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األســــبـــوع االول 8419/8/22 - 81هـ
م

اسم الربنامج

1

النظام الفصلي للمرحلة الثانوية

يومان

2

ستيم ملعلمي فصول املوهوبني

5أيام

صباحي

1

اسرتاتيجيات التعلم النشط

يومان

صباحي

األحد1419/1 / 11هـ

4

مدرسة عني االفرتاضية

يوم واحد

صباحي

االثنني 1419 / 1 / 19هـ

طفيل

5

الدورة التأسيسية لرواد النشاط

1أيام

صباحي

االثنني 1419 / 1 / 19هـ

الليث

رواد النشاط اجلدد

6

التعلم التعاوني

يومان

صباحي

االثنني 1419 / 1 / 19هـ

الليث

املعلمون

املوهوبني2

7

اخلطة الفردية

يومان

صباحي

االثنني 1419 / 1 / 19هـ

الليث

معلمو الرتبية الفكرية

السعودية

حممد املهداوي

1

املهارات التخصصية

يومان

صباحي

الثالثاء 1419/1 / 22هـ

الليث

معلمو الرتبية االسالمية ث

1

جابر احلضرييت

9

التنمية املهنية حملضري املختربات

يومان

صباحي

األربعاء 1419 / 1 /21هـ

الليث

حمضرو املختربات

1

12

حتليل احتياجات التدريب

يومان

صباحي

األربعاء 1419 / 1 / 21هـ

الليث

املوظفون االداريون

الشؤون املدرسية

ناجي الزبيدي

يوم واحد

صباحي

اخلميس 1419 / 1 / 22هـ

الليث

وكالء القبول والتسجيل يف نظام املقررات

2

مرزوق املهداوي

خدمات مكتب القبول والتسجيل

11

األكادميية

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

صباحي

األحد 1419 / 1 /11هـ

الليث

معلمو االجتماعيات املرحلة ث

1

محاد الغموي

األحد 1419 / 1 /11هـ

الليث

معلمو فصول املوهوبني الليث

املوهوبني 1

إبراهيم اهلندي

الليث

معلمو احلاسب االلي

2

نايف النعريي

أمناء مصادر التعلم +املعلمني

الطفيل بن عمرو

سعيد فايز املهداوي

جممع النشاط

علي خلوفه
أمحد الربكاتي

التنفيذ

الرتشيح

عدد

نعم ال املتدربني

مخيس البجالي
عبداهلل احلامتي
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األسبوع الثاني  8419 /8 /29 -22هـ
م

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

يومان صباحي

األحد 1419/1 / 25هـ

الليث

11

الدورة التنشيطية للمرشدين الطالبيني

يومان صباحي

األحد 1419/1 / 25هـ

الليث

14

مهارات البحث العلمي

يومان صباحي

األحد 1419/1 / 25هـ

الليث

صباحي

ااالثنني1419/1 /26هـ

السعدية

يومان صباحي

ااالثنني1419/1 /26هـ

الليث

12

15

اسم الربنامج

مقر

تطبيقات علوم احلركة والنشاط البدني
يف دروس الرتبية البدنية

املهارات اللغوية يف النظام الفصلي
( املستوى الثاني)

 1أيام

معلمو الرتبية البدنية
مرشدو الطالب بالليث

جممع
النشاط
1
2

عقاب اهلاللي

السعدية

مشرفو اللغة العربية

منسقو األمن والسالمة يف

مسرح

إدارة االمن والسالمة

املدارس

االدارة

وإدارة الدفاع املدني

صباحي

الثالثاء1419/1 /27هـ

الليث

قادة ووكالء املدارس اجلدد

1

علي حممد اجلبريي

األربعاء 1419/1 /21هـ

بين يزيد

معلمو الرياضيات

بين يزيد

حممد محيد اليزيدي

الليث

معلمو اللغة االجنليزية

1

د امحد الزهراني

الليث

معلمو الصفوف االولية

2

امحد الكناني

16
17

تأهيل قادة ووكالء املدارس اجلدد

11

خمطط عمليات تدريس الرياضيات

يومان صباحي

19

اسرتاتيجيات تدريس اللغة االجنليزية

يومان صباحي

األربعاء 1419/1 /21هـ

22

مهارات القراءة اجليدة

يومان صباحي

األربعاء 1419/1 /21هـ

وبين يزيد
معلمو املكتبات
معلمو املرحلة الثانوية
النظام الفصلي

نعم ال

املتدربني

علي ابراهيم اخلريي
د .عبد اهلل الزبيدي

السالمة املهنية يف املنشآت التعليمية

1أيام

التنفيذ

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

الرتشيح

عدد
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األسبوع الثالث  8419 / 2 / 6 – 2هـ
م

