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 تعليمات الدورة

 الدورات التدریبیة جمیعھا عبر المنصة االلكترونیة . . ١

ساعات یومیا اي  ٣بواقع تدریبیة ) ساعة ١٥. عدد ساعات الدورة التي مدتھا خمسة ایام  (٢
 ستراحة .افترة تتخللھا  الساعة السابعة مساءً  –) وحدة ومن الساعة الرابعة عصرا ١.٥مایعادل (

ساعات یومیا اي  ٣بواقع تدریبیة ) ساعة  ٣٠. عدد ساعات الدورة التي مدتھا عشرة ایام  (٣
 استراحة .فترة تتخللھا  الساعة السابعة مساءً  –) وحدة ومن الساعة الرابعة عصرا ٣مایعادل (

یا اي ساعات یوم ٣بواقع تدریبیة ) ساعة  ٦٠. عدد ساعات الدورة التي مدتھا شھر كامل (٤
 استراحة .فترة تتخللھا  الساعة السابعة مساءً  –) وحدة ومن الساعة الرابعة عصرا ٦مایعادل (

في المركــز  دریبــة التــلذا یرجى مراجعة شعب، تسدید اجور الدورة قبل موعد انعقاد الدورة  .٥
بان عدد المقاعد محدود . علما الثالثاء) من كل اسبوع  لتسدید المبلغ –االثنین  - ام ( االحدــلالی

 وستكون االفضلیة لمن یكمل اجراءات التسجیل وتسدید االجور.

 % من عدد ساعات البرنامج التدریبي مھما كانت الظروف.٩٠.یجب حضور المتدرب الیقل عن ٦

 یجب ان ینفذ المتدرب كافة التمارین التي یطلبھا منھ المدرب في اطار البرنامج التدریبي. .٧

لتمارین التي ل ختبار الدورة الكتروني في اخر یوم من الدورة ، فضالً عن وضع درجة. یكون ا٨ 
 لحضور . ویكون توزیع الدرجة كاالتي :لأعطیت في اثناء المحاضرات ودرجة 

التمارین الجماعیة 
 والفردیة

 درجة االجتیاز االجمالي االختبار التحریري الحضور

٦٠ %١٠٠ %٥٠ %٢٥ %٢٥% 
 

تدرب الشھادة بعد اجتیاز الدورة التدریبیة وفق الشروط السابقة على ان یحصل على . یستحق الم٩
 %.٦٠درجة ال تقل عن 

وشھادة بعد استیفاءه شروط الدورة وبعد مدة التقل عن  مشاركة تأیید . یتم تزوید المشارك بكتاب١٠
االلكتروني الخاص اسبوعین من انتھاء الدورة وستكون كتب المشاركة والشھادة متاحة عبر الصف 

 .بالدورة او الحصول على الكتب والشھادات ورقیا من المركز

 %.١٥. تم تخفیض اجور الدورات االلكترونیة بنسبة ١١
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الدورات االدارية لشهر تشرين االول

 دورات الحاسوب شهر تشرين االول  

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٨/١٠/٢٠٢٠-٤  Microsoft Excel ولالجدا برنامج اساسیات  ١ 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٨/١٠/٢٠٢٠-٤  ٢ matlab برنامج اساسیات 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٥/١٠/٢٠٢٠-١١  Google drive ٣ 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٥/١٠/٢٠٢٠-١١  ٤ TORA الحلول المثلى باستعمال برنامج 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٨  Microsoft Word برنامجمھارات الطباعة السریعة ل  ٥ 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٨  ٦ )Machine learningمدخل الى تعلیم االالت ( 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥  ادارة منصة الكوكل التعلیمیة االلكترونیة 
)class room( 

٧ 

ة وثالثون الف دینارثمانی ٣٨٠٠٠  ٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥  ٨ قواعد البیانات وتطبیقھا باستخدام مایكروسوفت اكسس 

 

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور
 ١ في المخاطبات االداریة فن تحریر الكتب الرسمیة ٨/١٠/٢٠٢٠-٤ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ٢ الیات تبسیط اجراءات العمل ٨/١٠/٢٠٢٠-٤ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ٣ نظام االرشفة االلكترونیة ٨/١٠/٢٠٢٠-٤ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ٤ التخطیط االستراتیجي ٨/١٠/٢٠٢٠-٤ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ٥ فن السكرتاریة وادارة المكتب ١٥/١٠/٢٠٢٠-١١ الف دینارثمانیة وثالثون  ٣٨٠٠٠

 ٦ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات ١٥/١٠/٢٠٢٠-١١ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ٧ السالمة المھنیة ١٥/١٠/٢٠٢٠-١١ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ٨ رة الموارد البشریةمشكالت وحلول ادا ١٥/١٠/٢٠٢٠-١١ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ٩ فن التفاوضمھارات  ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٨ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ١٠ ادارة المراسم والبروتوكوالت ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٨ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ١١ مھارات اعداد وكتابة التقاریر الفنیة ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٨ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ١٢ القیادة االداریة والتغییر ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٨ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠
قیادة مجموعات العمل عن طریق تطویر روح 

