
من الشركةإلىمنغٌر مسارمسار
من شركات 

اخرى
منفذمخططغٌر معتمدمعتمداجمالى

الشركةمركز التدرٌب20191010,  ٌولٌو201906,  ٌولٌو501غٌر مسارالعملٌة االدارٌة والفرق بٌن االدارة والقٌادة1
4425رئٌس قطاع الشئون القانونٌة  سابقاغٌر معتمدابراهٌم عبدالسالم/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  ٌولٌو201909,  ٌولٌو307غٌر مسارأمناء العهد2
/ اشرف غراب                          ا/ ا

عبدالحمٌد القسطاوى
غٌر معتمد

 مدٌر عام المخازن                          

مدٌر إدارة المخازن
3354

الشركةمركز التدرٌب20191515,  ٌولٌو201911,  ٌولٌو507غٌر مسارتنمٌةالمهارت االدارٌة لفرٌق العمل ومبادئ االشراف على الغٌر3
6962مدٌر إدارة خدمة المواطنٌٌن غٌر معتمداشرف الجٌندى/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  ٌولٌو201917,  ٌولٌو414غٌر مساررجل االمن والمعاٌٌر والقٌم المرتبطة بعملة4
4390مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  ٌولٌو201925,  ٌولٌو521غٌر مسارالعملٌة االدارٌة والفرق بٌن االدارة والقٌادة5
4425رئٌس قطاع الشئون القانونٌة  سابقاغٌر معتمدابراهٌم عبدالسالم/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  أغسطس201906,  أغسطس304غٌر مساراألنظمة و اللوائح المرتبطة بعمل رجل األمن6
4390مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  أغسطس201906,  أغسطس304غٌر مساراعمال القراءة والتحصٌل7
3355مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  أغسطس201922,  أغسطس518غٌر مسار75 لسنة 79المستحدث فى مجال المعاشات والتعوٌضات قانون 8
7675المؤسسة الثقافٌة العمالٌة

الشركةمركز التدرٌب20191515,  أغسطس201920,  أغسطس318مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارى ومحصل درجة ثالثة ورابعة 9
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  أغسطس201925,  أغسطس321مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور  )مسار وظٌفى قارئ ومحصل درجة ثالثة 10
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  سبتمبر201905,  سبتمبر501غٌر مسارمٌاة- اعمال المخازن 11
/ اشرف غراب                          ا/ ا

عبدالحمٌد القسطاوى
غٌر معتمد

 مدٌر عام المخازن                         

مدٌر إدارة المخازن
5425

الشركةمركز التدرٌب20191010,  سبتمبر201905,  سبتمبر501غٌر مسارالعملٌة االدارٌة والفرق بٌن االدارة والقٌادة12
4425رئٌس قطاع الشئون القانونٌة  سابقاغٌر معتمدابراهٌم عبدالسالم/ ا

الشركةمركز التدرٌب201933,  سبتمبر201912,  سبتمبر508غٌر مسارالمراجعة الداخلٌة13
3097مدٌر إدارة المراجعة غٌر معتمداٌهاب العشرى/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  سبتمبر201912,  سبتمبر508غٌر مساراألسالٌب الحدٌثة فً إدارة الموارد البشرٌة14
7675جمعٌة إدارة االعمال

الشركةمركز التدرٌب201933,  سبتمبر201919,  سبتمبر515مسار (تحلٌل الوظائف)مسار وظٌفى اخصائى موارد بشرٌة درجة ثالثة 15
3797مدٌر عام الموارد البشرٌة غٌر معتمدنجوى محفوظ/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191717,  سبتمبر201917,  سبتمبر315مسار (التصنٌف والترقٌم والفهرسة  )مسار وظٌفى مراقب امن درجة ثالثة ورابعة 16
6261مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  سبتمبر201919,  سبتمبر515غٌر مساركٌفٌة احتواء المشاكل و التعامل معها17
6962مدٌر إدارة خدمة المواطنٌٌن غٌر معتمداشرف الجٌندى/ ا

3354الشركةمركز التدرٌب20191010,  سبتمبر201922,  سبتمبر322غٌر مسارالشئون اإلدارٌة18

الشركةمركز التدرٌب20191515,  سبتمبر201924,  سبتمبر322مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارى ومحصل درجة ثالثة ورابعة 19
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  سبتمبر201929,  سبتمبر325مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور  )مسار وظٌفى قارئ ومحصل درجة ثالثة 20
عاطف عبٌد/ ا

