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التاريخ4171/ 4 / 41 :

ثُب ًء ػهٗ انًشسٕو انزششٚؼ ٙسلى /97/نؼبو  7799انًزضًٍ إحذاس انًشكض
ٔػهٗ انُظبو انذاخه ٙنهًشكض انًصذق ثبنمشا سلى  /1797/نؼبو 7799
ٔػهٗ خطخ انًشكض انزذسٚجٛخ خالل انشثغ االٔل نؼبو 7179
ٔػهٗ لشاس انسٛذ ٔصٚش انصُبػخ – سئٛس يغهس إداسح انًشكض سلى  ٔ / 7 /ربسٚخ 7179/ 7 / 71

نعًى عهٍكى :
خطخ انذٔساد انزذسٚجٛخ خالل انشثغ االٔل نؼبو  7179يزضًُخ اسزًبسر ٙانزششٛح انًؼزًذرٔ ٍٛششٔط
ٔيٕاػٛذ انذٔساد انز ٙسزمبو ف ٙيمش انًشكض ثذيشك ,حٛش سٛزى لجٕل يششحٛكى ضًٍ انششٔط انًجُٛخ
أدَبِ:
 ًٚكٍ أل٘ عٓخ رششٛح يٍ رشاِ يُبسجب َ يٍ انؼبيه ٍٛنذٓٚب الرجبع انذٔساد انزذسٚجٛخ انٕاسدح فٙانخطخ يًٍ رزٕفش فٓٛى انششٔط انًحذدح نهذٔسح انًطهٕثخ ٔثًب ال ٚضٚذ ػٍ يششح ٍٛاصُ ٍٛنكم
دٔسح ػهٗ أٌ ٚزى انزششٛح ثكزبة يشفك ثبسزًبسح انزششٛح انًؼزًذح ف ٙانًشكض.
 ٚشزشط اسزالو انزششٛحبد نهذٔساد انزذسٚجٛخ لجم أسجٕع ٔاحذ ػهٗ األلم يٍ يٕػذ اَؼمبدْب. رًٓم طهجبد انزششٛح غٛش انًشفمخ ثبسزًبساد رششٛح أصٕنٛخ يسزٕفٛخ نكبفخ انًؼهٕيبدانًزضًُخ ثٓب.
 ٚؼزجش انًششح يمجٕالً يبنى ٚزى االػززاس ػٍ لجٕل رششٛحّ لجم صالصخ أٚبو يٍ يٕػذ اَؼمبد انذٔسح.ٚؤكذ انًشكض اسزؼذادِ نزخصٛص انذٔساد انزذسٚجٛخ نصبنح انغٓبد انؼبيخ أٔ انخبصخ داخم أٔ خبسط
يمشِ ٔرنك ثبنزُسٛك يغ إداسح انًشكض ػهٗ يٕػذ ٔيكبٌ اَؼمبد انذٔسح ٔيب ٚزشرت ػهٓٛب يٍ انزضايبد.
شبكش ٍٚحسٍ رؼبَٔكى
المرفقات:
-

استمارة ترشيح لبرنامج إداري.
استمارة ترشيح لبرنامج حاسوبي.

دمشق  -مهاجرين  -جادة خورشيد  -هاتف 3173133 - 3175173 :
ص.ب - 5433 :فاكس - 3173135 :برقياً :تطويديم – TATWIDIM
E-mail: mdpc @ net.sy - www.mdpc.gov.sy

