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 7103"   انزىدح واألَتبد" انخطخ انتذسَجُخ 

 

 19 ثبسَظ انزىدح انشبيهخ فٍ إداسح انتذسَت وانتطىَش-Mar-17 23-Mar-17 

 19 ششو انشُخ انطشق انًختهفخ نتمذَش رىدح انًُتزبد انضساػُخ-Mar-17 23-Mar-17 

 19 اعطُجىل إداسح انزىدح فً انًختجشاد انطجُخ-Mar-17 23-Mar-17 

  انتحهُم اإلحصبئٍ نُظى انزىدح- SPSS ٌ19 نُذ-Mar-17 23-Mar-17 

 19 يبنُضَب انزىدح االداسَخ انشبيهخ فٍ إداسح األػًبل ثشوس انفشَك انىاحذ-Mar-17 23-Mar-17 

 26 اإلعكُذسَخ األعبنُت انحذَخخ نتجغُظ ارشاءاد َظى انؼًم فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Mar-17 30-Mar-17 

 26 نُذٌ تحذَذ يفهىو انؼًم انزًبػٍ نهزىدح انشبيهخ فـٍ إداسح انًـكبتت-Mar-17 30-Mar-17 

  فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخانتًُض واإلثذاع فً إداسح انخذيبد انؼبيخ  Mar-17 30-Mar-17-26 نُذٌ 

  7114-5110انًشارؼخ انذاخهُخ نُظى انزىدح األَضو  Mar-17 30-Mar-17-26 انمبهشح 

 26 دثً االخطبء انشبئؼخ نتطجُمبد انزىدح-Mar-17 30-Mar-17 

  عُزًب 2انحكىيٍ ثبعتخذاو اعتشاتُزُبد انزىدح انشبيهخ فً االداء  Mar-17 30-Mar-17-26 ثبسَظ 

 26 دثً انزىدح انشبيهخ فٍ انًختجشاد انكًُُبئُخ-Mar-17 30-Mar-17 

 26 ثبسَظ انتًُُض و االثذاع فً إداسح انخذيبد انؼبيخ فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Mar-17 30-Mar-17 

 26 يبنُضَب يهبساد انتذلُك ػهً انزـىدح-Mar-17 30-Mar-17 

 26 ثُشود يؼبَُش األيٍ وانغاليخ انجُىنىرُخ وتىكُذ انزىدح فً انًؼبيم وانًختجشاد-Mar-17 30-Mar-17 

 26 دثً تطجُك انزىدح فٍ تمُُخ انًؼهىيبد-Mar-17 30-Mar-17 

  انًشارؼخ انذاخهُخ نُظى انزىدح ISO  

انذس 

 انجُضبء
26-Mar-17 30-Mar-17 

 26 أيغتشداو انًؼبَشح الرهضح االختجبس وانمُبط-Mar-17 30-Mar-17 

  انشؤَخ اإلعتشاتُزُخ إلداسح انًىاسد انجششَخ ولُبط األداء فً ظم يُهزُخ انزىدح

 انشبيهخ
 Apr-17 6-Apr-17-2 يبنُضَب

 منتجع التدريب الدولى

68568سجل تجارى /   

323-232-528سجل ضريبى /   
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 2 فشاَكفىسد انزىدح انشبيهخ فٍ يختجشاد انتحبنُم انطجُخ وانكًُُبئُخ-Apr-17 6-Apr-17 

  عُزًب 2تطجُمبد إداسح انزىدح انشبيهخ وتطىَش األداء ثبعتخذاو  Apr-17 6-Apr-17-2 يبنُضَب 

 2 ثبسَظ اإلثذاع وانتًُض فٍ اإلداسح فٍ ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Apr-17 6-Apr-17 

 2 فُُُب انزىدح انشبيهخ فً انًختجشاد وانتؼبيم يغ انؼُُبد-Apr-17 6-Apr-17 

 2 يبنُضَب اإلداسح اإلعتشاتُزُـخ نهزـىدح انشبيهـخ فً انًغتشفُبد وانمطبػبد انصحُخ-Apr-17 6-Apr-17 

