
  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  دورات شھر يناير داخل األردن
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

التخطيط والتنسيق وإدارة عمليات التدريب والتطوير والتنمية 
 اإلدارية للمنسقين

 األردن -عّمان  شھر 2020/1/5 ‐2020/1/30

 األردن -عّمان  شھرISO2020/1/30‐ 2020/1/5 9000:2000مقدمة في نظام األيزو 

 األردن -عّمان  شھر2020/1/5 ‐2020/1/30اإلدارة اإللكترونية وتحديات المستقبل

Financial Planning  &Decision Making2020/2/27‐ 2020/1/5األردن -عّمان  شھران 

 األردن -عّمان  شھور 2020/1/53 ‐2020/3/31مھارات تقديم االستشارات القانونية

 األردن -عّمان  أيام 2020/1/55 ‐2020/1/9اإلدارة والتخطيط والمتابعة لتحسين األداء

 األردن -عّمان  أيام 2020/1/55 ‐2020/1/9مسؤوليات التعامل مع المستندات المالية

Time Management2020/1/16‐ 2020/1/125 األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أيام 2020/1/125 ‐2020/1/16ؤسسيتقنيات تقويم األداء الفردي والم

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/1/12 ‐2020/1/23إستراتيجيات المحاسبة المالية المعاصرة

Communication Skills2020/1/23‐ 2020/1/195 األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/1/19 ‐2020/1/30إعادة الھيكلة للمؤسسات والشركات نحو مفھوم حديث

 األردن -عّمان  أيام 2020/1/265 ‐2020/1/30أحكام المناقصات المحلية والعالمية وعقود الشراء

Managing Site Supervision2020/1/30‐ 2020/1/265 األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/1/26 ‐2020/2/6تعزيز المھارات المالية في الوظائف اإلدارية

2020دريبية للمركز العالمي لعام الخطة الت  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  دورات شھر يناير خارج األردن
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 اإلمارات  -دبي   أسبوعان2020/1/5 ‐2020/1/16 مطبات العطاءات والمشتريات

 اإلمارات  -بي  د أسبوعان2020/1/5 ‐2020/1/16التحليل المالي للميزانيات وقوائم الدخل

PMP Exam Preparation Course2020/1/16‐ 2020/1/5ماليزيا  - كوااللمبور  أسبوعان 

 ماليزيا  - كوااللمبور  أسبوعان2020/1/5 ‐2020/1/16التشريعات اإلدارية في الموارد البشرية

ICT Application in Management2020/1/9‐ 2020/1/55 ندتايال  -بانكوك  أيام 

 بريطانيا  -لندن  أيام 2020/1/125 ‐2020/1/16أفضل ممارسات المراجعة المالية وضبط االحتيال المالي

 بريطانيا  -لندن  أيام 2020/1/125 ‐2020/1/16النظم المحاسبية المحوسبة وإجراء الرقابة عليھا

 لبنان  -بيروت  أيام 2020/1/125 ‐2020/1/16التحليل المالي كأداة لدعم القرارات اإلدارية

 لبنان  -بيروت  أيام 2020/1/125 ‐2020/1/16التخطيط والمتابعة اإلدارية من منظور إستراتيجي

 مصر  -القاھرة  أيام 2020/1/125 ‐2020/1/16األساليب الكمية والنوعية  في إدارة المستودعات

 مصر  -القاھرة  أيام 2020/1/195 ‐2020/1/23إدارة المكاتب لمدراء المكاتب

 تركيا -اسطنبول   أيام 2020/1/195 ‐2020/1/23األساليب الحديثة في مكافحة غسيل األموال في البنوك

 تركيا  -اسطنبول   أيام 2020/1/195 ‐2020/1/23إدارة اإلجتماعات وتنظيم المؤتمرات

المغرب  -الدار البيضاء  أيام 2020/1/265 ‐2020/1/30المھارات القانونية في إدارة شؤون الموظفين

المغرب  -الدار البيضاء  أيام 2020/1/265 ‐2020/1/30مھارات إكتشاف الغش والتزوير في المعامالت المالية

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  دورات شھر فبراير داخل األردن
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 رة الموارد البشريةالتقنيات الفعالة في إدا
 األردن -عّمان  شھران2020/2/2 ‐2020/4/2

 األردن -عّمان  شھر2020/2/2 ‐2020/2/27التميز اإلداري والتفكير اإلستراتيجي

التوجيه اإلداري المتقدم والتطوير في نظم العمل وإعادة ھندسة 
 األردن -عّمان  شھر 2020/2/2 ‐2020/2/27 العمليات اإلدارية

 األردن -عّمان  شھر2020/2/2 ‐2020/2/27المعلومات اإلدارية نظم

 األردن -عّمان  شھر2020/2/2 ‐2020/2/27مھارات تقديم اإلستشارات القانونية

 األردن -عّمان  أسابيع  2020/2/23 ‐2020/2/20القانون واإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات

Creativity In the Working Environment2020/2/13‐ 2020/2/2 األردن -عّمان  أسبوعان 

 األردن -عّمان  يومانROI2020/2/3‐ 2020/2/2قياس العائدعلى االستثمار 

 األردن -عّمان  أيام 2020/2/95 ‐2020/2/13إعداد قيادات عصر المعلوماتية

 األردن -ن عّما أيام  2020/2/95 ‐2020/2/13إدارة الجودة الشاملة من منظور معاصر

Project Management Professional (PMP)2020/2/13‐ 2020/2/95 األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أيام  2020/2/95 ‐2020/2/13موازنة برامج األداء

 األردن -عّمان  أيام 2020/2/165 ‐2020/2/20التوافق اإلستراتيجي بين تكنولوجيا المعلومات والمنظمة

 األردن -عّمان  أيام 2020/2/165 ‐2020/2/20ارات البحث وإعداد التقارير المتخصصةمھ

Advanced Communication2020/2/20‐ 2020/2/165 األردن -عّمان  أيام 

ROI Certification  2020/2/27‐ 2020/2/16األردن -عّمان   أسبوعان 

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  دورات شھر  فبراير خارج األردن
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \ة الدور

 فن الكتابة والتقارير الفنية واإلدارية والمالية  
 اإلمارات  -دبـي   أيام 2020/2/25 ‐2020/2/6

 اإلمارات  -دبـي   أيام 2020/2/25 ‐2020/2/6إعداد مديري المكاتب العليا

 اإلمارات  -دبـي   أيام 2020/2/25 ‐2020/2/6المحاسبة اإلدارية والتكاليف

 مصر  -القاھرة  أيام 2020/2/25 ‐2020/2/6تقييم األداء المؤسسي على أساس النتائج

 مصر  -القاھرة  أيام 2020/2/25 ‐2020/2/6تطوير األساليب األمنية

 المغرب -الدارالبيضاء  أيام 2020/2/95 ‐2020/2/13إعداد وكتابة التقارير االقتصادية 

 تركيا  -اسطنبول  أيام 2020/2/95 ‐2020/2/13إدارة التسويق والمبيعات

Advanced Communication & Presentation2020/2/13‐ 2020/2/95 تركيا  -اسطنبول  أيام 

 تركيا  -اسطنبول  أيام 2020/2/95 ‐2020/2/13اإلدارة اإللكترونية وتحديات المستقبل

 لبنان  -بيروت  أيام 2020/2/165 ‐2020/2/20البناء المؤسسيتطوير أساليب العمل و

 لبنان  -بيروت  أيام 2020/2/165 ‐2020/2/20الجوانب القانونية لإلدارة العامة اإللكترونية