برـاؿجذاؾدوراتذاإلدارقةذؾؾربعذاالولذؾعامذذ 2017ذ
ؿدةذ
م ذ

ؿوضوعذاؾدورة ذ

اؾدورة ذ

تارقخذاـعؼادذاؾدورة ذ

احملاضرون ذ

(قوم) ذ
 1ذ

 2ذ

 3ذ

ؿفاراتذاؾتخطقطذادلاؾيذ
وإعدادذادلوازـات ذ

إدارةذادلواردذاؾبشرقة

إعدادذادلراسالتذ
وادلؽاتباتذاؾرمسقة ذ

 5ذ

 5ذ

 3ذ

اؾتخطقطذيفذادلـشأةذودورهذ
 4ذ

يفذتطوقرذوتؼققمذاألداء

 5ذ إدارةذاإلجتؿاعاتذاؾػعاؾة

 5ذ

 3ذ

اؾـظامذاحملاسيبذادلاؾيذ
 6ذ األساسيذاؾصادرذبادلرسومذ

 5ذ

490تارقخذ 2007-12-26ذ
 7ذ إدارةذادلشرتقاتذوادلخازن

 8ذ

إدارةذادلدتودعات

 5ذ

 5ذ

األحدذ2ذ/ذ4ذ–ذذذاخلؿقسذ6ذ/ذ4ذذذ ذ

أ.ذحدانذاؾعواد

األحدذ9ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ13ذ/ذ 4ذ

أ.ذرـاذاجلؿقؾي

-11.00ذ 14.00ذ

-11.00ذ 14.00ذ

ختصقصذاؾدورةذواؾشروطذ
اؾواجبذتوػرفاذبادلرشحني ذ
اؾعاؿؾونذيفذاإلدارةذاؾعؾقاذ
واؾوسطىذبادلاؾقةذواؾتخطقط
اؾعاؿؾونذيفذاإلدارةذاؾعؾقاذ
واؾوسطىذواإلداراتذادلعـقة
اؾعاؿؾونذيفذاإلدارةذاؾعؾقاذ

اؾثالثاءذ18ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ20ذ/ذ 4ذ أ.ذعائدةذاؾعـباوي
-11.00ذ 14.00ذ

واؾوسطىذواإلداراتذادلعـقة

األحدذ23ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ27ذ/ذ4ذذذ ذ

اؾعاؿؾونذيفذاإلدارةذاؾعؾقاذ

-11.00ذ 14.00ذ

اؾثالثاءذ2ذ/ذ5ذ–ذذذاخلؿقسذ4ذ/ذ5ذذذ ذ
-11.00ذ 14.00ذ

األحدذ7ذ/ذ5ذ–ذذاخلؿقسذ11ذ/ذ5ذذذ ذ
-11.00ذ 14.00ذ

األحدذ14ذ/ذ5ذ–ذذذاخلؿقسذ18ذ/ذ 5ذ
-11.00ذ 14.00ذ

األحدذ21ذ/ذ5ذ–ذذاخلؿقسذ25ذ/ذ 5ذ
-11.00ذ 14.00ذ
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أ.ذغازيذسقػو ذ

أ.ذحدانذاؾعواد ذ

أ.ذؿفاذاؾصاحلي ذ

أ.ذغازيذسقػو ذ

أ.ذرـاذاجلؿقؾي

واؾوسطىذواإلداراتذادلعـقة ذ
اؾعاؿؾونذيفذاإلدارةذاؾعؾقاذ
واؾوسطىذواإلداراتذادلعـقة ذ
اؾعاؿؾونذيفذاإلدارةذاؾعؾقاذ
واؾوسطىذبادلاؾقةذواؾتخطقط ذ
اؾعاؿؾونذيفذاإلدارةذاؾعؾقاذ
واؾوسطىذواإلداراتذادلعـقة ذ
اؾعاؿؾونذيفذاإلداراتذادلاؾقةذ
واؾتجارقةذوادلدتودعات

برـاؿجذاؾدوراتذاحلاسوبقةذؾؾربعذاألولذؾعامذ2017

ؿدةذ
م ذ

ؿوضوعذاؾدورة ذ

 1ذ

Excelذؿبتدئ ذ

اؾدورةذ

احملاضرون ذ

تارقخذاـعؼادذاؾدورة ذ

(قوم) ذ

 10ذ

 2ذ

11.00ذ-ذ 13.00ذ

بادلرشحني ذ

ؾؾعاؿؾنيذيفذاؾتخطقطذواحملاسبةذ
وجيقدونذاستخدامذاحلاسب ذ

اؾعاؿؾونذيفذإدارةذادلشارقعذؿنذمحؾةذ

ختطقطذذادلشارقعذ
باستخدامذ

األحدذ2ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ13ذ/ذ4ذ ذ

م.ؿادؾنيذوؼاف ذ

ختصقصذاؾدورةذذواؾشروطذاؾواجبذتوػرفاذ

 5ذ

MS_Project
2013

األحدذ9ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ13ذ/ذ4ذ ذ
11.00ذ-ذ 13.00ذ