3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمد

الشركةمركز التدرٌب20191010,  أكتوبر201901,  سبتمبر329غٌر مسارمهام رجل األمن21
4390مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  أكتوبر201903,  سبتمبر529غٌر مساركٌفٌة كتابة المشورة الفتوي و المذكرات و المرسالت القانونٌة22
4425قائم باعمال رئٌس قطاع الشون القانونٌةغٌر معتمدمحمد الحدٌنى/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  أكتوبر201913,  أكتوبر507غٌر مسارتدرٌب متقدم- المستحدث فً مجال الحقوق التأمٌنٌة 23
7962المؤسسة الثقافٌة العمالٌة

الشركةمركز التدرٌب201933,  أكتوبر201917,  أكتوبر513مسار (هٌكل االجور )مسار وظٌفى اخصائى موارد بشرٌة درجة ثالثة 24
3797اخصائى اجور اول معتمداحمد نعٌم/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  أكتوبر201915,  أكتوبر313مسار (التصنٌف والترقٌم والفهرسة  )مسار وظٌفى كاتب ومدخل بٌانات 25
4102مدٌر إدارة التدرٌب الفنى معتمدوسام البردان/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  أكتوبر201922,  أكتوبر320مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارى ومحصل درجة ثالثة ورابعة 26
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  أكتوبر201927,  أكتوبر323مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور  )مسار وظٌفى قارئ ومحصل درجة ثالثة 27
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

28
تنمٌة مهارات العرض و التقدٌم و مواجهه الجمهور و التفاوض الفعال و التواصل مٌدانٌا مع 

المواطنٌن و تنمٌة مهارات التواصل االجتماعً
الشركةمركز التدرٌب20191010,  أكتوبر201924,  أكتوبر520غٌر مسار

اشرف الجٌندى/ ا
7675مدٌر إدارة خدمة المواطنٌٌن غٌر معتمد

الشركةمركز التدرٌب20191010,  نوفمبر201905,  نوفمبر303غٌر مساراإلجراءات المتعلقة برجل األمن29
4390مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  دٌسمبر201917,  نوفمبر511صرف- اعمال المخازن 30
/ اشرف غراب                          ا/ ا

عبدالحمٌد القسطاوى
غٌر معتمد

مدٌر عام المخازن                          

مدٌر إدارة المخازن
4750

الشركةمركز التدرٌب20191010,  نوفمبر201907,  نوفمبر503غٌر مساركٌفٌة كتابة المشورة الفتوي و المذكرات و المرسالت القانونٌة31
4425قائم باعمال رئٌس قطاع الشون القانونٌةغٌر معتمدمحمد الحدٌنى/ ا

الشركةمركز التدرٌب201944,  نوفمبر201917,  نوفمبر511غٌر مسارموازنة األجور32
3330اخصائى اجور اول معتمداحمد نعٌم/ ا

33
إجراءات العمل بالموارد البشرٌة الجزء )مسار وظٌفى اخصائى موارد بشرٌة درجة ثالثة  

(االول
الشركةمركز التدرٌب201933,  نوفمبر201921,  نوفمبر517مسار 

3797مدٌر عام الموارد البشرٌة غٌر معتمدنجوى محفوظ/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  نوفمبر201919,  نوفمبر317مسار (التصنٌف والترقٌم والفهرسة  )مسار وظٌفى كاتب ومدخل بٌانات 34
4102مدٌر إدارة التدرٌب الفنى معتمدوسام البردان/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  نوفمبر201926,  نوفمبر324مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارة ومحصل درجة ثالثة ورابعة 35
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

موقف اعتماد المدرباسم المدرب

الوظٌفة

التكلفه

إداري:                        مجال الـتدرٌب 2020 / 2019خطــة التـدرٌب للعـام المـالـً  

اسم الدورة التدرٌبٌةم
المجموعة 

المستهدفة

مدة نوع التدرٌب المخطط

الدورة 

بالٌوم

عدد المشاركٌنالـتـارٌـــخ

الجهة الممولهمكان االنعقاد

 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالبحيرة 
 قطاع الموارد البشرية واإلدارية 

 اإلدارة العامة للتدريب

 تدريب( 3) نموذج
 /     /بتاريخ     ( 1)رقم اإلصدار 

 تدريب ( 1) إجراء :المرجعية 



الشركةمركز التدرٌب20191515,  نوفمبر201929,  نوفمبر327مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور  )مسار وظٌفى قارئ ومحصل درجة ثالثة 36
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20192020,  نوفمبر201928,  نوفمبر524غٌر مسارادارة األزمات و الطواريء37
12637االكادٌمٌة الدولٌة لالستشارات والتدرٌب