اسم الربنامج

21

خمطط عمليات تدريس الرياضيات

22

النظام الفصلي الثانوي

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

يومان

صباحي

األحد  1419 / 2 / 2هـ

الشاقة

يومان

صباحي

االثنني  1419 /2 /1هـ

الليث

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

معلمو الرياضيات

مدرسة الصديق

معلمو املرحلة الثانوية

املدرب
الربكاتي

املوهوبني

21

تفعيل مصادر التعلم

يوم واحد

صباحي

االثنني  1419 /2 /1هـ

الليث

أمناء مصادر التعلم

1

عبداهلل العصماني

24

التخطيط للتدريس

يوم واحد

صباحي

االثنني 1419 /2 / 1هـ

الليث

معلمو اللغة االجنليزية

1

سامل الرمحاني

25

أدوار منسق املوهوبني يف املدرسة

ثالثة أيام صباحي

االثنني  1419 /2 / 1هـ

الليث

معلمو املوهوبني

املوهوبني 2

عبد العزيز العيايف

يومان

صباحي

الثالثاء  1419 / 2 / 4هـ

غميقة

وكالء املدارس (الشرق)

ذات الصواري

علي اجلبريي

يومان

صباحي

الثالثاء  1419 / 2 /4هـ

الليث

وكالء املدارس (الليث)

2

حممد العمري

يومان

صباحي

الثالثاء 1411 / 2 /4هـ

الشاقة

وكالء املدارس (الشاقة)

اخلالدية

علي الربكاتي

29

التقويم من اجل التعلم

يومان

صباحي

األربعاء  1419 /2 / 5هـ

الليث

املعلمني

1

عبد اهلل احلرتومي

12

فن مواجهة اجلمهور

يومان

صباحي

االربعاء  1419 /2 /5هـ

الليث

املوظفون االداريون

الشؤون املدرسية

خالد بلخي

26
27
21

للرتبية االسالمية

دور وكيل املدرسة يف
قيادة العمل املدرسي
دور وكيل املدرسة يف
قيادة العمل املدرسي
دور وكيل املدرسة يف
قيادة العمل املدرسي

نعم

ال

املتدربني

عبد العزيز

جابر احلضرييت

النظام الفصلي

الرتشيح

عدد
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األسبوع الرابع  8419 /2 / 81 – 9هـ
م

اسم الربنامج

11

برنامج التقويم يف املرحلة االبتدائية

يوم واحد

12

الفسيفساء بعجينة السرياميك

يومان

صباحي

11

تأهيل املرشدين اجلدد

يومان

صباحي

االثنني  1419 / 2 /12هـ

14

مدرسة عني االفرتاضية

يوم واحد

صباحي

االثنني  1419 / 2 /12هـ

الليث

يومان

صباحي

االثنني  1419 / 2 /12هـ

الشاقة

معلمو الرتبية االسالمية

16

خمطط عمليات تدريس الرياضيات

يومان

صباحي

الثالثاء  1419 /2 / 11هـ

الليث

معلمو الرياضيات

2

17

تأثري القيادة املدرسية يف فريق العمل

يومان

صباحي

الثالثاء 1419 / 2 / 11هـ

الشاقة

قادة املدارس(اجلنوب)

اخلالدية

علي الربكاتي

11

تأثري القيادة املدرسية يف فريق العمل

يومان

صباحي

الثالثاء  1419 / 2 / 11هـ

غميقة

قادة املدارس(الشرق)

ذات الصواري

علي حممد اجلبريي

19

التدقيق الداخلي وجودة بينات التعلم

يوم واحد

صباحي

الثالثاء  1419 / 2 /11هـ

الليث

ممثلو اجلودة

املوهوبني

علي املسعودي

42

تأثري القيادة املدرسية يف فريق العمل

يومان

صباحي

الثالثاء 1419 /2 / 11هـ

الليث

قادة املدارس(الليث)

1

حممد عطيه العمري

يوم واحد

صباحي

اخلميس 1419 /2 /11هـ

الليث

املوهوبني

مرزوق املهداوي

15

41

توظيف التوعية الفكرية يف
مقررات العلوم الشرعية

عمليات اإلرشاد االكادميي
يف نظام املقررات

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

صباحي

األحد  1419 / 2 / 9هـ

الليث

معلمو اللغة االجنليزية

2

سامل الرمحاني

االثنني  1419 /2 /12هـ

الليث

معلمو الرتبية الفنية

1

علي العيايف

الليث

مرشدو الطالب اجلدد

1

حممد عبيد الصعب

أمناء مصادر التعلم  +املعلمني

مدرسة السعودية

سعيد فايز املهداوي

األمري سعود

محزة اخلريي
غالم اهلاللي

التنفيذ

مشرفو اإلرشاد األكادميي
يف مدارس نظام املقررات

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع اخلامس  8419 / 2/22 – 86هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