  انكًُُبئُخإداسح انزىدح انشبيهخ فً انًختجشاد  Apr-17 6-Apr-17-2 انمبهشح 

 2 اعطُجىل تًُُخ انًهبساد اإلششافُخ ػهً انخذيبد انؼبيخ نألحبث وانًكتجُخ-Apr-17 6-Apr-17 

 2 ثبسَظ انتخطُظ اإلعتشاتُزً فً تطىَش انًُتذ وتحمُك انزىدح انشبيهخ-Apr-17 6-Apr-17 

  عُزًب 2انتًُض فٍ األداء يٍ خالل يذخم  

انذس 

 انجُضبء
2-Apr-17 6-Apr-17 

 دثهىو إداسح انًغتشفُبد 

انذس 

 انجُضبء
9-Apr-17 13-Apr-17 

 9 انمبهشح َظى انتحكى فً وحبئك انزىدح-Apr-17 13-Apr-17 

 9 فُُُب دثهىو انزىدح انشبيهخ-Apr-17 13-Apr-17 

  انتًُض وإداسح انزىدح انشبيهخ نهًىاسد انجششَخ و شــؤوٌ انًىظفٍُ وانتطىَش

 االداسي
 Apr-17 13-Apr-17-9 فشاَكفىسد

 9 اإلعكُذسَخ انًبرغتُش انًهٍُ فٍ إداسح األػًبل-Apr-17 13-Apr-17 

  فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخاألعبنُت انحذَخخ نتجغُظ ارشاءاد َظى انؼًم  Apr-17 13-Apr-17-9 انمبهشح 

 9 دثً يُهذ انتزشثخ انًبنُضَخ فٍ اإلداسح اإلعتشاتُزُخ-Apr-17 13-Apr-17 

 QMS 9 أيغتشداو َظبو إداسح وتىكُذ انزىدح-Apr-17 13-Apr-17 

  انمشاسادانؼًهُبد االحصبئُخ نهزىدح وػاللتهب ثبتخبر  Apr-17 13-Apr-17-9 يبنُضَب 

 9 اعطُجىل يؼبَُش األيٍ وانغاليخ انجُىنىرُخ وتىكُذ انزىدح فً انًؼبيم وانًختجشاد-Apr-17 13-Apr-17 

 انمُبدح االثتكبسَخ و تطىَشاداء انزىدح و ثُبء انمذساد 

انذس 

 انجُضبء
9-Apr-17 13-Apr-17 

 16 فشاَكفىسد يشالجخ انزىدح انًىحمخ-Apr-17 20-Apr-17 

 23 ثُشود انزىدح انشبيهخ فٍ إداسح انتذسَت وانتطىَش-Apr-17 27-Apr-17 

 23 ثبسَظ اإلداسح اإلعتشاتُزُـخ نهزـىدح انشبيهـخ فً انًغتشفُبد وانمطبػبد انصحُخ-Apr-17 27-Apr-17 

 23 فُُُب إػذاد انًشارغ انذاخهً نُظبو إداسح انزىدح واالَتبد-Apr-17 27-Apr-17 
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 23 يبنُضَب انتًُُض و االثذاع فً إداسح انخذيبد انؼبيخ فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Apr-17 27-Apr-17 

 ٌ23 انمبهشح إداسح رىدح انؼًهُبد نهىصىل نهتًُض اإلداس-Apr-17 27-Apr-17 

  عُزًب 2تطجُمبد إداسح انزىدح انشبيهخ وتطىَش األداء ثبعتخذاو  Apr-17 27-Apr-17-23 ثُشود 

 23 ششو انشُخ تطجُمبد يفبهُى انزىدح انشبيهخ فٍ انًغتشفُبد وانًشاكض انصحُخ-Apr-17 27-Apr-17 

