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 Q1  األولخطـــة التــذريــب الــزبــع 

و 0202  / مارظوحتى   ييايز  البـزامـج التـذريبيــة وورش عنــــل عَــز  

 ت اليغـاط التـذريبــي  Eventاليغـاط  Countryالـذولـة   Dateالتــاريــخ     

 1 ول و الػاس ( األطز الكاىوىية يف اتفاقيات الطاقة ) البرت ورةد عنــاٌ 03-07/01/2021

 2 مذيز املوارد البغزية احملرتف  ىذوة عزو الغيخ 03-07/01/2021

 3 فً صياغة اإلصرتاتيجيات وصيهولوجية صيع الكزارات الذنية  ىذوة اصطيبول 03-07/01/2021

 4 اصرتاتيجيات العطاءات  ىذوة لبياٌ 03-07/01/2021

 5 صزة يف إدارة املوارد البغزية اإلجتاٍات املعا ىذوة جانزتا  03-07/01/2021

 6 صيجنا  6ىعاو  -التذنري الكيادي مً اإلدارة باألٍذاف  ىذوة اصطيبول 03-07/01/2021

 CRM  7إدارة عالقات العنالء  ىذوة اصطيبول 03-07/01/2021

 8 إعذاد وتأٍيل مضؤولي العالقات العامة  ىذوة امليامة 03-07/01/2021

 9 حتليل األدلة ادتيائية  ىذوة دبي 03-07/01/2021

 10 التخطيط والتيعيه العذاد الربامج التذريبية الغاملة دورة عنــاٌ 10-14/01/2021

 11 إدارة ادتودة الغاملة وتطويز األداء اإلداري للخذمات اذتهومية  ىذوة دبي 10-14/01/2021

 12 يادي التنيش اإلداري واإلبذاع الك ىذوة ناسابالىها 10-14/01/2021

 13 إعذاد ونتابة التكاريز وارتطابات واملذنزات اإلدارية  دورة عنــاٌ 10-14/01/2021

 14 التخطيط والتذنري اإلصرتاتيجي وبياء خطط األعنال  ىذوة مضكط 10-14/01/2021

 15 املالية واإلدارية لضناٌ صالمة األداء املالي ة املزاجع ىذوة عنــاٌ 10-14/01/2021

 16 اإلجتاٍات اذتذيجة وفحط اذتضابات  ىذوة بريوت 10-14/01/2021

 FIDIC 17إدارة العكود والعكود اهليذصية  ىذوة اصطيبول 10-14/01/2021

 18 امليارعات التأمييية اذتذيجة دورة ناسابالىها 10-14/01/2021

 19 املَارات اإلدارية والتينية البغزية  دورة عنــاٌ 17-21/01/2021

 20 ختطيط وتيعيه الفعاليات واملؤمتزات  ىذوة الزياض 17-21/01/2021

 21 املَارات اإلبذاعية للوظائف اإلعزافية وعاغلي الوظائف الوصطى  ىذوة اصطيبول 17-21/01/2021

 22 التوثيل الضحي وإدارة الضجالت الطبية وفكًا لألىعنة ادتودة الغاملة  دورة عنــاٌ 17-21/01/2021

 23 التطبيكات العنلية يف تكذيه ارتذمات الضحية  ىذوة امليامة 17-21/01/2021

 24 إدارة املؤصضات الضحية واملضتغفيات  ىذوة توىط 17-21/01/2021

 25 التوحذ  ىذوة عنــاٌ 17-21/01/2021

 26 الرتبية ارتاصة / التذخل املبهز  ىذوة عزو الغيخ 17-21/01/2021

 27 الكزارات الكضائية يف األمور الشائية  ىذوة رنواالملبو 17-21/01/2021

 28 املعاجل الزياضي  دورة عنــاٌ 24-28/01/2021

 29 الضجالت الطبية  دورة مضكط 24-28/01/2021

 30 مَارات املوظف الفعال  ىذوة الزياض 24-28/01/2021

 31  إدارة وتيعيه الضجالت واألرعفة اإللهرتوىية ىذوة توىط 24-28/01/2021

 32 املَارات اإلعالمية للعالقات العامة  ىذوة ناسابالىها 24-28/01/2021

 33 اإلصرتاتيجيات املعاصزة يف حتذيذ اإلحتياجات التذريبية  دورة عنــاٌ 24-28/01/2021

 34 احملاصبة املالية لػري احملاصبني  دورة دبي 24-28/01/2021
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 35 ٍات اذتذيجة للنحاصبة وإعذاد املواسىات اإلجتا ىذوة نواالملبور 24-28/01/2021