الفئة املستفيدة
معلمو الرياضيات

رقم القاعة

املدرب

بين يزيد

حممد اليزيدي

مدرسة السعدية

جابر احلضرييت

1

عبداهلل العيايف

جممع النشاط

خالد احلربي

الشؤون املدرسية

املدرب حيدد الحقا
عطية احلرتومي

42

استخدام اليدويات يف تدريس الرياضيات

يومان

صباحي

األحد  1419 /2 /16هـ

بين يزيد

41

اسرتاتيجيات تدريس القران الكريم

يومان

صباحي

األحد  1419 /2 /16هـ

السعدية

 1أيام

صباحي

االحد  1419 /2 /16هـ

الليث

45

اإلخراج املسرحي

4أيام

صباحي

االحد  1419 /2 /16هـ

الليث

46

صيانة احلاسب االلي

 4أيام

صباحي

االحد 1419 /2 /16هـ

الليث

املوظفون االداريون

47

خطوات التخطيط اجليد يف منهج لغيت

يومان

صباحي

االحد  1419 /2 /16هـ

الليث

معلمو الصفوف االولية

1

41

مؤشرات األداء ألمناء مصادر التعلم

يومان

صباحي

االحد  1419 /2 /16هـ

الليث

أمناء مصادر التعلم

2

49

التعلم باالستقصاء

يومان

صباحي

االثنني  1419 /2 /17هـ

الليث

املعلمون

1

علي بن عفيف

52

التعلم النشط

يوم واحد

صباحي

االربعاء  1419 /2 /19هـ

الليث

املعلمون

1

حممد العيايف

51

تقويم برامج الرتبية البدنية

يومان

صباحي

االربعاء  1419 /2 /19هـ

الليث

معلمو الرتبية البدنية

جممع النشاط

سعيد باسلوم

44

املهارات اللغوية يف النظام الفصلي
املستوى (االول)

للمرحلة االبتدائية

معلمو الرتبية االسالمية يف
املرحلة االبتدائية واملتوسطة
معلمو املرحلة الثانوية
النظام الفصلي
رواد النشاط ومشرفو
اجملال الثقايف

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

موسى النا شري
+عبداهلل العصماني
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األسبوع السادس  8419 / 2 / 22 –21هـ
املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

م

اسم الربنامج

صباحي

األحد  1419 /2/21هـ

طفيل

معلمو العلوم

الطفيل بن عمرو

علي السبعي

52

التقويم املتمركز حول املتعلم

يومان

األحد  1419 /2/21هـ

الليث

املوظفون االداريون

الشؤون املدرسية

علي املسعودي

51

بناء وقياس مؤشرات االداء

يومان

صباحي

الليث

معلمو الرتبية البدنية

جممع النشاط

علي محدي

54

ألعاب القوى

 1أيام

صباحي

األحد  1419 /2/21هـ

معلمو اللغة االجنليزية

1

هاشم الصعب

55

اسرتاتيجيات التعلم النشط

يومان

صباحي

االثنني  1419 /2/24هـ

الليث

56

شرح دليل التعليم الثانوي بنظام املقررات

يوم واحد

صباحي

االثنني  1419 /2/24هـ

الليث

57

آلية تنفيذ الربامج

التنفيذ

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

قادة املدارس ووكالء القبول
والتسجيل ملدارس

املوهوبني

مرزوق املهداوي

نظام املقررات
حممد علي

يومان

مسائي

الثالثاء  1419 /2/25هـ

الليث

املعلمون وقادة املدارس

1

1أيام

صباحي

الثالثاء  1419 /2/25هـ

الليث

معلمو الرتبية اخلاصة

1

مجعان الربكاتي

59

إدارة املعمل املدرسي

يومان

صباحي

الثالثاء 1419 /2 /25هـ

الليث

معلمو احلاسب باملدارس

1

عمر هرشان

62

استخدام اليدويات يف تدريس الرياضيات

يومان

صباحي

االربعاء 1419 /2 /26

الليث

معلمو الرياضيات

1

غالم اهلاللي

51

اسرتاتيجيات التدريس االبداعي
ملعلمي الصم

اجلبريي
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األسبوع السابع  8419 / 1 / 2 –8هـ
م

املدة والفرتة

اسم الربنامج

 61جتويد أعمال االختبارات والقبول يف املدارس

62
61

صباحي

األحد  1419 /1 / 1هـ

الليث

قادة ووكالء املدارس

1

عوض النعريي

صباحي

األحد  1419 / 1 / 1هـ

الليث

معلمو الرتبية البدنية

يومان

صباحي

األحد  1419 /1 / 1هـ

الليث

معلمو الصفوف االولية

يومان

صباحي

االثنني  1419 / 1 / 2هـ

سعيا

صباحي

االثنني  1419 / 1 /2هـ

يومان
يوم

االسعافات األولية

واحد

صياغة االسئلة الصفية ملعلم
الصفوف األولية

64

االسرتاتيجيات احلديثة لالجتماعيات

65

مدرسة عني االفرتاضية

يوم

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

التنفيذ

معلمو االجتماعيات
املرحلة( إ+م)

جممع
النشاط
2
مدرسة سعيا

غميقة

أمناء مصادر التعلم

مدرسة حسان

(الشرق)