 لبنان  -بيروت  أيام 2020/2/165 ‐2020/2/20تسوية الخالفات وفض النزاعات

 فرنسا  -باريس  أيام 2020/2/165 ‐2020/2/20إنجاز المھمات بدون إشراف مباشر

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام 2020/2/235 ‐2020/2/27المعايير الدولية في خدمة العمالء

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام 2020/2/235 ‐2020/2/27بطاقات األداء المتوازن ودعم القيادة اإلبداعية

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  دنداخل األر مارسدورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 التقنيات الفعالة في إدارة الموارد البشرية
 األردن -عّمان  شھران2020/3/1 ‐2020/4/30

 األردن -عّمان  شھران 2020/3/1 ‐2020/4/30مھارات التنظيم اإلداري واإلشرافي

 األردن -عّمان  شھر2020/3/1 ‐2020/3/31فن الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي

 األردن -عّمان  شھر2020/3/1 ‐2020/3/31إدارة سالسل التزويد والدعم اللوجستي

 األردن -عّمان  شھر2020/3/1 ‐2020/3/31السالمة في المختبرات

Project Management Professional (PMP)2020/3/31‐ 2020/3/1األردن -عّمان  شھر 

 األردن -عّمان  أسبوعانSPSS2020/3/19‐ 2020/3/8ملة في التحليل اإلحصائي بإستخدام دورة شا

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/3/8 ‐2020/3/19القيادات النسائية وصناعة القرار 

 األردن -عّمان  أيام ROI2020/3/12‐ 2020/3/85شھادة محترف في قياس العائد على االستثمار 

 األردن -عّمان  أيام 2020/3/155 ‐2020/3/19ؤية والرسالة للمؤسسات صياغة الر

Leadership & Entrepreneurship2020/3/19‐ 2020/3/155  األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أيام 2020/3/155 ‐2020/3/19الصحة اإللكترونية وأخالقيات المھن الطبية

 األردن -عّمان  أيام Franchise2020/3/26‐ 2020/3/225 أساسيات نظام اإلمتياز التجاري

 األردن -عّمان  أيام 2020/3/225 ‐2020/3/26مشروعية القرارات اإلدارية 

 األردن -عّمان  أيام 2020/3/225 ‐2020/3/26إستراتيجيات إدارة األداء بين التصميم والتنفيذ

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  األردن خارج مارس دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 التخطيط اإلستراتيجي في أمن وسالمة المنشآت
 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام  2020/3/15 ‐2020/3/5

Knowledge Management2020/3/5‐ 2020/3/15  ماليزيا  - كوااللمبور  أيام 

 تايالند  -بانكوك  أيام  2020/3/15 ‐2020/3/5سيكولوجية صنع القرارات الذكية

 تايالند  -بانكوك  أيام  2020/3/15 ‐2020/3/5خلق فريق العمل الجماعي من أجل التغيير 

 ھولندا -أمستردام  أيام  2020/3/15 ‐2020/3/5الذكاء العاطفي لتنمية المھارات اإلدارية

 اإلمارات -دبـي   أيام  2020/3/85 ‐2020/3/12المھارات القانونية في إدارة شؤون الموظفين

 اإلمارات -دبـي   أيام  2020/3/85 ‐2020/3/12المناقصات والعقود اإلدارية واإللكترونية

 تركيا  -اسطنبول   أيام  2020/3/85 ‐2020/3/12إدارة المخاطر 

 المغرب -ارالبيضاء الد أيام  2020/3/85 ‐2020/3/12القانون واإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات

 المغرب -الدارالبيضاء  أيام  2020/3/85 ‐2020/3/12المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 مصر  -القاھرة  أيام  2020/3/155 ‐2020/3/19عالقة بطاقات األداء المتوازن بإستراتيجية المؤسسة

 مصر  -القاھرة  أيام  2020/3/155 ‐2020/3/19إعادة الھيكلة للمؤسسات والشركات نحو مفھوم حديث

Negotiation Skills2020/3/19‐ 2020/3/155  لبنان  -بيروت  أيام 

 لبنان  -بيروت  أيام  Excel2020/3/19‐ 2020/3/155اإلحتراف في إستخدام برنامج  

 لبنان  -بيروت  أيام  2020/3/155 ‐2020/3/19تنمية مھارات مسؤول الشؤون اإلدارية

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  داخل األردن أبريلدورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 تنمية المھارات اإلدارية
 األردن -عّمان  شھور 2020/4/53 ‐2020/6/25

 األردن -عّمان  شھران2020/4/5 ‐2020/5/28تنمية المھارات المالية واإلقتصادية

 األردن -عّمان  شھران2020/4/5 ‐2020/5/28شاملةالمحاسبة ال

 األردن -عّمان  شھران2020/4/5 ‐2020/5/28قدرات قيادية  -اإلدارات العليا 

 األردن -عّمان  شھرSPSS2020/4/30‐ 2020/4/5التحليل اإلحصائي بإستخدام برنامج  

 األردن -عّمان  أيام 2020/4/55 ‐2020/4/9فن مھارة وإعداد وكتابة التقارير والمذكرات

 األردن -عّمان  أيام 2020/4/55 ‐2020/4/9فن التعامل مع الجمھور 

 األردن -عّمان  أيام  2020/4/125 ‐2020/4/16تطبيقات الخطة التحسينية للتميز اإلداري

 األردن -عّمان  أيام  2020/4/125 ‐2020/4/16المحاسب المالي المعتمد

 األردن -عّمان  أيام 2020/4/125 ‐2020/4/16ات التطوعية في صقل الشخصية وبناء وإدارة الفريقدور المؤسس

 األردن -عّمان  أيام 2020/4/195 ‐2020/4/23قوانين أمن المعلومات

Change Management2020/4/23‐ 2020/4/195 األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أيام 2020/4/195 ‐2020/4/23المشترياتالتقييم الفني والمالي لعروض العطاءات و

 األردن -عّمان  أسبوعان 2020/4/26 ‐2020/5/7إدارة األزمات عبر اإلعالم الجديد

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/4/26 ‐2020/5/7كيفية تصميم نظام محاسبي متكامل للمؤسسات

2020لتدريبية للمركز العالمي لعام الخطة ا  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  األردن خارج أبريل دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 إدارة الدوائر القانونية
 إسبانيا  -برشلونة  أسبوعان2020/4/5 ‐2020/4/16

 إسبانيا -برشلونة  أسبوعان2020/4/5 ‐2020/4/16إدارة التغير في المنظمات

 ماليزيا  - كوااللمبور  أسبوعانPMP (2020/4/16‐ 2020/4/5(التحضير إلمتحان اإلحتراف في إدارة المشاريع 

