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 Q3  الجالحخطـــ٘ التــذسٓــب الــشبــع 

2012/   طبتنربّستٙ   ْٓلْٔالبـشامـر التـذسٓبٔــ٘ ّّسش عنــــل شَــش      

 ت التـذسٓبــٕاليشـاط   Eventاليشـاط  Countryالـذّلـ٘   Dateالتــاسٓــخ     

ـّض فـٕ اداسٗ األعنـال  ىذّٗ اططيبْل  07-11/07/2019  1 االبـذاع ّالتنٔ

 2 التذقٔل ّاملشادع٘ الذاخلٔ٘  ّسٗد عنــاٌ 07-11/07/2019

 ىذّٗ دانشتا 07-11/07/2019
تضنٔـه إطـاس ادتـذاسات نـأداٗ اطتـشاتٔذٔــ٘ للتنهٔــً الـْظٔفـٕ  

    ّتطبٔــل رتطـ٘ اإلسـالل ّالتعـاقـب الـْظٔفـٕ
3 

 ىذّٗ امليام٘ 07-11/07/2019
االداسٗ املتكـذمـ٘ ّاالجتـاٍـات اذتـذٓجـ٘ لشـؤٌّ املـْظفٔـً ّالتطـْٓـش 

 الـْظٔفـٕ 
4 

 5 احملاطب٘ ّالتشلٔل املالٕ ىذّٗ اططيبْل 07-11/07/2019

 6 التنٔض ّاالبذاع ملذٓش املْاسد البششٓ٘ احملرتف ّسٗد عنــاٌ 07-11/07/2019

 7 نفاٜ٘ ّ تكٔٔه املْسدًٓ ّ ابشاو العكْد  ىذّٗ ناصابالىها 07-11/07/2019

 8 الضشاف٘ ّاالعالو ) االعالو الشامل ( ىذّٗ  دبٕ 07-11/07/2019

 9 التخطٔـط ّاملتـابعـ٘ اإلداسٓــ٘ مــً ميعـْس اطتـشاتٔذــٕ دّسٗ عنــاٌ 07-11/07/2019

 10 طشم تفظري الكاىٌْ  دّسٗ عنــاٌ 07-11/07/2019

 11 اىــٕ  جاو العــذاد ّتينٔــ٘ الضــف المَــاسات تفــْٓــض املَــ  سشّ٘ اططيبْل  07-11/07/2019

 12 العكْد اإلداسٓ٘ ّ آثاسٍا .  ّسش٘ نْاالملبْس 14-18/07/2019

 13 تهئـو تشخٔــط سـل املشهـالت ّاختــار الكـشاسات  ىذّٗ عنــاٌ 14-18/07/2019

 14 اعذاد خبري امً ّطالم٘ مَئ٘  ىذّٗ اططيبْل  14-18/07/2019

 15 البـشىـامـر املتهـامـل فـٕ اداسٗ العكـْد ّامليـاقضـات ىذّٗ عنــاٌ 14-18/07/2019

 16 دٓيـامٔهٔــ٘ العنــل نفـشٓــل لـشؤطـاٛ أالقظــاو  ّسش٘ مظكط 14-18/07/2019

 17 اصـْل التفظٔـش الكـاىـْىـٕ ّنتـابـ٘ املـزنـشات الكـاىـْىٔـ٘  ّسش٘ عنــاٌ 14-18/07/2019

 18 6ىعاو طٔذنا  -التفهري الكٔادٖ مً االداسٗ باالٍذاف  ّسش٘ الشٓاض 14-18/07/2019

 19 تينٔ٘ املَاسات االداسٓ٘  ىذّٗ بريّت  14-18/07/2019

 20 املَـاسات املتهـاملـ٘ فـٕ االداسٗ اللـْدظتٔـ٘ ّسـْطبتَـا ىذّٗ اططيبْل  14-18/07/2019

 21 تطبٔـل اداسٗ ادتـْدٗ الشـاملـ٘ فـٕ ىعـه التـذسٓـب    ىذّٗ اططيبْل  14-18/07/2019

