
مرکز اإلدارة الحدیثة للتدریب

العمل وورش ية التدر الدورات

٢٠١٦ ع الرا ع الر

امنامن
عقـاد فتـرة فتـرة اإلنعقـاد

ري  ال خ التار

Modern ManageMent training Center

ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

(١٤٣٧- ١٤٣٨) ري ال خ (٢٠١٦) - التار امليالدي خ التار

ر أكتو ر ش

امليالدي خ التار

امنامن

ر 02محرم 05محرم 01المنهج المتكامل في إستراتيجية كايزن اليابانية للتحسين المستمر ر 06أكتو 2500مسقطأكتو

ر 03محرم 06محرم 02المهارات اإلدارية والقيادية المتقدمة ر 07أكتو 3200إسطنبول أكتو

ر 02محرم 05محرم 01التحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي ر 06أكتو 2750صاللةأكتو

ر 02محرم 05محرم 01التحليل المالي والمحاسبي لشركات التأمين ر 06أكتو يأكتو 2750د

ر 02محرم 05محرم 01المهارات القانونية لغير القانونيين ر 06أكتو رةأكتو 2500القا

ر أكتو ر ش



ر 02محرم 05محرم 01تطوير وتنمية فنون االستشارات القانونية ر 06أكتو يأكتو 2750د

ر 02محرم 05محرم 01تنظيم وتخطيط القوى العاملة ر 06أكتو 2750مسقطأكتو

ر 02محرم 05محرم 01بروتوكول التعامل مع الشخصيات الهامة ر 06أكتو رةأكتو 2500القا

المهارات السلوكية والمهنية للعاملين في العالقات العامة 
واإلعالم

ر 02محرم 05محرم 01 ر 06أكتو يأكتو 2750د

ر 02محرم 05محرم 01كيفيــة التعـامــل مـع العمــالء والمـراجعيــن ر 06أكتو رةأكتو 2500القا

ر 02محرم 05محرم 01تحليل السوق لتنشيط المبيعات ر 06أكتو رةأكتو 2500القا

ر 02محرم 05محرم 01تكنولوجيا هندسة الصيانة والقدرة على التنبؤ بعملياتها ر 06أكتو رةأكتو 2500القا

ر 02محرم 05محرم 01أنواع األسواق المالية ومنتجاتها ر 06أكتو رةأكتو 2500القا

ر 10محرم 13محرم 09المهارات اإلشرافية لمدراء ورؤساء األقسام ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

المهارات الحديثة إلدارة وتحديد األولويات وإدارة الوقت وضغوط 
العمل

ر 09محرم 12محرم 08 ر 13أكتو اضأكتو 2500الر

التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية باستخدام الحاسب 
اآللى

ر 10محرم 13محرم 09 ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و



ر 09محرم 12محرم 08المحاسبة اإلدارية في إتخاذ القرارات ر 13أكتو اضأكتو 2500الر

ر 10محرم 13محرم 09تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

ر 09محرم 12محرم 08تنميـــة مهـــــارات أعضــاء اإلدارات القانونيـــة ر 13أكتو اضأكتو 2500الر

ر 10محرم 13محرم 09توصيف وتصنيف وتقييم الوظائف ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

ر 09محرم 12محرم 08حصر وتحليل الوظائف ر 13أكتو اضأكتو 2500الر ر 09محرم 12محرم 08حصر وتحليل الوظائف ر 13أكتو اضأكتو 2500الر

ر 10محرم 13محرم 09دور السكرتير في تنظيم وإدارة االجتماعات وإعداد المحاضر ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

ر 09محرم 12محرم 08فن إعداد و كتابة التقارير الفنية ر 13أكتو اضأكتو 2500الر

ر 10محرم 13محرم 09المهارات المتكاملة لمدراء العالقات العامة ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

ر 09محرم 12محرم 08بروتوكول وفن التعامل مع خدمة الشخصيات المهمة ر 13أكتو اضأكتو 2500الر

ر 10محرم 13محرم 09مهارات استخدام الهاتف حسب المعايير الدولية ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و



ر 09محرم 12محرم 08مهارات اإلتصال والتواصل ر 13أكتو اضأكتو 2500الر

ر 10محرم 13محرم 09دورة الترويج للمبيعات ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

ر 10محرم 13محرم 09توصيـــف المــــواد اإلنشائيـــة واختياراتها واعتمادها ر 14أكتو 3200اسطنبول أكتو

ر 10محرم 13محرم 09الدورة المتقدمة في أمن المنشآت الحيوية ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

ر 09محرم 12محرم 08السالمة والصحه المهنية طبقا لمواصفة األوشا ر 13أكتو اضأكتو 2500الر

ر 10محرم 13محرم 09إيداع األوراق المالية ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