 المبادرة واالبداع
١٣ 

 ١٤ ادارة المشاریع ٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠

 ١٥ كیفیة تنظیم السجالت ٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥ ون الف دینارثمانیة وثالث ٣٨٠٠٠

 ١٦ ادارة الجودة ٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠



 

٤ 
 

 

الدورات المالية والمحاسبية شهر تشرين االول

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٨/١٠/٢٠٢٠-٤  ١ تاھیل امناء المخازن 

دینارثمانیة وثالثون الف  ٣٨٠٠٠  ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٨  ٢ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

 

 الدورات القانونية شهر تشرين االول  

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٨/١٠/٢٠٢٠-٤  ١ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٥/١٠/٢٠٢٠-١١  ٢ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٨ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ٣ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥  ٤ قانون انضباط موظفي الدولة 

 

 دورات تطوير اللغة االنكليزية شهر تشرين االول  

 
راالجو  ت عنوان الدورة تاریخھا 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٥/١٠/٢٠٢٠-١١  ١ دورة في اللغة االنكلیزیة للمستوى المبتدأ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥  ٢ دورة في اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 
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 الدورات االدارية لشهر تشرين الثاني 

راالجو  ت عنوان الدورة تاریخھا 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٥/١١/٢٠٢٠-١  ١ فن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات االداریة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٥/١١/٢٠٢٠-١  ٢ الیات تبسیط اجراءات العمل 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٥/١١/٢٠٢٠-١  ٣ نظام االرشفة االلكترونیة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٥/١١/٢٠٢٠-١  ٤ التخطیط االستراتیجي 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٢/١١/٢٠٢٠-٨  ٥ فن السكرتاریة وادارة المكتب 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٢/١١/٢٠٢٠-٨  ٦ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٢/١١/٢٠٢٠-٨  ٧ السالمة المھنیة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٢/١١/٢٠٢٠-٨  ٨ مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-١٥  ٩ فن التفاوضمھارات  

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-١٥  ١٠ ادارة المراسم والبروتوكوالت 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-١٥  ١١ مھارات اعداد وكتابة التقاریر الفنیة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-١٥  ١٢ القیادة االداریة والتغییر 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-٢٢  
قیادة مجموعات العمل عن طریق تطویر روح 

 المبادرة واالبداع
١٣ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-٢٢  ١٤ ادارة المشاریع 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-٢٢  ١٥ كیفیة تنظیم السجالت 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-٢٢  ١٦ ادارة الجودة 
 

 

 دورات الحاسوب شهر تشرين الثاني  

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٥/١١/٢٠٢٠-١  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسیات  ١ 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٥/١١/٢٠٢٠-١  ٢ matlab برنامج اساسیات 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٢/١١/٢٠٢٠-٨  Google drive ٣ 
ارثمانیة وثالثون الف دین ٣٨٠٠٠  ١٢/١١/٢٠٢٠-٨  ٤ TORA الحلول المثلى باستعمال برنامج 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-١٥  Microsoft Word برنامجمھارات الطباعة السریعة ل  ٥ 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-١٥  ٦ )Machine learningمدخل الى تعلیم االالت ( 

الف دینار ثمانیة وثالثون ٣٨٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-٢٢  ادارة منصة الكوكل التعلیمیة االلكترونیة 
)class room( 

٧ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-٢٢  ٨ قواعد البیانات وتطبیقھا باستخدام مایكروسوفت اكسس 



 

٦ 
 

 الدورات المالية والمحاسبية شهر تشرين الثاني  

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٥/١١/٢٠٢٠-١  ١ النظام المحاسبي الموحد 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-١٥  ٢ تاھیل امناء المخازن 

الدورات القانونية شهر تشرين الثاني

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٥/١١/٢٠٢٠-١ اغة القانونیة لمحضر التحقیق االداريالصی   ١ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٢/١١/٢٠٢٠-٨  ٢ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-١٥ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ٣ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-٢٢ نضباط موظفي الدولةقانون ا   ٤ 

 دورات تطوير اللغة االنكليزية شهر تشرين الثاني

 
 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور

الف دینارسین خم ٥٠٠٠٠  
١٢/١١/٢٠٢٠-٨  

مھارات كتابة البحث العلمي باللغة 
 االنكلیزیة

١ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-٢٢ ألمستوى المبتددورة في اللغة االنكلیزیة ل   ٢ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

٧ 
 

 

 

الدورات االدارية لشهر كانون االول

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٠/١٢/٢٠٢٠-٦  ١ فن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات االداریة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٠/١٢/٢٠٢٠-٦  ٢ الیات تبسیط اجراءات العمل 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٠/١٢/٢٠٢٠-٦  ٣ نظام االرشفة االلكترونیة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٠/١٢/٢٠٢٠-٦  ٤ التخطیط االستراتیجي 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣  ٥ فن السكرتاریة وادارة المكتب 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣  ٦ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣  ٧ السالمة المھنیة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣  ٨ مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-٢٠  ٩ فن التفاوضمھارات  