+املعلمني

بن ثابت

66

التدريس املتمايز

يومان

صباحي

االثنني  1419 / 1 / 2هـ

الليث

معلمو العلوم

67

مهارات التدريس الفعال للمعلم

يومان

صباحي

االثنني  1419 / 1 / 2هـ

الليث

معلمو الرتبية االسالمية

61

حنو بيئة تربوية حمصنة

صباحي

الثالثاء  1419 /1 /1هـ

الليث

69

اليوم العاملي للجودة ورعاية املتميزين

صباحي

االربعاء  1419 /1 /4هـ

الليث

واحد

يوم
واحد
يوم
واحد

قادة املدارس
واملشرفون الرتبويون
ممثلو اجلودة

املدرسة
السعودية

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

حممد الشهري
حممد الربكاتي
أمحد الكناني
محاد الغموي
سعيد فايز املهداوي
علي عبيد العسايف

1

جابر احلضرييت

2

مشرفو القضايا

1

حممد الفقيه
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األسبوع الثامن  8419 / 1 / 82 – 1هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

الفئة املستفيدة
املعلمون اجلدد واملنقولون اىل

رقم القاعة

املدرب

1

مشرفو القسم

الشؤون املدرسية

نايف باشامي
علي بن عفيف

72

متكني الطالب من حفظ القران الكريم

يومان

صباحي

االحد 1419 / 1 / 1هـ

الليث

71

مهارات متقدمة يف معاجلة النصوص

 4أيام

صباحي

االحد 1419 /1 / 1هـ

الليث

املوظفون االداريون

72

دمج مهارات التفكري يف التدريس

يومان

صباحي

االحد 1419 / 1 / 1هـ

الليث

املعلمون

1

71

خصائص النمو وتطبيقاتها الرتبوية

صباحي

االثنني 1419 /1 /9هـ

الليث

املشرفون الرتبويون

2

صباحي

الثالثاء  1419/1 /12هـ

الليث

املعلمون

1

حممد العيايف

صباحي

الثالثاء 1419 / 1 /12هـ

الليث

معلمو الفيزياء

األمري سعود

عبداهلل احلامتي

يومان

صباحي

الثالثاء 1419/1 /12هـ

الليث

معلمو الصفوف االولية

املدرسة السعودية

 1أيام

صباحي

الثالثاء 1419/1/ 12هـ

الليث

معلمو املرحلة ث النظام الفصلي

1

يومان

صباحي

الثالثاء 1411/1/ 12هـ

الشاقة

معلمو الرياضيات "ابتدائي"

مدرسة ابي عبيدة

يومان

صباحي

االربعاء 1419/1 /11هـ

الليث

منسقو ريادة

جممع النشاط

75
76

خطوات تنفيذ اخلطة العالجية

77

واحد
يوم
واحد

املهارات اللغوية يف النظام الفصلي
املستوى الثاني

 71استخدام اليدويات يف تدريس الرياضيات

79

ريادة األعمال

واحد
يوم

 74اسرتاتيجية فكر زاوج شارك
اجملتمعات املهنية (فيزياء)

يوم

مدارس حتفيظ القران

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

سامل عبد اهلل
الزبيدي

حممد الربكاتي
+حممد درويش

علي حامد اهلاللي
عبدالعزيز
الربكاتي

حيدد الحقا
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األسبوع التاسع  8419 / 1/89 -82هـ
م

اسم الربنامج

12

النظام الفصلي املرحلة الثانوية

يومان

11

مؤشرات األداء ألمناء مصادر التعلم

يومان

صباحي

12

الئحة السلوك املعدلة

يوم واحد

صباحي

األحد 1419/1 / 15هـ

1ايام

صباحي

االثنني 1419/ 1 / 16هـ

الليث

14

تطبيقات التعلم النشط

يومان

صباحي

االثنني 1419/1 / 16هـ

ذات الصواري

معلمو العلوم

15

الدراسات األولية

1أيام

صباحي

الثالثاء 1419/1 / 17هـ

الليث

القادة الكشفيون

جممع النشاط

16

التعلم النشط

يوم واحد

صباحي

األربعاء 1419/ 1 / 11هـ

الليث

معلمو الصفوف األولية

1

حممد درويش

يومان

مسائي

األربعاء 1419/ 1 /11هـ

الليث

1

مدة الثعليب

11

الرؤوس املرقمة

يوم واحد

صباحي

األربعاء 1419/ 1 / 11هـ

الليث

املعلمون

املوهوبني

حممد علي العيايف

19

الئحة السلوك املعدلة

يوم واحد

صباحي

االربعاء 1419/1 / 11هـ

طفيل

قادة مدارس الشمال

الطفيل بن عمرو

سعيد الزبيدي

92

فنيات كتابة األسئلة التحصيلية

يومان

صباحي

االربعاء 1419/1 /11هـ

الليث

1

د .فهد الزهراني

11

17

اجلودة االدارية يف تطبيق أدلة
االختبارات والقبول

اسرتاتيجية التدريس احلديثة يف
التعلم النشط

املدة والفرتة

الفئة املستفيدة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

صباحي

األحد 1419/1 / 15هـ

الليث

األحد 1419/1 / 15هـ

الليث

أمناء مصادر التعلم

الشاقة

قادة مدارس اجلنوب

مدرسة ابي عبيدة

املشرفون الرتبويون

1

مبارك الرمحاني

1

عبداهلل اجلبريي
عبداهلل البصراوي

معلمو الرتبية البدنية
املرحلة الثانوية

معلمو الربامج
بتعليم الكبار

اخصائيو التدريب
يف املدارس

رقم القاعة

املدرب

جممع النشاط

سعيد باسلوم

الشؤون املدرسية

موسى الناشري
سعيد الزبيدي

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع العاشر  8419 / 1 /26 –22هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