 22 االجتاٍات املعاصشٗ يف اداسٗ املْاسد البششٓ٘  ىذّٗ تْىع 14-18/07/2019

 23 تكئـات حتظٔـً ادتــْدٗ ّسش٘ دانشتا 21-25/07/2019

 24 اعذاد ّتأٍٔل مظؤّلٕ العالقات العام٘  ىذّٗ مظكط  21-25/07/2019

 25 التشـشٓـش الضشفـٕ ّالضشـافـ٘ االلهـتــشّىٔـ٘ ىذّٗ امليام٘ 21-25/07/2019

 26 الـنذٓــش الفعـال ّمَـاسات جتـيب األخطـاٛ االداسٓـ٘   ىذّٗ بريّت 21-25/07/2019

 27 فـً االٓتهـٔت ّاملـشاطـه ّالبـشّتـْنــْل الــذّلــٕ ّسش٘ عنــاٌ 21-25/07/2019

 28 املخاصٌ ّاملشرتٓات املتْطط٘ ّسش٘ ناصابالىها 21-25/07/2019

 29 احملـاطبــ٘ االداسٓــ٘ ّدّسٍــا فــٕ اختــار الكــشاس دّسٗ عنــاٌ 21-25/07/2019

 30 املخاصٌ ّاملشرتٓات املتكذم٘ ىذّٗ طابا 21-25/07/2019

 31 تينٔـ٘ املَــاسات الكٔـادٓـ٘ ّاالشـشافٔــ٘ "حنـْ تهـْٓــً قٔــادٖ "  ىذّٗ طابا 21-25/07/2019

 32 الكٔـادٗ االشـشافٔـــ٘ املتكـذمـــ٘ ّالـشؤٓـــ٘ االطتـشاتٔذٔــ٘ االبـذاعٔــ٘  ىذّٗ طابا 21-25/07/2019

 33 فـً االٓتهٔـت ّالتيعٔـه ملـذساٛ املهـاتـب ّالظهـشتـاسٓـا التيفٔـزٓـ٘ ّسش٘ اططيبْل 21-25/07/2019
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 34 فـً التعـامـل مـع الـشؤطـاٛ ّاملـشؤّطٔـً ّسش٘ اططيبْل 04-08/08/2019

 35 التخطٔط االطرتاتٔذٕ يف اعذاد ارتطط التذسٓبٔ٘  ىذّٗ مظكط 04-08/08/2019

 36 تينٔـ٘ املَـاسات االشـشافٔـ٘ ّاالداسٓـ٘ لالداسات الـْططـٙ ىذّٗ عنــاٌ 04-08/08/2019

 37 تـأٍٔـل اخضـاٜـٕ ّمشـشفـٕ األمـً ّالظـالمـ٘ املَئـ٘ ىذّٗ ششو الشٔخ 04-08/08/2019

 38 التنٔض االداسٖ ّاالبذاع الكٔادٖ ّسش٘ عنــاٌ 04-08/08/2019

 39 اداسٗ املشاسٓع ّسش٘ الشٓاض 04-08/08/2019

 40 االبذاع يف العنل االعالمٕ ىذّٗ دانشتا 04-08/08/2019

 41 تطْٓش الكٔادات اليظأٜ٘  ىذّٗ  دبٕ 04-08/08/2019

 42 التخطٔـط لـشبـط املظـاسٓـً الـْظٔفـٕ ّالتـذسٓبـٕ  ىذّٗ عنــاٌ 04-08/08/2019

 ّسش٘ عنــاٌ 04-08/08/2019
ّفل متطلبات  CRMالتطبٔكـات العنلٔـ٘ فــٕ اداسٗ عــالقـات العنــالٛ 

BSC 
43 

 44 املَاسات االداسٓ٘ ّتينٔ٘ املْاسد البششٓ٘ ىذّٗ تْىع 04-08/08/2019

 45 الكٔـادٗ حتـت ضػـْط العنــل ّسش٘ عنــاٌ 11-15/08/2019

ـّض األّسّبـٕ  ّسش٘ نْاالملبْس 11-15/08/2019  EFQM 46تيعٔـه ّتطـْٓــش شبهـ٘ العنــل املـؤّطظـٕ ّفـل منـْرز التنٔ

 47 املَــاسات املتهاملــ٘ فــٕ اداسٗ املخــاصٌ ّتششٔــذ االىفــام فــٕ الشـــشاٛ ىذّٗ ناصابالىها 11-15/08/2019

