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 Q3  الثالثخطـــة التــدريــب الــربــع 

م 2020  / سبتمربوحتى  يوليو  البـرامـج التـدريبيــة وورش عمــــل شهــر  

 ت التـدريبــيالنشـاط   Eventالنشـاط  Countryالـدولـة   Dateالتــاريــخ     

 1 األطر القانونية يف اتفاقيات الطاقة ) البرتول و الغاز (  ورةد عمــان 05-09/07/2020

 2 مدير املوارد البشرية احملرتف  ندوة شرم الشيخ 05-09/07/2020

 3 فن صياغة اإلسرتاتيجيات وسيكولوجية صنع القرارات الذكية  ندوة اسطنبول 05-09/07/2020

 4 اسرتاتيجيات العطاءات  ندوة لبنان 05-09/07/2020

 5 اإلجتاهات املعاصرة يف إدارة املوارد البشرية  ندوة جاكرتا  05-09/07/2020

 6 سيجما  6نظام  -التذكري القيادي من اإلدارة باألهداف  ندوة اسطنبول 05-09/07/2020

 CRM  7إدارة عالقات العمالء  ندوة اسطنبول 05-09/07/2020

 8 إعداد وتأهيل مسؤولي العالقات العامة  ندوة املنامة 05-09/07/2020

 9 حتليل األدلة اجلنائية  ندوة دبي 05-09/07/2020

 10 التخطيط والتنظيم العداد الربامج التدريبية الشاملة دورة عمــان 12-16/07/2020

 11 إدارة اجلودة الشاملة وتطوير األداء اإلداري للخدمات احلكومية  ندوة دبي 12-16/07/2020

 12 التميز اإلداري واإلبداع القيادي  ندوة كازابالنكا 12-16/07/2020

 13 إعداد وكتابة التقارير واخلطابات واملذكرات اإلدارية  دورة عمــان 12-16/07/2020

 14 التخطيط والتذكري اإلسرتاتيجي وبناء خطط األعمال  ندوة مسقط 12-16/07/2020

 15 املالية واإلدارية لضمان سالمة األداء املالي ة املراجع ندوة عمــان 12-16/07/2020

 16 اإلجتاهات احلديثة وفحص احلسابات  ندوة بريوت 12-16/07/2020

 FIDIC 17إدارة العقود والعقود اهلندسية  ندوة اسطنبول 12-16/07/2020

 18 املنارعات التأمينية احلديثة دورة كازابالنكا 12-16/07/2020

 19 املهارات اإلدارية والتنمية البشرية  دورة عمــان 19-23/07/2020

 20 ختطيط وتنظيم الفعاليات واملؤمترات  ندوة الرياض 19-23/07/2020

 21 املهارات اإلبداعية للوظائف اإلشرافية وشاغلي الوظائف الوسطى  ندوة اسطنبول 19-23/07/2020

 22 التوثيق الصحي وإدارة السجالت الطبية وفقًا لألنظمة اجلودة الشاملة  دورة عمــان 19-23/07/2020

 23 التطبيقات العملية يف تقديم اخلدمات الصحية  ندوة املنامة 19-23/07/2020

 24 إدارة املؤسسات الصحية واملستشفيات  ندوة تونس 19-23/07/2020

 25 التوحد  ندوة عمــان 19-23/07/2020

 26 الرتبية اخلاصة / التدخل املبكر  ندوة شرم الشيخ 19-23/07/2020

 27 القرارات القضائية يف األمور الزائية  ندوة كواالملبور 19-23/07/2020

 28 املعاجل الرياضي  دورة عمــان 26-30/07/2020

 29 السجالت الطبية  دورة مسقط 26-30/07/2020

 30 مهارات املوظف الفعال  ندوة الرياض 26-30/07/2020

 31 إدارة وتنظيم السجالت واألرشفة اإللكرتونية  ندوة تونس 26-30/07/2020

 32 املهارات اإلعالمية للعالقات العامة  ندوة كازابالنكا 26-30/07/2020

 33 اإلسرتاتيجيات املعاصرة يف حتديد اإلحتياجات التدريبية  دورة عمــان 26-30/07/2020
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 34 احملاسبة املالية لغري احملاسبني  دورة دبي 26-30/07/2020