ر 10محرم 13محرم 09الطرق الحديثة في المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين ر 14أكتو ملبور أكتو 3200و

ر 09محرم 12محرم 08المتطلبـات األساسيـة لنظـام السالمـة وصحـة الغذاء ر 13أكتو يأكتو 2500د

ر 16محرم 19محرم 15المحاسبة لغير المحاسبين ر 20أكتو 2500الدمامأكتو

ر 16محرم 19محرم 15المحاسبة والمراجعة وفق المعايير الدولية ر 20أكتو 2500جدةأكتو



ر 16محرم 19محرم 15صياغة و تدقيق وتحليل العقود ر 20أكتو 2500الدمامأكتو

ر 16محرم 19محرم 15دورة تدريب المدربين ر 20أكتو 2500الدمامأكتو

ر 16محرم 19محرم 15فن الخطابة ومهارات العرض والتقديم ر 20أكتو 2500الدمامأكتو

ر 16محرم 19محرم 15فنون تنظيم المؤتمرات والندوات ر 20أكتو 2500جدةأكتو

ر 16محرم 19محرم 15المهارات المتكاملة إلدارة المشاريع ر 20أكتو 2500الدمامأكتو ر 16محرم 19محرم 15المهارات المتكاملة إلدارة المشاريع ر 20أكتو 2500الدمامأكتو

ر 16محرم 19محرم 15تقنية االستقبال واإلرسال التلفزيوني الرقمي ر 20أكتو 2500الدمامأكتو

ر 16محرم 19محرم 15مهارات االتصال وقواعد اإلتيكيت وفن التعامل مع الهاتف ر 20أكتو 2500الدمامأكتو

ر 16محرم 19محرم 15مهارات االتصاالت الداخلية وتأكيد فاعليتها ر 20أكتو 2500مسقطأكتو

ر 16محرم 19محرم 15المراجعة و التفتيش على نظم السالمة وتقييم المخاطر ر 20أكتو 2500الدمامأكتو

ر 16محرم 19محرم 15مدير أمن أنظمة معلومات معتمد ر 20أكتو يأكتو 2750د



ر 16محرم 19محرم 15المسئولية االجتماعية للمدراء التنفيذيين ر 20أكتو اضأكتو 2500الر

ر 16محرم 26محرم 15دبلوم القانون الدولي ر 27أكتو يأكتو 5500د

ر 23محرم 26محرم 22اإلدارة اإلستراتيجية  ر 27أكتو 2500عّمانأكتو

ر 23محرم 26محرم 22المهارات المتكاملة في إدارة المشتريات و المخازن ر 27أكتو 2750عّمانأكتو

ر 23محرم 26محرم 22المهارات الهندسية وإدارة المشاريع ر 27أكتو 2500جدةأكتو

ر 23محرم 26محرم 22مهارات االتصال للسكرتارية والمساعدين اإلداريين ر 27أكتو 2750عّمانأكتو

ر 23محرم 26محرم 22مهــارات اإلتيكيـت والبـروتـوكـول والمـراسيــم ر 27أكتو 2750عّمانأكتو

ر 23محرم 26محرم 22فن البيع ومهارات اقناع العميل ر 27أكتو 2750عّمانأكتو

ر 23محرم 26محرم 22دراسة الجدوى االقتصادية وإدارة المشاريع الهندسية ر 27أكتو 2750عّمانأكتو

ر 23محرم 26محرم 22تبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة ر 27أكتو 2750عّمانأكتو



النظم الحديثة فى حراسة و تأمين المنشأت و تحقيق السيطرة 
االمنية

ر 23محرم 26محرم 22 ر 27أكتو 2500جدةأكتو

ر 23محرم 26محرم 22حركة االسهم وتداولها ر 27أكتو 2750عّمانأكتو

ر 30صفر 03محرم 29تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم وأساليب العمل اضنوفم 03أكتو 2500الر

ر 30صفر 03محرم 29مهارات االتصال وكيفية التعامل مع اآلخرين ينوفم 03أكتو 2750د

ر 30صفر 03محرم 29المهــارات المتكـاملــة في اإلحصـــاء ينوفم 03أكتو 2750د

ر 30صفر 03محرم 29دور أقسام العالقات العامة في التخطيط للحمالت اإلعالنية ينوفم 03أكتو 2750د

ر 30صفر 03محرم 29فن إجراء المقابالت الشخصية ينوفم 03أكتو 2750د

ر 30صفر 03محرم 29تأمين المنشآت من الحرائق واإلنفجارات 2750عّماننوفم 03أكتو

ر 30صفر 03محرم 29مهارات التعامل مع الزمالء وتقوية العالقات ينوفم 03أكتو 2750د

ر 30صفر 03محرم 29فنون إدارة التحقيق اإلدارى ينوفم 03أكتو 2750د



ر 30صفر 03محرم 29عمليات غسيل األموال وكيفية مكافحتها ينوفم 03أكتو 2750د

ر 30صفر 03محرم 29تخطيط عمليات التخزين والرقابة على المخزون 2750عّماننوفم 03أكتو

ر 30صفر 03محرم 29مراجعــة التصاميـــم المعمارية وتوصيـــــف المــــــــواد ينوفم 03أكتو 2750د

