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 Q4  الضابع الــضبــعخطـــُ التــزصيــب 

و 0202 /  ريغنربوحتِ   انتىبضالبـضامـج التـزصيبًــُ ووصش عنــــل شَــض   

 Countryالـزولـُ  Dateالتــاصيــذ   
اليشـاط 

Event 
 ت اليشـاط التـزصيبــٌ

 ىزوَ ربٌ 03-07/10/2021
يجـُ وفـل مفَـىو ختطًـط و حتلًـل اإلحتًـاجـات التـزصيبًـُ اذتـز

 ادتـزاصات
1 

 2 تطبًكــات إراصَ ادتـىرَ الشـاملـُ فـٌ التـزقًـل الـزاخلـٌ ىزوَ بريوت 03-07/10/2021

 3 إراصَ التػًًــض والتطـىيــض التيعًنـٌ وربلـىمـاعًــُ اإلراصَ ىزوَ عنــاٌ 03-07/10/2021

 4 األمً املتكزو ىزوَ اعطيبـــىل 03-07/10/2021

 5 تكلًــط االعنــال الـىصقًـُاألصشفـُ االلهتـضوىًـُ و ملتكِ ناطابالىها 03-07/10/2021

 6 اراصَ اطمات األمً الزاخلٌ ىزوَ ناطابالىها 03-07/10/2021

 7 التحكًل اإلراصٍ ىزوَ عناٌ 03-07/10/2021

 8 االعــالو وروصه فــٌ اراصَ االطمــات ىزوَ عنــاٌ 03-07/10/2021

 9 دتاٌ التعلنات بني اإلختضاظ الكغائٌ و اإلراصٍ  ىزوَ ناطابالىها 03-07/10/2021

 10 املتكزمُ املىاصر البشضيُ اراصَ ىزوَ بريوت 10-14/10/2021

 11 بضىامج مزيض املىاصر البشضيُ احملرتف ىزوَ جانضتا 10-14/10/2021

 12 تينًـُ املَــاصات اإلشـضافًــُ واالراصيــُ لـالراصت الـىعطــِ ىزوَ ربٌ 10-14/10/2021

 13 مَاصات املىظف الفعال ىزوَ امليامُ 10-14/10/2021

 GIS 14ىعـه املعلـىمـات ادتػـضافًـُ  ىزوَ عنــاٌ 10-14/10/2021

 15 اراصَ املشاصيع ىزوَ ًذشضو الش 10-14/10/2021

 16 املَاصات اإلراصيُ للنزيضيً ادتزر وصشُ عنــاٌ 10-14/10/2021

 17 مغؤول العالقات العامُ يف اراصَ األطمات وصشُ طابا 10-14/10/2021

 18 التحكًل و املالحكُ يف جضائه االىرتىت ىزوَ عنــاٌ 10-14/10/2021

 19 أروات التحكًل ادتيائٌ ىزوَ ناطابالىها 17-21/10/2021

 20 التدطًــط والتحـلًــل املـالــٌ ىزوَ عيػافىصَ 17-21/10/2021

 21 املَـاصات املتهـاملــُ للنـىظــف الشـامــل وصشُ بريوت 17-21/10/2021

 22 (BOTاراصَ العكــىر ) وصشُ تىىػ 17-21/10/2021

 23 الضًـاىــُ االىتـاجًــُ الشـاملــُ ىزوَ عناٌ 17-21/10/2021

 24 التنًظ اإلراصٍ واإلبزاع الكًارٍ مؤمتض شضو الشًذ 17-21/10/2021

 25 يعاراصَ املشاص ىزوَ ربٌ 17-21/10/2021

 26 اراصَ وتيعًه الغجالت واألصشفُ اإللهرتوىًُ ىزوَ عناٌ 17-21/10/2021

 27 التعاوٌ الزولٌ يف اجملال الكغائٌ  ىزوَ نىاالملبىص 17-21/10/2021

 28 التطبًكــات العنلًــُ فــٌ العـالقــات الـزولًــُ والـزبـلـىمـاعًــُ روصَ عنــاٌ 24-28/10/2021

 29 ىاطىاتاحملاعبُ اذتهىمًُ واعزار امل روصَ مغكط 24-28/10/2021

 30 ادتـىاىــب الكـاىـىىًــُ فــٌ اختــاس الكــضاص االراصٍ ملتكِ جانضتا 24-28/10/2021

 31 البـضىـامــج املتهـامــل فــٌ تينًــُ مَــاصات صؤعــاء االقغــاو ىزوَ عنــاٌ 24-28/10/2021

 32 البـضىـامـج املعتنـز فـٌ تـأًٍـل اراصات املـىاصر البشـضيـُ والتـزصيـب ىزوَ الضياض 24-28/10/2021