 35 اإلجتاهات احلديثة للمحاسبة وإعداد املوازنات  ندوة كواالملبور 26-30/07/2020

 36 احلماية املتخصصة حلقوق امللكية الفكرية ندوة جاكرتا 26-30/07/2020

 37 اإلجتاهات احلديثة للتدقيق املالي واإلداري  دورة عمــان 02-06/08/2020

 38 الدراسات اإلكتوارية  ورشة سنغافورة 02-06/08/2020

 39 املسؤولية القانونية للوكيل املالحي  ورشة تونس 02-06/08/2020

 40 علم التقاعد  ندوة عمــان 02-06/08/2020

 41 علم اإلستثمار خلدمة صناديق التقاعد ندوة مسقط 02-06/08/2020

 42 مهارات اعداد وتصميم السياسات املالية  ندوة بريوت 02-06/08/2020

 43 إدارة املنشأت  ورشة اسطنبول 02-06/08/2020

 44 إدارة املكتبات  ندوة عمــان 02-06/08/2020

 45 صياغة العقود التجارية الدولية  ندوة الرياض 02-06/08/2020

 46 تصميم اجلرافيك ندوة كواالملبور 09-13/08/2020

 47 إدارة أندية الضباط والفنادق ملتقى طابا 09-13/08/2020

 48 إعداد مدرب لياقة بدنية  ندوة جاكرتا 09-13/08/2020

 49 اإلدارة الرياضية  ندوة الرياض 09-13/08/2020

 50 إدارة املالعب  ندوة طابا 09-13/08/2020

 51 إدارة املخازن واملشرتيات  ندوة طابا 09-13/08/2020

 52 تنمية مهارات أمناء املخازن واملستودعات  ورشة اسطنبول 09-13/08/2020

 EFQM  53التخطيط اإلسرتاتيجي للتميز املؤسسي وفقًا ملعاير نظام اجلودة األوروبي  ورشة املنامة 09-13/08/2020

 ROI 54إسرتاتيجيات اإلستثمار يف رأس املال البشري وقياس العائد من التدريب  ملتقى شرم الشيخ 09-13/08/2020

 55 القيادة والتخطيط اإلسرتاتيجي  مؤمتر عمان 16-20/08/2020

 56 التخطيط وإدارة املوارد البشرية  ندوة اسطنبول 16-20/08/2020

 57 التدقيق واملراجع الداخلية  ندوة تونس 16-20/08/2020

 58 اإلدارة اللوجستية وإدارة املواد ندوة بريوت 16-20/08/2020

 59 اإلحرتاف يف إدارة وتقيم املشاريع  ندوة كواالملبور 16-20/08/2020

 60 األمن والسالمة املهنية  ندوة الرياض 16-20/08/2020

 61 حماسبة والتحليل املالي  ندوة سنغافورة 16-20/08/2020

 62 سكرتارية وإدارة املكاتب التنفيذية  ندوة طابا 16-20/08/2020

 63 تسليم اجملرمني  ندوة املنامة 16-20/08/2020

 64 العالقات الدولية والدبلوماسية  دورة عمــان 23-27/08/2020

 65 الصحافة واإلعالم )اإلعالم الشامل( دورة بريوت 23-27/08/2020

 66 التميز واإلبداع القيادي  دورة عمــان 23-27/08/2020

 67 فن املراسم واإلتيكيت والربوتوكول  ندوة جاكرتا 23-27/08/2020

 68 املهارات اإلعالمية املؤثرة للمدراء  دورة كازابالنكا 23-27/08/2020

 69 تنمية مهارات املدير املالي الفعال   ندوة مسقط 23-27/08/2020
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 70 املستحقات التقاعدية  دورة عمــان 23-27/08/2020

 71 املخازن واملشرتيات املتوسطة  ورشة اسطنبول 23-27/08/2020

 72 املخازن واملشرتيات املتقدمة  ندوة عمــان 06-10/09/2020

 73 املمارسات العاملية احلديثة يف املشرتيات واملخزون  ندوة املنامة 06-10/09/2020

 74 التخطيط اإلسرتتيجي املتقدم يف اإلمداد والتموين  دورة عمــان 06-10/09/2020

 75 إعداد خبري يف إدارة السالمة والصحة املهنية  دورة اسطنبول 06-10/09/2020

 76 األمن الوقائي والسالمة املهنية ومنع وقوع اخلسائر يف املنشأت احليوية  ندوة اسطنبول 06-10/09/2020

 77 التميز املهين ملشريف األمن والسالمة  دورة عمــان 06-10/09/2020

 78 فن الصياغه القانونية  ملتقى سنغافورة 06-10/09/2020

 79 صياغة العقود القانونية  دورة عمــان 06-10/09/2020

 80 العقود الدولية وطرق حل املنازعات  ندوة طابا 13-17/09/2020

 81 مهارات التفاوض وإبرام العقود  ندوة مسقط 13-17/09/2020

 82 التحقيق اإلداري  ندوة دبي 13-17/09/2020

 83 إدارة املوارد البشرية املتقدمة  ورشة شرم الشيخ 13-17/09/2020

 84 التميز اإلداري واإلبداع القيادي  ندوة اسطنبول 13-17/09/2020

 85 مهارات إعداد وتنظيم امللتقيات واملهرجانات  ندوة اسطنبول 13-17/09/2020

 86 ديناميكية العالقات العامة  ورشة تونس  13-17/09/2020

 87 التميز واإلبتكار يف العالقات العامة واإلعالم  ندوة كازابالنكا 13-17/09/2020

 88 احملاسب الشامل املتطور  ورشة جاكرتا 20-24/09/2020

 89 احملاسبة احلكومية وإعداد املوازنات  ندوة بريوت 20-24/09/2020

 90 احملاسبة املالية   دورة اسطنبول 20-24/09/2020

 91 اإلدارة  املالية اوإلسرتاتيجية الشاملة   دورة اسطنبول 20-24/09/2020

 92 اإلجتاهات احلديثة لألجور واحلوافز  ندوة دبي 20-24/09/2020

 93 األمن املتقدم  ندوة شرم الشيخ 20-24/09/2020

 94 مبادئ اإلعالم األمين دورة عمــان 20-24/09/2020

 95 حفظ النظام  ندوة كواالملبور 20-24/09/2020
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