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 تاريخ

 البدء
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 الدورة

 مكان

 الدورة
 اسم المدرب

عدد 

 المتدربين

 19 د.سالم القحطاني وكالة المشاريع يومان هـ4/6/1431 أساسيات الجودة 1

 11 د.سالم القحطاني وكالة المشاريع يوم واحد هـ 11/11/1431 إدارة الجودة للقيادات العليا 2

3 
محتويات واليات تطبيق نظام الجودة 

 في اإلدارات
 13 هشام عادل عبهريد. وكالة المشاريع ساعات 3 هـ 17/11/1431

4 
أساسيات إدارة المشاريع االحترافية 

PMP للقيادات العليا 
 10 م. إبراهيم الشواربي وكالة المشاريع يوم واحد هـ 18/2/1432

5 
 PMPإدارة المشاريع االحترافية 

 للمهندسين
 22 م. عبد هللا الجديبي وكالة المشاريع أيام 5 هـ 24/3/1432

 وكالة المشاريع يومان هـ 26/5/1432 أساسيات الجودة للمهندسين التنفيذيين 6
أ. عصام الدين محمد أبو 

 العنين
21 

 وكالة المشاريع يوم واحد هـ 20/6/1432 لإلداريين التنفيذيينأساسيات الجودة  7
أ. عصام الدين محمد أبو 

 العنين
25 

 35 م.عبد الرحمن النوفل وكالة المشاريع يوم واحد هـ 19/7/1432 مبادئ في الجودة لتقنيي المكاتب 8

 31 م.عبد الرحمن النوفل وكالة المشاريع يوم واحد هـ 18/8/1432 مبادئ في الجودة لتقنيي المكاتب 9

 31 م.عبد الرحمن النوفل وكالة المشاريع يوم واحد هـ 20/11/1432 مبادئ في الجودة لتقنيي المكاتب 10

 30 م.عبد الرحمن النوفل وكالة المشاريع يوم واحد هـ 21/2/1433 مبادئ في الجودة لتقنيي المكاتب 11
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12 
اللقاء التحضيري مع مدير اإلدارة 

 للمشاريع لدليل الجودة العامة
 2 م. سليمان الشبل وكالة المشاريع ثالثة أيام هـ 5/3/1433

13 
ورشة عمل الدليل المعرفي الجزء 

 االول
 وكالة المشاريع أيام 5 هـ 10-15/4/1433

 م. سليمان الشبل

 م. عبد الرحمن النوفل
19 

14 
ورشة دليل الجودة للخدمات الهندسية 

 للبنات
 وكالة المشاريع يوم واحد هـ 12/4/1433

 م. سليمان الشبل

 م. عبد الرحمن النوفل
10 

15 
اللقاء التحضيري مع منسوبي اإلدارة 

 العامة للمشاريع
 25 م. سليمان الشبل وكالة المشاريع يوم واحد هـ 20/4/1433

 20 أبو العينينعصام الدين  وكالة المشاريع ايام 4 هـ 6/7/1433 تأهيل المراجعين الداخليين للجودة 16

ورشة عمل نظام مكتب إدارة  17

 PMOSالمشاريع 
 9 م. أحمد الشاعر وكالة المشاريع يوم واحد هـ 5/8/1433

ورشة عمل نظام مكتب إدارة  18

 PMOSالمشاريع 
 8 م. أحمد الشاعر وكالة المشاريع يوم واحد هـ 6/8/1433

ورشة عمل جودة األداء للموظف  19

 المستجد
 39 م. عبد الرحمن النوفل وكالة المشاريع يوم واحد هـ 11/9/1433

ورشة عمل جودة األداء  20

 للموظف المستجد
 هـ 16/11/1433

يوم 

 واحد
 48 م. عبد الرحمن النوفل وكالة المشاريع
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ورشة عمل جودة األداء للموظف  21

 المستجد
 32 النوفلم. عبد الرحمن  وكالة المشاريع يوم واحد هـ 3/2/1434

22 
 25 عصام الدين أبو العينين وكالة المشاريع يومان هـ 22/4/1434 نظام إدارة الجودة

 أيام 3 هـ 24/12/1434 أساسيات نظام إدارة الجودة 23

إدارة صيانة المرافق 

خارج المدينة 

 الجامعية

 16 عصام الدين أبو العينين

 15 عصام الدين أبو العينين إدارة صيانة اإلسكان أيام 3 هـ 8/1/1435 أساسيات نظام إدارة الجودة 24

25 
التدقيق الداخلي وتأهيل مراجعين 

 داخليين
 8 عصام الدين أبو العينين وكالة المشاريع أيام 3 هـ 10-19/5/1435

 


