
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوراث شهر يناير داخم األردٌ

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهور 3 2022/1/2 -2022/3/31 مهارات تمدٌم االستشارات المانونٌة 

Financial Planning & Decision Making 2022/3/1- 2022/1/2 األردن -عّمان  انشهر 

التخطٌط والتنسٌك وإدارة عملٌات التدرٌب والتطوٌر والتنمٌة 

 2022/1/2 -2022/2/1 اإلدارٌة للمنسمٌن

 شهر
 األردن -عّمان 

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/1/2 -2022/2/33 المعاصرةإستراتٌجٌات المحاسبة المالٌة 

 األردن -عّمان  أٌام   5 2022/1/2 -2022/1/6 المالٌة المستندات مع التعامل مسإولٌات

 األردن -عّمان  أٌام   5 2022/1/2 -2022/1/6 اإلدارة والتخطٌط والمتابعة لتحسٌن األداء

والتؤمٌن والتخلٌص إدارة سالسل التورٌد ولوجستٌات الشحن 

 أٌام   5 2022/1/2 -2022/1/6 الجمركً
 األردن -عّمان 

Time Management 2022/1/6- 2022/1/2 5   األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام   5 2022/1/2 -2022/1/6 تمنٌات تموٌم األداء الفردي والمإسسً

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/1/9 -2022/1/13 وااللتزام بالمواعٌدإدارة المهام المتعددة وترتٌب األولوٌات 

Communication Skills 2022/1/13- 2022/1/9 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/1/16 -2022/1/27 إعادة الهٌكلة للمإسسات والشركات نحو مفهوم حدٌث 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/1/23 -2022/1/27 وعمود الشراءأحكام المنالصات المحلٌة والعالمٌة 

 األردن -عّمان  أٌام   5 2022/1/23 -2022/1/27 سٌكولوجٌة المٌادة وفك أحدث المنهجٌات الحدٌثة

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/1/23 -2022/2/3 تعزٌز المهارات المالٌة فً الوظائف اإلدارٌة 

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارجدوراث شهر يناير 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 اإلمارات  -دبً   أسبوعان 2022/1/2 -2022/1/13 مطبات العطاءات والمشترٌات

 اإلمارات  -دبً   أسبوعان 2022/1/2 -2022/1/13 التحلٌل المالً للمٌزانٌات ولوائم الدخل

PMP Exam Preparation  2022/1/13- 2022/1/2 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أسبوعان 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أسبوعان 2022/1/2 -2022/1/13 التشرٌعات اإلدارٌة فً الموارد البشرٌة

ICT Application in Management 2022/1/13- 2022/1/9 5 تاٌالند  -بانكون  أٌام 

 برٌطانٌا  -لندن  أٌام 5 2022/1/9 -2022/1/13 أفضل ممارسات المراجعة المالٌة وضبط االحتٌال المالً

 برٌطانٌا  -لندن  أٌام 5 2022/1/9 -2022/1/13 النظم المحاسبٌة المحوسبة وإجراء الرلابة علٌها

تنمٌة المهارات اإلدارٌة واالشرافٌة لرإساء االلسام وموظفً 

 لبنان  -بٌروت  أٌام 5 2022/1/9 -2022/1/13 الشإون االدارٌة 

 لبنان  -بٌروت  أٌام 5 2022/1/16 -2022/1/20 التخطٌط والمتابعة اإلدارٌة من منظور إستراتٌجً

 مصر  -الماهرة  أٌام 5 2022/1/16 -2022/1/20 األسالٌب الكمٌة والنوعٌة  فً إدارة المستودعات

 مصر  -الماهرة  أٌام 5 2022/1/16 -2022/1/20 إدارة المكاتب لمدراء المكاتب

 تركٌا -إسطنبول   أٌام 5 2022/1/16 -2022/1/20 األسالٌب الحدٌثة فً مكافحة غسٌل األموال فً البنون

 تركٌا  -إسطنبول   أٌام 5 2022/1/23 -2022/1/27 فن التعامل مع الجمهور

 المغرب  -الدار البٌضاء  أٌام 5 2022/1/23 -2022/1/27 المهارات المانونٌة فً إدارة شإون الموظفٌن

 المغرب  -الدار البٌضاء  أٌام 5 2022/1/23 -2022/1/27 أمن وحماٌة الشخصٌات

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ فبرايردوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهران 2022/2/1 -2022/4/3 التمنٌات الفعالة فً إدارة الموارد البشرٌة

التوجٌه اإلداري المتمدم والتطوٌر فً نظم العمل وإعادة هندسة 

 األردن -عّمان  شهر 2022/2/1 -2022/3/1 العملٌات اإلدارٌة

 األردن -عّمان  شهر 2022/2/1 -2022/3/1 التمٌز اإلداري والتفكٌر اإلستراتٌجً

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/2/6 -2022/2/10 مهارات البحث وإعداد التمارٌر المتخصصة

Advanced Communication & Presentation 2022/2/10- 2022/2/6 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أسابٌع  3 2022/2/6 -2022/2/24 المانون واإلنترنت وتكنولوجٌا المعلومات

PMP)  )Project Management Professional 2022/2/31- 2022/2/6 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  ٌومان 2022/2/8 -2022/2/9 فً التكنولوجٌا ROIلٌاس العائدعلى االستثمار 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/2/13 -2022/2/17 السالمة والصحة البٌئٌة 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/2/13 -2022/2/17 إدارة الجودة الشاملة من منظور معاصر

Creativity in the Working Environment 2022/2/24- 2022/2/13 األردن -عّمان  أسبوعان 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/2/20 -2022/2/24 برامج األداءموازنة 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/2/20 -2022/2/24 التوافك اإلستراتٌجً بٌن تكنولوجٌا المعلومات والمنظمة

