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شست املؤظعات اىػامليث واإلكييٍيث تاخّ، نتري ٌَ جٓث فٓصظخِ  ةاْخٍامٍ  ٔعُ املعت خظي الهخاُب 
ٔد ةّ  املزعُٔط  الهخاُب  والٔظِيث، نٍا خشس املخزططٔن هل، ىلع خني ظو   يف اىظو، ينخظص ٌا جت

شا ٌا يفِّسُ  ث الهخب كي   انلظصيات واألغٍال امليساُيث اىيت حعتق ىلع املعتٔع يلفيس ٌِٓا وئظفٓا، ْو
 .اىيت ضسرت غَ فٓصظث املزعٔط

 افيّ حفهرًيا ُظصي   صَ فهِ وُ ُلطسه كطًسا، أن   ّ اىيت حفصُض املزعٔط رطٔضيخُ  ليهخاِب 
َ معخلّل   ر فيّ الهخب، اىنعزث فيّ نخاب معخلو، ، ال حخهص  ً واظعٍ ، فِدَ يف مٔاجٓخّ أٌام لال

وذللم فإن انلظص إيلٓا ىلع أُٓا  ؛خىت لٔ اشرتكج ٌع غريْا يف انلص األظاس اذلي حتٍيّ
 .مٔضٔلاحٓا ، وكىف، ىيط ضٔاةًارؤوس  ٓا أو ُصضسُ فُ طِِ وُُ  ،ّٓا نٍا ُطفُ اكلهخاب املعتٔع، َُِطفُ 

لاء، وىلع الصغً ٌَ أن  رئيعني حصى ادلورة أن املزعٔط يلٔم ىلع غِرصيَ  انلص   / انلص، وال
هِا هلشا فه   ؛إذ كس خيخيف ارخّلفًا نترًيا ٌَ نعزث ألرصى ،ض فيّ ابثتات، فإُّ ىيط نشلمرَت ف  يُ 

ٔغني/ غِاص ُطيث،  غِاصَ  ٔجيث وغِاص ٌاديثفٓصظث الهخاب املزعٔط إىل ُ ٔديكٔل وٌا  )ن
ًٌ ييدق ةٓا ٔجيا غي ٔديكٔل وأن اىفٓصظث درجث ٌَ درجاحّ، فإن  معخلو   (. وىلع الصغً ٌَ أن اله

فج إىل رطٔضيث انلص والي  اىلطس اكن ْٔ اتلأظيط ىفٓصظث ْشا الٔلاء )اتلارييخ( املزخيف، 
ٔجيث ٌا تعخدل ٔديكٔل ّ ٌَ اْخٍام ٌَ كِتو املفٓصس ٌَ املزعٔط ٌَ ُاخيث، وإغعاء اىػِاص اله

ٔجي   ُاخيث أرصى، دون أن يػين ذلم أُِا ُعيب ٔديكٔل ا ن ًٍ  .اٌِّ أن يكٔن لال
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َ ادلورِة، و ٌِ ُظًصا خلعص فٓصظث املزعٔط فإن  املخسرَب ظيزضُع الرختاٍر غٍيلٍّ يف ايلٔم األرري 
ٔخِث هل. ُو ُتيجخُّ يف الشٓادة املٍِ  تَُعج 

 

َ ئيل 26 -22 -  م.2108ٔ ٌِ

 ، ٌيسان ادليق ـ اىلاْصة.شارع اتلدصيص )غٍارة األوكاف( 019 -
 

 ظاغث حسريبيث. 22.5 -   أيام. 5 -
 

 ٌفٓصظٔ املزعٔظات. -

 املٓخٍٔن ةلضايا اىرتاث واملزعٔظات. -

 أرطائئ املزعٔظات ةاملهختات ومصانض املػئٌات. -
 

 تُعيً  يف ُٓايث ادلورة شٓادة مٔذ لث ممٓٔرة بشػار املػٓس رشيعث/ -

 املخسرب ادلورَة اكميًث دون حغيٍُّب. خضٔرِ  -0

 يف ايلٔم األرري ٌَ ادلورة. اذلي ظُيػلساجخياز االرختار اىػٍيل  -2
 

لًٔا ةالعرية اذلاحيث ليصاغتني يف االتلداق ىلع  - اىربيس يُصظو ظيب االتلداق مشف
 / اإللهرتوين

msstraining@gmail.com 
 

ٍُعَّم  الٔظييف، ووظائو  و، وال  ْ ىلع أن  حكٔن ةاليغث اىػصبيث، ٌخضًٍِث االظً الاكمو، واملؤ
 االحطال املزخيفث. 

َ إرظاهل ظيب االتلداق. - ٌِ ّ رّلل ذّلذث أياٍم غٍو  ٌِ  يُصد  ىلع ضاخِب اىعيِب ةاىلتٔل أو غس
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ٔغس إلرظال ظيتات االتلداق/  - م، وىَ يُيخفج إىل أِي ظيٍب 2108 ئيلٔ 02اخلٍيط آرص م
 ةػس ذلم  اتلاريذ.

 

 
. 511رصيني واملليٍني دارو مرص/ فصاد امللأل -  جِيّ مرصيٍّ

 دوالٍر أمصيكيٍّ  311غري املرصيني واملليٍني رارج مرص/ لألفصاد  -

. 711دارو مرص/  ليٓيئات واملؤظعات  -  جِيّ مرصيٍّ

 .دوالٍر أمصيكيٍّ  411رارج مرص/  ليٓيئات واملؤظعات -

 /د الصظٔم ةػس إفادة املخسرِب ةاىلتٔل ةصيسي ا  تُعس 
 ( ا ُلًسا ةٍلص املػٓس  ٌ َ حميي ادليَ أةٔ اىػض،  20إ ٌِ شارع املسيِث املِٔر، ٌخفصع 

 املِٓسظني ـ اىلاْصة(.
  /ًأو ةِهي ا ىلع احلعاب ابلِيك رك 

 ( ليجِيّ املرصي.1103171780076011108)ابلِم األْيل املرصي، اىفصع الصئييس،  -  
 األمصيكي.لرلوالر  (1103161780076011108)ابلِم األْيل املرصي، اىفصع الصئييس،  -  

  /ٔغس لعساد الصظٔم امللصرة ، وىَ حُلتو أي رظٔم ةػس 2108 ئيلٔ 05األخس آرص م
 ذلم.

  غِس اتلدٔيو ابلِيك ةإرظال ضٔرة اتلدٔيو ىلع اىربيس املزطص لرلورة. لِسمييزتم املخ 
   انلفلات احلليتث اتلسريبيث اىيت ظخُٔزع ىلع املخسربني يف ايلٔم األول ٌَ ادلورة.تشٍو 

 
 د. فيطو احلفيان. -

 
 أمحس غتس ابلاظط.د.  -

 
 إظٍاغيوحمٍس م.  -         أمحسظايم إكتال  أ. -

 ٌنشاويأمحس  أ.  -
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 (ٌلِسٌاٌت )ايلٔم األول 

 2108 ئيلٔ 22األخس ـ 

ٍُداِض  املٔضٔع  العاغث ال

 01 - 9/31 اىتعجيو
 ٍٓيسيثاالفخخاح واملداضة اتل

 (املزعٔط اىػصيبةنيث )

 

 د. فيطو احلفيان
 

01 – 00/31 

 02 – 00/31 اظرتاخث
ٔاع)املفٓٔم ـ الٔظيفث ـ  املزعٔط فٓصظث  0/31 -02 حمٍس فخيح غتس اهلاديد.  (األُ

 2 -0/31 اظرتاخث
 3/31 – 2  د. فيطو احلفيان األرّلق(ـ  األدواتـ وذلافخّ )اتلهٔيَ  املفٓصسظٍات 

 

  ث(ي  )اىػِاص انلِط  ايلٔم ابثاين

 2108 ئيلٔ 23االذنني ـ 

ٍُداِض  املٔضٔع  العاغث ال
ٔان واظً املؤىِف  00/31 – 01 د. أيٍَ فؤاد ظيس )الضتط ـ اىنعتث( اىػِ

 02 – 00/31 اظرتاخث
مّلٌح انلص )حاريذ اتلأيلف ـ األول واآلرص ـ 

 ابليان اتليزييص(
 0/31 -02 حمٍس فخيح غتس اهلاديد. 

 2 -0/31 اظرتاخث
 3/31 – 2 د. غتس العخار احلئيج )اتلػصُّف ـ ةِاء رأس املٔضٔع(انلص  مٔضٔع
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ٔجيث ـ الٔلاء)اىػِاص الايلٔم ابثاىد  ٔديكٔل  (ه
 2108 ئيلٔ 24ابثّلذاء ـ 

ٍُداِض  املٔضٔع  العاغث ال
ضتط الٔلاء )اىتعيعو ـ امللاس والهرافث ـ 

 األظعص واللكٍات(
 00/31 – 01 حمٍس فخيح غتس اهلاديد. 

 02 – 00/31 اظرتاخث

 0/31 -02 مصاد حسغٔتد.  وماكُّ(مّلٌح الٔلاء )انلاظذ ـ حاريذ اىنعذ 

 2 -0/31 اظرتاخث
ٔاع ـ اتلٍيزي   اخلعٔط واألختار واألٌسة )األُ

 ـ اىفصوق(
 3/31 – 2 د. حمٍس خعَ

 

ٔجيث ـ حاةع الٔلاء واخلٔارج(ايلٔم الصاةع  ٔديكٔل  )اىػِاص اله

 2108 ئيلٔ 25األربػاء ـ 

ٍُداِض  املٔضٔع  العاغث ال
ٔاريذ ىلع  املزعٔط )األٍُاط ـ اتل

 احلضٔر واىغياب ـ امللاربث(
 00/31 – 01 أمحس غتس ابلاظطد. 

 02 – 00/31 اظرتاخث
اتلجييس وفِٔن املزعٔط )املسارس ـ 

ٔاع ـ املّلٌح اىفاركث(  األُ
 0/31 -02 حامص خمخارد. 

 2 -0/31 اظرتاخث

ٔاع ـ الٔظائف(  3/31 – 2 أيٍَ فؤاد ظيسد.  رٔارج انلص )األُ
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 (ػٍو واالرختار والشٓادات)اىايلٔم اخلامط 

 2108 ئيلٔ 26اخلٍيط ـ 

ٍُداِض  املٔضٔع  العاغث ال
 األوىل جيعث اىػٍو

 (معائو اتلٔذيق)

 

 أمحس غتس ابلاظطد. 
 

01 – 00/31 

 ابثاُيث جيعث اىػٍو
 (معائو الٔضف)

 

 د. مصاد حسغٔت
 

00/31- 0 

 2/31 – 0 االرختار

 3 -2/31 اظرتاخث

  3/31 -3  اخلخام وحٔزيع الشٓادات

 
 

 


