
نامجالساعاتالفترةالبرنامج مسمىالشهرالبرنامج رمز الرسومالوقتلغة البر

 2019يوليو 

CE19008E ي المتحان نامج التحضبر ية  ساعة 45 يوليو 25-  يوليو 17مجموعة - بنات - ACTالبر ز 1600 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5االنجلبر

CE19008F ي المتحان نامج التحضبر ية  ساعة 45 يوليو 25-  يوليو 7 2مجموعة - بنات - ACTالبر ز 1600  صباحا   من األحد إىل الخميس  12- 9االنجلبر

CE19008G ي المتحان نامج التحضبر ز  - ACTالبر ية  ساعة 45 يوليو 25-  يوليو 7بنير ز 1600 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5االنجلبر

CE19007J ي المتحان نامج التحضبر ية  ساعة 45 يوليو 25-  يوليو 11مجموعة -   بنات IELTSالبر ز ز-   صباحا  السبت 12- 9االنجلبر 1600الخميس - االربعاء- االثنير

CE19007K ي المتحان نامج التحضبر ية  ساعة 45 يوليو 25-  يوليو 21مجموعة -   بنات IELTSالبر ز ز-  مساء  السبت 8 - 5االنجلبر 1600الخميس - االربعاء- االثنير

CE19007L ي المتحان نامج التحضبر ز  - IELTSالبر ية  ساعة 45 يوليو 25-  يوليو 11مجموعة - بنير ز ز-  مساء  السبت 8 - 5االنجلبر 1600الخميس - االربعاء- االثنير

CE19007N ي المتحان نامج التحضبر ز  - IELTSالبر ية  ساعة 45 يوليو 25-  يوليو 21مجموعة - بنير ز ز-   صباحا  السبت 12- 9االنجلبر 1600الخميس - االربعاء- االثنير

2019اغسطس 

CE19132C كية كية  ساعة 36 سبتمبر 19-  اغسطس 25المستوى ألول- اللغة البر 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5البر

CE19195A1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5الفرنسية  ساعة 36 سبتمبر 19-  اغسطس 25المستوى الثالث- اللغة الفرنسية

CE19221A1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5الفرنسية  ساعة 36 سبتمبر 19-  اغسطس 25المستوى الثالث- اللغة االلمانية

CE19003A ية العامة ز ية  ساعة 36 اكتوبر 2-  اغسطس26المستوى األول - اللغة االنجلبر ز ز 8 - 5االنجلبر 1800األربعاء -  مساءا االثنير

 2019سبتمبر 

CE19125E ية  ساعة 18 سبتمبر 5-  سبتمبر 3حل المشكالت واتخاذ القرارات ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19245D ية  ساعة 18 سبتمبر 5-  سبتمبر 3ادارة االجتماعات الفعالة ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19008H ي المتحان نامج التحضبر ية  ساعة 45 اكتوبر 9-  سبتمبر 7بنات  - ACTالبر ز ز -  مساءا السبت 8 - 5االنجلبر 1600األربعاء - االثنير

CE19008J ي المتحان نامج التحضبر ز  - ACTالبر ية  ساعة 45 اكتوبر 9-  سبتمبر 7بنير ز ز -  مساءا السبت 8 - 5االنجلبر 1600األربعاء - االثنير

CE19184B1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 سبتمبر12-  سبتمبر8كتابة تقارير التدقيق

CE19036B ز 8 - 5الكورية  ساعة 36 اكتوبر 16-  سبتمبر9المستوى األول - اللغة الكورية 1800االربعاء -  مساءا االثنير

CE19132D كية كية  ساعة 36 اكتوبر 16-  سبتمبر9المستوى األول- اللغة البر ز 8 - 5البر 1800االربعاء -  مساءا االثنير

CE19232B ز ،  األربعاء 7 - 5اليابانية  ساعة 36 نوفمبر 6-  سبتمبر 9المستوى  األول-  اللغة اليابانية 1800 مساءا االثنير

CE19247D ية  ساعة 18 سبتمبر 12-  سبتمبر 10التخطيط والتنظيم االداري ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر
CE19007P ي المتحان نامج التحضبر ية  ساعة 45 اكتوبر 16-  سبتمبر 14  بنات IELTSالبر ز ز -  مساء السبت 8 - 5االنجلبر 1600االربعاء - االثنير