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/2/20 -2022/2/24 إعداد خطط العمل ودراسة الجدوى للمشارٌع الصغٌرة 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/2/20 -2022/2/24 االستراتٌجٌات الحدٌثة فً الشراء والتخزٌن

 األردن -عّمان  أسبوعان  TOT 2022/3/10- 2022/2/27إعداد المدربٌن 

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ فبراير خارج دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 اإلمارات  -دبـً   أٌام 5 2022/1/30 -2022/2/3 فن الكتابة والتمارٌر الفنٌة واإلدارٌة والمالٌة  

 اإلمارات  -دبـً   أٌام 5 2022/1/30 -2022/2/3 إعداد مدٌري المكاتب العلٌا

 اإلمارات  -دبـً   أٌام 5 2022/1/30 -2022/2/3 المحاسبة اإلدارٌة والتكالٌف

 مصر  -الماهرة  أٌام 5 2022/2/6 -2022/2/10 تمٌٌم األداء المإسسً على أساس النتائج

 مصر  -الماهرة  أٌام 5 2022/2/6 -2022/2/10 تطوٌر األسالٌب األمنٌة

 المغرب -الدارالبٌضاء  أٌام 5 2022/2/6 -2022/2/10 اسرار التفاوض

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام 5 2022/2/13 -2022/2/17 والمبٌعاتإدارة التسوٌك 

مهارات كشف التزٌٌف والتزوٌر للعمالت المحلٌة والعربٌة 

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام 5 2022/2/13 -2022/2/17 واالجنبٌة

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام 5 2022/2/13 -2022/2/17 اإلدارة اإللكترونٌة وتحدٌات المستمبل

 لبنان  -بٌروت  أٌام 5 2022/2/20 -2022/2/24 أسالٌب العمل والبناء المإسسًتطوٌر 

 لبنان  -بٌروت  أٌام 5 2022/2/20 -2022/2/24 استراتٌجٌات االبتكار وهندسة اإلبداع فً بٌئة العمل

 لبنان  -بٌروت  أٌام 5 2022/2/20 -2022/2/24 تسوٌة الخالفات وفض النزاعات

 فرنسا  -بارٌس  أٌام 5 2022/2/27 -2022/3/3 بدون إشراف مباشرإنجاز المهمات 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 5 2022/2/27 -2022/3/3 المعاٌٌر الدولٌة فً خدمة العمالء

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 5 2022/2/27 -2022/3/3 بطالات األداء المتوازن ودعم المٌادة اإلبداعٌة

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ يارسدوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهور 6 2022/3/1 -2022/9/3 تنمٌة المهارات المٌادٌة واإلدارٌة للمٌادات

 األردن -عّمان  شهران  2022/3/1 -2022/4/30 مهارات تنظٌم إداري وأشرافً

 األردن -عّمان  شهر 2022/3/1 -2022/3/31 فن الدبلوماسٌة والتمثٌل الدبلوماسً

 األردن -عّمان  شهر 2022/3/1 -2022/3/31 إدارة سالسل التزوٌد والدعم اللوجستً

 األردن -عّمان  شهر 2022/3/1 -2022/3/31 السالمة فً المختبرات

 األردن -عّمان  أسبوعان SPSS 2022/3/24- 2022/3/13دورة شاملة فً التحلٌل اإلحصائً بإستخدام 

Operations Management 2022/3/17- 2022/3/13 5 األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/3/13 -2022/3/17 إدارة االسناد 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/3/13 -2022/3/17 االعتمادات المستندٌة وبوالص الشحن 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/3/13 -2022/3/17 صٌاغة الرإٌة والرسالة للمإسسات 

Leadership & Entrepreneurship 2022/3/17- 2022/3/13 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/3/20 -2022/3/24 الصحة اإللكترونٌة وأخاللٌات المهن الطبٌة

 األردن -عّمان  أٌام Franchise 2022/3/24- 2022/3/20 5أساسٌات نظام اإلمتٌاز التجاري 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/3/27 -2022/3/31 مشروعٌة المرارات اإلدارٌة 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/3/27 -2022/3/31 إستراتٌجٌات إدارة األداء بٌن التصمٌم والتنفٌذ

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج يارس دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام  5 2022/3/6 -2022/3/10 التخطٌط اإلستراتٌجً فً أمن وسالمة المنشآت

Knowledge Management 2022/3/10- 2022/3/6 5  مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 

 تاٌالند  -بانكون  أٌام  5 2022/3/6 -2022/3/10 استشراف المستمبل

 تاٌالند  -بانكون  أٌام  5 2022/3/6 -2022/3/10 خلك فرٌك العمل الجماعً من أجل التغٌٌر 

 هولندا -أمستردام  أٌام  5 2022/3/6 -2022/3/10 اإلدارٌةالذكاء العاطفً لتنمٌة المهارات 

 اإلمارات -دبـً   أٌام  5 2022/3/6 -2022/3/10 عامل رئٌسً للنجاح وإدارة الذات  24

 اإلمارات -دبـً   أٌام  5 2022/3/13 -2022/3/17 المنالصات والعمود اإلدارٌة واإللكترونٌة

 تركٌا  -إسطنبول   أٌام  5 2022/3/13 -2022/3/17 إدارة المخاطر 

Customer Service 2022/3/17- 2022/3/13 5  المغرب -الدارالبٌضاء  أٌام 

 المغرب -الدارالبٌضاء  أٌام  5 2022/3/20 -2022/3/24 المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التمارٌر المالٌة