Leadership Skills2020/4/16‐ 2020/4/5ماليزيا  - كوااللمبور  أسبوعان 

 لبنان  -بيروت  أيام 2020/4/125 ‐2020/4/16إدارة المحتوى وصنعه عبر قنوات اإلعالم اإلجتماعي

Business Skills2020/4/16‐ 2020/4/125 لبنان  -بيروت  أيام 

 االمارات  -دبي   أيام 2020/4/125 ‐2020/4/16إعداد وتأھيل أمناء سر لجان المشتريات والعطاءات

 االمارات  -دبي   أيام 2020/4/195 ‐2020/4/23إدارة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية 

المغرب  -ر البيضاء الدا أيام 2020/4/195 ‐2020/4/23إدارة األزمات والمشكالت واتخاذ القرار الفعال

المغرب  -الدار البيضاء  أيام 2020/4/195 ‐2020/4/23تقييم األداء المالي واإلداري للمؤسسات

 تركيا  -اسطنبول   أيام 2020/4/195 ‐2020/4/23معايير اإلنجاز في المنظمات 

 تركيا  -اسطنبول   مأيا 2020/4/195 ‐2020/4/23قيادة وتطوير فرق عمل إبداعية عالية األداء 

 تركيا  -اسطنبول   أيام 2020/4/265 ‐2020/4/30مقومات الشخصية اإلدارية

 مصر  -القاھرة   أيام 2020/4/265 ‐2020/4/30تقديم الحلول والنتائج لتحديات العمل

 مصر  -اھرة  الق أيام 2020/4/265 ‐2020/4/30التخطيط اإلستراتيجي بإستخدام بطاقات األداء المتوازن

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  داخل األردن مايودورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 تنمية المھارات اإلدارية
 األردن -عّمان  شھور 2020/5/33‐2020/8/3

 األردن -عّمان  شھران 2020/5/3‐2020/7/2التشريعات اإلدارية في الموارد البشرية

 األردن -عّمان  شھر 2020/5/3‐2020/5/28عالم اإلجتماعيخبير اإل

 األردن -عّمان  شھر2020/5/3‐2020/5/28تنمية المھارات اإلقتصادية والمالية

 األردن -عّمان  شھر2020/5/3‐2020/5/28الحكومة اإللكترونية

 دناألر -عّمان  أيام2020/5/35‐2020/5/7تنمية مھارات موظفين األستقبال 

 األردن -عّمان  أيام2020/5/35‐2020/5/7إدارة العمليات اإلدارية بالكلفة

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/5/10‐2020/5/21إدارة نظم وتأمين الشخصيات الھامة

 األردن -عّمان  أيام 2020/5/105‐2020/5/14اإلطار القانوني للقرارات اإلدارية

 األردن -عّمان  أيام 2020/5/105‐2020/5/14اقات األداء المتوازناألداء المؤسسي بإستخدام بط

 األردن -عّمان  أيام 2020/5/175‐2020/5/21إدارة العالقات العامة الدولية

 األردن -عّمان  أيام 2020/5/175‐2020/5/21إدارة االجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية

 األردن -عّمان  أيام 2020/5/245‐2020/5/28تغيرات تكنولوجيا المعلومات إدارة العالقات العامة من خالل م

 األردن -عّمان  أيام 2020/5/245‐2020/5/28المفھوم العصري للجودة اإلدارية 

 األردن -عّمان  أيام Franchise2020/5/28‐2020/5/245أساسيات نظام االمتياز التجاري 

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  األردن خارج مايو دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 التدريب نحو التميز
 لبنان  -بيروت  أسبوعان2020/5/3‐2020/5/14

Customer Relationship2020/5/14‐2020/5/3لبنان  -بيروت  أسبوعان 

 تايالند  -كوك بان أيام 2020/5/35‐2020/5/7إستراتيجيات المزيج التسويقي الكامل 

 تايالند  -بانكوك  أيام 2020/5/35‐2020/5/7اإلدارة اإللكترونية 

 تركيا  -اسطنبول  أيام 2020/5/105‐2020/5/14تمكين الموارد البشرية 

Negotiation Skills2020/5/14‐2020/5/105 تركيا  -اسطنبول  أيام 

 تركيا  -اسطنبول  أيام 2020/5/105‐2020/5/14تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل 

 بريطانيا  -لندن  أيام 2020/5/175‐2020/5/21العالقات العامة ودورھا في رفع كفاءة المؤسسة

 بريطانيا  -لندن  أيام 2020/5/175‐2020/5/21إدارة األزمات والمشكالت واتخاذ القرار الفعال

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام 2020/5/175‐2020/5/21الميزانيات التقديرية أداة تخطيط ورقابة

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام 2020/5/175‐2020/5/21الثقافة اإلعالمية

 اإلمارات-دبي  أيام AutoCAD2020/5/28‐2020/5/245الرسم الھندسي باستخدام 

 راتاإلما-دبي  أيام 2020/5/245‐2020/5/28آليات التميز في األداء الفردي

 مصر  -القاھرة  أيام 2020/5/245‐2020/5/28مقومات الشخصية اإلدارية

 مصر  -القاھرة  أيام 2020/5/245‐2020/5/28اإلعالم والصحافة وفنون الخبر الصحفي

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  داخل األردن يونيودورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 ت اإلداريةتنمية المھارا
 األردن -عّمان  شھور 2020/5/313‐2020/8/27

 األردن -عّمان  شھر2020/5/31‐2020/7/2مھارات اإلدارة العصرية

 األردن -عّمان  شھر2020/5/31‐2020/7/2إدارة الجودة الشاملة 

 األردن -عّمان  شھر2020/5/31‐2020/7/2خبير اإلعالم اإلجتماعي

 األردن -عّمان  شھر2020/5/31‐2020/7/2في إدارة الموارد البشريةالتقنيات الفعالة 

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/6/7‐2020/6/18كيفية تصميم نظام محاسبي متكامل للمؤسسات

 األردن -عّمان  يومانROI2020/6/8‐2020/6/7قياس العائد على االستثمار 

 األردن -عّمان  أيام 2020/6/145‐2020/6/18مھارات الحوار وفن اإلقناع

 األردن -عّمان  أيام 2020/6/145‐2020/6/18التخطيط اإلستراتيجي لبناء المؤسسات األمنية المتميزة

 األردن -عّمان  أيام 2020/6/145‐2020/6/18مھارات بناء أنظمة التميز 

ROI Certification  2020/6/18‐2020/6/145 األردن -عّمان  أيام 

طاقات األداء المتوازن ودورھا في رفع األداء الفردي ب
 األردن -عّمان  أسبوعان 2020/6/21‐2020/7/2 والمؤسسي

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/6/21‐2020/7/2الموازنات الحكومية الموجھة بالتخطيط اإلستراتيجي

 األردن -عّمان  أيام 2020/6/215‐2020/6/25التميز في إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم األداء 

