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 Q2  الثاني الــربــعخطـــة التــدريــب 

م 2020 يونيو / وحتى   ابريلالبـرامـج التـدريبيــة وورش عمــــل شهــر   

 Countryالـدولـة  Dateالتــاريــخ   
النشـاط 

Event 
 ت النشـاط التـدريبــي

 ندوة دبي 05-09/04/2020
ختطيـط و حتليـل اإلحتيـاجـات التـدريبيـة احلـديثـة وفـق مفهـوم 

 اجلـدارات
1 

 2 تطبيقــات إدارة اجلـودة الشـاملـة فـي التـدقيـق الـداخلـي ندوة بريوت 05-09/04/2020

 3 ودبلـومـاسيــة اإلدارةإدارة التغييــر والتطـويــر التنظيمـي  ندوة عمــان 05-09/04/2020

 4 األمن املتقدم ندوة اسطنبـــول 05-09/04/2020

 5 األرشفـة االلكتـرونيـة وتقليــص االعمــال الـورقيـة ملتقى كازابالنكا 05-09/04/2020

 6 ادارة ازمات األمن الداخلي ندوة كازابالنكا 05-09/04/2020

 7 اإلداريالتحقيق  ندوة عمان 05-09/04/2020

 8 االعــالم ودوره فــي ادارة االزمــات ندوة عمــان 05-09/04/2020

 9 جلان التظلمات بني اإلختصاص القضائي و اإلداري  ندوة كازابالنكا 05-09/04/2020

 10 املتقدمة ادارة املوارد البشرية ندوة بريوت 12-16/04/2020

 11 املوارد البشرية احملرتفبرنامج مدير  ندوة جاكرتا 12-16/04/2020

 12 تنميـة املهــارات اإلشـرافيــة واالداريــة لـالدارت الـوسطــى ندوة دبي 12-16/04/2020

 13 مهارات املوظف الفعال ندوة املنامة 12-16/04/2020

 GIS 14نظـم املعلـومـات اجلغـرافيـة  ندوة عمــان 12-16/04/2020

 15 ادارة املشاريع ندوة شرم الشيخ 12-16/04/2020

 16 املهارات اإلدارية للمديرين اجلدد ورشة عمــان 12-16/04/2020

 17 مسؤول العالقات العامة يف ادارة األزمات ورشة طابا 12-16/04/2020

 18 التحقيق و املالحقة يف جرائم االنرتنت ندوة عمــان 12-16/04/2020

 19 التحقيق اجلنائي أدوات ندوة كازابالنكا 19-23/04/2020

 20 التخطيــط والتحـليــل املـالــي ندوة سنغافورة 19-23/04/2020

 21 املهـارات املتكـاملــة للمـوظــف الشـامــل ورشة بريوت 19-23/04/2020

 22 (BOTادارة العقــود ) ورشة تونس 19-23/04/2020

 23 الشـاملــةالصيـانــة االنتـاجيــة  ندوة عمان 19-23/04/2020

 24 التميز اإلداري واإلبداع القيادي مؤمتر شرم الشيخ 19-23/04/2020

 25 ادارة املشاريع ندوة دبي 19-23/04/2020

 26 ادارة وتنظيم السجالت واألرشفة اإللكرتونية ندوة عمان 19-23/04/2020

 27 التعاون الدولي يف اجملال القضائي  ندوة كواالملبور 19-23/04/2020

 28 التطبيقــات العمليــة فــي العـالقــات الـدوليــة والـدبـلـومـاسيــة دورة عمــان 26-30/04/2020

 29 احملاسبة احلكومية واعداد املوازنات دورة مسقط 26-30/04/2020

 30 اجلـوانــب القـانـونيــة فــي اختــاذ القــرار االداري ملتقى جاكرتا 26-30/04/2020

 31 البـرنـامــج املتكـامــل فــي تنميــة مهــارات رؤســاء االقســام ندوة عمــان 26-30/04/2020
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 32 البـرنـامـج املعتمـد فـي تـأهيـل ادارات املـوارد البشـريـة والتـدريـب ندوة الرياض 26-30/04/2020

