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  (2016ستهدف لقسم التعليم المستمر لعام  ) البرنامج الم               

 (  2016/  3/  31ـــ  2016/  1/  3للمدة من )    
 

 شهر )كانون الثاني ( -1

 األجور نوع النشاط باأليامالمدة  التاريخ العنوان ت

1.  
 مجانا   ندوة  1 3/1/2016 إجراءات العملإصالح النظام المؤسساتي وتحسين أدائه وتبسيط 

2.  
 مجانا ورشة 1 4/1/2016 مخاطر تزوير أعمار الالعبين الرياضيين وأثارها القانونية 

3.  
 مجانا ورشة  1 7/1/2016 خلية األزمة ودورها في حل المشكالت المؤسسية

4.  
 دورة 5 14/1/2016 ـ 10/1 التحرير الصحفي 

 دينار ألف 25.000

5.  
 دورة 5 14/1/2016 ـ 10/1 المحاسبي للرواتب واألجور ومعالجة التغييرات واإلضافاتالنظام 

 ألف دينار 25.000

6.  
 دورة 5 14/1/2016ـ  10/1 الجودة  في المؤسسات وتطبيقاتها إدارة

 ألف دينار 25.000

7.  
 ألف دينار 50.000 دورة 10 19/1/2016ـ  10/1 . ( عمل متقدم السكرتارية وإدارة المكتب  ) أسلوب

8.  
 دينار ألف 75.000 دورة كفاءة موظفين  14 31/1/2016ــ  18/1 (المعدل ) دورة كفاءة موظفين 1960لسنة   24قانون الخدمة المدنية رقم

9.  
سامها اإلرشاد األكاديمي واإلرشاد التربوي ودورهما  في أداء الكليات وأق 

 العلمية وتأثيرهما على الطلبة
 8 26/1/2016ــ  19/1

 دينار ألف 50.000 دورة 

10.  
 ألف دينار 50.000 دورة  8 26/1/2016ـ  19/1 وصف وتوصيف الوظائف  وتطبيقاتها العملية

11.  
 ألف دينار 25.000 دورة 5 28/1/2016ـ    24/1 (7ــ  6)  النزاهة والشفافية في العمل اإلداري/ الترفيع من الدرجة
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 شهر )شباط (  -2

 ألف دينار 100.000 دورة واحد شهر  29/2/2016 ــ 1/2 اللغة االنكليزية ) دورة متوسطة (   .12

 ألف دينار 50.000 دورة 8 8/2/2016  ــ 1/2 . األولية اإلسعافات  .13

 مجانا   ورشة عمل 2 11/2/2016   ــ 10/2 السجالت والحسابات الختامية   .14

 ألف دينار 25.000 دورة 5 18/2/2016 ــ 14/2 بين واقع التطبيق وطموح الممارسة اإلنسانحقوق   .15

 ألف دينار 25.000 دورة 5 18/2/2016ـ   14/2 في البحث العلمي Spss تطبيقات برمجية    .16

17.  
 ألف دينار 25.000 ةدور 5 18/2/2016ــ   14/2 اللجان واالجتماعات  أعمالتنظيم ومتابعة 

18.  

/  2/  25ــ  2/  21 العلمي في الرسائل الجامعيةمناهج البحث 

2016 

 ألف دينار 25.000 دورة 5

19.  

/  2/  25ــ  2/  21 برنامج معالج الجداول ) مايكروسوفت اكسل ( 

2016 

 ألف دينار 25.000 دورة 5

 مجانا   ورشة 1 28/2/2016 في التصاميم الهندسية والتدقيق األداءورشة رفع   .20

 مجانا حلقة نقاش 1 29/2/2016 النفسية المؤثرة في الصحةالعوامل   .21
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 (  اذار شهر )  -3

 ندوة 1 1/3/2016 العنف األسري وتأثيره على المرأة العاملة .  .22
 مجانا  

 ألف دينار 25.000 دورة 5 10/3/2016ـ    6/3 الثقافة التنظيمية ودورها في االستعداد إلدارة  األزمات  .23

 ألف دينار 25.000 دورة 5 10/3/2016 ــ 6/3 اإلستراتيجية وطريقة إعدادهاالخطط   .24

 ألف دينار 25.000 دورة 5 10/3/2016   ـ 6/3 إدارة المشتريات وتطبيقاتها في العمل   .25

 ألف دينار 25.000 دورة 5 17/3/2016ــ   13/3 تطوير المهارات القيادية في منظور اإلدارة الحديثة  .26

 ألف دينار 25.000 دورة 5 17/3/2016  ـ 13/3 إعداد البحوث والدراساتمنهجية   .27

 ألف دينار 25.000 دورة 5 17/3/2016  ـ 13/3 تطوير مهارات اإلدارات الوسطى  .28

 ألف دينار 50.000 دورة 10 31/3/2016  ــ 22/3 التغيير والتطوير وإدارة اإلداري اإلصالح   .29

 مجانا ورشة 2 24/3/2016  ـ 23/3 بتقارير لجنة التدقيقصحة ودقة المعلومات الواردة   .30

 مجانا   ندوة  1  2016/  3/  27 تلوث المياه والمعالجات المصاحبة  .31

 مجانا   طاولة مستديرة  1 2016/  3/  29 تطبيقات البصمة الوراثية في الكشف عن ضحايا جريمة سبايكر  .32

 دورة 5 31/3/2016ــ  27/3 رفع األداء في العقود الهندسية  .33

 
 ألف دينار 25.000

 