 33 التجـزيـز واالبتهــاص فــٌ بًئــُ العنــل والتفهًــض االجيـابــٌ ىزوَ ضو الشًذش 24-28/10/2021
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 روصَ امليامُ 24-28/10/2021
 تـىنـىل فـٌ التعـامـل مـع نبـاصفــً اإليتهـًت والبـضو

 الشدضًـات والـىفـىر الـضمسًــُ
34 

 35 اإلجتاٍات اذتزيجُ لألجىص واذتىافظ روصَ عنــاٌ 24-28/10/2021

 36 ىل احملاننات املزىًُ شضح أص روصَ عنــاٌ 24-28/10/2021

 37 احملاعبُ والتزقًل الزاخلٌ ملتكِ عيػافىصَ 07-11/11/2021

 38 اعزار ونتابُ التكاصيض املالًُ ملتكِ شضو الشًذ 07-11/11/2021

 39 األمً والغالمُ املَيًُ املتكزمُ ىزوَ ربٌ 07-11/11/2021

 40 املشرتيات واملداطٌ املتىعطُ روصَ عنــاٌ 07-11/11/2021

 41 ملداطٌ املتكزمُاملشرتيات وا روصَ نىاالملبىص 07-11/11/2021

 42 تينًُ مَاصات أمياء املداطٌ واملغتىرعات ىزوَ بريوت 07-11/11/2021

 43 التحضيض الضحفٌ ىزوَ ناطابالىها 07-11/11/2021

 44 الضحافُ اإللهرتوىًُ روصَ عنــاٌ 07-11/11/2021

 45 إراصَ العكىر ملزيضٍ املشضوعات  وصشُ اعطيبىل 07-11/11/2021

 46 تكيًُ صعه ارتضائط روصَ عنــاٌ 14-18/11/2021

 47 معاجل صياعٌ متكزو ملتكِ تىىػ 14-18/11/2021

 48 امليَــج املتهـامــل العــزار قًــارات العــالقــات العــامــُ واالعــالو وصشُ اعطيبـــىل 14-18/11/2021

 49 أعـالًــب و طــضم مهـافحــُ غغًــل األمــىال ومتـىيــل اإلصٍــاب وصشُ ربٌ 14-18/11/2021

 50 اراصَ األىزيُ والفيارم وصشُ ربٌ 14-18/11/2021

 51 وتيعًه املغتشفًات اراصَ روصَ ناطابالىها 14-18/11/2021

 52 تضنًه جضافًو ىزوَ طابا 14-18/11/2021

 53 األجَظَ املىعًكًُ )الهناٌ( ىزوَ عنــاٌ 14-18/11/2021

 54 املياطعات العنالًُ و أعالًب حغنَا صعاء أو قغاء  روصَ ناطابالىها 14-18/11/2021

 ىزوَ جانضتا 21-25/11/2021
املَــاصات املتهـاملـُ فـٌ اإلراصَ اللـىجغتًــُ )مغتـىرعـات 

 مـىصريـً( -عطــاءات  -ات ومشرتي
55 

 56 املَـاصات اإلراصيــُ واإلشـضافًــُ وتـأًٍــل قًـارات الضـف الجـاىـٌ روصَ عنــاٌ 21-25/11/2021

 57 اراصَ الضاالت الضياعًُ واألىزيُ الضياعًُ روصَ اعطيبـــىل 21-25/11/2021

 58 اراصَ املطابع روصَ عنــاٌ 21-25/11/2021

 59 تطبًكـات الـشنـاء اإلىفعـالـٌ فـٌ ارتـزمـُ املتنًـظَ للعنًــل ىزوَ امليامُ 21-25/11/2021

 60 تـأًٍـل مـزصاء املشـاصيـع ملتكِ شضو الشًذ 21-25/11/2021

 61 اعزار خبري يف اراصَ الغالمُ والضحُ املَيًُ روصَ عنــاٌ 21-25/11/2021

 62 الزصاعات اإلنتىاصيُ وصشُ عيػافىصَ 21-25/11/2021

 63 ــزار املـىاطىـات التكـزيـضيــُالتدطًـط املـالـٌ التشػًلـٌ وإع روصَ عنــاٌ 21-25/11/2021

 64 احملاعبُ والتحلًل املالٌ روصَ مغكط 05-09/12/2021

 65 التحـهًــه التجــاصٍ الـزولــٌ ىزوَ ربٌ 05-09/12/2021

 66 نتـابــُ التكـاصيــض واملـضاعــالت  واالتضــال الهتـابــٌ ىزوَ اعطيبـــىل 05-09/12/2021

 67 الفعال تينًُ مَاصات املزيض املالٌ ىزوَ ناطابالىها 05-09/12/2021

 68 عله التكاعز ىزوَ اعطيبـــىل 05-09/12/2021

 69 املغتحكات التكاعزيُ روصَ عنــاٌ 05-09/12/2021
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 70 االراصَ اذتـزيجــُ فــٌ التينًــُ البشـضيــُ ملتكِ تىىػ 05-09/12/2021