الفئة املستفيدة

91

دورة إعداد املدربني

 5أيام

صباحي

االحد  1419 / 1 / 22هـ

الليث

رواد النشاط

رقم القاعة
جممع
النشاط

املدرب

92

التخطيط االسرتاتيجي

يومان

صباحي

االثنني 1419 / 1 /21هـ

الليث

رؤساء االقسام

املوهوبني

91

خرائط املفاهيم

يومان

صباحي

الثالثاء  1419 /1 /24هـ

الليث

املعلمون

1

عبداهلل احلرتومي

يوم واحد

صباحي

الثالثاء  1419 /1 /24هـ

الليث

قادة املدارس

1

حممد الفقيه

يومان

صباحي

الثالثاء  1419 /1 /24هـ

الليث

معلمو العلوم

2

مخيس البجالي

1أيام

صباحي

الثالثاء  1419 /1 /24هـ

الليث

مرشدو الطالب بين يزيد

املدرسة

والليث

السعودية

97

االدارة الصفية

يومان

صباحي

األربعاء 1419/ 1/25هـ

الليث

املعلمون

1

91

آلية التعاون مع املستفيدين

يومان

صباحي

األربعاء 1419/ 1/25هـ

الليث

املوظفون االداريون

99

مدرسة عني االفرتاضية

يوم واحد

صباحي

األربعاء 1419/ 1/25هـ

الشاقة

أمناء مصادر التعلم +املعلمني

94
95

ورعاية املتميزين
االستيعاب املفاهيمي

 96خصائص النمو وتطبيقاتها الرتبوية

الشؤون
املدرسية
سعود بن
عبد احملسن

نعم

ال

املتدربني

علي خلوفة
فريق التخطيط

اعتمادات وأنظمة اجلودة

الرتشيح

عدد

د علي هاشم الشهابي
امحد الربكاتي
فايز املهداوي
سعيد فايز املهداوي
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: ًثانيا
مركز التدريب الرتبوي بأضم
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خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًفؾٌ ايذراص ٞاألٖ1439 ٍٚـ



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع األٖ1498/1/22 -18 ٍٚــ
ّ

اصِ ايربْاَر

1

حن ٛاْطالق ١داد٠

ٚ ّٜٛاسذ

2

اصتخذاّ ايتكٓ ١ٝيف تذرٜط
ايًػ ١ايعزب١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

3

ايتطٜٛز املٗين ملعًُ ٞايرتب١ٝ
ايفٓ١ٝ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/1/18ـ

4

ايًكاء ايتعزٜف ٞألخؾائٞٝ
ايتذرٜب ادتذد

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/1/19ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

5

تَُٓٗ ١ٝارات املعًِ ادتذٜذ

 3أٜاّ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/1/19ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ
ادتذد ٚاملٓكٛيٕٛ

6

تَُٓٗ ١ٝارات املعًِ ادتذٜذ

 3أٜاّ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/1/19ـ

َذرص ١عً ٞبٔ أب ٞطايب

َعًُ ٛايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ
ادتذد ٚاملٓكٛيٕٛ

-

7

يكاء قاد ٠املذارظ ايً١ًٝٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/1/20ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

قاد ٠املذارظ ايً١ًٝٝ

1

عً ٞفٝؾٌ

َٓع ١َٛقٝاد ٠األداء املذرصٞ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/1/21ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

قاد ٠املذارظ

1

أمحذ عٝض١

8

ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

املذٚ ٠ايفرت٠

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/1/18ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

مجٝع املزعذٜٔ

1

رَضإ سضني

األسذ ٖ1439/1/18ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١ايعزب١ٝ

2

عٛض سرتٚؼ

َزنش املٖٛٛبني

َعًُ ٛايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

3

صًُإ َضًٞٝ

أخؾائ ٛٝايتذرٜب ادتذد

1

سضٔ حمُذ

2

سضٔ أمحذ
حمُذ ساَذ



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ايجاْٖ1498/1/29 -25 ٞــ
ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

ّ

بٓاء ٚتك ِٜٛارتط ١املذرص١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/1/25ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

قاد ٠املذارظ

1

أمحذ عٝض١

10

ايتطٜٛز املٗين ملعًُ ٞايًػ١
اإلجنًٝش١ٜ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/1/25ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١اإلجنًٝش١ٜ

2

َغعٌ رَضإ

11

تؾُ ِٝايتعًِٝ

 3أٜاّ

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/1/25ـ

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

َعًُ ٛاذتاصب

3

عبذاهلل محاد

12

اي ّٛٝايعامل ٞيًذٛدٚ ٠رعا١ٜ
املتُٝشٜٔ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/1/26ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

ممجً ٛادتٛد٠

2

عً ٞاملضعٛدٟ

13

ًَف اإلجناس االيهرتْٞٚ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/1/26ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايعًّٛ

1

سضٔ ايضاعذٟ

14

ايتك ِٜٛيف ايٓعاّ ايفؾًٞ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/1/27ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايٓعاّ ايفؾًٞ
(ايذراصات االدتُاع)١ٝ

1

عط ١ٝاملايهٞ

15

ايتذرٜط املتُاٜش

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/1/27ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايزٜاضٝات

2

أمحذ إبزاِٖٝ

16

يكاء َعًُ ٞايرتب ١ٝايبذْ١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/1/28ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝايبذْ١ٝ

2

بزٜو بزنٞ

9

اصِ ايربْاَر

املذٚ ٠ايفرت٠



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ايجايح ٖ1439/2/6 -2ـ
ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

املذٚ ٠ايفرت٠

ّ

اصِ ايربْاَر

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/2/2ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

املغزف ٕٛايرتبٕٜٛٛ

1

عبذاهلل محاد

17

اصتخذاّ ايذٚاٍ يف Excel

ٚ ّٜٛاسذ

األسذ ٖ1439/2/2ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

ممجً ٛادتٛد٠

2

حمُذ ايفك٘ٝ

18

ايتذقٝل ايذاخًٚ ٞدٛد ٠بٝئات ايتعًِ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايعًّٛ

2

ٖادَٗ ٟذٟ

19

ايبذائٌ يف ايهُٝٝاء

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/3ـ

َعًُ ٛايؾفٛف األٚي١ٝ

1

فارظ عاطٞ

20

ختطٝط ٚإعذاد ايذرٚظ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/3ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

3

سضٔ حمُذ
سضٔ ايضاعذٟ

21

ايتخطٝط يًفِٗ

 3أٜاّ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/3ـ

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

املعًُ ٕٛادتذد ٚاملٓكٛيٕٛ

خبٝت رد٠

22

املغزٚع ايغاٌَ ملٓاٖر ايرتب١ٝ
اإلصالَ١ٝ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/2/4ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ

1

23

متهني ايطايب َٔ سفغ ايكزإٓ
ايهزِٜ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/2/4ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

املعًُ ٕٛادتذد ٚاملٓكٛيٕٛ
إىل َذارظ ايتشفٝغ

2

عط ١ٝايعُزٟ

24

الئش ١تك ِٜٛاملزسً ١االبتذائ١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/2/5ـ

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

َعًُ ٛايزٜاضٝات يف
املزسً ١االبتذائ١ٝ

4

عً ٞمحذإ



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ايزابع ٖ1439/2/ 13 -9ـ
ّ

اصِ ايربْاَر

25

تفع ٌٝديَ ٌٝؾادر ايتعًِ

ٚ ّٜٛاسذ

26

ؽٝاغ ١األصئً ١ايؾف١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

27

تَُٓٗ ١ٝارات املعًِ ادتذٜذ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/10ـ

28

تفع ٌٝايتكٓٝات اذتذٜج١

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/10ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

اجملتُعات املٗٓ١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/10ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

ٚنالء املذارظ

30

تطبٝكات دٛدٌ ايتعً١ُٝٝ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/2/11ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايبشح ٚاملؾادر

2

31

إعذاد املذربني

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/2/11ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

أخؾائ ٛٝايتذرٜب ادتذد

1

سضٔ حمُذ

32

َٗارات املزسً ١االبتذائ١ٝ
ٚتكٛميٗا

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/2/12ـ

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

َعًُ ٛاملزسً ١االبتذائ١ٝ

3

فٝؾٌ صامل

29

ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

املذٚ ٠ايفرت٠

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/2/9ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

أَٓاء َؾادر ايتعًِ

1

عبذاهلل سضٔ

األسذ ٖ1439/2/9ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايؾفٛف األٚي١ٝ

2

صزاز ؽاحل

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

3

صًُإ َضًٞٝ

َعًُ ٛايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ

2

سضٔ أمحذ

1

فزحيإ أمحذ
عكاب اهلاليٞ



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ارتاَط ٖ1439/2/20 -16ـ
ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

املذٚ ٠ايفرت٠

ّ

اصِ ايربْاَر

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/2/16ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

مجٝع املزعذٜٔ

1

غبٝػ ؽاحل

33

املغهالت ايطالب ١ٝيف ٚسذ٠
ارتذَات اإلرعاد١ٜ

ٚ ّٜٛاسذ

األسذ ٖ1439/2/16ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛاذتاصب

2

عبذاهلل محاد

34

نٝف ْه ٕٛقذ ٙٚيف اصتخذاّ بزاَر
ايتٛاؽٌ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١اإلجنًٝش١ٜ

2

َغعٌ رَضإ

35

اصرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓغط

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/17ـ

َعًُ ٛايرتب١ٝ
اإلصالَ١ٝ

-

حمُذ ساَذ

36

طزم تفع ٌٝاصرتاتٝذٝات ايتعًِ
ايٓغط

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/17ـ

َذرص ١عً ٞبٔ أبٞ
طايب

1

حمُذ ايفك٘ٝ

37

َٗارات ايتعاٌَ َع ضػٛط ايعٌُ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/17ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