الشركةمركز التدرٌب20191010,  دٌسمبر201905,  دٌسمبر501غٌر مساراإلدارة الوسط38ً
7675االكادٌمٌة الدولٌة لالستشارات والتدرٌب

الشركةمركز التدرٌب20191010,  دٌسمبر201903,  دٌسمبر301غٌر مسارالحوادث و كٌفٌة التصرف معها39
4390مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  دٌسمبر201912,  دٌسمبر508غٌر مساركٌفٌة كتابة المشورة الفتوي و المذكرات و المرسالت القانونٌة40
4425قائم باعمال رئٌس قطاع الشون القانونٌةغٌر معتمدمحمد الحدٌنى/ ا

الشركةمركز التدرٌب201933,  دٌسمبر201915,  دٌسمبر515مسار (التامٌنات )مسار وظٌفى اخصائى موارد بشرٌة درجة ثالثة 41
3797مدٌر عام الموادر البشرٌة غٌر معتمدنجوى محفوظ/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  دٌسمبر201917,  دٌسمبر315مسار (التصنٌف والترقٌم والفهرسة  )مسار وظٌفى كاتب ومدخل بٌانات 42
4102مدٌر إدارة التدرٌب الفنى معتمدوسام البردان/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191717,  دٌسمبر201917,  دٌسمبر315مسار (االعداد العام لرجل االمن  )مسار وظٌفى مراقب امن درجة ثالثة ورابعة 43
6261مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  دٌسمبر201924,  دٌسمبر322مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارة ومحصل درجة ثالثة ورابعة 44
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191515,  دٌسمبر201929,  دٌسمبر325مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور  )مسار وظٌفى قارئ ومحصل درجة ثالثة 45
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20191010,  دٌسمبر201926,  دٌسمبر522غٌر مسارt.o.tتدرٌب المدربٌن  46
7675االكادٌمٌة الدولٌة لالستشارات والتدرٌب

الشركةمركز التدرٌب20201010,  ٌناٌر202008,  ٌناٌر305غٌر مساررجل األمن و العالقات العامة المرتبطة بعملة47
4390مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20202020,  ٌناٌر202009,  ٌناٌر505غٌر مسارخدمة العمالء  الخط الساخن48
12637مدٌر إدارة خدمة المواطنٌٌن غٌر معتمداشرف الجٌندى/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201010,  ٌناٌر202016,  ٌناٌر512غٌر مسارمشكالت تقٌٌم األداء الوظٌفً و تقٌٌم الوقت49
4425مدٌر عام التحقٌقات غٌر معتمدسمٌر دوٌدار/ ا

50
إجراءات العمل بالموارد البشرٌة الجزءالثانى )مسار وظٌفى اخصائى موارد بشرٌة درجة ثانٌة 

)
الشركةمركز التدرٌب202033,  ٌناٌر202023,  ٌناٌر519مسار 

3797مدٌر عام الموارد البشرٌة غٌر معتمدنجوى محفوظ/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  ٌناٌر202021,  ٌناٌر319مسار (التصنٌف والترقٌم والفهرسة  )مسار وظٌفى كاتب ومدخل بٌانات 51
4102مدٌر إدارة التدرٌب الفنى معتمدوسام البردان/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201717,  ٌناٌر202021,  ٌناٌر319مسار (تامٌن المنشات )مسار وظٌفى مراقب امن درجة ثالثة ورابعة 52
6261مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  ٌناٌر202028,  ٌناٌر326مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارة ومحصل درجة ثالثة ورابعة 53
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  فبراٌر202002,  ٌناٌر329مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور  )مسار وظٌفى قارئ ومحصل درجة ثالثة 54
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201010,  فبراٌر202006,  فبراٌر502غٌر مسارمشكالت تقٌٌم األداء الوظٌفً و تقٌٌم الوقت55
4425مدٌر عام التحقٌقات غٌر معتمدسمٌر دوٌدار/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201010,  فبراٌر202006,  فبراٌر502غٌر مساركٌفٌة اعداد خطط و حمالت التوعٌة56
7675مدٌر إدارة خدمة المواطنٌٌن غٌر معتمداشرف الجٌندى/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  فبراٌر202013,  فبراٌر509غٌر مسارقانون الخدمة العسكرٌة57
7962جمعٌة إدارة االعمال