 36 اذتناية املتخضضة ذتكوم امللهية الفهزية ىذوة جانزتا 24-28/01/2021

 37 اإلجتاٍات اذتذيجة للتذقيل املالي واإلداري  دورة عنــاٌ 07-11/02/2021

 38 الذراصات اإلنتوارية  ورعة صيػافورة 07-11/02/2021

 39 للونيل املالحي املضؤولية الكاىوىية  ورعة توىط 07-11/02/2021

 40 عله التكاعذ  ىذوة عنــاٌ 07-11/02/2021

 41 عله اإلصتجنار رتذمة صياديل التكاعذ ىذوة مضكط 07-11/02/2021

 42 مَارات اعذاد وتضنيه الضياصات املالية  ىذوة بريوت 07-11/02/2021

 43 إدارة امليغأت  ورعة اصطيبول 07-11/02/2021

 44 إدارة املهتبات  ىذوة عنــاٌ 07-11/02/2021

 45 لذولية صياغة العكود التجارية ا ىذوة الزياض 07-11/02/2021

 46 تضنيه ادتزافيو ىذوة نواالملبور 14-18/02/2021

 47 إدارة أىذية الضباط والفيادم ملتكى طابا 14-18/02/2021

 48 إعذاد مذرب لياقة بذىية  ىذوة جانزتا 14-18/02/2021

 49 اإلدارة الزياضية  ىذوة الزياض 14-18/02/2021

 50 إدارة املالعب  ىذوة طابا 14-18/02/2021

 51 إدارة املخاسٌ واملغرتيات  ىذوة طابا 14-18/02/2021

 52 تينية مَارات أمياء املخاسٌ واملضتودعات  ورعة اصطيبول 14-18/02/2021

 EFQM  53التخطيط اإلصرتاتيجي للتنيش املؤصضي وفكًا ملعايز ىعاو ادتودة األوروبي  ورعة امليامة 14-18/02/2021

 ROI 54إصرتاتيجيات اإلصتجنار يف رأظ املال البغزي وقياظ العائذ مً التذريب  ملتكى عزو الغيخ 14-18/02/2021

 55 الكيادة والتخطيط اإلصرتاتيجي  مؤمتز ناٌع 21-25/02/2021

 56 التخطيط وإدارة املوارد البغزية  ىذوة اصطيبول 21-25/02/2021

 57 التذقيل واملزاجع الذاخلية  ىذوة توىط 21-25/02/2021

 58 اإلدارة اللوجضتية وإدارة املواد ىذوة بريوت 21-25/02/2021

 59 اإلحرتاف يف إدارة وتكيه املغاريع  ىذوة نواالملبور 21-25/02/2021

 60 ً والضالمة املَيية األم ىذوة الزياض 21-25/02/2021

 61 حماصبة والتحليل املالي  ىذوة صيػافورة 21-25/02/2021

 62 صهزتارية وإدارة املهاتب التيفيذية  ىذوة طابا 21-25/02/2021

 63 تضليه اجملزمني  ىذوة امليامة 21-25/02/2021

 64 العالقات الذولية والذبلوماصية  دورة عنــاٌ 07-11/03/2021

 65 إلعالو الغامل(الضحافة واإلعالو )ا دورة بريوت 07-11/03/2021

 66 التنيش واإلبذاع الكيادي  دورة عنــاٌ 07-11/03/2021

 67 فً املزاصه واإلتيهيت والربوتونول  ىذوة جانزتا 07-11/03/2021

 68 املَارات اإلعالمية املؤثزة للنذراء  دورة ناسابالىها 07-11/03/2021

 69 لي الفعال  تينية مَارات املذيز املا ىذوة مضكط 07-11/03/2021

 70 املضتحكات التكاعذية  دورة عنــاٌ 07-11/03/2021

 71 املخاسٌ واملغرتيات املتوصطة  ورعة اصطيبول 07-11/03/2021

 72 املخاسٌ واملغرتيات املتكذمة  ىذوة عنــاٌ 07-11/03/2021
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 73 خشوٌ املنارصات العاملية اذتذيجة يف املغرتيات وامل ىذوة امليامة 14-18/03/2021

 74 التخطيط اإلصرتتيجي املتكذو يف اإلمذاد والتنويً  دورة عنــاٌ 14-18/03/2021

 75 إعذاد خبري يف إدارة الضالمة والضحة املَيية  دورة اصطيبول 14-18/03/2021

 76 ية األمً الوقائي والضالمة املَيية وميع وقوع ارتضائز يف امليغأت اذتيو ىذوة اصطيبول 14-18/03/2021

 77 التنيش املَين ملغزيف األمً والضالمة  دورة عنــاٌ 14-18/03/2021

 78 فً الضياغُ الكاىوىية  ملتكى صيػافورة 14-18/03/2021

 79 صياغة العكود الكاىوىية  دورة عنــاٌ 14-18/03/2021

 80 العكود الذولية وطزم حل املياسعات  ىذوة طابا 14-18/03/2021

 81 مَارات التفاوض وإبزاو العكود  ىذوة مضكط 14-18/03/2021

 82 التحكيل اإلداري  ىذوة دبي 21-25/03/2021

 83 إدارة املوارد البغزية املتكذمة  ورعة عزو الغيخ 21-25/03/2021

 84 التنيش اإلداري واإلبذاع الكيادي  ىذوة اصطيبول 21-25/03/2021

 85 عذاد وتيعيه امللتكيات واملَزجاىات مَارات إ ىذوة اصطيبول 21-25/03/2021

 86 ديياميهية العالقات العامة  ورعة توىط  21-25/03/2021

 87 التنيش واإلبتهار يف العالقات العامة واإلعالو  ىذوة ناسابالىها 21-25/03/2021

 88 احملاصب الغامل املتطور  ورعة جانزتا 21-25/03/2021

 89 اصبة اذتهومية وإعذاد املواسىات احمل ىذوة بريوت 21-25/03/2021

 90 احملاصبة املالية   دورة اصطيبول 21-25/03/2021

 91 اإلدارة  املالية اوإلصرتاتيجية الغاملة   دورة اصطيبول 21-25/03/2021

 92 اإلجتاٍات اذتذيجة لألجور واذتوافش  ىذوة دبي 21-25/03/2021

 93 املتكذو  األمً ىذوة عزو الغيخ 21-25/03/2021

 94 مبادئ اإلعالو األمين دورة عنــاٌ 21-25/03/2021

 95 حفغ اليعاو  ىذوة نواالملبور 21-25/03/2021