رؤصاء األقضاّ ٚاملٛظفني
مبهتب ايتعًِٝ

خبٝت رد٠

38

َٗارات املعًِ ادتذٜذ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/2/18ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب١ٝ
اإلصالَ١ٝ

1

عط ١ٝاملايهٞ

39

املغزٚع ايغاٌَ ملٓاٖر االدتُاعٝات

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/2/18ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايذراصات
االدتُاع١ٝ

2



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ايضادظ ٖ1439/2/27 -23ـ
ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

املذٚ ٠ايفرت٠

ّ

اصِ ايربْاَر

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/2/23ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايعًّٛ

1

حمُذ أمحذ

40

اصتخذاّ عزٚض ايربٜش ٟيف تذرٜط
ايعًّٛ

ٚ ّٜٛاسذ

األسذ ٖ1439/2/23ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

قاد ٠تعً ِٝايهبار

2

عً ٞفٝؾٌ

41

يكاء قاد ٠تعً ِٝايهبار

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝايبذْ١ٝ

2

بزٜو بزنٞ

42

اإلصعافات األٚي ١ٝيإلؽابات ايزٜاض١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/24ـ

َعًُ ٛايزٜاضٝات

1

أمحذ إبزاِٖٝ

43

ايتعًِ ايٓغط

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/2/24ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

1

فارظ عاطٞ

44

إدار ٠ايؾف

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/2/25ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايؾفٛف األٚي١ٝ

فٝؾٌ صامل

45

طزم تذرٜط ايًػ ١ايعزب١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/2/25ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛاملزسً ١ايجاْ١ٜٛ

2

46

نٝف حتفش طالبو

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/2/26ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايعًّٛ

2

ٖادَٗ ٟذٟ

47

اصرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓغط

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/2/26ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ

1

سضٔ أمحذ



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ايضابع ٖ1439/3/5 -1ـ
ّ

اصِ ايربْاَر

48

تذرٜط املٗارات ايًػ١ٜٛ

ٚ ّٜٛاسذ

49

عزانات اإلرعاد ايطالبَ ٞع األصز٠
ٚاجملتُع

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

50

تطبٝل اصرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓغط يف
ايفٝشٜاء

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/3/1ـ

51

ارتطٛات األربع يتذرٜط املٓاٖر

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/3/2ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

52

أصايٝب ٚأدٚات ايتكِٜٛ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/3/2ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١ايعزب١ٝ

ايكٝاد ٠ايٛاعذ٠

 3أٜاّ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/3/3ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

ٚنالء َٚعًُ ٛقطاع
ادتائشٚ ٠صٛم ايعني

1

اصرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓغط

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/3/3ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛاذتاصب

2

53
54

ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

املذٚ ٠ايفرت٠

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/3/1ـ

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١ايعزب١ٝ

3

فٝؾٌ صامل

األسذ ٖ1439/3/1ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

مجٝع املزعذٜٔ

1

رَضإ سضني

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايفٝشٜاء

2

سضٔ ايضاعذٟ

َعًُ ٛايزٜاضٝات

1

عً ٞمحذإ

2

عٛض سرتٚؼ
أمحذ عٝض١
سضٔ حمُذ
صزٜر سضني
عبذاهلل محاد



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ايجأَ  8ـ ٖ1439/3/12ـ
ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

املذٚ ٠ايفرت٠

ّ

اصِ ايربْاَر

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/3/8ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١اإلجنًٝش١ٜ

3

َغعٌ رَضإ

55

َغزٚع تطٜٛز َغزيف َٚعًُ ٞايًػ١
اإلجنًٝش١ٜ

مخض١
أٜاّ

األسذ ٖ1439/3/8ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

رؤصاء األقضاّ ٚاملٛظفني
مبهتب ايتعً ِٝبأضِ

1

ؽفز عاطٞ

56

سٌ املغهالت بطزم إبذاع١ٝ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايؾفٛف األٚي١ٝ

2

صزاز ؽاحل

57

اصرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓغط

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/3/8ـ

َعًُ ٛايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ

-

حمُذ ساَذ

58

ادتٛد ٠ايغاًَٚ ١تطبٝكاتٗا يف َٓاٖر
ايعً ّٛايغزع١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/3/9ـ

َذرص ١عً ٞبٔ أبٞ
طايب

2

عٛض سرتٚؼ

59

املغزٚع ايغاٌَ ملٓاٖر ايًػ ١ايعزب)2( ١ٝ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/3/9ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛيػيت

عً ٞاملضعٛدٟ

60

اعتُادات ٚأْعُ ١ادتٛد ٠ايعامل١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/3/10ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

قاد ٠املذارظ

1

61

ايتعًِ بايًعب

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/3/11ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

املعًُ ٕٛادتذد ٚاملٓكٛيٕٛ

1

ْٛاف عبذاهلل

62

املٗارات ايٝذ ١ٜٚيف ايطزم عً ٢ايٓشاظ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/3/11ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

2

صًُإ َضًٞٝ



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ايتاصع ٖ1439/3/19 - 15ـ
ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

رقِ
ايكاع١

املذرب

املذٚ ٠ايفرت٠

ّ

اصِ ايربْاَر

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/3/15ـ

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

قاد ٠املذارظ

3

أمحذ عٝض١

63

االختبارات بني ايًٛائح يف دٛاْبٗا
ايفٓٚ ١ٝايٓفضٚ ١ٝايتطبٝك١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

األسذ ٖ1439/3/15ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ

1

خبٝت رد٠

64

َٗارات تذرٜط ايتذٜٛذ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١ايعزب١ٝ

2

فٝؾٌ صامل

65

اصرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓغط

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

األسذ ٖ1439/3/15ـ

َعًُ ٛايرتب ١ٝايبذْ١ٝ

1

بزٜو بزنٞ

66

قاْ ٕٛنز ٠ايكذّ يًؾاالت

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/3/16ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

3

عً ٞفٝؾٌ

67

َٗارات تعً ِٝايهبار

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/3/16ـ

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

َعًُ ٛتعً ِٝايهبار

أمحذ إبزاِٖٝ

68

االصتٝعاب املفاُٖٞٝ

َٜٛإ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/3/17ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايزٜاضٝات يف
املزسً ١االبتذائ١ٝ

1

69

تؾُٚ ِٝبٓاء االختبارات ايعًُ١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/3/17ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛاذتاصب

2

عبذاهلل محاد

70

تَُٓٗ ١ٝارات ايتفهري يف َٓاٖر
ايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/3/18ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝاإلصالَ١ٝ

2

سضٔ أمحذ



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

خط ١ايذٚرات ايتذرٜب ١ٝيًعاّ ايذراص 1438 ٞـ ٖ1439ـ
ايفؾٌ ايذراص ٞاألٍٚ
األصبٛع ايعاعز ٖ1439/3/26 -22ـ
املذٚ ٠ايفرت٠

ّ

اصِ ايربْاَر

71

تأٖ ٌٝفزم يتك ِٜٛايٓٛع ٞايذاخًٞ

َٜٛإ

72

بٓاء االختبارات

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

73

ايًٝاق ١ايبذْ ١ٝاملزتبط ١بايؾش١

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/3/23ـ

74

خؾائؿ ايُٓٚ ٛتطبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

االثٓني ٖ1439/3/23ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

75

َٛاؽفات االختبار ادتٝذ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/3/24ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١اإلجنًٝش١ٜ

76

ايتخطٝط يًتذرٜط

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

ايجالثاء ٖ1439/3/24ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

2

77

ايتخطٝط ٚايتٓفٝذ يربْاَر عالدٞ

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/3/25ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايًػ ١ايعزب١ٝ

1

عٛض سرتٚؼ

78

بٓاء االختبارات

ٚ ّٜٛاسذ

ؽباس١ٝ

األربعاء ٖ1439/3/25ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

َعًُ ٛايعًّٛ

2

حمُذ أمحذ

ؽباس١ٝ

ايٚ ّٛٝايتارٜخ

َكز ايتٓفٝذ

ايفئ ١املضتفٝذ٠

َزنش ايتذرٜب بأضِ

األسذ ٖ1439/3/22ـ

َزنش ايتذرٜب بأضِ

املغزفٚ ٕٛقاد ٠املذارظ
ٚٚنالؤِٖ
َعًُ ٛايزٜاضٝات يًُزسً١
املتٛصطٚ ١ايجاْ١ٜٛ

َزنش املٖٛٛبني بأضِ

َعًُ ٛايرتب ١ٝايبذْ١ٝ

3

َعًُ ٛايعًّٛ

2

سضٔ ايضاعذٟ

1

َغعٌ رَضإ
صًُإ َضًٞٝ

األسذ ٖ1439/3/22ـ



بذا ١ٜايربْاَر ايتذرٜيب ايؾباس ٞايضاع 8:30 ١ؽباسا بٛاقع  4صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً ٚايربْاَر املضائ ٞايضاعَ 4:30 ١ضاء بٛاقع  3صاعات تذرٜبَٜٝٛ ١ٝاً.



يًشؾ ٍٛعً ٢عٗاد ٠ايربْاَر ٜغرتط سضٛر  َٔ %80دًضات ايربْاَر ايتذرٜيب .

رقِ
ايكاع١

املذرب

1

أمحذ عٝض١

2

عً ٞمحذإ
بزٜو بزنٞ

ايتٓفٝذ
ْعِ



ضزٚر ٠ايتضذ ٌٝيف ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًتذرٜب ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ عً ٢ايزابط ٚ http://www.lithtraining.comاختٝار ايذٚر ٠احملذدٚ ٠ايتأنذ َٔ املكز ٚاملذرب ٚايتارٜخ ٚعٌُ اعرتاى ـ ثِ ايتك َٔ ِٝٝخالٍ سضابهِ بعذ ْٗا ١ٜايذٚر. ٠



ٜغرتط َٛافك ١قائذ املذرص ١عً ٢طًب املعًِ َٔ خالٍ سضاب ايكائذ يف ايبٛاب. ١

ال

عذد
املتذربني