 األردن -عّمان  أيام 2020/6/285‐2020/7/2األخالق الحديثة لإلدارة 

Information Technology Management2020/7/2‐2020/6/285 األردن -عّمان  أيام 

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  األردن خارج يونيو دورات شھر 
 ان اإلنعقادمك المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 التفاوض وإبرام العقود واالتفاقيات
 لبنان  -بيروت  أيام  2020/6/75‐2020/6/11

 لبنان  -بيروت  أيام  2020/6/75‐2020/6/11كتابة سياسات وإجراءات الموارد البشرية

ICT Application in Management2020/6/11‐2020/6/75  مصر -القاھرة  أيام 

 مصر -القاھرة  أيام  2020/6/75‐2020/6/11ل الجماعي من أجل التغييرخلق فريق العم

 تركيا -اسطنبول  أيام  2020/6/145‐2020/6/18بناء ثقافة التعلم التنظيمي وأثرھا في تنمية التفكير اإلستراتيجي

 تركيا -اسطنبول  أيام  2020/6/145‐2020/6/18فن إعداد تقارير الموارد البشرية

 تركيا -اسطنبول  أيام  2020/6/145‐2020/6/18اء العاطفي لتنمية المھارات اإلداريةالذك

 تونس -تونس  أيام  2020/6/215‐2020/6/25األمن والسالمة العامة

 تونس -تونس  أيام  2020/6/215‐2020/6/25إدارة الشراء والتخزين الحديثة

Problem Solving & Decision Making2020/6/25‐2020/6/215  اإلمارات -دبي  أيام 

 اإلمارات -دبي  أيام  2020/6/215‐2020/6/25المھارات القانونية في إدارة شؤون الموظفين

 ماليزيا - كوااللمبور  أيام  2020/6/285‐2020/7/2المدير العالمي والقيادة اإلبداعية والتميز

 ماليزيا - كوااللمبور  أيام  2020/6/285‐2020/7/2لمؤسسةعالقة بطاقات األداء المتوازن بإستراتيجية ا

 ماليزيا - كوااللمبور  أيام  2020/6/285‐2020/7/2تنمية مھارات مديري المكاتب ورؤساء اللجان

 ماليزيا - كوااللمبور  أيام  2020/6/285‐2020/7/2الھيكل التنظيمي والسلوك المؤسسي

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  اخل األردند يوليودورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 التقنيات الفعالة في إدارة الموارد البشرية
 األردن -عّمان  شھور 2020/7/53‐2020/10/1

 األردن -عّمان  شھران2020/7/5‐2020/8/27المحاسبة الشاملة

 األردن -عّمان  شھران2020/7/5‐2020/8/27التنمية المتكاملة لإلدارة الحديثة 

 األردن -عّمان  شـھر2020/7/5‐2020/7/30اإلحتراف في أعمال السكرتاريا وتكنولوجيا المعلومات

 األردن -عّمان  شـھر2020/7/5‐2020/7/30تنمية المھارات القيادية واإلدارية للقيادات العليا

 األردن -عّمان  أسبوعانROI2020/7/16‐2020/7/5شھادة محترف معتمد في قياس العائد على االستثمار 

 األردن -عّمان  أيام  2020/7/55‐2020/7/9العالقات العامة وتعظيم الھوية المؤسسية

Change Management2020/7/9‐2020/7/55  األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/7/12‐2020/7/23فن مھارات اتخاذ القرارات من الوجھة القانونية

 األردن -عّمان  أيام  2020/7/125‐2020/7/16مھارات التفكير التحليلي واالبداعي

 األردن -عّمان  أيام  2020/7/125‐2020/7/16األساليب العملية لكشف التزوير والتزييف

 ناألرد -عّمان  أيام  2020/7/195‐2020/7/23قياس مؤشرات األداء الرئيسية للمؤسسات

Dealing With Difficult People 2020/7/23‐2020/7/195  األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أيام  2020/7/265‐2020/7/30المرأة الموظفة ودورھا في صناعة الحياة

 األردن -عّمان  أيام  2020/7/265‐2020/7/30القيادة الموقفية

2020التدريبية للمركز العالمي لعام  الخطة  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  ردناأل خارج يوليو دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 تطوير األداء المالي للقيادات اإلدارية
 لبنان -بيروت  أيام  2020/7/55‐2020/7/9

Risk Management2020/7/9‐2020/7/55  لبنان -بيروت  أيام 

 إسبانيا -برشلونه  أيام  2020/7/55‐2020/7/9أساليب تعديل السلوك وحل المشكالت السلوكية 

 إسبانيا -برشلونه  أيام  ROI2020/7/9‐2020/7/55قياس العائد على االستثمار 

 تركيا  -اسطنبول  أيام  2020/7/125‐2020/7/16بناء خطط إستمرارية العمل

Knowledge Management2020/7/16‐2020/7/125  تركيا  -اسطنبول  أيام 

 المغرب -الدار البيضاء  أيام  2020/7/125‐2020/7/16لمعلوماتية إعداد قيادات عصر ا

 المغرب -الدار البيضاء  أيام  2020/7/125‐2020/7/16إعداد الموازنات ومراقبة التكاليف 

 ماليزيا  - كوااللمبور  أسبوعان2020/7/19‐2020/7/30قياس فعالية التدريب

 ماليزيا  - كوااللمبور  أسبوعان2020/7/19‐2020/7/30اإلعالم اإلجتماعي اإلحترافي

 اإلمارات  -دبي  أسبوعان2020/7/19‐2020/7/30رؤساء أقسام اإلدارات ودورھم كمدربين

 اإلمارات  -دبي  أسبوعان2020/7/19‐2020/7/30تفعيل دور العالقات العامة بمساندة تكنولوجيا المعلومات

 تونس  -تونس  أيام  2020/7/265‐2020/7/30األمن والسالمة العامة

 تونس  -تونس  أيام  2020/7/265‐2020/7/30السكرتاريا اإللكترونية

 مصر  -القاھرة  أيام  2020/7/265‐2020/7/30طريقة لحل المشكالت اإلدارية 100

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  داخل األردن اغسطس دورات شھر 
 اإلنعقادمكان  المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 إستخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات
 األردن -عّمان  شھور 2020/8/23‐2020/10/29

 األردن -عّمان  شھر2020/8/2‐2020/9/3تنمية الجدارات اإلدارية واإلشرافية وتطوير القدرات الذھنية

MS Office 2020/9/3‐2020/8/2األردن -عّمان  شـھر 

 األردن -عّمان  شـھر2020/8/2‐2020/9/3ظم المعلومات وأتمتة األعمال اإلداريةن

 األردن -عّمان  أسابيع 2020/8/23‐2020/8/20)خطط الحماية ووضع اإلجراءات ( التخطيط األمني 

 األردن -عّمان  أيام  2020/8/25‐2020/8/6إستخدام تكنولوجيا اإلتصال في إدارة شؤون العالقات العامة

