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 Q1   األولخطـــة التــذسيــب الــشبــع 

 و 0202  /  ماسغوحتى   ييايشالبـشامـج التـذسيبيــة ووسؾ عنــــل ػَــش 

 ت اليؼـاط التـذسيبــي Eventاليؼـاط  Countryالـذولـة   Dateالتــاسيــخ     

 1 ملؼتـشيــاتالتطبيكـات العنليــة فـي إداسة املخـاصٌ وا دوسة عنــاٌ 05-09/01/2020

 2 املتكذمة داسة املواسد البؼشية إ ىذوة الشياض 05-09/01/2020

 3 مذيش املواسد البؼشية احملرتف ىذوة اططيبـــول 05-09/01/2020

 4 جتاٍات املعاؿشة يف اداسة املواسد البؼشية إلا دوسة عنــاٌ 05-09/01/2020

 5 اإلبذاع يف اعادة ٍيذطة العنليات اإلداسية  تهيولوجيا متيض دوسة نواالملبوس 05-09/01/2020

 TQM 6اداسة ادتـودة الؼـاملــة وتطبيكـاتَــا فــي بيئـة العنــل  وسػة طابا 05-09/01/2020

 7 االطتـشاتيجيــات املتكــذمــة فــي التظـويـل وتطبيكــاتَـا العنليــة  ىذوة عنــاٌ 12-16/01/2020

 8 خـوؿية التخهيه يف عكود االطتجناس ىذوة الشياض 12-16/01/2020

 CRM  9اداسة عالقة العنالء  ىذوة عنــاٌ 12-16/01/2020

 10 العالقات العامة واإلتـال ادتناٍريي  ىذوة امليامة 12-16/01/2020

 11 اعذاد وتأٍيل مظؤلي العالقات العامة  دوسة عنــاٌ 12-16/01/2020

 12 شاطه واالتهي  والوروتونولفً امل وسػة توىع 12-16/01/2020

 13 تينيــة املَــــاسات اإلداسيــة واإلػــشافيـــة ملـذساء الفــشوع وسػة اططيبـــول 19-23/01/2020

 14 ادتواىب الكاىوىية لبطاقات اإلئتناٌ ىذوة عنــاٌ 19-23/01/2020

 15 الـخافة واالعالو ) االعالو الؼامل ( ىذوة عنــاٌ 19-23/01/2020

 16 التظجيل الذولي و الرتخيف للعالمات التجاسية  ىذوة نواالملبوس 19-23/01/2020

 17 اداسة املهتبات  وسػة عنــاٌ 19-23/01/2020

 18 مَاسات التعامل مع االعالو وسػة ػشو الؼيخ 19-23/01/2020

 19 قظــاو دييـاميهيــة العنــل نفـشيــل لـشوطـاء أال وسػة الشياض 26-30/01/2020

 IIA 20اعــذاد تكـاسيــش التـذقيــل الـذاخلــي  وسػة اططيبـــول 26-30/01/2020

 21 مَاسات املوظف الفعال ىذوة اططيبـــول 26-30/01/2020

 22 اداسة املؼاسيع  دوسة بريوت 26-30/01/2020

 23 مـؤػــشات االداء   االداسة بـاالٍــذاف وحتلـيــل واطتخــشاج ىذوة عنــاٌ 26-30/01/2020

 24 الـيػة الكاىوىية للكشاسات العظهشية  ىذوة امليامة 26-30/01/2020

 25 اداسة وتيعيه الظجالت واالسػفة االلهرتوىية  ىذوة دبي 02-06/02/2020

 26 مَــاسات االتـــال االخبــاسي والعـالقــات العـامــة ىذوة اططيبـــول 02-06/02/2020

 27 اىــي جمَــاسات تفــويــض املَــاو العــذاد وتينيــة الـــف ال ىذوة اططيبول 02-06/02/2020