 48 اداسٗ االصمات ّاملخاطش ّالهْاسخ ّاليهبات ىذّٗ عنــاٌ 11-15/08/2019

 49 املَاسات االعالمٔ٘ املؤثشٗ للنذساٛ ىذّٗ اططيبْل 11-15/08/2019

 50 األسشفـ٘ االلهتــشّىٔــ٘ ّتكلٔــط األعنــال الــْسقٔــ٘  ىذّٗ اططيبْل 11-15/08/2019

 51 املْاسد البششٓ٘ ّاالداسٗ اللْدظتٔ٘ اداسٗ دّسٗ عنــاٌ 11-15/08/2019

 52 التنٔض ّاالبتهاس يف العالقات العام٘ ّاالعالو دّسٗ مظكط 11-15/08/2019

 53 تكٔٔـه األداٛ باطتخــذاو ميَذٔــ٘ اإلداسٗ باألٍـــذاف ّإطــاس ادتــذاسات  دّسٗ عنــاٌ 11-15/08/2019

 54 التكـاسٓـش ّاعــذاد ستـاضـش االدتنـاعــاتنتـابـ٘  دّسٗ امليام٘ 11-15/08/2019

 TOT 55إعـــذاد ّتــأٍٔــل املــذسبٔـً  ىذّٗ عنــاٌ 11-15/08/2019

 56 االبـذاع ّادتـْدٗ فـٕ التـذسٓب ّاثــشِ علـٙ التطـْٓــش التيعٔنـٕ  دّسٗ بريّت 18-22/08/2019

 57 ّ التذاسٓ٘محآ٘ امللهٔ٘ الضياعٔ٘  ّسش٘ عنــاٌ 18-22/08/2019

 58 مَاسات املْظف الفعال ّسش٘ عنــاٌ 18-22/08/2019

 59 املَـاسات اإلداسٓـ٘ للكٔـادات اليظـأٜـ٘ ّسش٘ اططيبْل 18-22/08/2019

 Prof .HRD Program" 60الـْثٔكـ٘ املَئـ٘ لبـشفظـْس املـْاسد البشـشٓـ٘ " ّسش٘ عنــاٌ 18-22/08/2019

 61 نفـاٜـ٘ التخطٔـط املـالـٕ ّاعــذاد املٔــضاىٔــات ّفــل مــؤشـشات االداٛ  ّسش٘ عنــاٌ 18-22/08/2019

 62 الظهشتاسٓ٘ ّاالسشف٘ االلهرتّىٔ٘  ىذّٗ عنــاٌ 18-22/08/2019

 63 األخطــاٛ احملـاطبٔــ٘ ّطــشم انتشـافَـا ّفئــات معـادتتَــا ىذّٗ بريّت 18-22/08/2019

 64 املَاسات االداسٓ٘ للنذٓشًٓ ادتذد ىذّٗ الشٔخششو  18-22/08/2019

 ITIL  65أدلـ٘ األىعنــ٘ التشػٔلٔــ٘ لليعــه ّاملعلــْمـات "مفـأٍـه ّاطـاطـٔات"  ىذّٗ عنــاٌ 18-22/08/2019

 66 االبـذاع ّادتـْدٗ فـٕ التـذسٓـب ّاثـشِ علـٙ التطـْٓـش التيعٔنـٕ  ىذّٗ اططيبْل  18-22/08/2019

 ىذّٗ الشٓاض 25-29/08/2019
االطتـشاتٔذٔـات املتكذمــ٘ للنشتــشٓـات ّاملخــاصٌ ّإداسٗ ارتـذمات 

 اللْدظتٔــ٘
67 

 ّسش٘ امليام٘ 25-29/08/2019
دــْدٗ ارتـذمــات الضشٔــ٘ ّالتـأٍٔـل لتطبٔــل معـآٔــش االعتنـادٓـ٘ 

 الـذّلٔــ٘ فـٕ املـؤطظــات الضشٔــ٘
68 

 IIA 69اعـذاد تكـاسٓـش التـذقٔـل الـذاخلـٕ ّاّسام عنلـُ ّفـل معـآٔـش  ىذّٗ طابا 25-29/08/2019
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 70 اداسٗ ّتيعٔه الظذالت ّاالسشف٘ االلهرتّىٔ٘  ىذّٗ تْىع 25-29/08/2019

 71 اداسٗ مهـاتـب العـالقـات العـامـ٘ ّالتشـشٓـش الضشفـٕ ّسش٘ اططيبـْل 25-29/08/2019