 مصر  -الماهرة  أٌام  5 2022/3/20 -2022/3/24 إعادة الهٌكلة للمإسسات والشركات نحو مفهوم حدٌث

 مصر  -الماهرة  ٌومان 2022/3/22 -2022/3/23 فً التدرٌب والموارد البشرٌة ROIلٌاس العائد على االستثمار 

Negotiation Skills 2022/3/31- 2022/3/27 5  لبنان  -بٌروت  أٌام 

 لبنان  -بٌروت  أٌام  Excel 2022/3/31- 2022/3/27 5اإلحتراف فً إستخدام برنامج  

 لبنان  -بٌروت  أٌام  5 2022/3/27 -2022/3/31 عاللة بطالات األداء المتوازن بإستراتٌجٌة المإسسة

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ أبريمدوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهور 3 2022/4/3 -2022/6/30 تنمٌة المهارات اإلدارٌة

 األردن -عّمان  شهران 2022/4/3 -2022/5/31 تنمٌة المهارات المالٌة واإللتصادٌة

 األردن -عّمان  شهران 2022/4/3 -2022/5/31 المحاسبة الشاملة

 األردن -عّمان  شهران 2022/4/3 -2022/5/31 لدرات لٌادٌة  -اإلدارات العلٌا 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/4/10 -2022/4/14 التخطٌط االستراتٌجً وفك الرإى المإسسٌة وبناء المٌمة 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/4/10 -2022/4/14 فن مهارة وإعداد وكتابة التمارٌر والمذكرات

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/4/10 -2022/4/14 لوانٌن أمن المعلومات

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/4/10 -2022/4/14 المنظور الحدٌث للمٌادة االستراتٌجٌة

Six Sigma 2022/4/14- 2022/4/10 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/4/17 -2022/4/21 دور المإسسات التطوعٌة فً صمل الشخصٌة وبناء وإدارة الفرٌك

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/4/17 -2022/4/21 التعامل مع الجمهورفن 

Change Management 2022/4/21- 2022/4/17 5 األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/4/17 -2022/4/21 التمٌٌم الفنً والمالً لعروض العطاءات والمشترٌات

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/4/17 -2022/4/28 إدارة األزمات عبر اإلعالم الجدٌد

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/4/17 -2022/4/28 كٌفٌة تصمٌم نظام محاسبً متكامل للمإسسات

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج أبريم دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 إسبانٌا  -برشلونة  أسبوعان 2022/4/3 -2022/4/14 إدارة الدوائر المانونٌة

 إسبانٌا -برشلونة  أسبوعان 2022/4/3 -2022/4/14 إدارة التغٌر فً المنظمات

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أسبوعان 2022/4/14- 2022/4/3 ( PMPالتحضٌر إلمتحان اإلحتراف فً إدارة المشارٌع )

Leadership skills 2022/4/14- 2022/4/3 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أسبوعان 

 لبنان  -بٌروت  أٌام 5 2022/4/10 -2022/4/14 مهارات التفاوض الفعال

Business Etiquette 2022/4/14- 2022/4/10 5 لبنان  -بٌروت  أٌام 

 االمارات  -دبً   أٌام 5 2022/4/10 -2022/4/14 إعداد وتؤهٌل أمناء سر لجان المشترٌات والعطاءات

 االمارات  -دبً   أٌام 5 2022/4/10 -2022/4/14 إدارة مإسسات الرعاٌة اإلجتماعٌة 

 المغرب  -الدار البٌضاء  أٌام 5 2022/4/17 -2022/4/21 إدارة المخازن والمستودعات وفنٌات التخزٌن والجرد والتمٌٌم

 المغرب  -الدار البٌضاء  أٌام 5 2022/4/17 -2022/4/21 واإلداري للمإسساتتمٌٌم األداء المالً 

 تركٌا  -إسطنبول   أٌام 5 2022/4/17 -2022/4/21 معاٌٌر اإلنجاز فً المنظمات 

 تركٌا  -إسطنبول   أٌام 5 2022/4/17 -2022/4/21 لٌادة وتطوٌر فرق عمل إبداعٌة عالٌة األداء 

 تركٌا  -إسطنبول   أٌام 5 2022/4/24 -2022/4/28 واالداء االستراتٌجًمهارات المٌادة 

 مصر  -الماهرة   أٌام 5 2022/4/24 -2022/4/28 تمدٌم الحلول والنتائج لتحدٌات العمل

 مصر  -الماهرة   أٌام 5 2022/4/24 -2022/4/28 التخطٌط اإلستراتٌجً بإستخدام بطالات األداء المتوازن

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ يايىدوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهران  2022/5/1-2022/6/30 التشرٌعات اإلدارٌة فً الموارد البشرٌة

 األردن -عّمان  شهر  2022/5/1-2022/5/31 والمالٌة اإللتصادٌة المهارات تنمٌة

 األردن -عّمان  شهر  2022/5/1-2022/5/31 خبٌر اإلعالم اإلجتماعً

 األردن -عّمان  شهر 2022/5/1-2022/5/31 الحكومة اإللكترونٌة

Business Negotiation 2022/5/12-2022/5/8 5 األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/5/8-2022/5/12 تنمٌة مهارات موظفٌن األستمبال 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/5/8-2022/5/12 التخطٌط االستراتٌجً والتخطٌط  التشغٌلً

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/5/8-2022/5/19 إدارة نظم وتؤمٌن الشخصٌات الهامة

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/5/15-2022/5/19 اإلطار المانونً للمرارات اإلدارٌة

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/5/15-2022/5/19 األداء المإسسً بإستخدام بطالات األداء المتوازن

