
Training Programالبرنامج التدريبي
مدة البرنامج/ 
ساعة تدريبية

Duration\Hour
Date/ التاريخ

  ICT Training Courses دورات تدريبية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

مدير أنظمة معتمد من 
شركة ريدهات العالمية 

Red Hat Certified System Admin-
istrator (RHCSA) -V7

802017-02-01

2017-07-01

مهندس معتمد من شركة 
ريدهات العالمية 

Red Hat Certified Engineer

(RHCE) -V7

1202017-04-01

مبرمج جافا معتمد من شركة 
اوراكل 

Oracle Certified Java Program-
mer- SE7

802017-03-01

مطور تطبيقات معتمد من 
شركة أوراكل

Oracle Certified Professional 
(OCP)-11g

1202017-03-01

مدير قواعد بيانات معتمد 
من شركة أوراكل 

Oracle Database Administration 
(DBA)-11g

1202017-02-01

2017-08-01

الشهادة الدولية لقيادة 
الحاسوب 

International Computer Driving 
License (ICDL) 2007-2010 

602017-01-01

2017-04-01

مطور تطبيقات الهاتف 
المحمول – اندرويد 

Android Mobile Application 
Developer 

502017-02-01

شهادة مخترق انظمة 
اخالقي معتمد من شركة 

 MILe2

Certified Ethical Hacker (CEH)502017-04-01

2017-10-01

فاحص جرائم الكترونية 
MILe2 معتمد  من شركة

Certified Digital Forensics Exam-
iner  (CDFE)

402017-05-01

مهندس فحص االختراقات 
 MILe2 معتمد من شركة

Certified Penetration Testing 
Engineer (CPTE)

402017-06-01

مهندس  معالجة الحوادث 
MILe2 معتمد من شركة

Certified Incident Handling Engi-
neer (CIHE)

402017-09-01

Administrative Skills Courses دورات تدريبية في تطوير المهارات االدارية

Human Resource Management302017-02-01إدارة الموارد البشرية

Report Writing302017-02-01إعداد التقارير

Time Management 202017-03-01ادارة الوقت 

Social Media 202017-01-01وسائل التواصل االجتماعي 

Strategic Planning302017-04-01التخطيط االستراتيجي 

Customer Service  302017-02-01خدمة الزبائن والعمالء 
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Training Programالبرنامج التدريبي
مدة البرنامج/ 
ساعة تدريبية

Duration\Hour
Date/ التاريخ

 Languages Training Courses دورات تدريبية في اللغات

دورة لغة انجليزية / كافة 
المستويات 

English Course / 3 levels 302017-02-01

Pitman English 1202017-03-01 دورة بيتمان للغة اإلنجليزية 

English Conversation 302017-02-01دورة محادثة لغة انجليزية 

دورة الترجمة القانونية للغة 
إنجليزية

Legal English Translation 302017-02-01

Hebrew language302017-02-01دورة لغة عبرية

French Language302017-04-01دورة لغة فرنسية

دورة اللغة العربية لغير 
الناطقين بها 

Arabic language for non-native 
speakers

302017-04-01

 Professional Diploma Accredited by MOEHEالدبلومات المهنية معتمدة من وزارة التعليم العالي

الدبلوم المهني المتخصص 
 في المهارات االدارية 

Administrative Skills Professional 
Diploma

سنة دراسية كاملة

One Year

2017-02-01

الدبلوم المهني المتخصص 
في السكرتاريا الحديثة وإدارة 

المكاتب.

Secretarial and Office Manage-
ment Professional Diploma

سنة دراسية كاملة

One Year

2017-02-01

الدبلوم المهني المتخصص 
في التعلم اإللكتروني 

وتصميم التعليم  

E-Learning and Teaching Design 
Professional Diploma   

سنة دراسية كاملة

One Year

2017-02-01

مالحظات هامة:

شهادات الدورات التدريبية والدبلومات المهنية معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي.. 1

لدينا العديد من اإلمتحانات الدولية المعتمدة التي تعقد من خالل أنظمة الشركات الدولية. 2

)AQAS،Certiport، RedHat ،ETS،Prometric،Pearson VUE(      

تصميم كافة البرامج التدريبية بنمط التعلم االلكتروني حسب إحتياجات المؤسسة/ األفراد.. 3

الدورات التدريبية المذكورة أعاله تعقد بشكل دوري وعند اكتمال العدد.. 4