 33 بيئــة العمــل والتفكيــر االجيـابــيالتجـديـد واالبتكــار فــي  ندوة شرم الشيخ 26-30/04/2020

 دورة املنامة 26-30/04/2020
 تـوكـول فـي التعـامـل مـع كبـارفــن اإليتكـيت والبـرو

 الشخصيـات والـوفـود الـرمسيــة
34 

 35 اإلجتاهات احلديثة لألجور واحلوافز دورة عمــان 26-30/04/2020

 36 شرح أصول احملاكمات املدنية  دورة عمــان 26-30/04/2020

 37 احملاسبة والتدقيق الداخلي ملتقى سنغافورة 03-07/05/2020

 38 اعداد وكتابة التقارير املالية ملتقى شرم الشيخ 03-07/05/2020

 39 األمن والسالمة املهنية املتقدمة ندوة دبي 03-07/05/2020

 40 واملخازن املتوسطةاملشرتيات  دورة عمــان 03-07/05/2020

 41 املشرتيات واملخازن املتقدمة دورة كواالملبور 03-07/05/2020

 42 تنمية مهارات أمناء املخازن واملستودعات ندوة بريوت 03-07/05/2020

 43 التحرير الصحفي ندوة كازابالنكا 03-07/05/2020

 44 الصحافة اإللكرتونية دورة عمــان 03-07/05/2020

 45 إدارة العقود ملديري املشروعات  ورشة اسطنبول 03-07/05/2020

 46 تقنية رسم اخلرائط دورة عمــان 10-14/05/2020

 47 معاجل رياضي متقدم ملتقى تونس 10-14/05/2020

 48 واالعــالماملنهــج املتكـامــل العــداد قيــادات العــالقــات العــامــة  ورشة اسطنبـــول 10-14/05/2020

 49 أسـاليــب و طــرق مكـافحــة غسيــل األمــوال ومتـويــل اإلرهــاب ورشة دبي 10-14/05/2020

 50 ادارة األندية والفنادق ورشة دبي 10-14/05/2020

 51 ادارة وتنظيم املستشفيات دورة كازابالنكا 10-14/05/2020

 52 تصميم جرافيك ندوة طابا 10-14/05/2020

 53 األجهزة املوسيقية )الكمان( ندوة عمــان 10-14/05/2020

 54 املنازعات العمالية و أساليب حسمها رضاء أو قضاء  دورة كازابالنكا 10-14/05/2020

 ندوة جاكرتا 17-21/05/2020
املهــارات املتكـاملـة فـي اإلدارة اللـوجستيــة )مستـودعـات 

 مـورديـن( -عطــاءات  -ومشرتيات 
55 

 56 املهـارات اإلداريــة واإلشـرافيــة وتـأهيــل قيـادات الصـف الثـانـي دورة عمــان 17-21/05/2020

 57 ادارة الصاالت الرياضية واألندية الرياضية دورة اسطنبـــول 17-21/05/2020

 58 ادارة املطابع دورة عمــان 17-21/05/2020

 59 تطبيقـات الـذكـاء اإلنفعـالـي فـي اخلـدمـة املتميـزة للعميــل ندوة املنامة 17-21/05/2020

 60 تـأهيـل مـدراء املشـاريـع ملتقى شرم الشيخ 17-21/05/2020

 61 اعداد خبري يف ادارة السالمة والصحة املهنية دورة عمــان 17-21/05/2020

 62 الدراسات اإلكتوارية ورشة سنغافورة 17-21/05/2020

 63 التخطيـط املـالـي التشغيلـي وإعــداد املـوازنـات التقـديـريــة دورة عمــان 17-21/05/2020

 64 احملاسبة والتحليل املالي دورة مسقط 24-28/05/2020

 65 التحـكيــم التجــاري الـدولــي ندوة دبي 24-28/05/2020
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 66 واملـراســالت  واالتصــال الكتـابــيكتـابــة التقـاريــر  ندوة اسطنبـــول 24-28/05/2020