 ىذوة ػشو الؼيخ 02-06/02/2020
الينـارج اذتـذيجـة لالطتجنـاس فـي سأغ املـال البؼـشي وقيـاغ 

  ROIالعـائـذ مـً التـذسيـب 
28 

 29 اسيــش وارتطـابــات واملـزنــشات االداسيــةاعــذاد ونتـابــة التكـ دوسة عنــاٌ 02-06/02/2020

 30 املؼرتيات واملخاصٌ املتوططة  دوسة ناصابالىها 02-06/02/2020

 31 املؼرتيات واملخاصٌ املتكذمة  ىذوة طابا 02-06/02/2020
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 ىذوة توىع 02-06/02/2020
إعــذاد وحتليــل دساطـات ادتـذوى االقتــاديـة وتكييــه 

 ات املؼـشوعـ
32 

 33 تينية مَاسات املذيش املالي الفعال  وسػة طيػافوسة 09-13/02/2020

 34 العـالقـات العـامـة وبيـاء الــوسة الـزٍييــة للنـؤطظـة ىذوة امليامة 09-13/02/2020

 ىذوة بريوت 09-13/02/2020
ـــذاد      ـــي إعـ ـــة ف ـــات املَييـ ـــة واملنــاسطـ ـــات العنليـ التطبيكـ

 التكــاسيــشونتـابــة 
35 

 36 املَـاسات اذتـذيجـة فـي الـشقـابـة واملتـابعـة االداسيــة دوسة عنــاٌ 09-13/02/2020

 37 االطتجناس يف ؿياديل التكاعذ  دوسة عنــاٌ 09-13/02/2020

 38 اداسة االصمــات االعـالميـة  ملتكى ػشو الؼيخ 09-13/02/2020

 39 مليؼآت امً ا وسػة مظكط 09-13/02/2020

 40 املـاليــة لػيــش املـالييــً  وسػة عنــاٌ 09-13/02/2020

 41 املَـاسات املتهـاملـة فـي حـل املؼهـالت واختـار الكــشاسات وسػة عنــاٌ 16-20/02/2020

 42 تـنيه جشافيو ىذوة نواالملبوس 16-20/02/2020

 43 ذو اعذاد معاجل سياضي متك دوسة عنــاٌ 16-20/02/2020

 44 اعذاد خبري امً وطالمة مَيية  ىذوة الشياض 16-20/02/2020

 ىذوة ناصابالىها 16-20/02/2020
البـشىـامــــج التخـــــي املتهـامـــل فـــي مَــــاسات الظهـشتـاسيــــا  

 OUTLOOKواداسة املهـاتــب باطتخـذاو بـشزتيـة 
45 

 46 األطاليــب اذتذيجــة فــي قيــاغ الشضــى الوظيفــي للعامليــً ىذوة دبي 16-20/02/2020

سػةو طابا 16-20/02/2020  47 االداسة املـاليــة االلهتـشوىيــة  املتكـذمــة   

 48 االلعاب الشياضية  ىذوة طيػافوسة 16-20/02/2020

 49 اداسة املَشجاىات وامللتكيات  ىذوة عنــاٌ 23-27/02/2020

 50 اداسة االىذية والفيادم  ىذوة مظكط 23-27/02/2020

سػةو توىع 23-27/02/2020  51 اعذاد مذسب لياقة بذىية  

سػةو مظكط 23-27/02/2020  52 التفتيؽ االداسي 

سػةو الشياض 23-27/02/2020  53 اداسة املالعب 

 54 التـشمجـة الكـاىـوىيـة وؿيـاغتَــا  دوسة عنــاٌ 23-27/02/2020

 55 اإلجتاٍات اذتذيجة يف التخكيكات اإلداسية ىذوة نواالملبوس 23-27/02/2020

 56 تينية مَاسات املذيش املالي الفعال املخاصٌ واملظتودعات  ىذوة ناصابالىها 23-27/02/2020