 72 احملاطب الشامل ّسش٘ نْاالملبْس 25-29/08/2019

 73 اداسٗ املشاسٓع ّ اإلشــشاف اهليــذطــٕ ىذّٗ طيػافْسٗ 25-29/08/2019

 74 ىعــه التيظٔــل ّاملتــابعــ٘ مـً ميعـْس اطتـشاتٔذـٕ ىذّٗ دبٕ 25-29/08/2019

 75 الضيذّمالعنلٔات احملاطبٔ٘ المني  دّسٗ عنــاٌ 25-29/08/2019

 76 ستــاطبــ٘ األدــْس ّالــشّاتـب ّتطبٔكــاتَــا العنلٔـــ٘  ىذّٗ مظكط 25-29/08/2019

 77 االجتاٍات اذتذٓج٘ للتذقٔل املالٕ ّاالداسٖ ىذّٗ عنــاٌ 25-29/08/2019

 78 الكــشاساتالتفهٔـش ّالتخطٔـط االطتـشاتٔذـٕ للنــذساٛ ّمتخـزٖ  ىذّٗ اططيبْل 01-05/09/2019

 79 االستـشاف فـٕ اداسٗ املشـشّعـات ّتكٔٔنَــا ىذّٗ عنــاٌ 01-05/09/2019

 80 أطشاس الرتّٓر ّتكٔٔه أداٛ اليشاط التظْٓكٕ ىذّٗ دانشتا 01-05/09/2019

 81 احملاطب٘ املالٔ٘ للنذٓشًٓ التيفٔزٓني دّسٗ عنــاٌ 01-05/09/2019

 82 تــأٍٔــل أخضـأٜــٕ ّميظكـٕ املــْاسد البشـشٓــ٘ ّالتـذسٓــب ّسش٘ ششو الشٔخ 01-05/09/2019

 83 تطـْٓــش فعـالـٔـات االداٛ االداسٖ ّىعــه املعلـْمــات   ّسش٘ عنــاٌ 01-05/09/2019

 84 اعذاد ّنتاب٘ التكاسٓش املالٔ٘  ّسش٘ اططيبْل 01-05/09/2019

 85 ّالتشلٔل املالٕاحملاطب٘  ىذّٗ الشٓاض 01-05/09/2019

 86 احملاطب٘ لػري احملاطبني ىذّٗ  دبٕ 01-05/09/2019

 87 الذساطات االنتْاسٓ٘ دّسٗ عنــاٌ 01-05/09/2019

 88 ادتْاىب الكاىْىٔ٘ للْظٔف٘ العام٘ دّسٗ عنــاٌ 01-05/09/2019

 89 االطتجناس رتذم٘ صيادٓل التكاعذ دّسٗ عنــاٌ 08-12/09/2019

 90 اعذاد خبري امً ّطالم٘ مَئ٘  ىذّٗ ناصابالىها 08-12/09/2019

 91 تطـْٓـش اطـالٔـب التظـْٓـل ّ مَـاسات البٔـع الفعـال ىذّٗ عنــاٌ 08-12/09/2019

 92 ا لتذـذٓـذ ّاالبتهـاس فـٕ بٔٝـ٘ العنـل ّالتفهٔـش االجيـابـٕ  ىذّٗ عنــاٌ  08-12/09/2019

 ّسش٘ اططيبْل 08-12/09/2019
فــً اإلٓتهـٔت ّالبـشّتـْنـْل فـٕ التعـامـل مـع نبـاس الشخضٔـات 

 ّالـْفـْد الـشمسٔــ٘
93 

 ّسش٘ لاططيبْ 08-12/09/2019
ادتشد  –املخـضٌّ الـشانـذ  –التـشقٔــه  -التـشمٔـض  -اداسٗ املخـاصٌ )االداسٗ 

 املخـضىـٕ(
94 

 95 التخطٔـط املـالـٕ التشػٔلـٕ  ىذّٗ بريّت 08-12/09/2019

 96 اداسٗ املشـاسٓـع ّ اإلشــشاف اهليــذطــٕ ّسش٘ بٔــشّت  08-12/09/2019

 97 االداسٗ الشـاملـ٘ لليكـذٓـ٘ ّالـشقـابـ٘ علـٙ ارتـضاٜــً  ىذّٗ عنــاٌ 08-12/09/2019