CE19007Q ي المتحان نامج التحضبر ز  - IELTSالبر ية  ساعة 45 اكتوبر 16-  سبتمبر 14بنير ز ز -  مساء السبت 8 - 5االنجلبر 1600االربعاء - االثنير

CE19037A ية لألغراض المهنية ز ية  ساعة 36 اكتوبر 10-  سبتمبر 15االنجلبر ز 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5االنجلبر

CE19042D ز ية  ساعة 18 سبتمبر 17-  سبتمبر 15المالية لغبر الماليير ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19003B ية العامة ز ية  ساعة 36 اكتوبر 12-  سبتمبر 15المستوى األول - اللغة االنجلبر ز 1800 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5االنجلبر

CE19133B ي - اللغة األسبانية
ز واالربعاء 8 - 5االسبانية  ساعة 24 اكتوبر 9-  سبتمبر 16المستوى الثانز 1700 مساءا  االثنير

CE19244F ية  ساعة 18 سبتمبر 19-  سبتمبر 17العمل الجماعي ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19138B1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5الفرنسية  ساعة 36 اكتوبر 17-  سبتمبر 22المستوى األول - اللغة الفرنسية

CE19015B 1700 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5االسبانية  ساعة 24 اكتوبر 15-  سبتمبر 22المستوى األول - اللغة األسبانية

CE19217B1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 سبتمبر 26-  سبتمبر 22الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايبر الدولية الحديثة

CE19236B اتيجية ي اللغة يومان  سبتمبر 26-  سبتمبر Palladium 25- كيفية مواءمة المؤسسة لإلسبر
6000 مساء 5-  صباحا 8ثنان 

CE19046D ية  ساعة 18 اكتوبر 1-  سبتمبر 29مهارات خدمة العمالء ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19061A1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 اكتوبر3-  سبتمبر 29مهارات التفاوض

 2020 - 2019جدول الدورات التدريبية 
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CE19202A 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 اكتوبر3-  سبتمبر 2016.29 لسنة 15قانون الموارد البشرية القطري رقم

CE19208A اف الفعال 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 اكتوبر3-  سبتمبر 29مهارات االشر

2019اكتوبر 

CE19163C كية ي - اللغة البر
كية  ساعة 36 اكتوبر 31-  اكتوبر 6المستوى الثانز 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5البر

CE19090Aوتوكول واالتيكيت الدوىلي والدبلوماسي 2000 مساءا من االحد اىل الثالثاء 8 - 4العربية  ساعة 12 اكتوبر 8-  اكتوبر6البر

CE19244G ية  ساعة 18 اكتوبر 8-  اكتوبر 6العمل الجماعي ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19246B ية  ساعة 18 اكتوبر 8-  اكتوبر 6النماذج المالية باستخدام برنامج االكسل ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19028B ية  ساعة 30 اكتوبر 10-  اكتوبر 6تخطيط وجدولة الصيانة ز 16000 ظهرا 2- صباحا 8االنجلبر

CE19227B ية  ساعة 18 اكتوبر 8-  اكتوبر 6تخطيط الموازنة ومراقبة التكاليف ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19203B ز 12000 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 75 ديسمبر 5-  اكتوبر6تأهيل واعداد المحكمير

CE19021A ية 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 اكتوبر 24-  اكتوبر 20المهارات اإلدارية للموارد البشر

CE19243B1800 مساء  من األحد وثالثاء  8 - 5روسية ساعة 36 نوفمبر 12-  اكتوبر 6األول المستوي-  الروسية اللغة

CE19247E ية  ساعة 18 اكتوبر 10-  اكتوبر 8التخطيط والتنظيم االداري ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19016Bي - العادات السبع لألشخاص األكبر فعالية
ز
ز كوف 6400 مساءا3-  صباحا 8العربية  ايام 3 اكتوبر 10-  اكتوبر 8فرانكلير

CE19211Aز النظرية والتطبيق 2600 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 24 اكتوبر 22-  اكتوبر 13صياغة العقود والتفاوض عليها بير