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/5/15-2022/5/19 إدارة العاللات العامة الدولٌة

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/5/22-2022/5/26 إدارة االجتماعات والمإتمرات المحلٌة والدولٌة

 األردن -عّمان  أٌام ROI 2022/6/2-2022/5/29 5شهادة محترف معتمد فً لٌاس العائد على االستثمار 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/5/29-2022/6/2 ضبط الرلابة والتدلٌك

 األردن -عّمان  أٌام Franchise 2022/6/2-2022/5/29 5أساسٌات نظام االمتٌاز التجاري 

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج يايى دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 لبنان  -بٌروت  أسبوعان 2022/5/1-2022/5/12 التدرٌب نحو التمٌز

Customer Releationship 2022/5/12-2022/5/1 لبنان  -بٌروت  أسبوعان 

 تاٌالند  -بانكون  أٌام 5 2022/5/1-2022/5/5 إستراتٌجٌات المزٌج التسوٌمً الكامل 

 تاٌالند  -بانكون  أٌام 5 2022/5/8-2022/5/12 اإلدارة اإللكترونٌة 

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام 5 2022/5/8-2022/5/12 المدخل المتكامل فً التخطٌط والمتابعة  

Negotiation skills 2022/5/12-2022/5/8 5 تركٌا  -إسطنبول  أٌام 

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام 5 2022/5/15-2022/5/19 تبسٌط اإلجراءات وتطوٌر نظم العمل 

 برٌطانٌا  -لندن  أٌام 5 2022/5/15-2022/5/19 التطوٌر اإلداري

 برٌطانٌا  -لندن  أٌام 5 2022/5/15-2022/5/19 إدارة األزمات والمشكالت واتخاذ المرار الفعال

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 5 2022/5/22-2022/5/26 المٌزانٌات التمدٌرٌة أداة تخطٌط ورلابة

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 5 2022/5/22-2022/5/26 الثمافة اإلعالمٌة

مكافحة عملٌات غسٌل االمول وتموٌل االرهاب وانتشار التسلح 

 اإلمارات-دبً  أٌام 5 2022/5/22-2022/5/26 ومستجداتها

 اإلمارات-دبً  أٌام 5 2022/5/29-2022/6/2 آلٌات التمٌز فً األداء الفردي

 مصر  -الماهرة  أٌام 5 2022/5/29-2022/6/2 األخصائً المعتمد فً إدارة المواهب

 مصر  -الماهرة  أٌام 5 2022/5/29-2022/6/2 اإلعالم والصحافة وفنون الخبر الصحفً

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ يىنيىدوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهور 6 2022/6/1-2022/11/30 مهارات المٌادة واتخاذ المرارات فً إدارة أالزمات 

 األردن -عّمان  روشه 3 2022/6/1-2022/9/3 المهارات اإلدارٌةتنمٌة 

 األردن -عّمان  شهر 2022/6/1-2022/6/30 مهارات اإلدارة العصرٌة

 األردن -عّمان  شهر 2022/6/1-2022/6/30 إدارة الجودة الشاملة 

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/6/5-2022/6/16 كٌفٌة تصمٌم نظام محاسبً متكامل للمإسسات

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/6/5-2022/6/9 الذكاء العاطفً لتنمٌة المهارات اإلدارٌة

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/6/5-2022/6/9 فن إعداد تمارٌر الموارد البشرٌة

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/6/5-2022/6/9 مهارات الحوار وفن اإللناع

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/6/12-2022/6/16 المإسسات األمنٌة المتمٌزةالتخطٌط اإلستراتٌجً لبناء 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/6/12-2022/6/16 مهارات بناء أنظمة التمٌز 

بطالات األداء المتوازن ودورها فً رفع األداء الفردي 

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/6/19-2022/6/30 والمإسسً

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/6/19-2022/6/30 الحكومٌة الموجهة بالتخطٌط اإلستراتٌجًالموازنات 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/6/26-2022/6/30 التمٌز فً إعداد الموازنات كؤساس للرلابة وتمٌٌم األداء 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/6/26-2022/6/30 االستمطاب والممابلة والتعٌٌن 

Information Technology Management 2022/6/30-2022/6/26 5 األردن -عّمان  أٌام 

SHRM-CP & SHRM-SCP Preperation 2022/6/30-2022/6/26 5 األردن -عّمان  أٌام 

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج يىنيى دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

Business Digitalization 2022/6/9-2022/6/5 5  تركٌا -اسطنبول  أٌام 

 لبنان  -بٌروت  أٌام  5 2022/6/5-2022/6/9 واالتفالٌات العمود وإبرام التفاوض

ICT Application in Management 2022/6/9-2022/6/5 5  مصر -الماهرة  أٌام 

 مصر -الماهرة  أٌام  5 2022/6/5-2022/6/9 أخاللٌات العمل داخل وخارج المإسسة 

 تركٌا -اسطنبول  أٌام  5 2022/6/5-2022/6/9 بناء ثمافة التعلم التنظٌمً وأثرها فً تنمٌة التفكٌر اإلستراتٌجً

Measuring ROI in Marketing 2022/6/8-2022/6/7 لبنان  -بٌروت  ٌومان 

HR -Business Partner 2022/6/23-2022/6/12 تركٌا -اسطنبول  أسبوعان 

 تونس -تونس  أٌام  5 2022/6/12-2022/6/16 األمن والسالمة العامة

 تونس -تونس  أٌام  5 2022/6/12-2022/6/16 إدارة الشراء والتخزٌن الحدٌثة

Problem Solving & Decision Making 2022/6/23-2022/6/19 5  اإلمارات -دبً  أٌام 

 اإلمارات -دبً  أٌام  5 2022/6/19-2022/6/23 مهارات التحكٌم الفردي والمإسسً

 مالٌزٌا -كوااللمبور  أٌام  5 2022/6/19-2022/6/23 المدٌر العالمً والمٌادة اإلبداعٌة والتمٌز