 98 )مَـاسات إعـذاد املـْاصىـات الفـشعٔـ٘ ملذساٛ الذّاٜـش(املـــالٔـــ٘ لػٔـش املـالٔٔـً  ىذّٗ نْاالملبْس 08-12/09/2019

 99 االداسٗ احمللٔـ٘ ّالبـلـذٓـات ّاملشـشّعـات التينـْٓـ٘ ّسش٘ طيػافْسٗ 08-12/09/2019

 100 دعْٚ اإللػاٛ ) خضاٜضَا ّ زتاالتَا ( .  ىذّٗ امليام٘ 15-19/09/2019

 101 االطتـشاتٔذـٕ ّالتشػٔلـٕ لكٔـادات الضـف االّل ّالجـاىـٕالتخطٔـط  ىذّٗ ششو الشٔخ 15-19/09/2019

 102 التشكٔل االداسٖ ىذّٗ الشٓاض 15-19/09/2019

 103 الكضاٛ التذاسٖئ مباد دّسٗ عنــاٌ 15-19/09/2019

 104 اداسٗ العنلٔـات احملـاطبٔـ٘ ّمـشادعـ٘ التكـاسٓـش املـالٔـ٘ ىذّٗ اططيبـْل 15-19/09/2019

 105 صٔاغ٘ العكْد باللػ٘ االجنلٔضٓ٘ ىذّٗ تْىع 15-19/09/2019
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 106 َــانٔـْمــ٘ املتهـامـلــ٘ للتخطٔــط االميــٕ االطتـشاتـٔذـٕ ّتكٔعاملي ىذّٗ دانشتا 15-19/09/2019

 107 التطبٔكـات العنلٔـ٘ فـٕ ادتـشاٜـه املعلـْمـاتٔـ٘  ىذّٗ بريّت 15-19/09/2019

 108 اليعـه احملـاطبٔـ٘ اذتـذٓجـ٘ ّاقفـال الـذفـاتـش ّالتظـْٓـات ادتـشدٓـ٘   ىذّٗ ناصابالىها 15-19/09/2019

 109 تطـْٓـش اهلٔـانـل التيعٔنٔـ٘ ّاعـادٗ اهلٔهلـ٘  دّسٗ عنــاٌ 15-19/09/2019

 110 دّساٌ العنـالـ٘ اطتـشاتٔذٔـات االستفـاظ باملـْظـف ّإعـذاد ّحتلٔـل دساطـات ىذّٗ اططيبـْل 15-19/09/2019

 111 املَاسات الكاىْىٔ٘ لػري الكاىْىٔني .  ىذّٗ عنــاٌ 22-26/09/2019

 112 تينب٘ املَاسات االداسٓ٘ ّالكْٚ البششٓ٘ مؤمتش طابا 22-26/09/2019

 113 صٔـاغـ٘ العكـْد ّاملـزنـشات الكـاىـْىٔـ٘ ىذّٗ نْاالملبْس 22-26/09/2019

 114 اداسٗ املْاسد البششٓ٘ املتكذم٘ دّسٗ عنــاٌ 22-26/09/2019

 115 التذقٔـــل ّالشقابــ٘ الذاخلٔـــ٘ ىذّٗ ششو الشٔخ 22-26/09/2019

 116 الضػـْط اإلداسٓــ٘ ّأثـشٍـا علـٙ أداٛ املـْظـف ىذّٗ اططيبْل 22-26/09/2019

 دّسٗ عنــاٌ 22-26/09/2019
التعـامـل مـع نبـاس الشخضٔـات فــً اإلٓتهـٔت ّالبـشّتـْنـْل فـٕ 

 ّالـْفـْد الـشمسٔــ٘
117 

 118 مً امليشآتأ دّسٗ عنــاٌ 22-26/09/2019

 ّسش٘ طيػافْسٗ 22-26/09/2019
اعـذاد الكـْاٜـه املـالٔـ٘ ّفـل معـآٔـش احملـاطبـ٘ ّالتكـاسٓـش املـالٔـ٘ ّالـذّلٔـ٘ 

IAS-IFRS  
119 

 120 اداسٗ التػٔٔـش ّالتطـْٓـش التيعٔنـٕ ّدبلـْمـاطٔـ٘ االداسٗ  ىذّٗ تْىع 22-26/09/2019

 121 اداسٗ االصمات  ىذّٗ دبٕ 22-26/09/2019