CE19226A ي منهجيات البحوث المسحية
ز
ي اللغة  ساعة 15 اكتوبر 17-  اكتوبر 13مقدمة ف

1700الخميس - مساء األحد 8 - 5ثنان 

CE19004A ية العامة ز ي - اللغة االنجلبر
ية  ساعة 36 نوفمبر 20-  اكتوبر 14المستوى الثانز ز ز 8 - 5االنجلبر 1800األربعاء -  مساءا االثنير

CE19245E ية  ساعة 18 اكتوبر 16-  اكتوبر 14ادارة االجتماعات الفعالة ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19196A ي - الخيارات الخمس النتاجية غبر عادية
ز
ز كوف 5300 مساءا3-  صباحا 8العربية يومان  اكتوبر 16-  اكتوبر 15فرانكلير

CE19125F ية  ساعة 18 اكتوبر 17-  اكتوبر15حل المشكالت واتخاذ القرارات ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19007R ي المتحان نامج التحضبر ية  ساعة 45 نوفمبر 20-   اكتوبر 19  بنات IELTSالبر ز ز -  مساء السبت 8 - 5االنجلبر 1600االربعاء - االثنير

CE19007S ي المتحان نامج التحضبر ز  - IELTSالبر ية  ساعة 45 نوفمبر 20-   اكتوبر 19بنير ز ز -  مساء السبت 8 - 5االنجلبر 1600االربعاء - االثنير

CE19117A ي اللغة  ساعات 6 اكتوبر 21-  اكتوبر 20تصميم البحوث المسحية
ز -  مساء األحد 8 - 5ثنان  700االثنير

CE19162A 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 اكتوبر 24-  اكتوبر 20إدارة الوقت والمهام

CE19030BProcess plant Startup and Commissioning20 ية  ساعة 40 اكتوبر 24-  اكتوبر ز 16000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19244H ية  ساعة 18 اكتوبر 29-  اكتوبر 27العمل الجماعي ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19133C ي - اللغة األسبانية
1700 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5االسبانية  ساعة 24 نوفمبر 19-  اكتوبر 27المستوى الثانز

CE19192A 1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 اكتوبر 31-  اكتوبر 27مهارات القيادة الفعالة

CE19165Aي دولة قطر
ز
يعات البيئية ف 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5 العربية ساعة 15 اكتوبر 31-  اكتوبر 27التشر

CE19215B إدارة المقاييس لتعزيز األداء المؤسسي -Palladium30 ي اللغة يومان  اكتوبر 31-  اكتوبر
6000 مساء 5-  صباحا 8ثنان 

2019نوفمبر 

CE19007T ي المتحان نامج التحضبر ية  ساعة 45 ديسمبر 4-  نوفمبر 2  بنات IELTSالبر ز ز -  مساء السبت 8 - 5االنجلبر 1600االربعاء- االثنير

CE19007U ي المتحان نامج التحضبر ز  - IELTSالبر ية  ساعة 45 ديسمبر 4-  نوفمبر 2بنير ز ز -  مساء السبت 8 - 5االنجلبر 1600االربعاء - االثنير

CE19004B ية العامة ز ي  - اللغة االنجلبر
ية  ساعة 36 ديسمبر 10-  نوفمبر 3المستوى الثانز ز 1800 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5االنجلبر

CE19256Bاير 9-  نوفمبر  3 مهارات اإلرشاد النفسي االجتماعي و اإلكلينيكي ز -  مساء األحد 8 - 5العربية  ساعة 100 فبر 6000الثالثاء – االثنير

CE19029B ية  ساعة 40 نوفمبر 7-  نوفمبر 3مراقبة العمليات واألجهزة ز 16000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19153A ي التكامل الحسي
ز
ي اللغة  ساعة 36 نوفمبر 18- نوفمبر 3 تطبيقات عملية ف