  ًانزبيؼبد ويشاكض انجحىث انؼهًُخاإلداسح اإلعتشاتُزُخ نهزىدح انشبيهخ ف  Apr-17 27-Apr-17-23 اإلعكُذسَخ 

 23 اإلعكُذسَخ انتًُُض و االثذاع فً إداسح انخذيبد انؼبيخ فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Apr-17 27-Apr-17 

 23 فشاَكفىسد إداسح انًغتشفُبد-Apr-17 27-Apr-17 

  عُزًب 2إداسح انزىدح انشبيهخ  Apr-17 27-Apr-17-23 اإلعكُذسَخ 

 23 نُذٌ اإلداسح اإلعتشاتُزُخ نهزىدح انشبيهخ فً انزبيؼبد ويشاكض انجحىث انؼهًُخ-Apr-17 27-Apr-17 

 23 فُُُب تغىَك انخذيبد انصحُخ وأحشِ فٍ تؼضَض انتُبفغُخ فٍ انًغتشفُبد-Apr-17 27-Apr-17 

 QMS 23 ثبسَظ َظبو إداسح وتىكُذ انزىدح-Apr-17 27-Apr-17 

 23 ثبسَظ إػذاد انًشارغ انذاخهً نُظبو إداسح انزىدح-Apr-17 27-Apr-17 

 (ISO17025) ٍانًختجشاد إداسح انزىدح انشبيهخ ف  Apr-17 27-Apr-17-23 فشاَكفىسد 

 23 انمبهشح انطشق واالعبنُت االحصبئُخ نًشالجخ انزىدح-Apr-17 27-Apr-17 

  انًشارؼخ انذاخهُخ نُظى انزىدح ISO  23 فُُُب-Apr-17 27-Apr-17 

 ٍ23 فشاَكفىسد انزىدح انشبيهخ فً انتؼهُى انزبيؼ-Apr-17 27-Apr-17 

   انتطجُمبد انحذَخخ نهزىدح Sigma 6 30 أيغتشداو-Apr-17 4-May-17 

 30 انمبهشح انزىدح االداسَخ انشبيهخ فٍ إداسح األػًبل ثشوس انفشَك انىاحذ-Apr-17 4-May-17 

  عُزًب 2اعتشاتُزُبد انزىدح انشبيهخ فً االداء انحكىيٍ ثبعتخذاو  Apr-17 4-May-17-30 اعطُجىل 

 30 اإلعكُذسَخ انؼًهُبد االحصبئُخ نهزىدح وػاللتهب ثبتخبر انمشاساد-Apr-17 4-May-17 

 30 يبنُضَب إداسح انزىدح انشبيهخ فً انًختجشاد انكًُُبئُخ-Apr-17 4-May-17 

  00110/7110شهبدح إػذاد كجُش يشارؼً األَضو  Apr-17 4-May-17-30 فُُُب 

 30 ششو انشُخ انًختجشاد انكًُُبئُخ نًؼذاد وأدواد انزىدح-Apr-17 4-May-17 

 30 اإلعكُذسَخ تطجُك يؼبَُش انزىدح فٍ انًختجشاد-Apr-17 4-May-17 

 30 ثبسَظ تطجُمبد يفبهُى انزىدح انشبيهخ فً اإلداسح انًحهُخ وانجهذَخ-Apr-17 4-May-17 

  00110تطجُمبد االَضو  May-17 11-May-17-7 ثُشود 
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  03171انزىدح انشبيهخ فٍ انًختجشاد واألَضو  May-17 11-May-17-7 اإلعكُذسَخ 

