
مرکز اإلدارة الحدیثة للتدریب

العمل وورش ية التدر الدورات

( - املغرب ردن  - ( مصر ية العر الدول

امنامن

امليالدي خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر
ري  ال خ التار

يناير ر ش
عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة

Modern ManageMent training Center

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

امنامن

ي 07إدارة  شؤون الموظفين (تحفيز، توبيخ، تعديل) الثا يع ي 11ر الثا يع رةيناير  21يناير 17ر 2500القا

ي 07إدارة المخاطــــر التأمينيــــة الثا يع ي 11ر الثا يع رةيناير  21يناير 17ر 2500القا

ي 07إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الثا يع ي 11ر الثا يع رةيناير  21يناير 17ر 2500القا

٢٠١٦ ول ع الر

امنامن

ول  09التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمدراء جمادى
 جمادى  05

ول 
اير  14 اير  18ف الشيخف 2750شرم

عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة

يناير ر ش

ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر
اير ف

ري  ال خ امليالديالتار خ التار



ول  09النظريات الحديثة لتقييم األداء جمادى
 جمادى 05

ول 
اير  14 اير  18ف رةف 2750القا

ول  09السلوك الدبلوماسي وفن االتكيت والبروتوكول جمادى
 جمادى 05

ول 
اير  14 اير  18ف رةف 2500القا

ول  09إدارة المشاريع الهندسية الحديثة جمادى
 جمادى 05

ول 
اير  14 اير  18ف رةف 2750القا

ول  16إدارة المشاريع الهندسية الحديثة جمادى
 جمادى 12

ول 
اير  21 اير  25ف رةف 2500القا

ول  16إدارة المعرفه واالدارة االلكترونيه وتحدياتهما جمادى
 جمادى 12

ول 
اير  21 اير  25ف رةف 2500القا ول 

ول  23الدبلوم المهني إلدارة قنوات البيع جمادى
 جمادى 12

ول 
اير  21 رةمارس  03ف 4000القا

٢٠١٦ ول ع الر

امنامن

ول  26األوراق المالية الرئيسية والمشتقة جمادى
 جمادى 01

خر
رةمارس 10مارس 06 2500القا

خر 18الطرق الحديثة فى التحفيز لتحسين األداء جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

خر 18البرنامج المهني في التأمينات االجتماعية جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

الرسوم

بالدوالر
مارس ر ش

فتـرة اإلنعقـاد

ان م

عقاد
ري  ال خ امليالديالتار خ التار

عقـاد فتـرة



خر 18الجوانب القانونية فى مجال التحقيق وتوقيع الجزاءات جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

تطــوير وتنميــة الموارد البشريـــة وإعــداد الخطط والموازنات 
التدريبيـــة

خر 18 جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2750القا

خر 18السكرتاريــــة االلكترونيــــة جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

خر 18التخطيط والتحليل لنتائج التقارير للوصول للمستهدف التجاري جمادى
 جمادى 22

خر
الشيخمارس 31مارس 27 2750شرم

تـخطيط و جـــدولــة أعمــال الصيــانـــة الشاملــة لتطـوير 
ورفــع كفاءتها وتقييـــم عملياتهـا

خر 18 جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

ورفــع كفاءتها وتقييـــم عملياتهـا
خر 18 جمادى

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

خر 18خدمة العمالء النشأة والتطوير جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

خر 18األسس الحديثة في إدارة المشاريع جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

خر 18المقاالت و التقارير الصحفية جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

خر 18التحقيق واالستجواب األمني جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

خر 18الرقابة واالشراف علي التداوالت جمادى
 جمادى 22

خر
الشيخمارس 31مارس 27 2750شرم



خر 18برنامج إستراتيجية أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونية جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2750القا

خر 18اإلدارة المتقدمة للصيانة جمادى
 جمادى 22

خر
رةمارس 31مارس 27 2500القا

خر 18دبلوم إعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي جمادى
 جمادى 29

خر
ل 07مارس 27 رةأبر 4000القا

العمل وورش ية التدر الدورات

٢٠١٦ ي الثا ع الرسومالر ري  ال خ امليالديالتار خ انالتار م

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

٢٠١٦ ي الثا ع الر

امنامن

خر 25دبلوم إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية ل 03رجب 07جمادى تم 30أبر رةس 4000القا

ل 10رجب  07رجب  03المبادئ السبعة لبناء القيادة والرؤية اإلستراتيجية اإلبداعية تم 29أبر 2750عمانس

التحليل االستراتيجي للخطط المالية والتشغيلية في شركات 
الخدمات والشركات الصناعية

ل 10رجب  07رجب  03 تم 29أبر 2750عمانس

ل 10رجب  07رجب  03المهارات الحديثة إلعداد العقود اإلدارية وتجنب األخطاء الشائعة تم 29أبر 2750عمانس