4200الخميس -  من االحد 8 - 5ثنان 

CE19125G ية  ساعة 18 نوفمبر 7-  نوفمبر 5حل المشكالت واتخاذ القرارات ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19245F ية  ساعة 18 نوفمبر 7-  نوفمبر 5ادارة االجتماعات الفعالة ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19008Kالمتحان التحضيري البرنامج ACT - ز -  مساءا السبت 8 - 5 االنجليزية ساعة 45 ديسمبر 11-  نوفمبر 9بنات 1600األربعاء - االثنير
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CE19008L ي المتحان نامج التحضبر ز  - ACTالبر ية  ساعة 45 ديسمبر 11-  نوفمبر 9بنير ز ز -  مساءا السبت 8 - 5االنجلبر 1600األربعاء - االثنير

CE19178Bي - اللغة الفرنسية
1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5الفرنسية  ساعة 36 ديسمبر 5-  نوفمبر 10المستوى الثانز

CE19220B1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5 العربية ساعة 15 نوفمبر 14-  نوفمبر 10المنهجية في كتابة البحث القانوني

CE19177Aي اللغة  ساعات 6 نوفمبر 11-  نوفمبر 10 تصميم االستبيان وتطويره
ز -  مساء األحد 8 - 5ثنان  700االثنير

CE19095Aي دولة قطر
ز
يعات الرياضية ف 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5 العربية ساعة 15 نوفمبر 14-  نوفمبر 10التشر

CE19163D كية ي - اللغة البر
كية  ساعة 36 ديسمبر 18-  نوفمبر 11المستوى الثانز ز 8 - 5البر 1800االربعاء -  مساءا  االثنير

CE19046E ية  ساعة 18 نوفمبر 14-  نوفمبر 12مهارات خدمة العمالء ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19234A ي المنازعات الهندسية
ز
2000الخميس - مساء األحد 8 - 5العربية  ساعة 15 نوفمبر 21-  نوفمبر 17التحكيم ف

CE19191B 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5االلمانية  ساعة 36 ديسمبر 12-  نوفمبر 17المستوى األول - اللغة االلمانية

CE19109A ي-  اللغة اليابانية
ز ،  األربعاء 7 - 5اليابانية  ساعة 36 يناير 15-  نوفمبر 18المستوى  الثانز 1800 مساءا االثنير

CE19154A اعداد تقارير االستدامةGRI18 ز8- 4العربية  ساعة 12 نوفمبر 20-  نوفمبر 2000االربعاء -  مساءا من االثنير

CE19244I ية  ساعة 18 نوفمبر 21-  نوفمبر 19العمل الجماعي ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19247F ية  ساعة 18 نوفمبر 21-  نوفمبر 19التخطيط والتنظيم االداري ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19261B  اتيجية ي مكتب إدارة االسبر
ز
اتيجية بنجاح ف  نوفمبر 21-  نوفمبر Palladium20- تنفيذ االسبر

يومان 
ي اللغة 

6000 مساءا 5-  صباحا 8ثنان 

CE19148A 1700 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5االسبانية  ساعة 24 ديسمبر 17-  نوفمبر 24المستوى الثالث- اللغة األسبانية

CE19227C ية  ساعة 18 نزفمبر 26-  نزفمبر 24تخطيط الموازنة ومراقبة التكاليف ز 3000 ظهرا 2-  صباحا 8االنجلبر

CE19218Aي القانون القطري
ز
1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 نوفمبر 28-  نوفمبر 24عقود اإلنشاءات العامة ف

CE19321A ي - اللغة الروسية
1800 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5الروسية ساعة 36 ديسمبر 31-  نوفمبر 24المستوي الثانز

CE19106A ية  ساعة 15 نوفمبر 28-  نوفمبر 24المستوى المتقدم - مايكرو سوفت اكسل ز 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5االنجلبر

2019ديسمبر 

CE19195B1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5الفرنسية  ساعة 36 ديسمبر 26-  ديسمبر 1المستوى الثالث  - اللغة الفرنسية

CE19080A 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 ديسمبر 5-  ديسمبر 1المهارات اإلدارية والتنظيمية

CE19088A 1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 ديسمبر 5-  ديسمبر 20151 لسنة 24قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم

CE19075Aكات وإدارة المخاطر ية  ساعة 24 ديسمبر 16-  ديسمبر 1أساسيات حوكمة الشر ز ، الثالثاء 8 - 5االنجلبر ز 2600 مساءا األحد، االثنير