 تطجُمبد يفبهُى انزىدح انشبيهخ فً اإلداسح انًحهُخ وانجهذَخ 

انذس 

 انجُضبء
7-May-17 11-May-17 

 7 دثً اإلداسح ثبنزىدح انشبيهخ كًذخم نهتُبفغُخ وانتًُض-May-17 11-May-17 

 ISO9001 – 2000 انؼبنًُخ انحذَخخ انًىاصفبد انمُبعُخ  May-17 11-May-17-7 انمبهشح 

 21 دثً إداسح انزىدح انشبيهخ-May-17 25-May-17 

 21 فُُُب اإلداسح اإلعتشاتُزُـخ نهزـىدح انشبيهـخ فً انًغتشفُبد وانمطبػبد انصحُخ-May-17 25-May-17 

  03171/7111اَضو  -ثشَبيذ انتذلُك انذاخهٍ نالختجبس ويختجشاد انًؼبَشح  May-17 25-May-17-21 انمبهشح 

  فـٍ إداسح انًـكبتتتحذَذ يفهىو انؼًم انزًبػٍ نهزىدح انشبيهخ  May-17 25-May-17-21 انمبهشح 

 21 ثُشود تطجُك يؼبَُش انزىدح فٍ انًختجشاد-May-17 25-May-17 

 QMS 21 يبنُضَب َظبو إداسح وتىكُذ انزىدح-May-17 25-May-17 

  انتطجُمبد انحذَخخ نهزىدحSigma 6 21 ششو انشُخ-May-17 25-May-17 

  7114/  5111انجشَبيذ انًتكبيم نهتؼشَف ثبألَضو  May-17 25-May-17-21 فشاَكفىسد 

 تطجُك انزىدح فٍ تمُُخ انًؼهىيبد 

انذس 

 انجُضبء
21-May-17 25-May-17 

 21 ثبسَظ ضجظ انزىدح فٍ انًختجشاد-May-17 25-May-17 

 30 ششو انشُخ تًُُخ انًهبساد انًهُُخ و اإلداسَخ واألكبدًَُخ ألػضبء هُئخ انتذسَظ-Jul-17 3-Aug-17 

 30 ثُشود يشالجخ انزىدح انًىحمخ-Jul-17 3-Aug-17 

 30 ثُشود إداسح انزىدح انشبيهخ فً انًختجشاد انكًُُبئُخ-Jul-17 3-Aug-17 

 30 اإلعكُذسَخ تًُُخ انًهبساد انًهُُخ و اإلداسَخ واألكبدًَُخ ألػضبء هُئخ انتذسَظ-Jul-17 3-Aug-17 

 30 يبنُضَب تكُىنىرُب انًؼبيم وضجظ رىدح يُبِ انششة-Jul-17 3-Aug-17 

 30 دثً انشلبثخ ػهً انزىدح فً يششوػبد انتشُُذ-Jul-17 3-Aug-17 

 30 أيغتشداو انزىدح انشبيهخ فٍ إداسح انتذسَت وانتطىَش-Jul-17 3-Aug-17 

 ٌإداسح رىدح انؼًهُبد نهىصىل نهتًُض اإلداس 

انذس 

 انجُضبء
30-Jul-17 3-Aug-17 

 6 أيغتشداو دثهىو انزىدح انشبيهخ-Aug-17 10-Aug-17 

 6 اإلعكُذسَخ انًؼبَُش انذونُخ فً رىدح خذيخ انؼًالء-Aug-17 10-Aug-17 

 دثهىو انزىدح انشبيهخ 
انذس 

6-Aug-17 10-Aug-17 
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 انجُضبء

  00110/7110شهبدح إػذاد كجُش يشارؼً األَضو  Aug-17 10-Aug-17-6 فشاَكفىسد 

 6 انمبهشح إػذاد انًشارغ انذاخهً نُظبو إداسح انزىدح-Aug-17 10-Aug-17 

 13 أيغتشداو انزىدح انشبيهخ فٍ إداسح انخذيبد انؼبيخ وتطجُك يؼبَُش األَضو-Aug-17 17-Aug-17 

 13 ششو انشُخ كُف تحمك انتًُض نًُظًتك يٍ خالل اإلداسح ثبنزىدح انشبيهخ-Aug-17 17-Aug-17 