الشركةمركز التدرٌب202033,  فبراٌر202020,  فبراٌر516مسار (تخطٌط القوى العاملة  )مسار وظٌفى اخصائى موارد بشرٌة درجة ثالثة 58
3797مدٌر عام الموارد البشرٌة غٌر معتمدنجوى محفوظ/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  فبراٌر202020,  فبراٌر316مسار (التصنٌف والترقٌم والفهرسة  )مسار وظٌفى كاتب ومدخل بٌانات 59
5962مدٌر إدارة التدرٌب الفنى معتمدوسام البردان/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201717,  فبراٌر202018,  فبراٌر316مسار (العالمات االرشادٌة والتحذٌرٌة  )مسار وظٌفى مراقب أمن درجة ثالثة ورابعة 60
6889مدٌر إدارة االمن معتمدابراهٌم جاب هللا/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  فبراٌر202025,  فبراٌر323مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارة ومحصل درجة ثالثة ورابعة 61
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  مارس202001,  فبراٌر326مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور  )مسار وظٌفى قارئ ومحصل درجة ثالثة 62
عاطف عبٌد/ ا

3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمد

الشركةمركز التدرٌب20201010,  مارس202005,  مارس501غٌر مسارمشكالت تقٌٌم األداء الوظٌفً و تقٌٌم الوقت63
4425مدٌر عام التحقٌقات غٌر معتمدسمٌر دوٌدار/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  مارس202009,  مارس208مسار (الدورة المستندٌة التجارٌة  )مسار وظٌفى اخصائى خدمة عمالء ومشتركٌن 64
4100مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  مارس202015,  مارس310مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور )مسار وظٌفى اخصائى خدمة عمالء ومشتركٌن 65
5962مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  مارس202012,  مارس508غٌر مسارإعداد الخطط و كٌفٌة رسم السٌاسات66
6962االكادٌمٌة الدولٌة لالستشارات والتدرٌب

الشركةمركز التدرٌب202033,  مارس202019,  مارس515مسار (إاستراتٌجٌة الموارد البشرٌة  )مسار وظٌفى اخصائى موارد بشرٌة درجة ثانٌة 67
3797مدٌر عام الموارد البشرٌةغٌر معتمدنجوى محفوظ/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201010,  مارس202019,  مارس515غٌر مسارt.o.tتدرٌب المدربٌن  68
7675االكادٌمٌة الدولٌة لالستشارات والتدرٌب

الشركةمركز التدرٌب20201515,  مارس202024,  مارس322مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارة ومحصل درجة ثالثة ورابعة 69
3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب20201515,  مارس202029,  مارس325مسار (خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور  )مسار وظٌفى قارئ ومحصل درجة ثالثة 70
عاطف عبٌد/ ا

3952مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمد

الشركةمركز التدرٌب20201010,  أبرٌل202016,  أبرٌل512غٌر مسارفن التعامل مع الجمهور71
7675مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب202033,  أبرٌل202016,  أبرٌل512مسار مسار وظٌفى اخصائى موارد بشرٌة درجة ثالثة االجور واعداد الموازنة72
3797اخصائى اجور اول معتمداحمد نعٌم/ ا

الشركةمركز التدرٌب202055,  ٌونٌو202004,  ماٌو331مسار (إدارة الخزٌنة )مسار وظٌفى أمٌن خزٌنة 73
2607مستشار مالى غٌر معتمدسٌمون الشامى/ ا

الشركةمركز التدرٌب202022,  ٌونٌو202009,  ٌونٌو307مسار (المفاهٌم المخزنٌة  )مسار وظٌفى أمٌن مخزن 74
اشرف غراب                              / ا

عبدالحمٌد القسطاوى/ ا
غٌر معتمد

 مدٌر عام المخازن                     

مدٌر إدارة المخازن
1356

الشركةمركز التدرٌب20202020,  ٌونٌو202011,  ٌونٌو307مسار (قٌاس المٌاة وانواع العدادات  )مسار وظٌفى قارة ومحصل درجة ثالثة ورابعة 75
7187مدٌر إدارة صغار المشتركٌنمعتمدعاطف عبٌد/ ا

الشركةمركز التدرٌب202022,  ٌونٌو202014,  ٌونٌو310مسار (الئحة المخازن  )مسار وظٌفى أمٌن مخزن 76
اشرف غراب                              / ا

عبدالحمٌد القسطاوى/   ا
غٌر معتمد

مدٌر عام المخازن                     مدٌر 

إدارة المخازن
1356

الشركةمركز التدرٌب20201515,  ٌونٌو202011,  ٌونٌو507غٌر مسارالطرق الحدٌثة فً التمٌز و االبداع االداري77
6962االكادٌمٌة الدولٌة لالستشارات والتدرٌب