ر 30صفر 03محرم 29مهارات استخدام الهاتف للتسويق الفعال ينوفم 03أكتو 2750د

٢٠١٦ ع الرا ع ري الر ال خ الرسومالتار

بالدوالر

ان م

عقاد عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة

امليالدي خ التار

امنامن

2500الدمامنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06تقنيات التفكير االستراتيجي

4000برشلونةنوفم 11نوفم 07صفر 11صفر  07تنمية الوالء واالنتماء الوظيفي

اضنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06تنميه مهارات المراجع الداخلي 2500الر

2500صاللةنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية

2500الدمامنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06قياس و إدارة اآلداء البشري

بالدوالر عقاد
نوفم ر ش

عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة



2500مسقطنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06مهارات اآلتيكيت وفن التعامل مع الجمهور لمدراء المكاتب

2500صاللةنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06رعاية المهرجانات و المؤتمرات والمعارض

2500الدمامنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06مهارات التعامل مع الشخصيات المتنوعة و الصعبة

2500صاللةنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06مهارات التسويق وكيفية التعامل مع العمالء

2500الدمامنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06مسئوليات ومهام مفتشي المباني

2500الدمامنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظـم التدريب

ينوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06تطبيقات الصحة العامة والسالمة المهنية 2750د

رةنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06قواعد ومفهوم االلتزام للشركات المساهمة 2500القا

رةنوفم 10نوفم 06صفر 10صفر  06تقنيات إدارة ومراقبة المخزون 2500القا

2750مسقطنوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13دراسات الجدوى وتقييم المشروعات



ينوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية 2750د

2500جدةنوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13مبادىء إدارة الموارد البشرية لمشرفي ورؤساء األقسام

OSHA – ينوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13دورة األوشا 2750د

2500جدةنوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13مهارات الحفظ والفهرسة واألرشفة األلكترونية

تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع الفنية و الهندسية باستخدام 
MS Project

2500جدةنوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13
MS Project

2500جدةنوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13

2500مسقطنوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني المتقدم

3200أسطنبول نوفم 18نوفم 14صفر 18صفر  14معمل التحليل الجنائي والتحقيق في الجرائم المعلوماتية

2500جدةنوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13فن البروتوكول واالستقبال والضيافة

2500جدةنوفم 17نوفم 13صفر 17صفر  13مهارات العناية بالعمالء

5500أسطنبول نوفم 25نوفم 14صفر 25صفر  14دبلوم المهارات القيادية للمدير العصري



حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام صياغة الخريطة 
الذهنية لتوليد األفكار اإلبداعية

2500الدوحةنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20

ينوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20قانون العمل والتأمينات االجتماعية 2750د

رةنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20كتابة المذكرات والصياغات القانونية 2500القا

2500الدمامنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20مبادئ إدارة الموارد البشرية

مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها 
MS Outlook  باستخدام

2500الدمامنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20
MS Outlook  باستخدام

2500الدمامنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20فنون التواصل والتأثير في الجماهير

2500الدمامنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20مهارات بناء عالقات متميزة مع الزمالء

2500جدةنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20مهارات التفاوض أثناء اجتماعات البيع

2750مسقطنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20نظم التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتها

2500جدةنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20تنمية مسئول األمن والسالمة الصناعية

2500جدةنوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20فن اإلشراف علي عمليات المباني وإدارة وصيانة المرافق



ينوفم 24نوفم 20صفر 24صفر  20مخالفات اسواق المال بين الفهم والتطبيق 2750د

ول  02صفر  27مبادئ المحاسبة المهنية يع سم 01نوفم 27ر اضد 2500الر

ول  02صفر  27سلوكيات العمل فى اإلدارة الحديثة يع سم 01نوفم 27ر اضد 2500الر

ول  02صفر  27مهارات التفاوض وإبرام العقود وإتمام الصفقات يع سم 01نوفم 27ر اضد 2500الر

معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة فى المعامل 
والمختبرات

ول  02صفر  27 يع سم 01نوفم 27ر 2500الدمامد
والمختبرات

ول  02صفر  27مهــارات العـرض واإللقـــاء والتقـديـم يع سم 01نوفم 27ر اضد 2500الر

ول  02صفر  27مهارات السكرتارية وفن االتيكيت يع سم 01نوفم 27ر اضد 2500الر

ول  02صفر  27فنــــون إدارة التحقيــق اإلدارى يع سم 01نوفم 27ر 2750صاللةد

مهارات االتصال وبناء فرق العمل وتقيم األداء العاملين بإدارة 
العالقات العامة

ول  02صفر  27 يع سم 01نوفم 27ر اضد 2500الر

ول  02صفر  27نظام شكاوي العمالء - أداة لتطوير خدمة العمالء يع سم 01نوفم 27ر اضد 2500الر