 13 ششو انشُخ انًؼبَُش انذونُخ فً رىدح خذيخ انؼًالء-Aug-17 17-Aug-17 

 13 دثً انمُبط واالختجبساد انًُكبَُكُخ-Aug-17 17-Aug-17 

 13 ثبسَظ إداسح انزىدح انشبيهخ-Aug-17 17-Aug-17 

  ( انًشارؼخ انذاخهُخ نُظى انزىدحISO  Aug-17 17-Aug-17-13 فشاَكفىسد  ( 

 13 دثً دثهىو إداسح انًغتشفُبد-Aug-17 17-Aug-17 

  عُزًب 2تطجُمبد إداسح انزىدح انشبيهخ وتطىَش األداء ثبعتخذاو  Aug-17 17-Aug-17-13 فُُُب 

 13 يبنُضَب تخطُظ انمىٌ انؼبيهخ يٍ يُظىس إداسح انزىدح انشبيهخ-Aug-17 17-Aug-17 

 13 اإلعكُذسَخ إداسح انًغتشفُبد-Aug-17 17-Aug-17 

 13 يبنُضَب إػذاد انًشارؼٍُُ انذاخهٍُُ نُظبو إداسح انزىدح-Aug-17 17-Aug-17 

 3 اإلعكُذسَخ َظى انتحكى فً وحبئك انزىدح-Sep-17 7-Sep-17 

 3 فشاَكفىسد ضجظ وتىكُذ رىدح انخشعبَخ-Sep-17 7-Sep-17 

  انًكبتتانًفبهُى انًتمذيخ نهزىدح انشبيهخ فً إداسح  Sep-17 7-Sep-17-3 نُذٌ 

 3 دثً يهبساد انتذلُك ػهً انزـىدح-Sep-17 7-Sep-17 

 3 دثً تطجُمبد يفبهُى انزىدح انشبيهخ فً اإلداسح انًحهُخ وانجهذَخ-Sep-17 7-Sep-17 

 3 يبنُضَب َظى انتحكى فً وحبئك انزىدح-Sep-17 7-Sep-17 

 ISO9001 – 2000 انؼبنًُخ انحذَخخ انًىاصفبد انمُبعُخ  Sep-17 7-Sep-17-3 يبنُضَب 

  7114-5110انًشارؼخ انذاخهُخ نُظى انزىدح األَضو  Sep-17 7-Sep-17-3 ششو انشُخ 

 3 دثً األعبنُت انحذَخخ نتجغُظ ارشاءاد َظى انؼًم فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Sep-17 7-Sep-17 

 10 نُذٌ االخطبء انشبئؼخ نتطجُمبد انزىدح-Sep-17 14-Sep-17 

  عُزًب 2اعتشاتُزُبد انزىدح انشبيهخ ثبعتخذاو  Sep-17 14-Sep-17-10 فُُُب 

 10 فشاَكفىسد َظى يؼهىيبد يشالجخ انزىدح ضجظ رىدح االَتبد-Sep-17 14-Sep-17 
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 17 اعطُجىل انًفهىو انحذَج نهخذيبد انؼبيخ فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Sep-17 21-Sep-17 

 17 يبنُضَب انتخطُظ اإلعتشاتُزً فً تطىَش انًُتذ وتحمُك انزىدح انشبيهخ-Sep-17 21-Sep-17 