فتـرة اإلنعقـاد

الرسوم

بالدوالر
ل أبر ر ش

عقـاد فتـرة

ري  ال خ امليالديالتار خ انالتار م

عقاد



ل 10رجب  07رجب  03التعامل االمني مع المظاهرات و االعتصامات تم 29أبر رةس 2750القا

القواعد المنظمة لعمل الصناديق االستثمارية المتعلقة بشركات 
الوساطة

ل 10رجب  07رجب  03 تم 23أبر رةس 2500القا

ل 17رجب  14رجب  10المعرفة باللوائح التنظيمية للسوق المالية وتطبيقاتها تم 29أبر 2750عمانس

ل 24رجب  21رجب  17اإلدارة اإلستراتيجية  ر 27أبر رةأكتو 2500القا

ل 24رجب  21رجب  17مدير أمن أنظمة معلومات معتمد ر 20أبر رةأكتو 2500القا

ل 24رجب  21رجب  17المتطلبـات األساسيـة لنظـام السالمـة وصحـة الغذاء ر 13أبر رةأكتو 2500القا

ل 24رجب  28رجب  17دبلوم القانون الدولي ر 27أبر رةأكتو 4000القا

٢٠١٦ ي الثا ع الر

امنامن

رةمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم وأساليب العمل 2500القا

مايو ر ش

ان م

عقاد
امليالدي خ التار

عقـاد فتـرة فتـرة اإلنعقـاد

الرسوم

بالدوالر
ري  ال خ التار



رةمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24المهــارات المتكـاملــة في اإلحصـــاء 2500القا

رةمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24صياغة و تدقيق وتحليل العقود 2500القا

رةمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24توصيف وتصنيف وتقييم الوظائف 2500القا

رةمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24فن إعداد و كتابة التقارير الفنية 2500القا

رةمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24بروتوكول وفن التعامل مع خدمة الشخصيات المهمة 2500القا رةمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24بروتوكول وفن التعامل مع خدمة الشخصيات المهمة 2500القا

رةمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24إيداع األوراق المالية 2500القا

2750عمانمايو 05مايو 01رجب  28رجب  24حركة االسهم وتداولها

الشيخمايو 12مايو 08شعبان 05شعبان 01دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 2750شرم

الشيخمايو 12مايو 08شعبان 05شعبان 01كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية 2750شرم

رةمايو 12مايو 08شعبان 05شعبان 01تأمين المنشآت من الحرائق واإلنفجارات 2500القا



رةمايو 12مايو 08شعبان 05شعبان 01تخطيط عمليات التخزين والرقابة على المخزون 2750القا

الشيخمايو 19مايو 15شعبان 12شعبان 08قواعد ومفهوم االلتزام للشركات المساهمة 2750شرم

رةمايو 19مايو 15شعبان 12شعبان 08معمل التحليل الجنائي والتحقيق في الجرائم المعلوماتية 2500القا

رةمايو 26مايو 22شعبان 19شعبان 15نظم التخطيط والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبيقاتها 2500القا

رةمايو 26مايو 22شعبان 19شعبان 15مهارات تقييم العروض و الموردين 2500القا رةمايو 26مايو 22شعبان 19شعبان 15مهارات تقييم العروض و الموردين 2500القا

رةمايو 26مايو 22شعبان 19شعبان 15مبادئ إدارة الموارد البشرية 2500القا

مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها 
MS Outlook  باستخدام

رةمايو 26مايو 22شعبان 19شعبان 15 2500القا

مهارات االتصال وبناء فرق العمل وتقيم األداء العاملين بإدارة 
العالقات العامة

رةمايو 26مايو 22شعبان 19شعبان 15 2750القا

هندسة وضبط الجودة الهندسة الميكانيكية – هندسة تكييف 
الهواء والتهوية

رةمايو 26مايو 22شعبان 19شعبان 15 2500القا

رةمايو 26مايو 22شعبان 19شعبان 15منتجات األسواق المالية 2500القا



2750عمانيونيو 02مايو 29شعبان 26شعبان 22مهارات تنمية العمل الجماعي

2750عمانيونيو 02مايو 29شعبان 26شعبان 22ورشة عمل - الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية

2750عمانيونيو 02مايو 29شعبان 26شعبان 22مهارات المقابلة الشخصية والتحليل الوظيفي

2750عمانيونيو 02مايو 29شعبان 26شعبان 22مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم للقادة

العمل وورش ية التدر (١٤٣٧- ١٤٣٨)الدورات ري ال خ (٢٠١٦) - التار امليالدي خ التار

٢٠١٦ الثالث ع الر

امنامن

الشيخيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12إستراتيجيات صناعة القرار 2500شرم