 األردن -عّمان  يومانROI2020/8/3‐2020/8/2قياس العائد على االستثمار 

الرقابة الداخلية وتقويم األداء المالي واإلداري لمؤسسات 
 األردن -عّمان  أسبوعان 2020/8/9‐2020/8/20 المناطق الحرة

 األردن -عّمان  يام أ 2020/8/95‐2020/8/13التقنيات الحديثة في حماية المنشآت والمؤسسات

 األردن -عّمان  أيام  2020/8/95‐2020/8/13إدارة التمكين وأثرھا في التحفيز والتفويض

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/8/16‐2020/8/27الطريق نحو التغيير ألداء متميز

Management of Job Stress2020/8/20‐2020/8/165  األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أيام  2020/8/165‐2020/8/20ابة القانونيةفن الكت

 األردن -عّمان  أيام  2020/8/235‐2020/8/27تطوير مناخ داعم للتشارك المعرفي

 األردن -عّمان  أيام  Franchise2020/8/27‐2020/8/235أساسيات نظام االمتياز التجاري 

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  األردن خارج اغسطس دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 إدارة الشراء اإللكتروني
 مصر  -القاھرة  أيام  2020/8/25‐2020/8/6

Real Life Management Skills2020/8/6‐2020/8/25  مصر  -القاھرة  أيام 

 اإلمارات  -دبي  أيام  2020/8/25‐2020/8/6اإلدارة الصحية

 اإلمارات  -دبي  أيام  2020/8/25‐2020/8/6داد قيادات عصر المعلوماتيةإع

Six Sigma 2020/8/13‐2020/8/95  تركيا  -اسطنبول  أيام 

 تركيا  -اسطنبول  أيام  2020/8/95‐2020/8/13إعداد قيادات العالقات العامة واإلعالم

 تركيا  -اسطنبول   أيام 2020/8/95‐2020/8/13بناء الخطط المستقبلية 

 ھولندا  -امستردام   أيام 2020/8/95‐2020/8/13كيفية عمل خطط تدريبية وتنفيذھا وتقييمھا

Learn How to Think in a Creative Style 2020/8/20‐2020/8/9 ماليزيا  - كوااللمبور  أسبوعان 

 ماليزيا  - كوااللمبور  أسبوعان 2020/8/9‐2020/8/20تنمية المھارات القيادية لإلدارات العليا 

المغرب   -الدار البيضاء  أسبوعان 2020/8/16‐2020/8/27الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة

Negotiation Skills2020/8/27‐2020/8/16 المغرب   -الدار البيضاء  أسبوعان

 تونس  -تونس   أسبوعان 2020/8/16‐2020/8/27منھج المدير الفعال في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

 تونس  -تونس   أيام 2020/8/235‐2020/8/27الريادة واإلبداع في العمل

 تونس  -تونس   أيام 2020/8/235‐2020/8/27إدارة الجودة الشاملة من منظور معاصر

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  داخل األردن سبتمبردورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 التميز والتجديد في اإلدارة العربية
 األردن -عّمان  شھران2020/8/30‐2020/10/29

 األردن -عّمان  شـھر2020/8/30‐2020/10/1مھارات البحث وإعداد التقارير المتخصصة

 ألردنا -عّمان  شـھر2020/8/30‐2020/10/1المنھجية المتكاملة في إدارة الجودة الشاملة

 األردن -عّمان  شـھر2020/8/30‐2020/10/1اإلدارة العصرية للمكاتب

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/9/6‐2020/9/17إدارة اإلقتصاد الكلي والسياسات المالية

 األردن -عّمان  أيام 2020/9/65‐2020/9/10تنمية المھارات اإلدارية

 األردن -عّمان  أيام 2020/9/65‐2020/9/10إيتيكيت الحياة الدبلوماسية

 األردن -عّمان  أيام  TOT2020/9/17‐2020/9/135تدريب المدربين 

 األردن -عّمان  أيام  2020/9/135‐2020/9/17فنيات إدارة التغيير بين القيادة والتطبيق

 األردن -عّمان  أيام  2020/9/135‐2020/9/17تشكيل السلوك اإلداري المتميز  

How To Be Creative2020/9/24‐2020/9/205  األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  أيام  2020/9/205‐2020/9/24اإلعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود

 األردن -عّمان  أيام  2020/9/205‐2020/9/24معايير التدقيق الدولية

 األردن -عّمان  أيام  2020/9/275‐2020/10/1إدارة األزمات عبر اإلعالم الجديد

 األردن -عّمان  أيام  2020/9/275‐2020/10/1الفكر اإلستراتيجي وأساليب القيادة برؤية إستراتيجية

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  األردن خارج سبتمبر دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 مصر  -القاھرة  أيام  2020/9/65‐2020/9/10نونيةمھارات تقديم اإلستشارات القا

PMP Exam Preparation Course2020/9/10‐2020/9/65  مصر  -القاھرة  أيام 

 المغرب -الدار البيضاء  أيام  2020/9/65‐2020/9/10التشريعات اإلدارية في الموارد البشرية

ICT Application in Management2020/9/10‐2020/9/65  تايالند -بانكوك  أيام 

 بريطانيا  -لندن  أيام  2020/9/135‐2020/9/17النظم المحاسبية المحوسبة وإجراء الرقابة عليھا

 تركيا  -اسطنبول  أيام  2020/9/135‐2020/9/17التحليل المالي كأداة لدعم القرارات اإلدارية

 تركيا  -اسطنبول  أيام  2020/9/135‐2020/9/17التخطيط والمتابعة اإلدارية من منظور إستراتيجي

 لبنان  - بيروت   أيام  2020/9/135‐2020/9/17مطبات العطاءات والمشتريات

 لبنان  -بيروت  أيام  2020/9/205‐2020/9/24األساليب الكمية والنوعية  في إدارة المستودعات

 اإلمارات  -دبي   أيام  2020/9/205‐2020/9/24إدارة المكاتب لمدراء المكاتب

 اإلمارات  -دبي   أيام  2020/9/205‐2020/9/24األساليب الحديثة في مكافحة غسيل األموال 

 تونس  -تونس  أيام  2020/9/205‐2020/9/24إدارة اإلجتماعات وتنظيم المؤتمرات

 تونس  -تونس  أيام  Excel2020/10/1‐2020/9/275اإلحتراف في إستخدام برنامج  

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام  2020/9/275‐2020/10/1المھارات القانونية في إدارة شؤون الموظفين

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام  2020/9/275‐2020/10/1إستخدام الطرق الكمية في إدارة الموارد البشرية

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  داخل األردن أكتوبردورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 المحاسبة الشاملة
 األردن -عّمان  شھران2020/10/4‐2020/12/3

 األردن -عّمان  شـھر2020/10/4‐2020/10/29التقنيات الفعالة إلدارة الموارد البشرية

 دناألر -عّمان  شـھر2020/10/4‐2020/10/29تنمية المھارات اإلدارية والقيادة الفعالة

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/10/4‐2020/10/15اإلتجاھات الحديثة في المحاسبة اإلدارية