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-٢٠  ١٠ ادارة المراسم والبروتوكوالت 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-٢٠  ١١ مھارات اعداد وكتابة التقاریر الفنیة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-٢٠  ١٢ القیادة االداریة والتغییر 

دینار ثمانیة وثالثون الف ٣٨٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٧ قیادة مجموعات العمل عن طریق تطویر روح  
 المبادرة واالبداع

١٣ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٧  ١٤ ادارة المشاریع  

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٧  ١٥ كیفیة تنظیم السجالت 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٧  ١٦ ادارة الجودة  

 

 دورات الحاسوب شهر كانون االول

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٠/١٢/٢٠٢٠-٦  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسیات  ١ 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٠/١٢/٢٠٢٠-٦  ٢ matlab برنامج اساسیات 
ثون الف دینارثمانیة وثال ٣٨٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣  Google drive ٣ 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣  ٤ TORA الحلول المثلى باستعمال برنامج 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-٢٠  Microsoft Word برنامجمھارات الطباعة السریعة ل  ٥ 
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-٢٠  ٦ )Machine learningمدخل الى تعلیم االالت ( 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٧  ادارة منصة الكوكل التعلیمیة االلكترونیة 
)class room( 

٧ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٧  ٨ قواعد البیانات وتطبیقھا باستخدام مایكروسوفت اكسس 



 

٨ 
 

الدورات المالية والمحاسبية لشهر كانون االول

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٠/١٢/٢٠٢٠-٦  ١ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-٢٠  ٢ النظام المحاسبي الموحد 
 

 الدورات القانونية لشهر كانون االول 

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور
ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٠/١٢/٢٠٢٠-٦  ١ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري  

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣  ٢ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة  

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-٢٠ االجراءات والضمانات –مین الموظف العام تض   ٣ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٧  ٤ قانون انضباط موظفي الدولة  
 

 

 دورات تطوير اللغة االنكليزية لشهر كانون االول

 
 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣ االنكلیزیة للمستوى المتوسط دورة في اللغة   ١ 

الف دینارسین خم ٥٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٧  ٢ مھارات كتابة البحث العلمي باللغة االنكلیزیة 
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١٠ 
 

 

 دورة القيادات الوسطى لمدة شهر كامل  

 

 دورة سالمة اللغة العربية في المخاطبات االدارية  

 

دورات ادارية لمدة اسبوعين 
 

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور

ستة وسبعون الف دینار ٧٦٠٠٠  ٢٢/١٠/٢٠٢٠-١١ االتجاھات الحدیثة الدارة الموارد البشریة في ظل  
الحاضرة والمستقبل المتغیرات  ١ 

ستة وسبعون الف دینار ٧٦٠٠٠  ١٩/١١/٢٠٢٠-٨  ٢ قیادة الموارد البشریة االستراتیجیة 
ستة وسبعون الف دینار ٧٦٠٠٠  ٢٤/١٢/٢٠٢٠-١٣  ٣ االدارة االستراتیجیة ووضع خطط االعمال ومتابعتھا 

 
   (اسبوعين)  TOTدورة تدريب المدربين

 ت عنوان الدورة تاریخھا االجور
مائة والفا دینار  ١٠٢٠٠٠  ١٥/١٠/٢٠٢٠-٤  ١ TOTدورة تدریب المدربین  
مائة والفا دینار  ١٠٢٠٠٠  ٢٦/١١/٢٠٢٠-١٥  ٢ TOTدورة تدریب المدربین  
مائة والفا دینار  ١٠٢٠٠٠  ١٧/١٢/٢٠٢٠-٦  ٣ TOTدورة تدریب المدربین  

 

 ظة/وحمل

) وحدات تعلیم ٤ا اي ما یعادل (ساعات یومی ٤) ساعة بواقع ٤٠( TOTعدد ساعات دورة  -١
 مستمر.

 تتخللھا استراحة . الدورة من الساعة الرابعة عصرا ولغایة التاسعة مساءً  -٢

 االجور تاریخ الدورة اسم الدورة ت
٥/١١/٢٠٢٠ -١١/١٠ القیادات الوسطى ١ مائة وستة االف دینار ١٠٦٠٠٠   
الوسطىالقیادات  ٢  ١٧/١٢/٢٠٢٠-٢٢/١١ مائة وستة االف دینار ١٠٦٠٠٠   

 االجور تاریخ الدورة اسم الدورة ت
سالمة اللغة العربیة في المخاطبات  .١

 االداریة 
٢٩/١٠/٢٠٢٠-٢٥ ف دینارثمانیة وثالثون ال ٣٨٠٠٠   

سالمة اللغة العربیة في المخاطبات  .٢
 االداریة 

١٧/١٢/٢٠٢٠-١٣ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠   