 67 تنمية مهارات املدير املالي الفعال ندوة كازابالنكا 24-28/05/2020

 68 علم التقاعد ندوة اسطنبـــول 24-28/05/2020

 69 املستحقات التقاعدية دورة عمــان 24-28/05/2020

 70 التنميــة البشـريــةاالدارة احلـديثــة فــي  ملتقى تونس 24-28/05/2020

 71 ادارة املكتبات دورة مسقط 24-28/05/2020

 72 املهارات اإلعالمية املؤثرة للمداراء دورة عمــان 24-28/05/2020

 73 التميز اإلداري واإلبداع القيادي ورشة عمــان 07-11/06/2020

 74 تنمية املهارات اإلدارية ورشة طابا 07-11/06/2020

 75 املتقدمة ادارة املوارد البشرية ورشة الرياض 07-11/06/2020

 76 التميز اإلداري واإلبداع القيادي ملتقى اسطنبـــول 07-11/06/2020

 77 ادارة املشاريع دورة طابا 07-11/06/2020

 TOT 78اعداد املدربني  دورة كازابالنكا 07-11/06/2020

 79 املهارات اإلدارية للمديرين اجلدد دورة اسطنبـــول 07-11/06/2020

 80 اإلجتاهات املعاصرة يف ادارة املوارد البشرية ندوة مسقط 07-11/06/2020

 81 التخطيط اإلسرتتيجي يف اعداد اخلطط التدريبية دورة عمــان 07-11/06/2020

 82 تنمية املهارات اإلدارية ملسؤولي النقليات ندوة كواالملبور 07-11/06/2020

 83 االدارة والتنظيــم الـريـاضـي دورة عمــان 07-11/06/2020

 84 اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض الفعال ورشة كازابالنكا 07-11/06/2020

 85 تنمية املهارات التقاعدية والفنية ألخصائي العقود ورشة جاكرتا 14-18/06/2020

 86 صياغة العقود دورة عمــان 14-18/06/2020

 87 فن الصياغة القانونية ورشة املنامة 14-18/06/2020

 88 الصحافة اإللكرتونية ورشة طابا 14-18/06/2020

 EDMS 89إدارة املكـاتـب وتقليـص األعمـال الـورقيــة   ورشة مسقط 14-18/06/2020

 90 ختطيـط وادارة األنشطــة والفعـاليــات ورشة كواالملبور 14-18/06/2020

 91 االجتـاهــات املعـاصـرة فـي إدارة املــوارد البشـريــة  دورة عمــان 14-18/06/2020

 92 اصــول املــرافعــات فــي القضـايــا دورة عمــان 14-18/06/2020

 93 مهــارات االشــراف الفّعـــال دورة عمــان 14-18/06/2020

 PMO 94تـأهيــل مكـاتــب ادارة املشـاريــع  ورشة الرياض 14-18/06/2020

 95 التحرير الصحفي دورة عمــان 14-18/06/2020

 96 التخطيـط االستـراتيجــي للمـؤسســات البلـديــة ندوة تونس 14-18/06/2020

 97 ادارة املخازن للمنظور الرقمي ندوة اسطنبـــول 21-25/06/2020

 98 األندية الرياضية ندوة اسطنبـــول 21-25/06/2020

 99 التحليــل املـالــي واعــداد القـوائــم املـاليــة وقــراءة مـؤشـراتهــا ندوة دبي 21-25/06/2020

 100 تـأهيــل موظفي اخلدمات و الـوظـائــف املسـانــدة دورة عمــان 21-25/06/2020

 101 أساليب الصياغة القانونية ندوة كواالملبور 21-25/06/2020
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 102 فـــن االيتيكيــت والتعـامــل مــع اآلخـريــن دورة عمــان 21-25/06/2020

 103 ادارة األزمات ملتقى بريوت 21-25/06/2020

 104 إدارة املنشآت التعليمية برؤية قانونية ورشة الرياض 21-25/06/2020

 105 واملهرجاناتمهارات اعداد وتنظيم امللتقيات  ورشة املنامة 21-25/06/2020

 106 القيــادة حتــت الضغــوط وادارة األزمــات ورشة دبي 21-25/06/2020

 107 التخطيـط االستـراتيجــي للعمليــات اللـوجستيــة ندوة جاكرتا 21-25/06/2020

 108 تكنيــك التفــاوض فــي ابــرام العقــود واالتفـاقيــات دورة تونس 21-25/06/2020
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