 24 انمبهشح يُهذ انتزشثخ انًبنُضَخ فٍ اإلداسح اإلعتشاتُزُخ-Sep-17 28-Sep-17 

 24 اإلعكُذسَخ انًفبهُى انًتمذيخ نهزىدح انشبيهخ فً إداسح انًكبتت-Sep-17 28-Sep-17 

 24 انمبهشح انًذاخم اإلثذاػُخ فً إداسح انًغتشفُبد-Sep-17 28-Sep-17 

   انًشارؼخ انذاخهُخ نُظى انزىدح ISO  24 فشاَكفىسد-Sep-17 28-Sep-17 

 (ISO 17025)  ٍانًختجشاد إداسح انزىدح انشبيهخ ف  Sep-17 28-Sep-17-24 نُذٌ 

 24 ششو انشُخ االخطبء انشبئؼخ نتطجُمبد انزىدح-Sep-17 28-Sep-17 

 24 ثُشود إداسح انزىدح انشبيهخ فً انخذيبد انصحُخ-Sep-17 28-Sep-17 

 24 ثُشود انطشق انًختهفخ نتمذَش رىدح انًُتزبد انضساػُخ-Sep-17 28-Sep-17 

 24 أيغتشداو انخطىاد انؼًهُخ إلداسح انزىدح ثشوس انفشَك-Sep-17 28-Sep-17 

  انتطجُمبد انحذَخخ نهزىدحSigma 6 ٌ24 نُذ-Sep-17 28-Sep-17 

 24 ثُشود ضجظ وتىكُذ رىدح انخشعبَخ-Sep-17 28-Sep-17 

 1 انمبهشح انتًُُض و االثذاع فً إداسح انخذيبد انؼبيخ فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Oct-17 5-Oct-17 

 1 يبنُضَب إػذاد انًشارغ انذاخهً نُظبو إداسح انزىدح واالَتبد-Oct-17 5-Oct-17 

  7114/  5111انجشَبيذ انًتكبيم نهتؼشَف ثبألَضو  Oct-17 5-Oct-17-1 يبنُضَب 

 1 فشاَكفىسد تجغُظ ارشاءاد َظى انؼًم فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Oct-17 5-Oct-17 

 (ISO 17025)  ٍانًختجشاد إداسح انزىدح انشبيهخ ف  Oct-17 12-Oct-17-8 فُُُب 

 8 اإلعكُذسَخ اإلداسح انهىرغتُخ نهًىاد وفمبً نًذخم إداسح انزىدح انشبيهخ-Oct-17 12-Oct-17 

 ٍ8 فُُُب انزىدح انشبيهخ فً انتؼهُى انزبيؼ-Oct-17 12-Oct-17 

 8 دثً يُهذ انتزشثخ انًبنُضَخ فٍ اإلداسح اإلعتشاتُزُخ-Oct-17 12-Oct-17 

 8 أيغتشداو انزىدح انشبيهخ فٍ يختجشاد انتحبنُم انطجُخ وانكًُُبئُخ-Oct-17 12-Oct-17 

 8 ثُشود انزىدح انشبيهخ فٍ إداسح انخذيبد انؼبيخ وتطجُك يؼبَُش األَضو-Oct-17 12-Oct-17 

 HACCP- 8 ثُشود إػذاد يشارغ داخهً َظى عاليخ انغزاء-Oct-17 12-Oct-17 

 22 نُذٌ اإلثذاع وانتًُض فٍ اإلداسح فٍ ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Oct-17 26-Oct-17 

 22 دثً اإلداسح ثبنزىدح انشبيهخ كًذخم نهتُبفغُخ وانتًُض-Oct-17 26-Oct-17 
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 22 دثً انزىدح انشبيهخ فٍ إداسح انخذيبد انؼبيخ وتطجُك يؼبَُش األَضو-Oct-17 26-Oct-17 