 57 تكذو يف االمذاد والتنويًملالتخطيط االطرتاتيجي ا ىذوة طابا 01-05/03/2020

 58 فً الـياغة الكاىوىية  ىذوة مةامليا 01-05/03/2020

 59 اطتـشاتيجيـات نتـابـة تكـاسيـش االعنـال  دوسة عنــاٌ 01-05/03/2020

 60 احملـاطبــة وتـنيــه الكــوائــه املــاليــة وفييــات حتليلَــا  ىذوة طيػافوسة 01-05/03/2020

 61 التخهيه الذولي  ملتكى طابا 01-05/03/2020

 62 مَاسات التفوض وابشاو العكود  دوسة عنــاٌ 01-05/03/2020

سػةو توىع 01-05/03/2020  63 الكضاء التجاسي  

 64 االمً املتكذو  دوسة عنــاٌ 01-05/03/2020

 65 اداسة االصمات  ىذوة ناصابالىها 08-12/03/2020
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 66 عنليـــات التفهري االجيــابــي  ىذوة عنــاٌ 08-12/03/2020

 67 املَــاسات املتهــاملــة فــي االمــً والظـالمــة والـخـة املَييــة ىذوة بريوت 08-12/03/2020

 68 اداسة املهتبات  ىذوة ػشو الؼيخ 08-12/03/2020

 69 االطـاليــب اذتـذيجـة فــي االداسة املـاليــة دوسة عنــاٌ 08-12/03/2020

 70 واملظريات املعاٍشات  ىذوة اططيبـــول 08-12/03/2020

 71 امً املعلومات االلهرتوىية  دوسة عنــاٌ 08-12/03/2020

سػةو دبي 08-12/03/2020  72 اداسة املـواٍــب وفــل مفَــوو ادتــذاسات  

سػةو بريوت 15-19/03/2020  
البـشىـامــج املعتنــذ فــي تـأٍيــل اخــائــي املــواسد البؼـشيــة 

 والتـذسيــب 
73 

سػةو اططيبـــول 15-19/03/2020  
املَــاسات املتهـاملــة فــي اداسة املؼتـشيــات واملخــاصٌ 

 وحـوطبتَــا )االداسة اللـوجظتيـة(
74 

سػةو بريوت 15-19/03/2020  75 تينية مَاسات مظؤولي اليكليات  

سػةو اططيبـــول 15-19/03/2020  76 ــذاع الكيــادي ثــالثيــة املـذيــش ادتــذيــش وجــودة اإلب 

 77 اداسة املؤطظات الـخية واملظتؼفيات  دوسة عنــاٌ 15-19/03/2020

 78 الشعاية الـخية االولية  دوسة عنــاٌ 15-19/03/2020

 79 تكظيه األموال الػري ميكولة ىذوة توىع 15-19/03/2020

سػةو مظكط 15-19/03/2020  80 اداسة الظجالت الطبية  

 81 احملاطب الؼامل ىذوة دبي 22-26/03/2020

 82 تينية املَاسات االداسية  ىذوة نواالملبوس 22-26/03/2020

 83 االداسة املتكذمة يف اداسة املواسد البؼشية  مؤمتش اططيبـــول 22-26/03/2020

 84 فً املشاطه واالتهي  والوروتونول ىذوة ناصابالىها 22-26/03/2020

 85 ختطيـط الـوقـ  واألولـويــات وإداسة عنليــات اإلتـــال  ىذوة امليامة 22-26/03/2020

 86 تينيــة املَــاسات االػــشافيــة واالداسية لالداسات الـوططــى وسػة ػشو الؼيخ 22-26/03/2020

 87 اداسة العنليــات املــشفيــة لفئــة اليظــاء  ىذوة اططيبـــول 22-26/03/2020

 ىذوة يدب 22-26/03/2020
فــً االيتهيـ  والتيعيــه ملــذساء املهـاتـب والظهـشتـاسيـا 

 التيفيـزيــة
88 


