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 بامتعاون مع امكنيات وامعمادات اممختنفة -هـ0441/0440عام مفصل امدرايس األول من امخالل اامربامج امتدريبية اممقدمة ألفراد اممجتمع 

 الفئة جهة مقدم الربنامج الربنامجمقدم  الزمو مكاى التهفيذ تاريخ اإلقامة نوعه اسم الربنامج م
عدد 

 املشجلني

 خِمذِح يف تشٔاِح خذاوي اٌثُأا 1
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ32/3/1441

 -اِيل احلاعة ِؼًّ

 األعٕاْ عة وٍُح
4 َ– 8َ 

زلّذ سفؼد إمساػًُ د. 

 اٌغُذ اٌغىداين
 23 روىس وٍُح اِداب

 اٌرٕظٍُّ واٌرغىَش اٌرغًُن إداسج 3
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ34-32/3/1441

 وٍُح-اٌرذسَة لاػح

 األعٕاْ عىاوا عة
 24 روىس وٍُح االػّاي إتشاُُ٘ خًنٌ عٗ. د 9َ-َ 4

 واالخرّاػاخ اٌىلد إداسج 2
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ38-39/3/1441

 وٍُح-اٌرذسَة لاػح

 األعٕاْ عىاوا عة
 29 روىس وٍُح االػّاي اٌغساْ ػثذ اخلاٌك ػّاد. د 9َ –َ 4

4 
 ادلرىاٍِح اٌمأىُٔح ادلهاساخ

 ٌٍّىظفٌن

دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ32/1/1441

 اٌؼّاداخ ِثىن

 ادلذَٕح-ادلغأذج

 اجلاِؼُح

 3َ-ص13
د. أششف زلّذ ػثذ اٌمادس 

 مسساْ

وٍُح اٌششَؼح 

 واٌمأىْ
 32 روىس

 إِىأُاخ خىخً دساَف 2
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ32/3/1441

 اٌؼّاداخ ِثىن

 ادلذَٕح-ادلغأذج

 اجلاِؼُح

 13َ-ص9
 ِصغفً زلّذ أميٓ د. 

 زغأٌن

 احلاعة ػٍىَ وٍُح

 وادلؼٍىِاخ
 21 روىس

 االعرشاذُدٍ اٌرخغُظ أعظ 6
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ14/2/1441

 وٍُح-اٌرذسَة لاػح

 األعٕاْ  عة
 زداصٌ اتىاٌفضً امحذ د.  4َ-8َ

ادلىرة االعرشاذُدٍ 

 يف خاِؼح اجلىف
 22 روىس

 آِِ االٌىرشوين اٌرغىق 7
وسشح 

 ػًّ
 ٘ـ39/2/1441

 وٍُح-اٌرذسَة لاػح

 األعٕاْ  عة
 احلّىد زلّذ غاصٌ وٌُذ. أ 4َ-6َ

 احلاعة ػٍىَ وٍُح

 وادلؼٍىِاخ
 39 روىس

 ٘ـ38/2/1441 زلاضشج اٌفىشَح ادلٍىُح حبمىق اٌرؼشَف 8
 وٍُح-اٌرذسَة لاػح

 األعٕاْ  عة
4َ-6َ 

ػثذ  زلّذ عؼذ َاعش. د

 اهلل

 احلاعة ػٍىَ وٍُح

 وادلؼٍىِاخ
 34 روىس

 اٌرؼٍُُ ادلمٍىب 9
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ12/2/1441

 وٍُح-اٌرذسَة لاػح

 األعٕاْ  عة
4َ-7َ 

 ػثذ اٌؼضَض ػثاط. د

 اجلزنوسٌ
 33 روىس وٍُح اٌرشتُح

 اٌفؼاٌح اإلداسَح اٌمُادج 13
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ3-2/2/1441