 ًً22 دثً إداسح األصيخ األيُُخ طجمبً نُظبو انزىدح انؼبن-Oct-17 26-Oct-17 

 22 انمبهشح يُهذ انتزشثخ انًبنُضَخ فٍ اإلداسح اإلعتشاتُزُخ-Oct-17 26-Oct-17 

 22 ثبسَظ إداسح انزىدح انشبيهخ فً انششكبد وانًُظًبد-Oct-17 26-Oct-17 

 22 فشاَكفىسد تطجُك انزىدح فٍ تمُُخ انًؼهىيبد-Oct-17 26-Oct-17 

 تطجُك إداسح انزىدح انشبيهخ فً َظـى انتذسَت 

انذس 

 انجُضبء
29-Oct-17 2-Nov-17 

 ٍ29 ششو انشُخ تحكى ويشالجخ انزىدح فٍ انًختجش انجُىنىر-Oct-17 2-Nov-17 

 اإلداسح اإلعتشاتُزُخ نهزىدح انشبيهخ فً انزبيؼبد ويشاكض انجحىث انؼهًُخ 

انذس 

 انجُضبء
29-Oct-17 2-Nov-17 

 اإلداسح اإلعتشاتُزُخ نهزىدح انشبيهخ فً انزبيؼبد ويشاكض انجحىث انؼهًُخ 

انذس 

 انجُضبء
29-Oct-17 2-Nov-17 

 29 أيغتشداو يشالجخ انزىدح انًششوع-Oct-17 2-Nov-17 

 29 اإلعكُذسَخ اإلداسح اإلعتشاتُزُخ نهزىدح انشبيهخ فً انزبيؼبد ويشاكض انجحىث انؼهًُخ-Oct-17 2-Nov-17 

  عُزًب 2انتًُض فٍ األداء يٍ خالل يذخم  Oct-17 2-Nov-17-29 ثبسَظ 

  إداسح انزىدح انشبيهخاإلداسح انهىرغتُخ نهًىاد وفمبً نًذخم  Oct-17 2-Nov-17-29 نُذٌ 

 5 ثُشود يُهذ انتزشثخ انًبنُضَخ فٍ اإلداسح اإلعتشاتُزُخ-Nov-17 9-Nov-17 

  03171انزىدح انشبيهخ فٍ انًختجشاد واألَضو  Nov-17 9-Nov-17-5 اإلعكُذسَخ 

 5 اإلعكُذسَخ يهبساد انتذلُك ػهً انزـىدح-Nov-17 9-Nov-17 

 5 أيغتشداو انًُهذ االوسثٍ فٍ انتخطُظ اإلعتشاتُزٍ وتحمُك انزىدح انشبيهخ-Nov-17 9-Nov-17 

  عُزًب 2تطجُمبد إداسح انزىدح انشبيهخ وتطىَش األداء ثبعتخذاو  Nov-17 9-Nov-17-5 اعطُجىل 

 5 فشاَكفىسد إداسح انزىدح انشبيهخ فً انًختجشاد انطجُخ-Nov-17 9-Nov-17 

  عُزًب 2إداسح انزىدح انشبيهخ  Nov-17 16-Nov-17-12 ششو انشُخ 

 12 ششو انشُخ االخطبء انشبئؼخ نتطجُمبد انزىدح-Nov-17 16-Nov-17 

 12 ثُشود انتًُُض و االثذاع فً إداسح انخذيبد انؼبيخ فً ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Nov-17 16-Nov-17 

  7114-5110انًشارؼخ انذاخهُخ نُظى انزىدح األَضو  Nov-17 16-Nov-17-12 أيغتشداو 

 12 فشاَكفىسد انزىدح انشبيهخ فٍ إداسح انتذسَت وانتطىَش-Nov-17 16-Nov-17 

 ٍ12 فُُُب انتحكى وضجظ انزىدح فٍ انًؼًم انجُىنىر-Nov-17 16-Nov-17 
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 12 اعطُجىل انزىدح انشبيهخ فٍ انًؤعغبد انتؼهًُُخ وانزبيؼبد-Nov-17 16-Nov-17 