2750عّمانيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال المالي

رةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12المهارات المتقدمة لمقابالت التوظيف 2750القا

رةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12إعــداد وكتـابــة التقـاريــر والمذكرات والمراسالت الدبلوماسية 2750القا

فتـرة اإلنعقـاد
يوليو

عقـاد فتـرة

الرسوم

بالدوالر
امليالدي خ التار ري  ال خ انالتار م

عقاد



رةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12األساليب الحديثة لتنمية العالقات العامة 2750القا

الشيخيوليو 28يوليو 24شوال 23شوال 19التخـطيـــط اإلستراتيجي ومهارات التفكير اإلبداعي 2500شرم

القعدة 01شوال 26االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

القعدة 01شوال 26األساليب الفعالة إلدارة المواقع وتخطيط وجدولة المشاريع رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

القعدة 01شوال 26التعامل مع شكاوي واعتراضات العمالء رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2500القا

القعدة 01شوال 26استراتيجيات التسويق والمبيعات رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2500القا

القعدة 01شوال 26التمديدات المائية وشبكات الصرف للمباني رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2500القا

القعدة 01شوال 26أساليب التزييف والتزوير رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

البرنامج المتكامل فى الرقابة على أدوات وإجراءات األسواق 
المالية

القعدة 01شوال 26 رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

القعدة 01شوال 26أمن وسالمة المعلومات والشبكات رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا



القعدة 01شوال 26إدارة المشتريات والعقود اللوجستية رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

٢٠١٦ الثالث ع الر

امنامن

القعدة 04التفكير اإلستراتيجي للقيادات العليا القعدة  08ذو رةأغسطس 11أغسطس 07ذو 2500القا

القعدة 11التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال القعدة  15ذو الشيخأغسطس 18أغسطس 14ذو 2750شرم

القعدة 19البرنامج المتكامل لمحاسبة التكاليف في شركات االتصاالت القعدة  23ذو اأغسطس 26أغسطس 22ذو الن 3200از

امليالدي خ الرسومالتار

بالدوالر عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة

ان م

عقاد
ري  ال خ التار

أغسطس ر ش

القعدة 19البرنامج المتكامل لمحاسبة التكاليف في شركات االتصاالت القعدة  23ذو اأغسطس 26أغسطس 22ذو الن 3200از

العالقات العامة وفقا للمعاير الجودة الشاملة واإلدارة 
االلكترونية المعاصرة

القعدة 19 القعدة  23ذو اأغسطس 26أغسطس 22ذو الن 3200از

القعدة 19تحليل المهام الوظيفية والوصف الوظيفي وتقييم العمل القعدة  23ذو اأغسطس 26أغسطس 22ذو الن 3200از

٢٠١٦ الثالث ع الر

امنامن

ة 03اإلدارة الفعالة للمستودعات وتخطيط المخازن ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س الشيخس 2750شرم

فتـرة اإلنعقـاد
تم س ر ش

عقـاد فتـرة

امليالدي خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر
ري  ال خ التار



ة 03الرقابة واالشراف علي التداوالت ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س رةس 2500القا

ة 03االشراف األمني ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س الشيخس 2750شرم

ة 03التخطيط والتحليل لنتائج التقارير للوصول للمستهدف التجاري ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س الشيخس 2750شرم

تـخطيط و جـــدولــة أعمــال الصيــانـــة الشاملــة لتطـوير 
ورفــع كفاءتها وتقييـــم عملياتهـا

ة 03 ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س رةس 2500القا

ة 03بروتوكول التعامل مع الهاتف لجميع الموظفين ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س الشيخس 2750شرم

ة 03التميز في إدارة المشتريات والعطاءات والتفاوض الشرائي ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س رةس 2500القا

ة  17دبلوم اإلعالم ا ة  28ذو ا تم 18ذو تم 29س رةس 4500القا

ة  24اإلستراتجيات المتقدمة للعقود والمناقصات ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س رةس 2500القا



العمل وورش ية التدر الدورات

٢٠١٦ ع الرا ع الر

امنامن

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

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

ري  ال خ التار

ر أكتو ر ش

امليالدي خ التار

عقـاد فتـرة فتـرة اإلنعقـاد

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

ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

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

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



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

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

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

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



٢٠١٦ ع الرا ع الر

امنامن

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

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

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

الرسوم

بالدوالر
نوفم ر ش

عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة

امليالدي خ التار ري  ال خ انالتار م

عقاد

٢٠١٦ ع الرا ع الر

امنامن

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

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

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

سم د ر ش
عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة

ان م

عقاد
ري  ال خ امليالديالتار خ الرسومالتار

بالدوالر

info@mmtc.edu.sa
www.mmtc.edu.sa