CE19299C ي حقوق الملكية الفكرية
ز
ز- مقدمة ف 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15  ديسمبر 5-  ديسمبر 1المبتدئير

CE19070B ي
1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 ديسمبر 5-  ديسمبر 1التسويق الرياضز

CE19323A
بوية الفردية  - المدرسية لذوي االحتياجات الخاصة- تصميم الخطة البر

IEP1 ديسمبر 16-  ديسمبر 
 ساعة 36

ي اللغة 
4200الخميس -  من االحد 8 - 5ثنان 

CE19005C ية العامة ز ية  ساعة 36 يناير 8-  ديسمبر 2المستوى الثالث - اللغة االنجلبر ز ز 8 - 5االنجلبر 1800األربعاء -  مساءا االثنير

CE19210B ي - اللغة االلمانية
1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5االلمانية  ساعة 36 يناير 2-   ديسمبر 8المستوى الثانز

CE19023A1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 ديسمبر 12-   ديسمبر 8مهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية

CE19024A 1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 ديسمبر 12-  ديسمبر 8مهارات اعداد الموازنة

CE19128B ز 2600 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 24 ديسمبر17-  ديسمبر  8تدريب المدربير

CE19134A 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 ديسمبر 12-  ديسمبر 8مهارات الكتابة الصحفية

CE19149B ز8- 4العربية  ساعة 16 ديسمبر 12-  ديسمبر 9الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية 2000الخميس -  مساءا من االثنير

CE19198D كية كية  ساعة 36 يناير 15- ديسمبر 9المستوى الثالث - اللغة البر ز 8 - 5البر 1800االربعاء -  مساءا االثنير

CE19121A ز اىل االربعاء 8 - 5العريية  ساعات 9 ديسمبر 16-  ديسمبر 15القراءة الشيعة 1000 مساءا من االثنير

CE19046F1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 ديسمبر 26-  ديسمبر 22مهارات  خدمة العمال ء

2020يناير 
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CE20005A ية العامة ز اير 11-  يناير 5المستوى الثالث - اللغة االنجلبر ية  ساعة 36 فبر ز 1800 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5االنجلبر

CE20049A اتيجيات االتصال 1700 مساءا من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15  يناير 9-  يناير 5اسبر

CE20045A ي المتحان نامج التحضبر  يناير 30-  يناير GRE5البر

 ساعة نظري  27

 ساعة  180، و

تدريب وتطبيق 

على االنترنت

ية  ز 5000الخميس  -  مساءا من األحد 7  - 4:30االنجلبر

CE20044A ي المتحان نامج التحضبر  يناير 30-  يناير GMAT5البر

 ساعة نظري  27

 ساعة على 11، 

 160االنترنت، 

ساعة تدريب 

وتطبيق على 

االنترنت

ية  ز 5000الخميس -   مساءا ايام األحد 10 - 7:30االنجلبر

CE20203A ز 12000 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 75 مارس 19-  يناير12تأهيل واعداد المحكمير

CE20251Aي اللغة  ساعات 6 يناير 13-  يناير 12 تصميم العينات وطرق جمع البيانات
ز -  مساء األحد 8 - 5ثنان  700االثنير

CE20132A اير 6-  يناير 12المستوى األول- اللغة التركية كية  ساعة 36  فبر 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5البر

CE20118A1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 يناير 16-  يناير 12مهارات التعامل مع اآلخرين

CE20122A1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 يناير 16-  يناير 12الجوانب القانونية لحماية المستهلك

CE20036A اير 19-  يناير 13المستوى األول - اللغة الكورية ز 8 - 5الكورية  ساعة 36 فبر 1800االربعاء -  مساءا االثنير

CE20324Aلمبادئ المسؤولية المجتمعية 
ً
ز8 - 4العريية  ساعة 16 يناير 16-  يناير 13 إدارة المنح المالية وفقا 2000الخميس -  من االثنير

CE20132B اير 13-  يناير 19المستوى األول- اللغة التركية كية  ساعة 36 فبر 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 12 - 9البر

CE20138Aاير 13-  يناير 19المستوى األول - اللغة الفرنسية 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5الفرنسية  ساعة 36 فبر