 األردن -عّمان  أيام  Mind Mapping2020/10/8‐2020/10/45الخرائط الذھنية  

Risk Management2020/10/8‐2020/10/45  األردن -عّمان  أيام 

 األردن -عّمان  يومانROI2020/10/5‐2020/10/4قياس العائد على االستثمار 

 األردن -عّمان  أيام  2020/10/115‐2020/10/15المدير العالمي ومسؤولية التغيير والتطوير 

 األردن -عّمان  أيام  2020/10/115‐2020/10/15إدارة ومراقبة المخازن والمستودعات 

 األردن -عّمان  أسبوعان 2020/10/11‐2020/10/22اإلستراتيجية المعاصرة في إدارة الموارد البشرية

 األردن -عّمان  أيام  2020/10/185‐2020/10/22اإلدارة المالية والتحليل المالي 

 األردن -عّمان  أيام  2020/10/185‐2020/10/22الكشف عن تزوير المستندات والعمالت

Identifying Training Needs2020/10/29‐2020/10/18األردن -عّمان  وعانأسب 

 األردن -عّمان  أيام  2020/10/255‐2020/10/29إعداد الرواتب باستخدام الحاسوب

 األردن -عّمان  أيام  2020/10/255‐2020/10/29عوامل النجاح في تطبيق اإلستراتيجية

2020طة التدريبية للمركز العالمي لعام الخ  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  األردن خارج أكتوبر دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد ةالمد فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 دور المحاسبة والتحليل المالي في خدمة متخذي القرارات
 تركيا  -اسطنبول  أسبوعان2020/10/4‐2020/10/15

 تركيا  -اسطنبول  أسبوعان2020/10/4‐2020/10/15القيادة واإلبداع للمدراء

 مصر  -  القاھرة أسبوعان2020/10/4‐2020/10/15اإلعالم اإلجتماعي لخدمة العمالء

Knowledge Based Economy2020/10/15‐2020/10/4مصر  -القاھرة   أسبوعان 

إدارة العالقات العامة من خالل متغيرات العولمة وتكنولوجيا 
 المغرب -الدار البيضاء  أيام  2020/10/11 5‐2020/10/15 المعلومات

Human Resources & Development 2020/10/15‐2020/10/115  المغرب -الدار البيضاء  أيام 

 لبنان  -بيروت  أيام  2020/10/115‐2020/10/15المراجعة اإللكترونية

 لبنان  -بيروت  أيام  2020/10/115‐2020/10/15الجوانب القانونية لإلدارة العامة اإللكترونية

 نلبنا  -بيروت  أيام  2020/10/185‐2020/10/22إدارة الدوائر القانونية 

 إسبانيا  -برشلونه  أيام  2020/10/185‐2020/10/22تسوية الخالفات وفض النزاعات

Hotel  Management  2020/10/22‐2020/10/185  إسبانيا  -برشلونه  أيام 

Leadership in Public Services2020/10/22‐2020/10/185  ماليزيا  - كوااللمبور  أيام 

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام  2020/10/255‐2020/10/29تمرات إدارة االجتماعات والمؤ

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام  2020/10/255‐2020/10/29إدارة العالقات العامة الدولية

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام  2020/10/255‐2020/10/29السكرتاريا وإدارة المكاتب

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  ألردنداخل ا نوفمبردورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 األردن -عّمان  شھران2020/11/1‐2020/12/31تنمية المھارات المالية واإلقتصادية

 األردن -عّمان  شـھر 2020/11/1‐2020/11/26إدارة المكتبات وتكنولوجيا المعلومات

 األردن -عّمان  شـھر 2020/11/1‐2020/11/26إدارة المكتبات الطبية 

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/11/1‐2020/11/12اإلتصال والمفاوضات اإلدارية

 األردن -عّمان  أيام  2020/11/15‐2020/11/5تخطيط وإدارة النشاط التدريبي

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/11/8‐2020/11/19إستخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

 األردن -عّمان  أيام  2020/11/85‐2020/11/12إدارة عالقات العمالء

 األردن -عّمان  أيام  2020/11/85‐2020/11/12إدارة المواد والدعم اللوجستي

 األردن -عّمان  أيام  2020/11/155‐2020/11/19تطوير العمليات اإلدارية بمفاھيم بطاقات األداء المتوازن

 األردن -عّمان  أيام  2020/11/155‐2020/11/19حفظ الملفات والوثائق الرسمية اإللكترونية

 األردن -عّمان  أيام  Franchise2020/11/19‐2020/11/155أساسيات نظام االمتياز التجاري 

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/11/22‐2020/12/3تقييم األداء المؤسسي على أساس النتائج

 األردن -عّمان  أيام  2020/11/225‐2020/11/26تحليل النصوص القانونية 

 األردن -عّمان  أيام  2020/11/295‐2020/12/3أساسيات اإلعالم اإلجتماعي

 األردن -عّمان  أيام  SPSS2020/12/3‐2020/11/295التحليل اإلحصائي بإستخدام  

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  ألردنا خارج نوفمبر دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 لبنان   -بيروت  أيام  2020/11/15‐2020/11/5التحليل المالي ودراسات الجدوى المتخصصة في المناطق الحرة

 لبنان  -بيروت  أيام  2020/11/15‐2020/11/5مھارات تنظيم وإدارة العمل

 مصر  -القاھرة  أيام  2020/11/15‐2020/11/5قرارت اإلدارة بالمشاركة واتخاذ ال

 مصر  -القاھرة  أيام  2020/11/85‐2020/11/12الريادة واإلبداع في العمل

 تونس  -تونس  أيام  2020/11/85‐2020/11/12الذكاء العاطفي لتنمية المھارات اإلدارية

 تونس  -تونس  ام أي 2020/11/85‐2020/11/12مھارات تنظيم وإدارة العمل

 بريطانيا  -لندن  أيام  2020/11/155‐2020/11/19المحاسبة المركزية

 تركيا  -اسطنبول   أيام  2020/11/155‐2020/11/19األرشفة والسكرتاريا اإللكترونية

Strategic Planning 2020/11/19‐2020/11/155  تركيا  -اسطنبول   أيام 

 ماليزيا  -كوااللمبور   أيام  2020/11/225‐2020/11/26الية لإلدارات العليا المھارات اإلدارية والم

 ماليزيا  -كوااللمبور   أيام  2020/11/225‐2020/11/26التحليل المالي للميزانيات وقوائم الدخل

 المغرب  -الدار البيضاء   أيام  2020/11/225‐2020/11/26العالقات الدبلوماسية

 المغرب  -الدار البيضاء   أيام 2020/11/295‐2020/12/3ستراتيجية وإعداد خطط العمل التنفيذية لتطوير األداءاإلدارة اإل

 اإلمارات  -دبي  أيام  2020/11/295‐2020/12/3األساليب الكمية والنوعية  في إدارة المستودعات 

 اإلمارات  -دبي   أيام 2020/11/295‐2020/12/3إدارة المكاتب لمدراء المكاتب 

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  داخل األردن ديسمبردورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 المحاسب القانوني 
 األردن -عّمان  شھور 2020/11/293‐2021/2/25