٢٠١٦ ع الرا ع الر

امنامن

ول  05مبادىء اإلشراف الفعال يع ول  09ر يع سم 04ر سم 08د يد 2500د

ول  05مهارات االتصال الفعال يع ول  09ر يع سم 04ر سم 08د اضد 2500الر

ول  05مداخل التحليل المالي لغير المختصين يع ول  09ر يع سم 04ر سم 08د يد 2750د

ري  ال خ امليالديالتار خ انالتار م

عقاد
سم د ر ش

فتـرة اإلنعقـاد

الرسوم

بالدوالر عقـاد فتـرة

ول  06مهارات إعداد الحسابات الختامية يع ول  10ر يع سم 05ر سم 09د 3200اسطنبول د

ول  05مهارات تقييم العروض و الموردين يع ول  09ر يع سم 04ر سم 08د يد 2750د

ول  05مهارات المقابلة الشخصية والتحليل الوظيفي يع ول  09ر يع سم 04ر سم 08د 2500جدةد

ول  05مهارات تنظيم الوقت وإدارة الذات يع ول  09ر يع سم 04ر سم 08د 2500جدةد

ول  05مهارات التحرير واإلخراج الصحفي للعاملين في العالقات العامة يع ول  09ر يع سم 04ر سم 08د 2500جدةد

مراحل تطبيق المفاهيم المتقدمة للجودة الشاملة في إدارة 
المكاتب

ول  05 يع ول  09ر يع سم 04ر سم 08د 2500جدةد



مهارات التخطيط االستراتيجي للتحول المؤسسي نحو الجودة 
الشاملة

ول  12 يع ول  16ر يع سم 11ر سم 15د يد 2500د

ول  12مهارات اإلعمال المحاسبية والمالية البطال التطوير يع ول  16ر يع سم 11ر سم 15د يد 2750د

ول  12مهارات رجال األمن و إدارة األزمات األمنية يع ول  16ر يع سم 11ر سم 15د اضد 2500الر

ول  19مهارات القيادة اإلدارية الحديثة يع ول  23ر يع سم 18ر سم 22د الشيخد 2500شرم

ول  19مهارات القيادة وبناء فرق العمل يع ول  23ر يع سم 18ر سم 22د يد 2500د

ول  19نظم التخطيط والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبيقاتها يع ول  23ر يع سم 18ر سم 22د الشيخد 2750شرم

ول  19نظم المعلومات المحاسبية في ظل الجودة الشاملة يع ول  23ر يع سم 18ر سم 22د يد 2750د

ول  19مهارات صياغة و كتابة المستندات و المذكرات القانونية يع ول  23ر يع سم 18ر سم 22د يد 2750د

ول  19دبلوم المهارات المتكاملة للسكرتير العصري يع ول  30ر يع سم 18ر سم 29د 5000الدمامد

ول  26مهارات تنمية العمل الجماعي ول  30بيع سم 25بيع سم 29د اضد 2500الر

ول  26تكنولوجيا اإلبداع والتميز وإدارة التغيير والتطوير المستمر يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د 2500صاللةد



ول  26وثائــق التأمـــين على الحيــــاة يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د اضد 2500الر

ول  26ورشة عمل - الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د اضد 2500الر

ول  26مهارات منسقي التدريب واختيار برامج التدريب يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د يد 2750د

ول  26مهارات كتابة الرسائل والتقارير اإلدارية يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د يد 2750د

Ms Project ول  26برمجة ومتابعة المشاريع باستخدام يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د يد 2750د Ms Project ول  26برمجة ومتابعة المشاريع باستخدام يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د يد 2750د

ول  26مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم للقادة يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د يد 2750د

ول  26مهارات كتابة التقارير اإلعالمية يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د يد 2750د

ول  26مهارات رجل المبيعات المحترف يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د اضد 2500الر

ول  26مهارات التدقيق على الجـودة يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د اضد 2500الر

هندسة وضبط الجودة الهندسة الميكانيكية – هندسة تكييف 
الهواء والتهوية

ول  26 يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د اضد 2500الر

ول  26كتابة وصياغة العقود والمناقصات التجارية يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د رةد 2500القا



ول  26منتجات األسواق المالية يع ول  30ر يع سم 25ر سم 29د يد 2750د

www.mmtc.edu.sa

info@mmtc.edu.sa