 مالٌزٌا -كوااللمبور  أٌام  5 2022/6/26-2022/6/30 التواصل االٌجابً والمهارات االجتماعٌة فً مكان العمل

 مالٌزٌا -كوااللمبور  أٌام  5 2022/6/26-2022/6/30 تنمٌة مهارات مدٌري المكاتب ورإساء اللجان

 مالٌزٌا -كوااللمبور  أٌام  5 2022/6/26-2022/6/30 الهٌكل التنظٌمً والسلون المإسسً

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ يىنيىدوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهور 3 2022/7/3-2022/9/29 التمنٌات الفعالة فً إدارة الموارد البشرٌة

 األردن -عّمان  شهران 2022/7/3-2022/8/31 المحاسبة الشاملة

 األردن -عّمان  شهران 2022/7/3-2022/8/31 التنمٌة المتكاملة لإلدارة الحدٌثة 

 األردن -عّمان  شـهر 2022/7/3-2022/7/31 اإلحتراف فً أعمال السكرتارٌا وتكنولوجٌا المعلومات

 األردن -عّمان  شـهر 2022/7/3-2022/7/31 تنمٌة المهارات المٌادٌة واإلدارٌة للمٌادات العلٌا

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/7/10-2022/7/14 استراتٌجٌات إدارة التغٌٌر واالبتكار

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/7/10-2022/7/14 العاللات العامة وتعظٌم الهوٌة المإسسٌة

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/7/10-2022/7/14 األمن السٌبرانً 

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/7/17-2022/7/28 المرارات من الوجهة المانونٌةفن مهارات اتخاذ 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/7/17-2022/7/21 مهارات التفكٌر التحلٌلً واالبداعً

Professional Business Writing 2022/7/21-2022/7/17 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/7/24-2022/7/28 للمإسساتلٌاس مإشرات األداء الرئٌسٌة 

Dealing With Difficult People 2022/7/28-2022/7/24 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/7/24-2022/7/28 األمن والسالمة العامة

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/7/24-2022/7/28 المٌادة المولفٌة

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج يىنيى دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 لبنان -بٌروت  أٌام  5 2022/7/3-2022/7/7 تطوٌر األداء المالً للمٌادات اإلدارٌة

Risk  Management 2022/7/7-2022/7/3 5  لبنان -بٌروت  أٌام 

 إسبانٌا -برشلونه  أٌام  5 2022/7/3-2022/7/7 أسالٌب تعدٌل السلون وحل المشكالت السلوكٌة 

International Trading 2022/7/14-2022/7/10 5  إسبانٌا -برشلونه  أٌام 

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام  5 2022/7/10-2022/7/14 بناء خطط إستمرارٌة العمل

Knowledge Management 2022/7/14-2022/7/10 5  تركٌا  -إسطنبول  أٌام 

إدارة المشترٌات والعطاءات الحكومٌة وابرام وإدارة عمود 

 أٌام  5 2022/7/10-2022/7/14 المنالصات 

 المغرب -الدار البٌضاء 

HR for Non-HR Managers 2022/7/14-2022/7/10 5  المغرب -الدار البٌضاء  أٌام 

التكالٌف ومرالبة الموازنات إعداد  مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام  5 2022/7/21-2022/7/17 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أسبوعان 2022/7/17-2022/7/28 اإلعالم اإلجتماعً اإلحترافً

 اإلمارات  -دبً  أسبوعان 2022/7/17-2022/7/28 رإساء ألسام اإلدارات ودورهم كمدربٌن

 اإلمارات  -دبً  أسبوعان 2022/7/24-2022/8/4 تفعٌل دور العاللات العامة بمساندة تكنولوجٌا المعلومات

 مصر  -الماهرة  أٌام  5 2022/7/24-2022/7/28 طرٌمة لحل المشكالت اإلدارٌة 311

 تونس  -تونس  أٌام  5 2022/7/24-2022/7/28 السكرتارٌا اإللكترونٌة

 تونس  -تونس  ٌومان 2022/7/26-2022/7/27 التدرٌبًلٌاس األثر 

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ اغضطشدوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهور 3 2022/8/1-2022/10/31 إستخدام تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات

 األردن -عّمان  شـهر 2022/8/1-2022/8/31 تنمٌة الجدارات اإلدارٌة واإلشرافٌة وتطوٌر المدرات الذهنٌة

MS Office 2022/8/31-2022/8/1 األردن -عّمان  شـهر 

 األردن -عّمان  شـهر 2022/8/1-2022/8/31 نظم المعلومات وأتمتة األعمال اإلدارٌة

 األردن -عّمان  أسابٌع 3 2022/8/7-2022/8/25 التخطٌط األمنً ) خطط الحماٌة ووضع اإلجراءات (

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/8/7-2022/8/11 إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال فً إدارة شإون العاللات العامة

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/8/7-2022/8/11 اعداد االتفالٌات االستثمارٌة الثنائٌة والدولٌة 

مهارات كشف التزوٌر والتزٌٌف للمستندات والوكاالت والشٌكات 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/8/7-2022/8/11 والتوالٌع

SHRM-CP & SHRM-SCP Preperation 2022/8/11-2022/8/7 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/8/14-2022/8/18 المنشآت والمإسساتالتمنٌات الحدٌثة فً حماٌة 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/8/21-2022/8/25 إدارة التمكٌن وأثرها فً التحفٌز والتفوٌض

