــام املـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1440/03/172018/11/25

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

1440/03/102018/11/18 CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــام فــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

1440/03/172018/11/25 CMP  جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــام فــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

November
2018



1440/03/242018/12/02CMP الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفـي وفــن التعامـل مع األخـرين

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإدارة املـشـتــريـات والعـقـــود اللوجستيـــة1440/03/242018/12/02

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامفــــن التـفـــــاوض الفـعـــــــال1440/03/242018/12/02

1440/03/242018/12/02CPM اخلـــبــــر4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممهارات اإلشـراف الفعـال والتـدريب على رأس العـمــل 1440/03/242018/12/02

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــاممـهـــارات العــــالقـــات العـــامــــــــــة 1440/03/242018/12/02

1440/04/022018/12/09CPM  الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات صــنـــاعــــــة الـقـــــــــرار

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامريــــــادة األعـــمـــــــال 1440/04/022018/12/09

1440/04/022018/12/09CPM  ــــح جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــاممـهــــارات املــــديــــــر الــنــــاجـــ

1440/04/022018/12/09CMP  جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

1440/04/022018/12/09BPM  اخلـــبــــر5500 ريـــال5 أيــــامإدارة اجـــــــــــراءات الـعـمــــــــل

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتـقــاريــــر الفـنـيــــة 1440/04/022018/12/09

1440/04/022018/12/09TQM  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة اجلــــــودة الـشــاملـــــــة

1440/04/092018/12/16CMP  الـريــــاض3950 ريـــال5 أيــــاممهارات التواصـل و اإلتصال في مجـال األعمـال

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــامإعــداد وكتـابــة الـتـقــاريــــر الفـنـيــــة 1440/04/092018/12/16

جـــــــدة8500 ريـــال10 أيــــام تــــدريـــب املـدربــيــــن1440/04/092018/12/16

1440/04/162018/12/23CPM  ـل الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــامالقيادة احلـديـثـة املتقدمـة وبنـاء فريق العمـ

1440/04/162018/12/23CMP جـــــــدة3950 ريـــال5 أيــــامالسلـوك الوظيفـي وفــن التعامـل مع األخـرين

1440/04/232018/12/30CPM الـريــــاض4300 ريـــال5 أيــــاممهارات التخطيط واملتابعة وحتسني نتائج العمل

بــرامــج اإلدارة واإلشــــــراف 

1440/03/242018/12/02PBA  الـريــــاض5800 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1440/04/022018/12/09PBA  جـــــــدة5600 ريـــال7 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

1440/04/052018/12/12PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/04/082018/12/15PMP  اخلـــبــــر5000 ريـــال6 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/04/162018/12/23PMP  الـريــــاض5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/04/182018/12/25PMP  جـــــــدة5000 ريـــال7 أيــــامإدارة املـشــاريـــع اإلحــتـــرافــيــة

1440/04/222018/12/29PBA  اخلـــبــــر5800 ريـــال6 أيــــامحتــلـيـــل األعـمــال اإلحتــرافــيــة

بــرامــج إدارة المـشــــاريـــع 

1440/04/092018/12/16HRS  الـريــــاض4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامنـظـــام العـمـــل والـتــأمينــــات اإلجـتـمــاعـيـــة1440/04/092018/12/16

1440/04/162018/12/23HRS  جـــــــدة4500 ريـــال5 أيــــامإدارة املــوارد البشـريــة احلـديثـــة وتطبيقاتـهـا

بــرامــج المـــوارد البشــريـــة 

الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامالتحليــل املـالـي وإعــداد امليـزانـيـات والتقارير املـالـيـة 1440/04/092018/12/16

اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامالـتـدقيـــق املـالـي ومـراقـبــة احلسـابـات اخلتــامـيـة1440/04/092018/12/16

جـــــــدة4200 ريـــال5 أيــــاماملـــهــــارات املــالـــيـــة لغيــــر املـالــيــني 1440/04/162018/12/23

1440/04/162018/12/23VAT  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامضربية القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

بــرامــج المالــيــة والمحاســبـــة 

ربيع األول - ربيع التاني   1440هـديسمبــر



اخلـــبــــر4900 ريـــال5 أيــــامإدارة غــرف العمـلــيــات أثنـــاء األزمــات والكـــوارث1440/03/242018/12/02

1440/04/022018/12/09CSM  الـريــــاض5700 ريـــال 5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1440/04/092018/12/16CSM  اخلـــبــــر5700 ريـــال 5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1440/04/162018/12/23OSHA 30  الـريــــاض4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/04/162018/12/23CSM  جـــــــدة5700 ريـــال 5 أيــــاممـــديـــــر امــــن وســـالمــــة معـتـمـــد

1440/04/232018/12/30OSHA 30  اخلـــبــــر4200 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

1440/04/232018/12/30OSHA 30  جـــــــدة4300 ريـــال5 أيــــامإدارة االمــــن والســالمــــــة االوشــــا

بــرامــج األمـــن والســـالمـــة 

1440/04/092018/12/16 CMP  اخلـــبــــر3950 ريـــال5 أيــــامفــنــون التميـــز فــي خدمــة العمـــالء

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــاممـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي1440/04/162018/12/23

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــاممـهـــارات فــن الـبـيـــع األحـتــــــرافي1440/04/232018/12/30

بــرامــج المبيعــات والتســـويـــق

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــاماملســاعـــد اإلداري الـنــاجــــح1440/04/022018/12/09

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامالسكـرتــاريـــة احلـديـثـة وتنظيــم العمـــل 1440/04/162018/12/23

اخلـــبــــر4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الوقـت والــذات والضغـوطـات في العـمـل1440/04/162018/12/23

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامالسكـرتــاريـــة احلـديـثـة وتنظيــم العمـــل 1440/04/162018/12/23

الـريــــاض4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الــوقـــت وتنـظـيـــم العـمـــل 1440/04/232018/12/30

جـــــــدة4100 ريـــال5 أيــــامإدارة الوقـت والــذات والضغـوطـات في العـمـل1440/04/232018/12/30

بـرامـج التنظيم وإدارة الوقت والمكاتب 
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