 71 اراصَ املهتبات روصَ مغكط 05-09/12/2021

 72 املَاصات اإلعالمًُ املؤثضَ للنزاصاء روصَ عنــاٌ 05-09/12/2021

 73 ًظ اإلراصٍ واإلبزاع الكًارٍالتن وصشُ عنــاٌ 12-16/12/2021

 74 تينًُ املَاصات اإلراصيُ وصشُ طابا 12-16/12/2021

 75 املتكزمُ اراصَ املىاصر البشضيُ وصشُ الضياض 12-16/12/2021

 76 التنًظ اإلراصٍ واإلبزاع الكًارٍ ملتكِ اعطيبـــىل 12-16/12/2021

 77 اراصَ املشاصيع روصَ طابا 12-16/12/2021

 TOT 78اعزار املزصبني  روصَ ناطابالىها 12-16/12/2021

وصَر اعطيبـــىل 12-16/12/2021  79 املَاصات اإلراصيُ للنزيضيً ادتزر 

 80 اإلجتاٍات املعاصضَ يف اراصَ املىاصر البشضيُ ىزوَ مغكط 12-16/12/2021

 81 التدطًط اإلعرتتًجٌ يف اعزار ارتطط التزصيبًُ روصَ عنــاٌ 12-16/12/2021

 82 تينًُ املَاصات اإلراصيُ ملغؤولٌ اليكلًات ىزوَ نىاالملبىص 12-16/12/2021

 83 لـضيـاعـٌاالراصَ والتيعًــه ا روصَ عنــاٌ 12-16/12/2021

 84 اعرتاتًجًات وتهتًهات التفاوض الفعال وصشُ ناطابالىها 12-16/12/2021

 85 تينًُ املَاصات التكاعزيُ والفيًُ ألخضائٌ العكىر وصشُ جانضتا 19-23/12/2021

 86 صًاغُ العكىر روصَ عنــاٌ 19-23/12/2021

 87 فً الضًاغُ الكاىىىًُ وصشُ امليامُ 19-23/12/2021

 88 الضحافُ اإللهرتوىًُ وصشُ طابا 19-23/12/2021

 EDMS 89إراصَ املهـاتـب وتكلًـط األعنـال الـىصقًــُ   وصشُ كطمغ 19-23/12/2021

 90 ختطًـط واراصَ األىشطــُ والفعـالًــات وصشُ نىاالملبىص 19-23/12/2021

 91 االجتـاٍــات املعـاصـضَ فـٌ إراصَ املــىاصر البشـضيــُ  روصَ عنــاٌ 19-23/12/2021

 92 اصــىل املــضافعــات فــٌ الكغـايــا روصَ عنــاٌ 19-23/12/2021

 93 مَــاصات االشــضاف الفّعـــال روصَ عنــاٌ 19-23/12/2021

 PMO 94تـأًٍــل مهـاتــب اراصَ املشـاصيــع  وصشُ الضياض 19-23/12/2021

 95 التحضيض الضحفٌ روصَ عنــاٌ 19-23/12/2021

 96 التدطًـط االعتـضاتًجــٌ للنـؤعغــات البلـزيــُ ىزوَ تىىػ 19-23/12/2021

 97 اراصَ املداطٌ للنيعىص الضقنٌ ىزوَ اعطيبـــىل 26-30/12/2021

 98 األىزيُ الضياعًُ ىزوَ طيبـــىلاع 26-30/12/2021

 99 التحلًــل املـالــٌ واعــزار الكـىائــه املـالًــُ وقــضاءَ مـؤشـضاتَــا ىزوَ ربٌ 26-30/12/2021

 100 تـأًٍــل مىظفٌ ارتزمات و الـىظـائــف املغـاىــزَ روصَ عنــاٌ 26-30/12/2021

 101 أعالًب الضًاغُ الكاىىىًُ ىزوَ نىاالملبىص 26-30/12/2021

 102 اليتًهًــت والتعـامــل مــع اآلخـضيــًفـــً ا روصَ عنــاٌ 26-30/12/2021

 103 اراصَ األطمات ملتكِ بريوت 26-30/12/2021

 104 إراصَ امليشآت التعلًنًُ بضؤيُ قاىىىًُ وصشُ الضياض 26-30/12/2021

 105 مَاصات اعزار وتيعًه امللتكًات واملَضجاىات وصشُ امليامُ 26-30/12/2021

 106 الكًــارَ حتــت الغػــىط واراصَ األطمــات وصشُ ربٌ 26-30/12/2021

 107 التدطًـط االعتـضاتًجــٌ للعنلًــات اللـىجغتًــُ ىزوَ اجانضت 26-30/12/2021
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 108 تهيًــو التفــاوض فــٌ ابــضاو العكــىر واالتفـاقًــات روصَ تىىػ 26-30/12/2021