Management of Job Strees 2022/8/25-2022/8/21 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/8/21-2022/8/25 فن الكتابة المانونٌة

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/8/28-2022/9/1 تطوٌر مناخ داعم للتشارن المعرفً

Business Analysis 2022/9/1-2022/8/28 5  األردن -عّمان  أٌام 

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج اغضطشدوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

HR Metrics, Analytics, and Dashboard 2022/8/3-2022/8/1 3  مصر  -الماهرة  أٌام 

 مصر  -الماهرة  أٌام  5 2022/8/7-2022/8/11 المائد االستثنائً

 اإلمارات  -دبً  أٌام  5 2022/8/7-2022/8/11 اإلدارة الصحٌة

 اإلمارات  -دبً  أٌام  5 2022/8/7-2022/8/11 مستمبلٌةبناء خطط 

ROI Certification 2022/8/11-2022/8/7 5  تركٌا  -إسطنبول  أٌام 

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام  5 2022/8/7-2022/8/11 إعداد لٌادات العاللات العامة واإلعالم

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام  5 2022/8/14-2022/8/18 إدارة الشراء اإللكترونً

 هولندا  -أمستردام   أٌام 5 2022/8/14-2022/8/18 كٌفٌة عمل خطط تدرٌبٌة وتنفٌذها وتمٌٌمها

Learn How to Think in a Creative Style 2022/8/25-2022/8/14  مالٌزٌا  -كوااللمبور  أسبوعان 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أسبوعان  2022/8/21-2022/9/1 تنمٌة المهارات المٌادٌة لإلدارات العلٌا 

 المغرب   -الدار البٌضاء  أسبوعان  2022/8/21-2022/9/1 الرلابة اإلدارٌة على أعمال اإلدارة

Negotiation Skills 2022/9/1-2022/8/21  المغرب   -الدار البٌضاء  أسبوعان 

 تونس  -تونس   أسبوعان  2022/8/28-2022/9/8 منهج المدٌر الفعال فً تحلٌل المشكالت واتخاذ المرارات

 تونس  -تونس   أٌام 5 2022/8/28-2022/9/1 اإلنماذ بكافة مستوٌاتها

 تونس  -تونس   أٌام 5 2022/8/28-2022/9/1 استراتٌجٌات التعلم النشط

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ صبتًبردوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

التخطٌط االستراتٌجً للمٌادات العلٌا ونماذج أسالٌب لٌاس أداء 

 األردن -عّمان  شهور 6 2022/9/1-2023/2/28 الخطط

 األردن -عّمان  شهران 2022/9/1-2022/10/31 التمٌز والتجدٌد فً اإلدارة العربٌة

 األردن -عّمان  شـهر 2022/9/1-2022/9/29 اإلدارة العصرٌة للمكاتب

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/9/4-2022/9/35 المالٌة والسٌاسات الكلً إدارةاإللتصاد

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/9/4-2022/9/8 الممارسات الحدٌثة فً إدارة الموارد البشرٌة 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/9/4-2022/9/8 غسٌل األموال األسالٌب الحدٌثة فً مكافحة

تحول من رضا العمٌل الى العمٌل السعٌد "االسٌر المهارات 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/9/4-2022/9/8 بالمإسسة"

 األردن -عّمان  أٌام  TOT 2022/9/15-2022/9/33 5أعداد المدربٌن 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/9/33-2022/9/15 والتطبٌكفنٌات إدارة التغٌٌر بٌن المٌادة 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/9/33-2022/9/15 النظم المحاسبٌة المحوسبة وإجراء الرلابة علٌها

?How To Be Creative 2022/9/22-2022/9/38 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/9/38-2022/9/22 اإلعتبارات المانونٌة التً تحكم صٌاغة العمود

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/9/38-2022/9/22 معاٌٌر التدلٌك الدولٌة

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/9/25-2022/9/29 إعداد وبناء الهٌاكل التنظٌمٌة وسٌاسات الموارد البشرٌة

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/9/25-2022/9/29 إستراتٌجٌةالفكر اإلستراتٌجً وأسالٌب المٌادة برإٌة 

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج صبتًبر دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 مصر  -الماهرة  أٌام  5 2022/9/4-2022/9/8 مهارات تمدٌم اإلستشارات المانونٌة

 مصر  -الماهرة  أٌام  5 2022/9/4-2022/9/8 مكافحة الحرٌك

 المغرب -الدار البٌضاء  أٌام  5 2022/9/4-2022/9/8 اإلدارٌة المرارات لدعم كؤداة المالً التحلٌل

ICT Application in Management 2022/9/8-2022/9/4 5  تاٌالند -بانكون  أٌام 

اعداد وكتابة التمارٌر والمذكرات الرسمٌة بمنهجٌة عالٌة 

 برٌطانٌا  -لندن  أٌام  5 2022/9/11-2022/9/15 وحدٌثة 

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام  CRM 2022/9/15-2022/9/11 5إدارة عاللات العمالء 

 تركٌا  -إسطنبول  أٌام  5 2022/9/11-2022/9/15 التخطٌط والمتابعة اإلدارٌة من منظور إستراتٌجً

 لبنان  -بٌروت   أٌام  5 2022/9/11-2022/9/15 مطبات العطاءات والمشترٌات

 لبنان  -بٌروت  أٌام  5 2022/9/18-2022/9/22 األسالٌب الكمٌة والنوعٌة  فً إدارة المستودعات

 تونس  -تونس  أٌام  5 2022/9/18-2022/9/22 إدارة اإلجتماعات وتنظٌم المإتمرات

HR -Business Partner 2022/9/29-2022/9/18 اإلمارات  -دبً   أسبوعان 

Measuring ROI in Learning & Development 2022/9/23-2022/9/21 اإلمارات  -دبً   ٌومان 