 وٍُح-اٌرذسَة لاػح

 األعٕاْ  عة
 42 روىس االػّايوٍُح  اٌغساْ ػثذ اخلاٌك ػّاد. د 4َ-9َ

 خىدج صَد اٌضَرىْ يف ادلؼاصش 11
وسشح 

 ػًّ
 د. تغاَ تٓ فاسط اٌؼىَش 13َ-ص13 ِؼصشج مناء اجلىف ٘ـ39/2/1441

ِشوض أحباز اٌضَرىْ 

 جباِؼح اجلىف
 11 روىس

 ِثادئ احملاعثح 13
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ33/2/1441

وٍُح -لاػح اٌرذسَة

 عة األعٕاْ 
 49 روىس وٍُح األػّاي أمحذد. ٔصش اٌذَٓ زاِذ  4َ-8َ
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 ٘ـ23/2/1441 زلاضشج ِمذِح يف ػٍُ اٌثُأاخ 12
وٍُح -لاػح اٌرذسَة

 عة األعٕاْ 
4َ-7َ 

د. زلّذ زلّذ ػض اٌذَٓ 

 امساػًُ

وٍُح ػٍىَ احلاعة 

 وادلؼٍىِاخ
 37 روىس

 إداسج اٌىلد واالخرّاػاخ 14
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ12-14/2/1441

رلّغ اٌغاٌثاخ 

 غىاوات
 26 إٔاز وٍُح اٌرشتُح ٘ثٗ فشزاْ اٌشوٍٍَد.  4َ-9َ

 ٘ـ23/2/1441 زلاضشج اٌرسىي اٌشلٍّ وادلغرمثً اٌرمين 12
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 غىاوات
 د. عٍىي ػٍٍ اذلٕذاوٌ 4َ-6َ

وٍُح ػٍىَ احلاعة 

 وادلؼٍىِاخ
 39 إٔاز

 ادلشىالخ اٌغٍىوُح 16
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ23/2/1441

ٔادٌ االزرُاخاخ 

 عىاوا-اخلاصح 
 36 إٔاز وٍُح اٌرشتُح د. ُ٘اَ فرسٍ صاحل 2َ-8َ

 ٘ـ39/2/1441 زلاضشج أِٓ ادلؼٍىِاخ 17
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 غىاوات
 أ. وعاَ زلغٓ اٌشوٍٍَ 4َ-6َ

وٍُح ػٍىَ احلاعة 

 وادلؼٍىِاخ
 31 إٔاز

 فٓ اٌرأثًن واإللٕاع 18
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ33-31/2/1441

رلّغ اٌغاٌثاخ 

 غىاوات
 22 إٔاز وٍُح اٌرشتُح تٕد محىد اٌؼىيفأ. سٔذا  4َ-9َ

 ِمذِح يف اٌشثىاخ 19
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ38/2/1441

رلّغ اٌغاٌثاخ 

 غىاوات
 د. سٔذج امحذ خاتش 4َ-6َ

وٍُح ػٍىَ احلاعة 

 وادلؼٍىِاخ
 11 إٔاز

 ختغُظ وذٕظُُ اٌؼًّ 33
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ23/2-1/4/1441

ُح اٌؼٍىَ واِداب وٍ

 تاٌمشَاخ
 سلراس ػثذ اهلل ِؼضوصد.  3َ-ص9

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 13 روىس

 اعرخذاِاخ لىلً دساَف 31
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ 2/4/1441

-ِؼًّ احلاعة اِيل

 وٍُح عة األعٕاْ 
 أ.ػثذ اٌشمحٓ ٔازٍ احلشيب 4َ-6َ

وٍُح ػٍىَ احلاعة 

 وادلؼٍىِاخ
 23 روىس

33 
االػالَ ودوسٖ حنى االشخاص روو 

 اإلػالح

 دوسج

 ذذسَثُح
 ٘ـ6/4/1441

ٔادٌ االزرُاخاخ 

 اخلاصح تغىاوا
 13 روىس وٍُح اٌرشتُح د. سائذ زلّىد عٍّاْ 1َ-ص9

32 
األِٓ اٌغُرباين وذؼضَض اٌثمافح 

 اٌشلُّح
 ٘ـ2/4/1441 ٔذوج

-ادلذَٕح اجلاِؼُح

 لاػح ادلؤمتشاخ 
 13َ-ص13

وٍُح ػٍىَ احلاعة 

 وادلؼٍىِاخ

وٍُح ػٍىَ احلاعة 

 وادلؼٍىِاخ

-روىس

 إٔاز
82 

34 

ادلهاساخ اٌؼٍُّح الخرثاس 

اٌفشضُاخ اٌثسثُح تىاعغح 

 (SPSSتشٔاِح )

دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ7-8/4/1441

وٍُح -لاػح اٌرذسَة

 عة األعٕاْ 
 36 روىس وٍُح اٌرشتُح د. زلّذ زلّذ سويب 4َ-7َ

32 
ذصُُّ اٌرباِح يف رلاي اٌرشتُح 

 اخلاصح

دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ11/4/1441

-احلاعة اِيلًّ ِؼ

 وٍُح عة األعٕاْ
 33 روىس وٍُح اٌرشتُح د.  أمحذ زلّذ خاد ادلىىل 4َ-8َ

 ٘ـ14/4/1441 زلاضشج ػٕاصش ادلخغىط اٌؼشيب 36
وٍُح -لاػح اٌرذسَة

 عة األعٕاْ 
 د. سأفد ػٍٍ اٌصؼُذٌ 4َ-7َ

وٍُح اٌششَؼح 

 واٌمأىْ
 9 روىس

 اٌمُادج اإلداسَح اٌفؼاٌح 37
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ14-12/4/1441

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 د. آدَ ٘اسوْ خاعش 4َ-7َ

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 17 روىس
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 ذغىَش وإداسج اٌزاخ 38
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ7-8/4/1441

ح اٌؼٍىَ واِداب وٍُ

 تاٌمشَاخ 
 3َ-ص9

د. ذىفُك أمحذ ػٍٍ 

 اٌغٕثاين

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 37 روىس

 د. ػثذ اهلل ػٍٍ اٌغشايب 1َ-ص11 لاػح تٍذَح عربخً ٘ـ7/4/1441 زلاضشج أِٓ ادلؼٍىِاخ 39
وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تغربخً
 14 روىس

 د. زلّىد ػثذ ادلٕؼُ زلّذ 13َ-ص13 لاػح ثأىَح ادلؼرصُ ٘ـ19/4/1441 زلاضشج زىوّح ادلؼٍىِاخ 23
وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تغربخً
 12 روىس

21 
ودوس٘ا يف ذؼضَض مساخ  ادلذسعح

 اٌشخصُح اٌىعُٕح

دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ31/4/1441

-ِؼًّ احلاعة اِيل

 وٍُح عة األعٕاْ 
 18 روىس وٍُح اٌرشتُح د. فاضً زلّذ اٌؼّشٌ 4َ-7َ

23 
دساعح اجلذوي وذمُُُ ادلشاسَغ 

 احلذَثح

دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ31-33/4/1441

وٍُح -لاػح اٌرذسَة

 عة األعٕاْ 
 33 روىس وٍُح االػّاي زغٌن ػثذ اٌمادسد.  4َ-8َ

 ٘ـ6/4/1441 زلاضشج زىوّح ادلؼٍىِاخ 22
وٍُح -لاػح اٌرذسَة

 عة األعٕاْ عىاوا
 د.اعاِٗ زلّىد ػىدٖ 4َ-6َ

وٍُح ػٍىَ احلاعة 

 وادلؼٍىِاخ
 37 روىس

 ٘ـ14/4/1441 زلاضشج ِهاساخ اٌرأثًن واٌزواء االخرّاػٍ 24
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 غىاوات
 32 إٔاز وٍُح اٌرشتُح د. خىٌٗ خٍُفٗ اٌربخظ 1َ-ص13

 ٘ـ7/4/1441 زلاضشج اٌرؼشَف تاالػالاخ ادلخرٍفح 22
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 غىاوات
 31 إٔاز وٍُح اٌرشتُح د. ُ٘اَ فرسٍ صاحل 4َ-7َ

 فٓ اٌرأثًن واإللٕاع 26
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ7-8/4/1441

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تغربخً
 ػثُذد.محذٌ خٍُفح  3َ-ص9

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تغربخً
 19 روىس

28 
تشٔاِح اٌرُّٕح اٌشاٍِح ٌٍغفىٌح 

 ادلثىشج ) تىسذاج (

دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ11-13/4/1441

ِشوض اٌشػاَح 

 إٌهاسَح تاٌمشَاخ
 أ. مسُسح فرسٍ ٘الي 4َ-9َ

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 23 إٔاز

 اإلعؼافاخ األوٌُح 29
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ2/4/1441