م.مسرذأبيذاؾػتوح ذ

شفادةذ(ذؿعفدذؿتوسطذأوذإجازة)ذيفذ
اهلـدسةذأوذاالؼتصادذوادلفتؿونذباـشاءذ
اخلطةذاؾتـػقذقةذؾؾؿشارقعذادلختؾػة ذ

ؾؾعاؿؾنيذيفذإداراتذادلعؾوؿاتقةذأوذ
 3ذ

Excelذؿتؼدم ذ

 8ذ

 4ذ

Wordذؿبتدئ ذ

 8ذ

اؾثالثاءذ18ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ27ذ/ذ4ذ ذ
11.00ذ-ذ 13.00ذ

اؾتخطقطذأوذاحملاسبةذ,ؿنذمحؾةذ
م.بامسةذاؾؾحام ذ اؾشفادةذاؾثاـوقةذاؾعؾؿقةذأوذاؾتجارقةذ
عؾىذاألؼلذوذاتبعواذدورةذذExcelذ
ؿبتدئ ذ

اؾثالثاءذ18ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ27ذ/ذ4ذ ذ
11.00ذ-ذ 13.00ذ

ذ
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أ.سرانذشاؽر ذ

دلوظػيذاؾدؽرتارقةذواؾطباعةذوقؾمذ
باستخدامذاحلاسب ذ

تابعذبرـاؿجذاؾدوراتذاحلاسوبقةذؾؾربعذاألولذؾعامذ2017

ؿدةذ
اؾدورةذ

م ذ

ؿوضوعذاؾدورة ذ

 5ذ

 Photoshopذ

 9ذ

 6ذ

 Wordؿتؼدم ذ

 9ذ

 7ذ

Solidworks

 10ذ

 8ذ

AutoCAD
 2008-2Dذ

 10ذ

تارقخذاـعؼادذاؾدورة ذ

احملاضرون ذ

(قوم) ذ

ختصقصذاؾدورةذذواؾشروطذاؾواجبذتوػرفاذ
بادلرشحني ذ

اؾعاؿؾونذيفذإداراتذادلعؾوؿاتقةذأوذاؾرسمذأوذ

األحدذ30ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ11ذ/ذ5ذ ذ
11.00ذ-ذ 13.00ذ

اؾتصؿقمذؿنذمحؾةذشفادةذؿعفدذؿتوسطذ
م.إميانذداغدتاـي ذ

عؾىذاألؼلذوقؾؿونذباؾؾغةذاإلـؽؾقزقةذ
وقتؼـونذذاستخدامذاحلاسبذوقتطؾبذ
عؿؾفمذاستخدامذذاؾربـاؿج ذ

األحدذ30ذ/ذ4ذ–ذذاخلؿقسذ11ذ/ذ5ذ ذ
11.00ذ-ذ 13.00ذ

م.مسرذأبيذاؾػتوح ذ

دلوظػيذاؾدؽرتارقةذواؾطباعةذودلنذ
حضرواذدورةذذ Wordؿبتدئ ذ

ؾؾعاؿؾنيذيفذجمالذاؾتصؿقمذادلقؽاـقؽيذ
ؿنذمحؾةذشفادةذ(ؿعفدذؿتوسطذؽحدذ
األحدذ14ذ/ذ5ذ–ذذاخلؿقسذ25ذ/ذ5ذ ذ
11.00ذ-ذ 13.00ذ

م.عؾيذأبوذشـب ذ

أدـىذأوذإجازة)ذفـدسةذؿقؽاـقؽقةذأوذ
ؽفربائقةذممنذقتؼـونذاستخدامذ
احلاسبذوقؾؿونذباؾؾغةذاإلـؽؾقزقةذ
بدرجةذوسط ذ

ؾؾعاؿؾنيذيفذاؾرسمذاهلـدسيذواؾتصؿقمذ
األحدذ14ذ/ذ5ذ–ذذاخلؿقسذ25ذ/ذ5ذ ذ
11.00ذ-ذ 13.00ذ

ؿنذمحؾةذشفادةذؿعفدذؿتوسطذؽحدذ
م.بامسةذاؾؾحام ذ

أدـىذأوذإجازةذفـدسةذممنذذقتؼـونذ
استخدامذاحلاسبذوقؾؿونذباؾؾغةذ
اإلـؽؾقزقةذبدرجةذوسط ذ
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جذول انذوراخ انتً ًٌكن نهًركز تخصٍصها تناءاً عهى طهة جهح عايح أو خاصح
فٍ انزفبٔض