 تونس  -تونس  أٌام  Excel 2022/9/29-2022/9/25 5اإلحتراف فً إستخدام برنامج  

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام  5 2022/9/25-2022/9/29 شإون الموظفٌنالمهارات المانونٌة فً إدارة 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام  5 2022/9/25-2022/9/29 إستخدام الطرق الكمٌة فً إدارة الموارد البشرٌة

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ أكتىبردوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهران 2022/10/2-2022/12/1 المحاسبة الشاملة

 األردن -عّمان  شـهر 2022/10/2-2022/11/2 التمنٌات الفعالة إلدارة الموارد البشرٌة

 األردن -عّمان  شـهر 2022/10/2-2022/11/2 تنمٌة المهارات اإلدارٌة والمٌادة الفعالة

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/10/9-2022/10/20 اإلتجاهات الحدٌثة فً المحاسبة اإلدارٌة

 األردن -عّمان  أٌام  Mind Mapping 2022/10/13-2022/10/9 5الخرائط الذهنٌة  

Risk  Management 2022/10/13-2022/10/9 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/10/9-2022/10/13 المٌادٌةالحوكمة والمهارات 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/10/16-2022/10/20 المدٌر العالمً ومسإولٌة التغٌٌر والتطوٌر 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/10/16-2022/10/20 إدارة ومرالبة المخازن والمستودعات 

Contract Writing 2022/10/20-2022/10/16 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/10/23-2022/10/27 اإلدارة المالٌة والتحلٌل المالً 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/10/23-2022/10/27 التمٌز المإسسً فً إدارة المشترٌات

Identifying Training Needs 2022/11/10-2022/10/30 األردن -عّمان  أسبوعان 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/10/30-2022/11/3 إعداد الرواتب باستخدام الحاسوب

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/10/30-2022/11/3 عوامل النجاح فً تطبٌك اإلستراتٌجٌة

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج أكتىبر دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 تركٌا  -إسطنبول  أسبوعان 2022/10/2-2022/10/13 دور المحاسبة والتحلٌل المالً فً خدمة متخذي المرارات

 تركٌا  -إسطنبول  أسبوعان 2022/10/2-2022/10/13 المٌادة واإلبداع للمدراء

 مصر  -الماهرة   أسبوعان 2022/10/2-2022/10/13 لخدمة العمالءاإلعالم اإلجتماعً 

Knowledge Based Economy 2022/10/13-2022/10/2 مصر  -الماهرة   أسبوعان 

إدارة العاللات العامة من خالل متغٌرات العولمة وتكنولوجٌا 

 المغرب -الدار البٌضاء  أٌام  5 2022/10/9-2022/10/13 المعلومات

 المغرب -الدار البٌضاء  ٌومان 2022/10/11-2022/10/12 فً المطاع الحكومً  ROIلٌاس العائد على االستثمار 

لداخلً وتمٌٌم االداء المالً دارٌة والمالٌة والتدلٌك االرلابة اإل

 لبنان  -بٌروت  أٌام  5 2022/10/16-2022/10/20 داريواإل

 لبنان  -بٌروت  أٌام  5 2022/10/16-2022/10/20 تٌكٌت والبروتوكول الدولًفن اإل

 لبنان  -بٌروت  أٌام  5 2022/10/16-2022/10/20 إدارة الدوائر المانونٌة 

 إسبانٌا  -برشلونه  أٌام  5 2022/10/23-2022/10/27 تسوٌة الخالفات وفض النزاعات

Hotel Management 2022/10/27-2022/10/23 5  إسبانٌا  -برشلونه  أٌام 

Leadership in Public Services 2022/10/27-2022/10/23 5  مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام  5 2022/10/30-2022/11/3 مهارات االتصال وااللناع والتؤثٌر باالخرٌن

Human Resources& Development 2022/11/3-2022/10/30 5  مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام  5 2022/10/30-2022/11/3 السكرتارٌا وإدارة المكاتب

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ نىفًبردوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهران 2022/11/1-2022/12/29 واإللتصادٌةتنمٌة المهارات المالٌة 

 األردن -عّمان  شـهر  2022/11/1-2022/12/1 المعلومات وتكنولوجٌا المكتبات إدارة

 األردن -عّمان  شـهر  2022/11/1-2022/12/1 إدارة المكتبات الطبٌة 

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/11/6-2022/11/17 اإلتصال والمفاوضات اإلدارٌة

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/11/6-2022/11/10 االرشفة االلكترونٌة

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/11/13-2022/11/17 التدرٌبً النشاط وإدارة تخطٌط

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/11/13-2022/11/17 ( الصف الثانً )هندسة العملٌات االدارٌة والتنظٌمٌة 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/11/13-2022/11/17 إدارة المواد والدعم اللوجستً

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/11/13-2022/11/17 تطوٌر العملٌات اإلدارٌة بمفاهٌم بطالات األداء المتوازن

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/11/20-2022/11/24 حفظ الملفات والوثائك الرسمٌة اإللكترونٌة

Business Process Management 2022/11/24-2022/11/20 5  األردن -عّمان  أٌام 

االدارة المالٌة المتمدمة فً التحلٌل المالً واعداد الموازنات 

 أٌام  5 2022/11/20-2022/11/24 التمدٌرٌة

 األردن -عّمان 

 األردن - عّمان أٌام  5 2022/11/27-2022/12/1 تحلٌل النصوص المانونٌة 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/11/27-2022/12/1 أساسٌات اإلعالم اإلجتماعً