 األردن -عّمان  شھران2020/11/29‐2021/1/30السكرتاريا وتكنولوجيا المعلومات 

 األردن -عّمان  شھر2020/11/29‐2020/12/31ة الصحيةاإلدار

 األردن -عّمان  شھر2020/11/29‐2020/12/31التقنيات الفعالة في إدارة الموارد البشرية

 األردن -عّمان  أيام 2020/12/65‐2020/12/10الجوانب القانونية لإلدارة اإللكترونية

 األردن -عّمان  أيام 2020/12/65‐2020/12/10اإلدارة المالية الناجحة 

 األردن -عّمان  يومانROI2020/12/7‐2020/12/6قياس العائد على االستثمار 

 األردن -عّمان  أيام 2020/12/135‐2020/12/17تطوير أساليب العمل والبناء المؤسسي 

 األردن -عّمان  أيام 2020/12/135‐2020/12/17العالقات العامة ودورھا في رفع كفاءة المؤسسة

 األردن -عّمان  أسبوعان 2020/12/13‐2020/12/24اإلتجاھات العصرية في تدقيق الحسابات

 األردن -عّمان  أيام  2020/12/205‐2020/12/24األداء المؤسسي بإستخدام بطاقات األداء المتوازن

Professional Business Writing 2020/12/24‐2020/12/205  األردن -ان عمّ  أيام 

 األردن -عّمان  أيام  2020/12/205‐2020/12/24األصول والمھارات القانونية والفنية في التحقيقات اإلدارية

 األردن -عّمان  أسبوعان2020/12/20‐2020/12/31)نظام التوثيق(الفھرسة والسجالت اإلدارية 

 األردن -عّمان  أيام 2020/12/275‐2020/12/31تدريب المدربين بإستخدام التقنيات الحديثة 

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  األردن خارج ديسمبر دورات شھر 
 مكان اإلنعقاد المدة فترة اإلنعقاد الورشة \الدورة 

 فن ومھارات اتخاذ القرارات من الوجھة القانونية
 اإلمارات  -دبي  أيام  2020/12/65‐2020/12/10

 اإلمارات  -دبي  أيام  2020/12/65‐2020/12/10إدارة الجودة الشاملة

 اإلمارات  -دبي  أيام  Excel2020/12/10‐2020/12/65مھارات إستخدام الجداول الحسابية 

 مصر  -القاھرة  أيام  2020/12/65‐2020/12/10تحليل البيانات والمعلومات وإستخدام البرمجيات الالزمة

 مصر  -القاھرة  أيام  2020/12/135‐2020/12/17)اجحا ًكيف تصنع من نفسك قائدا ن(الطريق إلى التميز 

 تونس  -تونس  أيام 2020/12/135‐2020/12/17الرضا الوظيفي وعالقته بتقوية الذات

Change Management 2020/12/17‐2020/12/135 لبنان  -بيروت  أيام 

 لبنان  -روت بي أيام 2020/12/135‐2020/12/17اإلتصال والمفاوضات اإلدارية 

 لبنان  -بيروت  أيام 2020/12/205‐2020/12/24عرض القوائم المالية الختامية تبعاً للتعديالت المحاسبية

 المغرب -الدار البيضاء  أيام 2020/12/205‐2020/12/24إدارة التأمين على المشتريات  

 المغرب -الدار البيضاء  أيام 2020/12/205‐2020/12/24اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة وتخطيط الموارد البشرية

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام 2020/12/205‐2020/12/24منھج المدير الفعال في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

 ماليزيا  - كوااللمبور  أيام 2020/12/275‐2020/12/31المؤشرات المالية واإلدارية قي قياس األداء الحكومي  

Principles of Financial Analysis2020/12/31‐2020/12/275 تركيا  -اسطنبول   أيام 

 تركيا  -اسطنبول   أيام 2020/12/275‐2020/12/31المحاسبة اإلدارية والتكاليف

2020الخطة التدريبية للمركز العالمي لعام   



 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 المدة الورشة \الدورة  المدة الورشة \الدورة 
 أيام 5 المكافحة غسيل األموأيام 5 الودائع األساسية

 أيام 5 التعامل الناجح مع عمالء البنك
تأھيل موظفي الخدمات المساندة في 

 البنوك التجارية
 أيام 5

 أيام 5 تقييم أداء الموظفين في البنوك التجارية
إستراتيجية جذب وإدارة الودائع 

 المصرفية
 أيام 5

 أيام 5 البنوك الرقابة الداخلية فيأيام 5 إنعاش المعلومات المصرفية والعامة

 أيام 5 العمليات المصرفية من منظور شموليأيام 5 التسويق المصرفي

 أيام 5 إدارة الفروع المصرفيةأيام 5 دورة تأسيسية عن العمل في البنوك

 أيام 5 القروض المتعثرةأيام 5 الودائع المتقدمة

عمليات (منتجات أقسام الودائع في البنوك التجارية 
 )الودائع

 أيام 5
دليل موظف البنك في التعرف على 

 أسباب إعادة الشيكات
 أيام 5

 أيام 5 أساسيات العمليات المالية المصرفية اإلسالمية
دليل موظف البنك في أخالقيات المھنة 

 المصرفية
 أيام 5

 أيام 5 الجوانب القانونية للشيك والكمبيالةأيام 5 طرق التمويل في المصارف االسالمية

 أيام 5 ات المصرفيةالتشريع
األسرار المئة لإلدارة الناجحة للفروع 

 المصرفية
 أيام 5

 أيام 5 دليل الموظف الجديد في البنكأيام 5 المھارات البيعية في الفروع المصرفية

 أيام 5 تحليل مخاطر اإلئتمان المصرفيأيام 5 التعريف بالكفالة المصرفية وعناصرھا الرئيسية

2020ورات وورشات عمل خاصة بالبنوك والمصارف د  



 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المدة الورشة \ورة الد
 أيام 5 سالمة األغذية

 أيام 5 المطھرات والمنظفات

 أيام 5 نظم التفتيش الحديث لألغذية

 أيام 5 أمراض التسمم الغذائي

 أيام 5 تحليل وفحص األغذية

نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة  
HACCP 

 أيام 5

 أيام 5 مسالخ الحيوانات والطيور

 أيام 5 م واألسماك والدواجنصحة اللحو

 أيام 5 الميكروبيولوجي وعلوم المعمل

 أيام 5 مراقبة األغذية والمطابخ والعاملين

 أيام 5 التخلص من النفايات

 أيام 5 تطبيق اإلشتراطات والممارسات الصحية

 أيام 5 كيمياء األغذية

 أيام 5 ميكروبيولوجية األغذية

 أيام 5 الغذائية التسممات واألمراض الجرثومية

 أيام 5 تقنيات حفظ األغذية

 أيام 5 تكنولوجيا الحليب ومشتقاته

 أيام 5 تكنولوجية صناعة الزيت والمواد الدھنية

 أيام 5 المظافات الغذائية والمعينات التكنولوجية

 أيام 5  مراقبة جودة مصانع األغذية

2020دورات خاصة في مجال صحة الغذاء والتغذية   



 

 