CE20009A ها ز بغبر اير 13-  يناير 19المستوى األول - اللغة العربية للناطقير 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5العربية  ساعة 36 فبر

CE20191A اير 13-  يناير 19المستوى األول - اللغة االلمانية 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5االلمانية  ساعة 36 فبر

CE20173A1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 يناير 23-  يناير 19موازنة المؤسسات

CE20135A 2300 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 21 يناير 27-  يناير 19أساسيات إدارة المشاري    ع

CE20059A اتيجيات إدارة سلسلة التوريد ية  ساعة 15 يناير 23-  يناير19اسبر ز 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5االنجلبر

CE20252B 2000الخميس - مساء األحد 8 - 5العربية  ساعة 15 يناير 23-  يناير 19مكافحة غسيل االموال

CE20006A ية العامة ز اير 26-  يناير 20المستوى الرابع - اللغة االنجلبر ية  ساعة 36 فبر ز ز 8 - 5االنجلبر 1800األربعاء -  مساءا االثنير

CE20243A اير 26- يناير 20المستوي األول- اللغة الروسية ز 8 - 5روسية ساعة 36 فبر 1800االربعاء-  مساء  االثنير

CE20241A     1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 يناير 30-  يناير 26الحماية القانونية لحرية المنافسة في القانون القطري

CE20300A ي حقوق الملكية الفكرية
ز
1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 يناير 30-  يناير 26المهنية- مقدمة ف

اير   2020فبر

CE20203B ز اير 2تأهيل واعداد المحكمير 12000 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 75 ابريل 9-  فبر

CE20264Aي حياتك
ز
اير 2كيف تكون دبلوماسيا ف اير 4-  فبر 2000 مساءا من االحد اىل الثالثاء 8 - 4العربية  ساعة 12 فبر

CE20253A صنع القرار باستخدام منهجيةLEGOية  ساعة 15 فبراير 6-  فبراير 2 للعب الجاد ز 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5االنجلبر

CE20232A اير 3المستوى  األول -  اللغة اليابانية ز ،  األربعاء 7 - 5اليابانية  ساعة 36 ابريل 1-  فبر 1800 مساءا االثنير

CE20279A اير 9تحليل البيانات وكتابة التقارير المسحية اير 10-  فبر ي اللغة  ساعات 6 فبر
ز -  مساء األحد 8 - 5ثنان  700االثنير

CE20250Aي المنازعات المالية والمرصفية
ز
اير 9التحكيم ف اير 13-  فبر 2000 مساءا من االحد اىل الثالثاء 8 - 4العربية  ساعة 12 فبر

CE20310A ي
اير RBT15االعداد لشهادة الرخصة الدولية لتحليل السلوم التطبيقر اير 20-  فبر 9000الخميس -  مساءا من السبت3-  صباحا 8العريية  ساعة 42 فبر

CE20163A كية ي - اللغة البر
اير 16المستوى الثانز كية  ساعة 36 مارس 12-  فبر 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5البر

CE20164A اير 16الحسابات المصرفية  (1)القانون المصرفي اير 20-  فبر 1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 فبر
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CE20265A اير 16اعداد الموازنات الحكومية اير 20-  فبر 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 فبر

CE20266A اير 16إدارة االجتماعات اير 19-  فبر 1400 مساءا من األحد اىل االربعاء 8 - 5العريية  ساعة 12 فبر

CE20125A اير 16مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات اير 20-  فبر 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 فبر

CE20025A اتيجيات لضمان نجاح عملية التنفيذ اير Palladium19- تطوير اسبر اير 20-  فبر ي اللغة يومان  فبر
6000 مساءا 5-  صباحا 8ثنان 

CE20010A ها ز بغبر ي - اللغة العربية للناطقير
اير 23المستوى الثانز 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5العربية  ساعة 36 مارس 26-  فبر

CE20163B كية ي - اللغة البر
اير 23المستوى الثانز كية  ساعة 36 مارس 19-  فبر 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 12 - 9البر

CE20178Aي - اللغة الفرنسية
اير 23المستوى الثانز 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5الفرنسية  ساعة 36 مارس 19-  فبر

CE20210A ي - اللغة االلمانية
اير 23المستوى الثانز 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5االلمانية  ساعة 36 مارس 19-  فبر