 12 دثً انًؼبَُش انذونُخ فً رىدح خذيخ انؼًالء-Nov-17 16-Nov-17 

 12 ششو انشُخ االحتشاف فٍ إداسح انزىدح-Nov-17 16-Nov-17 

 12 انمبهشح انمُبط واالختجبساد انًُكبَُكُخ-Nov-17 16-Nov-17 

 12 اإلعكُذسَخ يشالجخ ضجظ انزىدح وفمب نهًؼبَُشانذونُخ-Nov-17 16-Nov-17 

 انًختجشاد انكًُُبئُخ نًؼذاد وأدواد انزىدح 

انذس 

 انجُضبء
12-Nov-17 16-Nov-17 

 26 انمبهشح األعبنُت انحذَخخ فٍ إداسح انًغتشفُبد-Nov-17 30-Nov-17 

 إداسح انزىدح انشبيهخ فً انخذيبد انصحُخ 

انذس 

 انجُضبء
26-Nov-17 30-Nov-17 

 26 نُذٌ َظبو ضًبٌ انزىدح فً انًغتشفُبد-Nov-17 30-Nov-17 

 إػذاد انًشارغ انذاخهً نُظبو إداسح انزىدح 

انذس 

 انجُضبء
26-Nov-17 30-Nov-17 

 تطجُك إداسح انزىدح انشبيهخ فً َظـى انتذسَت 

انذس 

 انجُضبء
26-Nov-17 30-Nov-17 

 26 ششو انشُخ انًبرغتُش انًهٍُ فٍ إداسح األػًبل-Nov-17 30-Nov-17 

 26 نُذٌ إداسح انزىدح انشبيهخ فً انًكتجبد ويشاكض انًؼهىيبد-Nov-17 30-Nov-17 

 QMS 26 اعطُجىل َظبو إداسح وتىكُذ انزىدح-Nov-17 30-Nov-17 

 26 ششو انشُخ لُبط دوس ضبثظ انزىدح-Nov-17 30-Nov-17 

  عُزًب 2انحكىيٍ ثبعتخذاو اعتشاتُزُبد انزىدح انشبيهخ فً االداء  Nov-17 30-Nov-17-26 نُذٌ 

 26 دثً تطجُك انزىدح فٍ تمُُخ انًؼهىيبد-Nov-17 30-Nov-17 

 إداسح انزىدح انشبيهِخ فٍ انًغتشفُبد 

انذس 

 انجُضبء
26-Nov-17 30-Nov-17 

  عُزًب 2األداء ثبعتخذاو تطجُمبد إداسح انزىدح انشبيهخ وتطىَش  Nov-17 30-Nov-17-26 ثبسَظ 

 3 أيغتشداو ظجظ رىدح يُبِ انششة-Dec-17 7-Dec-17 

 3 فُُُب يُهذ انتزشثخ انًبنُضَخ فٍ اإلداسح اإلعتشاتُزُخ-Dec-17 7-Dec-17 

 MRP وانًخبصٌ ـ انزىدح انشبيهخ فٍ إداسح انًشتشَبد  Dec-17 21-Dec-17-17 أيغتشداو 

 ًً17 يبنُضَب إداسح األصيخ األيُُخ طجمبً نُظبو انزىدح انؼبن-Dec-17 21-Dec-17 

 17 انمبهشح اإلثذاع وانتًُض فٍ اإلداسح فٍ ظم يُهذ انزىدح انشبيهخ-Dec-17 21-Dec-17 
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 17 ثبسَظ تخطُظ انمىٌ انؼبيهخ يٍ يُظىس إداسح انزىدح انشبيهخ-Dec-17 21-Dec-17 

 17 انمبهشح إػذاد انًشارغ انذاخهً نُظبو إداسح انزىدح-Dec-17 21-Dec-17 

 24 ثبسَظ اإلداسح اإلعتشاتُزُـخ نهزـىدح انشبيهـخ فً انًغتشفُبد وانمطبػبد انصحُخ-Dec-17 28-Dec-17 

 24 فُُُب انشلبثخ ػهً انزىدح فً يششوػبد انتشُُذ-Dec-17 28-Dec-17 

 24 يبنُضَب إداسح انزىدح انشبيهخ نهششكبد وانًُظًبد-Dec-17 28-Dec-17 

     