اسزشارٛغٛبد انزسٕٚك

اإلداسح ٔانحكٕيخ اإلنكزشَٔٛخ

رحس ٍٛأداء يُذٔث ٙانجٛغ

انزُظٛى ٔرجسٛظ اإلعشاءاد

انزشٔٚظ ٔاإلػالٌ

إػذاد انًشاسالد ٔانزمبسٚش

خذيخ انؼًالء

رحهٛم انًشكالد ٔارخبر انمشاساد

أسشفخ ٔدٕٚاٌ

إداسح انًسزٕدػبد

إداسح انٕلذ

إداسح انًكزجبد

انمٕاػذ انذٔنٛخ ف ٙرفسٛش يصطهحبد
االسزٛشاد ٔانزصذٚش

انسكشربسٚب ف ٙإداسح انًكبرت انحذٚضخ

طشق ٔأسبنٛت انزذسٚت

انزخهٛص انغًشكٙ

ْم نالػالو دٔس ف ٙرؤنك يؤسسزك

كٛف رطٕس ػًم يؤسسزك

رطجٛمبد حذٚضخ ف ٙأَظًخ رسخٍٛ
انًٛبِ ثبنطبلخ انشًسٛخ
دساسخ انؼضل انحشاس٘ نألثُٛخ ٔ
انًُشآد
رمُٛبد انزذفئخ ٔانزكٛٛف ٔانطبلخ
انجذٚهخ

انزخطٛظ إلداسح األصيبد

رمُٛبد يؼبنغخ انًٛبِ انصُبػٛخ

اػذاد انًذسثTOT ٍٛ

كٛف رحفض يٕظفٛك

اإلداسح االسزشارٛغٛخ
انزخطٛظ االسزشارٛغ ٙثبسزخذاو ثطبلبد
األداء انًزٕاصٌ
َمطخ انزؼبدل ٔ أًْٛزٓب ف ٙارخبر
انمشاساد

إداسح انًشبسٚغ انصغٛشح
أسشفخ إنكزشَٔٛخ
سثظ انًسبسانٕظٛف ٙثبنًسبس انزذسٚجٙ
إداسح ٔثُبء فشق انؼًم

كٛف رذٚش يؤسسزك ثبألصيبد

دساسخ انغذٖٔ االلزصبدٚخ

يٓبساد انمٛبدح اإلداسٚخ انحذٚضخ

رمٛٛى انًشبسٚغ ثبسزخذاو ثشَبيظ
EXCEL

اإلعشاءاد انزؼبلذٚخ يٍ خالل َظبو
انؼمٕد انًٕحذ
رمُٛبد ٔإداسح أػًبل انصٛبَخ
انزُظٛى /انزخطٛظ /انزُفٛز /انزكبنٛف

إداسح االعزًبػبد انفؼبنخ

دساسخ ٔإداسح انًششٔػبد

إداسح انغٕدح انشبيهخ TQM

رخطٛظ ٔيشالجخ االَزبط ٔرحذٚذ
انًؼبٛٚش االَزبعٛخ

يٓبساد انزخطٛظ انًبنٔ ٙإػذاد
انًٕاصَبد

انًٕاصفبد انمٛبسٛخ انذٔنٛخ اٚضٔ 7117

حٕافض انؼًم ٔػالٔاد االَزبط

رحهٛم ٔلشاءح انمٕائى انًبنٛخ

انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔلٕاػذ رُفٛزْب

األػًبل انًصشفٛخ ٔاإلػزًبداد
انًسزُذٚخ

انزكبنٛف انًؼٛبسٚخ ٔدٔسْب فٙ
رحس ٍٛإَزبعٛخ انًُشؤح

رٕصٛك ٔضجظ أَظًخ انغٕدح

ثشايظ  OFFICEيسزٕٖ أٔل

ثشايظ  OFFICEيسزٕٖ صبَٙ

ٔداػب ً نًشبكم يشاسالرك

ثشايظ سسٕيٛخ يزخصصخ ( ) PHOTOSHOP – COREL DRAW – AutoCAD
ثشايظ يخزهفخ يزخصصخ ( MS_Project – SPSS –3D MAXذ )
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الجمهورية العربية السورية

مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية

مديرية التدريب وتوثيق المعمومات

استًارج ترشٍح نثرنايج إداري
(تهًم االستًارج غٍر انًستىفٍح كـافـح انحقىل انىاردج فٍها)
يٕػذ االَؼمبد:
ربسٚخ انٕالدح:
عٓخ يُح انشٓبدح:
ربسٚخ االنزحبق ثٓب:
ربسٚخ انًجبششح:
انٓبرف انغٕال:
فبكس انؼًم:
دسعخ ارمبَٓب:
انًٕلغ االنكزشَٔ:ٙ

اسى انجشَبيظ:
اسى انًششح:
انشٓبدح انزٚ ٙحًهٓب:
انٕظٛفخ انحبنٛخ:
اسى عٓخ انؼًم:
ػُٕاٌ انؼًم:
أسلبو ْٕارف انؼًم:
انهغخ األعُجٛخ:
انجشٚذ االنكزشَٔ:ٙ

انذوراخ انتذرٌثٍح انساتقح انتً شارك تها انًرشح (تذءاً ين آخر دورج)
انزبسٚخ
إنٗ

يٍ

اسى انذٔسح

انغٓخ انًُظًخ

يكبٌ اَؼمبدْب

انخثراخ انعًهٍح واألعًال انتً يارسها انًرشح (تذءاً ين آخر وظٍفح)
انزبسٚخ
يٍ

إنٗ

انٕظٛفخ

يكبٌ انؼًم

رٕلٛغ انًششح:
يصذق:
خاتى وتىقٍع انًذٌر انعـاو

دمشق  -مهاجرين  -جادة خورشيد
هاتف  - 3173133 - 3175173 :فاكس3173135 :
www.mdpc.gov..sy

الجمهورية العربية السورية

مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية

مديرية التدريب وتوثيق المعمومات

استًارج ترشٍح نثرنايج حاسىب
(تهًم االستًارج غٍر انًستىفٍح كـافـح انحقىل انىاردج فٍها)
يٕػذ االَؼمبد:
ربسٚخ انٕالدح:
عٓخ يُح انشٓبدح:
ربسٚخ االنزحبق ثٓب:
ربسٚخ انًجبششح:
انٓبرف انغٕال:
فبكس انؼًم:
دسعخ ارمبَٓب:
انًٕلغ االنكزشَٔ:ٙ
انذوراخ انتذرٌثٍح انساتقح فً يجال انحاسىب (تذءاً ين آخر دورج)

اسى انجشَبيظ:
اسى انًششح:
انشٓبدح انزٚ ٙحًهٓب:
انٕظٛفخ انحبنٛخ:
اسى عٓخ انؼًم:
ػُٕاٌ انؼًم:
أسلبو ْٕارف انؼًم:
انهغخ األعُجٛخ:
انجشٚذ االنكزشَٔ:ٙ
انزبسٚخ
إنٗ

يٍ

اسى انذٔسح

انغٓخ انًُظًخ

يكبَٓب

انخثراخ انعًهٍح فً يجال انحاسىب
انزبسٚخ
يٍ

إنٗ

انٕظٛفخ

ْم ٚسزخذو انًششح انحبسٕة ف ٙػًهّ انحبن:ٙ
َؼى  ,ال
 ارا كبَذ اإلعبثخ َؼى: يبْ ٙانزطجٛمبد انًسزخذيخ: -ربسٚخ انجذء ثبسزخذاو انحبسٕة:

يكبٌ انؼًم

ْم ٚسزخذو انًششح انحبسٕة ف ٙػًهّ ثؼذ اَزٓبء
انذٔسح:
َؼى  ,ال
 ارا كبَذ اإلعبثخ َؼى: يبْٕ َٕؽ انحبسٕة انز٘ ٚسزخذيّ: يبْ ٙانجشيغٛبد انًطهٕة اسزخذايٓب: يبْٕ انًٕػذ انًزٕلغ نجذء اسزخذاوانحبسٕة:

رٕلٛغ انًششح:
يصذق:
خاتى وتىقٍع انًذٌر انعـاو
دمشق  -مهاجرين  -جادة خورشيد  -هاتف 3173133 - 3175173 :
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