رلّغ اٌغاٌثاخ 

 تاٌمشَاخ
 د. عاُِٗ زلّذ زداصٌ 13َ-ص9

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 12 إٔاز

 ٘ـ6/4/1441 زلاضشج ً٘ وٍُران خبًن؟ 43
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د. فاعّح امحذ زلّذ 3َ-4َ

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 8 إٔاز

 ٘ـ2/4/1441 زلاضشج واألخهضج اٌزوُحاجلشاثُُ  41
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د. يب يب صَٕة ِظهشٌ 3َ-4َ

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 11 إٔاز

 ٘ـ13/4/1441 زلاضشج اٌرىػُح ػٓ ِشض اٌغىشٌ 43
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د.أًِنٖ خباعشٖ ساشذ 13َ-ص13

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 19 إٔاز

 ِمُاط ووغٍش ٌزواء اٌغفً 42
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ 14-12/4/1441

ِشوض اٌشػاَح 

 إٌهاسَح تاٌمشَاخ
 أ. مسُسح فرسٍ ٘الي 4َ-9َ

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 إٔاز

 

23 
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 ِىرثيت يف خُيب 44
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ 11/4/1441

رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 ػغاهلل اٌشُخأ.د.ِٕاي  3َ-ص13

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 32 إٔاز

 وُف ذٕشئ ٘ىَره اٌثسثُح ؟ 42
وسشح 

 ػًّ
 ٘ـ 12/4/1441

رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 أ.د.ِٕاي ػغاهلل اٌشُخ 3َ-ص13

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 38 إٔاز

 اٌؼشوض اٌرؼٍُُّح اٌرفاػٍُح 46
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ 12/4/1441

رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 أ.صَٕة ِصغفً ٘اشُ 3َ-ص13

وٍُح اٌؼٍىَ واِداب 

 تاٌمشَاخ
 31 إٔاز

 ٘ـ 14/4/1441 زلاضشج ِؼذْ األٌىُِٕىَ وِشض اٌض٘اميش 47
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د. عٍىي اٌغُذ خشاِىْ 13َ-3َ

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 21 إٔاز

 ٘ـ 12/4/1441 زلاضشج االعٕاْ ٌالعفايصسح اٌفُ و  48
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د. ٕ٘اء اٌغُذ شاٌ٘ن 13َ-3َ

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 14 إٔاز

49 
ِىافسح وِٕغ أرشاس اٌغفٍُُاخ 

 ادلؼىَح ىف األعفاي

وسشح 

 ػًّ
 ٘ـ 12/4/1441

رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د.ػضٖ امساػًُ اٌغُذ 1َ-ص13

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 18 إٔاز

 ٘ـ 14/4/1441 زلاضشج اٌغّٕح  وِشاوٍها اٌصسُح 23
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د. شًنَٓ أمحذ اٌىصُفٍ 13َ-3َ

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 12 إٔاز

 األِٓ و اٌغالِح ادلزنٌُح 21
دوسج 

 ذذسَثُح
 ٘ـ 6/4/1441

اٌؼٍىَ اٌغثُح وٍُح 

 اٌرغثُمُح

-ص9

 ص11
 أ. أىاس ٔاخر اتىصَاد

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 32 إٔاز

 ٘ـ 8/4/1441 زلاضشج اعرخذاَ اٌرمُٕح وذأثًن٘ا 23
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د.صَٕة ػثذ اٌفراذ محادٖ 13َ-ص13

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 19 إٔاز

 ٘ـ 2/4/1441 زلاضشج اٌرغُّ اٌغزائٍ واٌىلاَٗ ِٕٗ 22
رلّغ اٌغاٌثاخ 

 اٌمشَاخت
 د. ِىن فاسوق وساد 3َ-4َ

وٍُح اٌؼٍىَ اٌغثُح 

 تاٌمشَاخ اٌرغثُمُح
 11 إٔاز

 رلّىع ػذد ادلغدٌٍن يف اٌرباِح ادلمذِح ألفشاد اجملرّغ
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