 

 

 

 

  

 الورشة \ الدورة الورشة \الدورة 
المفاھيم العامة والتطبيقات لنظام إدارة الجودة

)ISO900 1:2008( 
INTRODUCTION TO SIX SIGMA 

 التدريب المتقدم لتطوير مھارات ممثلي اإلدارة)ISO900 1:2008(المدقق الدولي لنظام إدارة الجودة 

المفاھيم العامة والتطبيقات لنظام الصحة و السالمة المھنية
 )OHSAS 1800 1:2007( 

تأھيل المختبرات وفقا  لنظم التطبيقات و العامة المفاھيم
 )ISO 17025: 1999(لمواصفة 

  الصحة و السالمة المھنيةالمدقق الدولي لنظام 
)OHSAS 1800 1:2007( 

Business Continuity Management 

 (BCM) ‐ BS25999 (Lead Auditor Training) 

  حصائي للعملياتطرق و أدوات التحكم اإل
)Statistical Process Quality Control( 

 فحص الحوادث المفاجئة و العرضية

المفاھيم العامة والتطبيقات لنظام إدارة سالمة الغذاء 
)ISO22000:2005( 

 إعداد و تطوير خطة الصحة و السالمة و البيئية 

)HSE PLAN( 

المدقق الدولي لنظام إدارة سالمة الغذاء 
)ISO22000:2005( 

 تحليل المخاطر

 )خاص بالصحة و السالمة في بيئة العمل( 

مبادئ تحليل المخاطر و إيجاد نقاط الضبط الحرجة في 
 )HACCP(حلقلت إنتاج و تصنيع الغذاء 

 السالمة في البناء و التشييد

المفاھيم العامة و التطبيقات لنظم إدارة و سالمة المعلومات 
 )ISMS 2700 1:2005(وفقا لنظام 

 التجھيزات و االستجابة, إجراءات الطوارء

 المدقق العالمي لنظام إدارة و سالمة المعلومات وفقا لنظام

 )ISMS 2700 1:2005( 

Security Management for Supply Chain  

(SMSC‐ISO28001) (Awareness & 

Implementation) 

وفقا  المفاھيم العامة و التطبيقات لنظم اإلدارة المتكاملة
 )ISO9000, 14000 & OHSAS 18000(ألنظمة 

Security Management for Supply Chain 

 (SMSC‐ISO28001) (lead Auditor) 

المدقق الدولي لنظام اإلدارة المتكاملة وفقا ألنظمة 
)ISO9000, 14000 & OHSAS 18000(  

Social Accountability (SA8000)  

(Awareness & Implementation) 

SIX SIGMA GREEN BELT CERTIFICATE

2020دورات وورشات عمل خاصة بأنضمة إدارة الجودة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الورشة \الدورة  الورشة \الدورة 
Oil Dehydration & DesalinationWelding Codes & Welding Qualifications 

Well Test Analysis Pipe Drafting & Codes  

Natural Gas Processing Oil Movement & Storage 

Occupational Safety & HealthEvaluation of Oil Stocks 

Oil & Gas Field Operation Reservoir Simulation  

Basic Well Log Interpretation Chemical Treatment of Petroleum Oil 

Oil & Gas Flow Measurements Operation of Oil Storage Tank  

Hazards of Handling Petroleum Material  
Optimization & Operation Conditions for 

Petroleum Refining   

On Shore Oil Field Operation  Pressure Piping Code 

Oil Terminal Operation Distillation  

Operation Activities Improvement Compressors  

Drilling  Basic Seismic Interpretation   

Gas Production   Petroleum Manufacturing Orientation  

Open Cased Hole Logs Interpretation   Desulphurization of Petroleum Fractions  

Crude Oil Chemical Treatment Pipelines   Petrochemical Plant Operations  

Pipelines  Petroleum Hydrology  

Reservoir  Characterization & Engineering   Industrial Petrochemical Processes  

Petroleum Refinery Processes   Types of Artificial Gas Lift  

Water Flooding   Well Completing & Activation 

2020 دورات وورشات عمل خاصة بشركات النفط والغاز  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 صاالتاإلتھندسة  تنمية المھارات اإلدارية

 بناءة الھندس الموارد البشرية

 الحاسوبية كاتالشب اإلدارة الصحية

 اإلعالم اإلجتماعي السجالت الصحية

 وإعداد البرنامج الشامل في تأھيل إدارة المستشفيات
  المدربين

  إدارة المبيعات والتسويق السالمة المھنية

  التربية والرعاية الخاصة المحاسبة الشاملة

  إدارة مراكز التربية الخاصة العالقات العامة

  اريا وإدارة المكاتبالسكرت إدارة المشاريع

 الدبلومات التدريبية 



 

 
  البرامج التعاقدية

 باإلضافة للخطة السنوية ھنالك برامج تعاقدية يتم تنسيقھا وتنفيذھا باالتفاق مع
 الجھات التي ترغب بذلك وفقا لمتطلباتھا واحتياجاتھا التدريبية وفي الزمان

  .والمكان المالئمين لھا

   الخصم التشجيعي

شجيعي للجھات التي توفد عدد من المشاركين لنفس الدورة  ويختلف مقدار الخصم حسب يتم منح خصم ت
  .عدد المرشحين من نفس الجھة

  إضافية خدمات
قسم العالقات العامة في المركز على استعداد لترتيب حجوزات الفنادق للمشاركين وتأمين االستقبال في 

  .المطار عند الطلب
  :رشحين للمشاركة إلى المركز العالمي للتدريب واإلستشارات يرجى إرسال أسماء الم للتسجيل

  

  

  

  

  

  

  

  :طريقة تسديد الرسوم
  :يرجى موافاتنا برسوم االشتراك قبل بدء البرنامج بأسبوعين على األقل وذلك بإحدى الطرق التالية

  )2/5100-126/051088(رقم  حولة بنكية لحساب المركز العالمي للتدريب واإلستشارات )1
   )Swift Code: arabjoax0126 . (فرع الجبيھة   - البنك العربي 
)IBAN: JO56 ARAB 1260 0000 0012 6051 0885 10.( 
    .ستشاراتللتدريب واإلشيك باسم المركز العالمي  )2
    .بطاقة اإلئتمان الخاصة بالمشارك أو الجھة المشاركة )3
 .نقدا )4

 

األردن - عّمان   
+962 6 5355506: تلفون  

اإلمارات -دبي   
+971508779183  info@gc‐uae.com

الجزائر -ئر الجزا  
+213657332373   info@gc‐algeria.com 

السودان -الخرطوم   
+249962028200  info@gc‐sudan.com 

مصر -القاهرة   
+201003711515  info@gc‐egy.com 

لبنان - بيروت   
+96176321311   info@gc‐lebanon.com 

تركيا -إسطنبول   
+905373307774  info@gc‐turkey.com 

ماليزيا  -كوااللمبور   
+60173508826    info@gc‐malaysia.com 

+962 6 5354868:فاكس  
info@gc‐jordan.com  

jordan.com‐www.gc 

+962 79 7318303 

+962 79 5443566