 األردن -عّمان  أسبوعان 2022/11/27-2022/12/8 تمٌٌم األداء المإسسً على أساس النتائج

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج نىفًبر دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 لبنان   -بٌروت  أٌام  5 2022/11/6-2022/11/10 فن إدارة الكوارث 

 لبنان  -بٌروت  أٌام  5 2022/11/6-2022/11/10 مهارات تنظٌم وإدارة العمل

 مصر  - الماهرة أٌام  5 2022/11/6-2022/11/10 اإلدارة بالمشاركة واتخاذ المرارت 

 مصر  -الماهرة  أٌام  5 2022/11/6-2022/11/10 الرٌادة واالبداع فً العمل

 تونس  -تونس  أٌام  5 2022/11/6-2022/11/10 الذكاء العاطفً لتنمٌة المهارات اإلدارٌة

 تونس  -تونس  أٌام  5 2022/11/6-2022/11/10 مهارات تنظٌم وإدارة العمل

 برٌطانٌا  -لندن  أٌام  5 2022/11/13-2022/11/17 للشٌكات والتوالٌع واالحتٌال المصرفًكشف التزوٌر والتزٌٌف 

 تركٌا  -إسطنبول   أٌام  5 2022/11/13-2022/11/17 األرشفة والسكرتارٌا اإللكترونٌة

Strategic Planning 2022/11/17-2022/11/13 5  تركٌا  -إسطنبول   أٌام 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور   أٌام  5 2022/11/20-2022/11/24 المهارات اإلدارٌة والمالٌة لإلدارات العلٌا 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور   أٌام  5 2022/11/20-2022/11/24 التحلٌل المالً للمٌزانٌات ولوائم الدخل

 المغرب  - الدار البٌضاء  أٌام  5 2022/11/20-2022/11/24 العاللات الدبلوماسٌة

 المغرب  -الدار البٌضاء   أٌام 5 2022/11/27-2022/12/1 اإلدارة اإلستراتٌجٌة وإعداد خطط العمل التنفٌذٌة لتطوٌر األداء

 اإلمارات  -دبً  أٌام  5 2022/11/27-2022/12/1 األسالٌب الكمٌة والنوعٌة  فً إدارة المستودعات 

 اإلمارات  -دبً  أٌام  ROI 2022/12/1-2022/11/27 5الشهادة االحترافٌة فً لٌاس العائد على االستثمار 

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخم األردٌ ديضًبردوراث شهر 

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 األردن -عّمان  شهور 3 2022/12/1-2023/3/1 المحاسب المانونً 

 األردن -عّمان  شهران 2022/12/1-2023/1/31 السكرتارٌا وتكنولوجٌا المعلومات 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/12/4-2022/12/8 المعلومات ومراكز المكتبات فً المعلومات تكنولوجٌا إستخدام

HR for Non-HR Managers 2022/12/8-2022/12/4 5 األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/12/4-2022/12/8 الجوانب المانونٌة لإلدارة اإللكترونٌة

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/12/4-2022/12/8 سعاف المتمدم اإل

Consulting Skills 2022/12/8-2022/12/4 5 األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/12/11-2022/12/15 تطوٌر أسالٌب العمل والبناء المإسسً 

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/12/11-2022/12/15 العاللات العامة ودورها فً رفع كفاءة المإسسة

HR Metrics, Analytics, and Dashboard 2022/12/33-2022/12/11 3 األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  اسبوعان 2022/12/18-2022/12/29 اإلتجاهات العصرٌة فً تدلٌك الحسابات

Professional Business Writing 2022/12/22-2022/12/18 5  األردن -عّمان  أٌام 

 األردن -عّمان  أٌام  5 2022/12/18-2022/12/22 األصول والمهارات المانونٌة والفنٌة فً التحمٌمات اإلدارٌة

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/12/25-2022/12/29 ( نظام التوثٌك الفهرسة والسجالت اإلدارٌة )

 األردن -عّمان  أٌام 5 2022/12/25-2022/12/29 الحدٌثة التمنٌات بإستخدام المدربٌن تدرٌب

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردٌ خارج ديضًبر دوراث شهر

 يكاٌ اإلنعقاد انًذة فترة اإلنعقاد انىرشت \انذورة 

 اإلمارات  -دبً  أٌام  5 2022/12/4-2022/12/8 المهارات المتكاملة فً إدارة سالسل التزوٌد واللوجستٌات

 اإلمارات  -دبً  أٌام  5 2022/12/4-2022/12/8 المراجعة اإللكترونٌة

 اإلمارات  -دبً  أٌام  Excel 2022/12/8-2022/12/4 5مهارات إستخدام الجداول الحسابٌة 

 مصر  -الماهرة  أٌام  5 2022/12/4-2022/12/8 تحلٌل البٌانات والمعلومات وإستخدام البرمجٌات الالزمة

 مصر  -الماهرة  أٌام  5 2022/12/11-2022/12/15 المرارات واتخاذ المشكالت تحلٌل فً الفعال المدٌر منهج

 تونس  -تونس  أٌام 5 2022/12/11-2022/12/15 الرضا الوظٌفً وعاللته بتموٌة الذات

Change Management 2022/12/15-2022/12/11 5 لبنان  -بٌروت  أٌام 

 لبنان  -بٌروت  أٌام 5 2022/12/11-2022/12/15 (الصف الثانً)المهارات االدارٌة والمٌادٌة لمدراء المستمبل 

 لبنان  -بٌروت  أٌام 5 2022/12/18-2022/12/22 عرض الموائم المالٌة الختامٌة تبعاً للتعدٌالت المحاسبