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رسوم املقعد الواحدمكان التنفيذالفترة اسم املدربعدد األيامامليالديالتاريخمسمى البرنامجرمز البرنامج الفترة

300إلكترونيمسائية22/12/144201/08/213املحاسبة وتصميم القوائم املالية 0073-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية22/12/144201/08/212الحوار ولغة الجسد0074-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية25/12/144204/08/212أخالقيات املهنة في الحج والعمرة 0075-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية25/12/144204/08/212بناء وإدارة الذات0076-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية29/12/144208/08/213إدارة الحشود البشرية0077-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية29/12/144208/08/213مقدمة في صناعة السياحة والضيافة0078-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية29/12/144208/08/213(األعمال التطوعية  )هرمون السعادة 0079-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية29/12/144208/08/213تصميم البرامج التسويقية للحج والعمرة 0080-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية03/01/144311/08/212عمليات وخطط الطوارئ0081-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية03/01/144311/08/212مقدمة في صناعة الفعاليات0082-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية03/01/144311/08/212الذكاء العاطفي0083-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية03/01/144311/08/212إعداد وصياغة العقود 0084-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية07/01/144315/08/213إدارة الكوارث واألزمات 0085-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية07/01/144315/08/213الجودة الشاملة في خدمة الحاج واملعتمر والزائر0086-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية07/01/144315/08/213التخطيط االستراتيجي والتشغيلي 0087-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية07/01/144315/08/213املالية لغير املاليين 0088-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية10/01/144318/08/212السالمة والصحة املهنية 0089-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية10/01/144318/08/212نظام العمل والعمال السعودي0090-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية10/01/144318/08/212سالسل اإلمداد والتموين 0091-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية14/01/144322/08/212حقوق وواجبات املساهمين في نظام الشركات املغلقة واملفتوحة0092-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية14/01/144322/08/212تنظيم وبناء فرق العمل 0093-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائيةcall center14/01/144322/08/212املهارات األساسية ملوظفي مركز االتصال الهاتفي 0094-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية16/01/144324/08/213 (ضوابط- إجراءات - آليات )التفويج في الحج والعمرة 0095-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية16/01/144324/08/213التخطيط املالي وإعداد املوازنات 0096-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية16/01/144324/08/213مقدمة في إدارة املوارد البشرية 0097-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية16/01/144324/08/212مهارات اإلكسل املتقدمة للحج والعمرة 0098-5-21الثالثة



2021

150إلكترونيمسائية18/01/144326/08/211مقدمة في تصميم الجرافيك 0099-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية21/01/144329/08/212حل املشكالت واتخاذ القرارات 0100-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية21/01/144329/08/212إدارة التغيير وممارساتها0101-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية21/01/144329/08/212الرقابة والسالمة الغذائية 0102-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية21/01/144329/08/212مقدمة في األمن السيبراني 0103-5-21الثالثة

150إلكترونيمسائية23/01/144331/08/211انترنت األشياء والفرص الواعدة 0104-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية23/01/144331/08/212موارد الجذب واإلرشاد السياحي 0105-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية23/01/144331/08/212مهارات اإلشراف اإلداري وامليداني0106-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية23/01/144331/08/213مهارات التفاوض واالقناع املؤثر 0107-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائيةpower point24/01/144301/09/212العروض التقديمية 0108-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية28/01/144305/09/212مقدمة في صناعة الفعاليات0109-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية28/01/144305/09/212عمليات وخطط الطوارئ0110-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية28/01/144305/09/212أخالقيات املهنة في الحج والعمرة 0111-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية28/01/144305/09/212الذكاء العاطفي0112-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية30/01/144307/09/213التخطيط االستراتيجي والتشغيلي 0113-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية30/01/144307/09/213الجودة الشاملة في خدمة الحاج واملعتمر والزائر0114-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية01/02/144308/09/212حل املشكالت واتخاذ القرارات 0115-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية05/02/144312/09/213تصميم البرامج التسويقية للحج والعمرة 0116-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية05/02/144312/09/213إدارة الكوارث واألزمات 0117-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية05/02/144312/09/213املحاسبة وتصميم القوائم املالية 0118-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية08/02/144315/09/212إدارة التغيير وممارساتها0119-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية08/02/144315/09/212الرقابة والسالمة الغذائية 0120-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية08/02/144315/09/212مقدمة في األمن السيبراني 0121-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية12/02/144319/09/213مهارات التفاوض واالقناع املؤثر 0122-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية12/02/144319/09/213مقدمة في إدارة املوارد البشرية 0123-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية12/02/144319/09/212بناء وإدارة الذات0124-5-21الثالثة

150إلكترونيمسائية14/02/144321/09/211مقدمة في تصميم الجرافيك 0125-5-21الثالثة



2021

200إلكترونيمسائيةcall center19/02/144326/09/212املهارات األساسية ملوظفي مركز االتصال الهاتفي 0126-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية19/02/144326/09/212إعداد وصياغة العقود 0127-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية19/02/144326/09/212مهارات اإلكسل املتقدمة للحج والعمرة 0128-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية21/02/144328/09/213إدارة الحشود البشرية0129-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية21/02/144328/09/213 (ضوابط- إجراءات - آليات )التفويج في الحج والعمرة 0130-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية21/02/144328/09/213التخطيط املالي وإعداد املوازنات 0131-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية26/02/144303/10/213مقدمة في صناعة السياحة والضيافة0132-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية26/02/144303/10/213(األعمال التطوعية  )هرمون السعادة 0133-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية26/02/144303/10/213املالية لغير املاليين 0134-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية29/02/144306/10/212نظام العمل والعمال السعودي0135-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية29/02/144306/10/212السالمة والصحة املهنية 0136-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية29/02/144306/10/212سالسل اإلمداد والتموين 0137-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية04/03/144310/10/212حقوق وواجبات املساهمين في نظام الشركات املغلقة واملفتوحة0138-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية04/03/144310/10/212تنظيم وبناء فرق العمل 0139-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائيةpower point04/03/144310/10/212العروض التقديمية 0140-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية06/03/144312/10/212موارد الجذب واإلرشاد السياحي 0141-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية06/03/144312/10/212الحوار ولغة الجسد0142-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية06/03/144312/10/212مهارات اإلشراف اإلداري وامليداني0143-5-21الثالثة

150إلكترونيمسائية08/03/144314/10/211انترنت األشياء والفرص الواعدة 0144-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية11/03/144317/10/213إدارة الحشود البشرية0145-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية11/03/144317/10/213الجودة الشاملة في خدمة الحاج واملعتمر والزائر0146-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية14/03/144320/10/212نظام العمل والعمال السعودي0147-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية14/03/144320/10/212مقدمة في صناعة الفعاليات0148-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية18/03/144324/10/213تصميم البرامج التسويقية للحج والعمرة 0149-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية18/03/144324/10/213إدارة الكوارث واألزمات 0150-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية21/03/144327/10/212عمليات وخطط الطوارئ0151-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية21/03/144327/10/212سالسل اإلمداد والتموين 0152-5-21الثالثة
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200إلكترونيمسائية21/03/144327/10/212حل املشكالت واتخاذ القرارات 0153-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية25/03/144331/10/213مقدمة في صناعة السياحة والضيافة0154-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية25/03/144331/10/213التخطيط االستراتيجي والتشغيلي 0155-5-21الثالثة

150إلكترونيمسائية27/03/144302/11/211انترنت األشياء والفرص الواعدة 0156-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية28/03/144303/11/212السالمة والصحة املهنية 0157-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية28/03/144303/11/212إعداد وصياغة العقود 0158-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائيةpower point28/03/144303/11/212العروض التقديمية 0159-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية02/04/144307/11/213 (ضوابط- إجراءات - آليات )التفويج في الحج والعمرة 0160-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية02/04/144307/11/213مقدمة في إدارة املوارد البشرية 0161-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية02/04/144307/11/212مهارات اإلكسل املتقدمة للحج والعمرة 0162-5-21الثالثة

150إلكترونيمسائية04/04/144309/11/211مقدمة في تصميم الجرافيك 0163-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية05/04/144310/11/212حقوق وواجبات املساهمين في نظام الشركات املغلقة واملفتوحة0164-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية05/04/144310/11/212تنظيم وبناء فرق العمل 0165-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائيةcall center05/04/144310/11/212املهارات األساسية ملوظفي مركز االتصال الهاتفي 0166-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية09/04/144314/11/212إدارة التغيير وممارساتها0167-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية09/04/144314/11/212الرقابة والسالمة الغذائية 0168-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية09/04/144314/11/213مهارات التفاوض واالقناع املؤثر 0169-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية11/04/144316/11/212موارد الجذب واإلرشاد السياحي 0170-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية11/04/144316/11/212مهارات اإلشراف اإلداري وامليداني0171-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية16/04/144321/11/213مقدمة في صناعة السياحة والضيافة0172-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية16/04/144321/11/213التخطيط االستراتيجي والتشغيلي 0173-5-21الثالثة

150إلكترونيمسائية18/04/144323/11/211انترنت األشياء والفرص الواعدة 0174-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية19/04/144324/11/212السالمة والصحة املهنية 0175-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية19/04/144324/11/212إعداد وصياغة العقود 0176-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائيةpower point19/04/144324/11/212العروض التقديمية 0177-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية23/04/144328/11/213إدارة الحشود البشرية0178-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية23/04/144328/11/213الجودة الشاملة في خدمة الحاج واملعتمر والزائر0179-5-21الثالثة
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250إلكترونيمسائية26/04/144301/12/212نظام العمل والعمال السعودي0180-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية26/04/144301/12/212مقدمة في صناعة الفعاليات0181-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية01/05/144305/12/213تصميم البرامج التسويقية للحج والعمرة 0182-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية01/05/144305/12/213إدارة الكوارث واألزمات 0183-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية04/05/144308/12/212عمليات وخطط الطوارئ0184-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية04/05/144308/12/212سالسل اإلمداد والتموين 0185-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية04/05/144308/12/212حل املشكالت واتخاذ القرارات 0186-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية08/05/144312/12/213 (ضوابط- إجراءات - آليات )التفويج في الحج والعمرة 0187-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية08/05/144312/12/213مقدمة في إدارة املوارد البشرية 0188-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية08/05/144312/12/212مهارات اإلكسل املتقدمة للحج والعمرة 0189-5-21الثالثة

150إلكترونيمسائية10/05/144314/12/211مقدمة في تصميم الجرافيك 0190-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية11/05/144315/12/212حقوق وواجبات املساهمين في نظام الشركات املغلقة واملفتوحة0191-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية11/05/144315/12/212تنظيم وبناء فرق العمل 0192-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائيةcall center11/05/144315/12/212املهارات األساسية ملوظفي مركز االتصال الهاتفي 0193-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية15/05/144319/12/212إدارة التغيير وممارساتها0194-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية15/05/144319/12/212الرقابة والسالمة الغذائية 0195-5-21الثالثة

300إلكترونيمسائية15/05/144319/12/213مهارات التفاوض واالقناع املؤثر 0196-5-21الثالثة

250إلكترونيمسائية17/05/144321/12/212موارد الجذب واإلرشاد السياحي 0197-5-21الثالثة

200إلكترونيمسائية17/05/144321/12/212مهارات اإلشراف اإلداري وامليداني0198-5-21الثالثة