CE20237A ي
اير 23الذكاء العاطقز اير 27-  فبر 1700 مساءا من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15  فبر

CE20115A 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 فبراير 27-  فبراير 23التسويق السياحي

CE20217Aاير 23الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايبر الدولية الحديثة اير 27-  فبر 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 فبر

CE20181Aاير 23السكراتارية وإدارة المكاتب اير 27-  فبر 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 فبر

CE20325A

 ISO متطلبات المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات  

اير 2600024 اير 26-  فبر  فبر
 ساعة 12

ز8- 4العربية  2000االربعاء -  مساءا من االثنير

 2020مارس 

CE20006B ية العامة ز ية  ساعة 36 ابريل 7-  مارس  1المستوى الرابع - اللغة االنجلبر ز 1800 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5االنجلبر

CE20069A2000 مساءا من االحد اىل الثالثاء 8 - 4العربية  ساعة 12 مارس 3-  مارس 1بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات

CE20229A ي - اللغة الكورية
ز 8 - 5الكورية  ساعة 36 ابريل 8-  مارس 2المستوى الثانز 1800االربعاء -  مساءا االثنير

CE20100A ية ية- أساسيات الموارد البشر ية ساعات 9 مارس 4-  مارس 2ادارة الموارد البشر ز ز اىل االربعاء 8 - 5االنجلبر 1000 مساءا من االثنير

CE20255A ي المنازعات الرياضية
ز
2000الخميس - مساء األحد 8 - 5العربية  ساعة 15 مارس 12-  مارس 8التحكيم ف

CE20326Aي اللغة  ساعة 36 مارس 23-  مارس 8تطوير مهارات األداء الوظيفي لذوي التوحد واالضطرابات النمائية
4200الخميس -  من االحد 8 - 5ثنان 

CE20016A6400 مساءا3-  صباحا 8العريية  ايام 3 مارس 10-  مارس 8فرانكلين كوفي - العادات السبع لألشخاص األكثر فعالية

CE20116A 1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 مارس 12-  مارس 8مهارات إدارة التدريب

CE20321A ي - اللغة الروسية
ز 8 - 5روسية ساعة 36 ابريل 15-  مارس 9المستوي الثانز 1800االربعاء-  مساء  االثنير

CE20101Aية ز- اساسيات الموارد البشر ية ساعات 9 مارس 11-  مارس 9االختيار والتعيير ز ز اىل االربعاء 8 - 5االنجلبر 1000 مساءا من االثنير

CE20015A 1700 مساءا األحد والثالثاء 8 - 5االسبانية  ساعة 24 ابريل 7-   مارس 15المستوى األول - اللغة األسبانية

CE20267A       ي
ز
1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 مارس19-  مارس 15االعتمادات المرصفية التمويلية (2)القانون المرصف

CE20238A تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامجSPSS 15 ية  ساعة  24 مارس24-  مارس ز 2600 مساءا من األحد  اىل الحميس 8 - 5االنجلبر

CE20057A1,700  الخميس إلى األحد من  مساء 8 - 5 العربية ساعة 15 مارس 19-  مارس 15 االستراتيجي والتخطيط التفكير

CE20207A  1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 مارس 19-  مارس 15إدارة الضغوط

CE20043A1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 مارس 19-  مارس 15مراقبة وإدارة األداء باستخدام برنامج أكسل

CE20196A ي - الخيارات الخمس النتاجية غبر عادية
ز
ز كوف 5300 مساءا3-  صباحا 8العربية يومان  مارس 16-  مارس 15فرانكلير

CE20102Aية ية ساعات 9 مارس 18-  مارس 16التعويضات والمنافع - اساسيات الموارد البشر ز ز اىل االربعاء 8 - 5االنجلبر 1000 مساءا من االثنير

CE20214Aاتيجية وبطاقة األداء المتوازن  مارس 19-  مارس Palladium18- كيفية صنع خريطة االسبر
يومان 

ي اللغة 
6000 مساءا 5-  صباحا 8ثنان 

CE20198A كية كية  ساعة 36 ابريل 16-  مارس22المستوى الثالث - اللغة البر 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5البر

