بياى بالدورات التدريبيَ وورش العول التى ًظوتها وحدٍ ضواى جىدٍ الٌظن االداريَ
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اسن الدورٍ التدريبيَ/ورشَ العول تاريخ االًعقاد عدد الوستفيديي
َرشً عمل ثعىُان االسبليت المتجعً فىّ 5151/5/51
المراجعىىىب الداخليىىىً علىىىّ واىىىب اري
الجىىىىىىُ ي طجقىىىىىىب للمُاقىىىىىى ً القيبسىىىىىىيً
ISO9001/2008
َرشً عمل ثعىُان االسبليت المتجعً فىّ 15/2/2015
المراجعىىىب الداخليىىىً علىىىّ واىىىب اري
الجىىىىىُ ي طجقىىىىىب للمُاقىىىىى ب القيبسىىىىىيً
ISO9001/2008
َرشً عمل ثعىُان االسبليت المتجعً فىّ 5151/5/55
المراجعىىىب الداخليىىىً علىىىّ واىىىب اري
الجىىىىىُ ي طجقىىىىىب للمُاقىىىىى ب القيبسىىىىىيً
 ISO9001/2008لمىىىىىىىدمرِ العمىىىىىىىُ
َمدمرِ اال ارا .
َرشىىً عمىىل ثعىىىُان الىىدرَا الم ىىت ب ي 5151/1/1
مه ثروبمج المراجعب الداخليً.
َرشً عمل السىتعرا الُعىا اللىبلّ 5155/5/52
َالم تقجلّ لتطجيق مىاُمً جىُ ي الىىا
اال ارمً.
َرشىىً عمىىل ثعىىىُان مٍىىبرا اال ىىب 5155/3/2
ال عب
َرشىىً عمىىل ثعىىىُان مٍىىبرا اال ىىب 5155/3/51
ال عب
5155/7/51
جتمبع ما المراجعييه الداخلييه
إجوالى عدد الوتدربيي

 51متدرة

50متدرة

 47متدرة

 73متدرة
 52متدرة
 35متدرة
 34متدرة
 51مراجا اخلّ
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بياى بالدورات التدريبيَ وورش العول التى ًظوتها وحدٍ ضواى جىدٍ الٌظن االداريَ
6507/ 6502

م

اسن الدورٍ التدريبيَ/ورشَ العول تاريخ االًعقاد

عدد
الوستفيديي

0

اسىىتعرا وقىىبط ال ىىع الىىُار ي مىىه 5155/2/7
الجٍىىً المبولىىً فىىّ المراجعىىً ال برجيىىً
االَلّ ()5155/2/51-53
5155/2/5
فىيب المراجعً الداخليً

 34متدرة

3

5155/55/5-5
َرشً عمل لم ئُلّ الجُ ي ثبال ارا
5155/55/5
فىيب المراجعً الداخليً
ثروىىىىبمج المراجعىىىىً الد\اخليىىىىً ل مىىىىى َ -55
5154/5/53
ٌ( 5151/2115يئً سيىرمُر)
-55
5154/5/54
5154/5-55
ثروبمج لليل الجيبوب
وشىىىىىر قبفىىىىىً الجىىىىىُ ي للجٍىىىىىب اال ارِ 5154/7/51
للكليب المعتمدي .
5154/7/55
جتمبع ما المراجعييه الداخلييه
إجوالى عدد الوتدربيي
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 53متدرة
 34متدرة
 51متدرة
 52متدرة

 31متدرة
 51متدرة
 51متدرة
652

باالضافَ إلى :
دورٍ " إدارٍ الجىدٍ الشاهلَ " التى ًظوتها االدارٍ العاهَ للتٌظين واالدارٍ  6507/0/7لعدد
 60هتدرب.
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