CE20268Aكات ية  ساعة 15 مارس 30-  مارس 22أساسيات إدارة مخاطر الشر ز ، الثالثاء 8 - 5االنجلبر ز 1700 مساءا األحد، االثنير

CE20050A 1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 مارس 26-  مارس 22تنمية المهارات القيادية

CE20103Aية ي  - اساسيات الموارد البشر
ية ساعات 9 مارس 25-  مارس 23التطوير الوظيقز ز ز اىل االربعاء 8 - 5االنجلبر 1000 مساءا من االثنير

CE20198B كية كية  ساعة 36 ابريل 23-  مارس 29المستوى الثالث - اللغة البر 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 12 - 9البر

CE20195A1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5الفرنسية  ساعة 36 ابريل 23-  مارس 29المستوى الثالث  - اللغة الفرنسية

CE20221A 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5االلمانية  ساعة 36 ابريل 23-  مارس 29المستوى الثالث - اللغة االلمانية
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CE20086A 1700 مساءا من األحد إىل الخميس 8 - 5العربية  ساعة 15 ابريل 2-  مارس 29مهارات العرض والتقديم

CE20104A ية ية ساعات 9 ابريل 1-  مارس 30ادارة األداء- اساسيات الموارد البشر ز ز اىل االربعاء 8 - 5االنجلبر 1000 مساءا من االثنير

 2020ابريل 

CE20011A ها ز بغبر 1800الخميس - الثالثاء -  مساءا األحد 8 - 5العربية  ساعة 36 ابريل 30-  ابريل 5المستوى الثالث - اللغة العربية للناطقير

CE20152A 1700 مساء  من األحد إىل الخميس  8 - 5العربية  ساعة 15 ابريل 9-  ابريل 5االتصال وادارة األزمات

CE20269A1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 ابريل 9-  ابريل 5مهارات الكتابة بالعربية لألعمال

CE20093Aبنجاح االستراتيجية لتنفيذ المبادرات إدارة  -Palladium5 اللغة ثنائي ايام 3 ابريل 7-  ابريل 7000 مساءا 5-  صباحا 8 

CE20270A 1700 الخميس الى األحد من مساءا 8 - 5 االنجليزية ساعة 15 ابريل 9-  ابريل 5أساسيات نجاح العمل التجاري

CE20327A ي : التواصل و التوحد
ي اللغة  ساعة 15 ابريل 12-  ابريل 5تنمية مهارات التواصل الوظيقز

2000الخميس -  من االحد 8 - 5ثنان 

CE20109A ي -  اللغة اليابانية
1800 األربعاء  ، االثنين مساءا 8 - 5 اليابانية ساعة 36 مايو 13-  ابريل 6المستوى  الثانز

CE20133A ي - اللغة األسبانية
1700 واالربعاء والثالثاء األحد مساءا 8 - 5 االسبانية ساعة 24 ابريل 28-  ابريل 12المستوى الثانز

CE20083A 2000 مساءا من االحد اىل الثالثاء 8 - 4العربية  ساعة 12 ابريل 14-  ابريل12المفاوضات الدولية

CE20136A ي
ز
1700 مساءا من األحد اىل الخميس 8 - 5العريية  ساعة 15 ابريل16-  ابريل 12االعتمادات المرصفية بالضمان (3) القانون المرصف

CE20137A 1400 االربعاء الى األحد من مساءا 8 - 5 العريية ساعة 12ابريل 15-  ابريل 12مراكز خدمة العمالء

CE20263B ي المنازعات البحرية
ز
2000الخميس - مساء األحد 8 - 5العربية  ساعة 15 ابريل 16-  ابريل 12التحكيم ف

CE20124A 1700 الخميس الى األحد من مساءا 8 - 5 العريية ساعة 15 ابريل 23-  ابريل 19إدارة وتنظيم الفعاليات

CE20087A ي فوتوشوب 1700 الخميس الى األحد من مساءا 8 - 5 االنجليزية ساعة 15 ابريل 23-  ابريل 19ادونر

CE20200A1700 االربعاء الى األحد من مساءا 8 - 5 العريية ساعة 15 ابريل 23-  ابريل 19االدارة والقيادة االستراتيجية
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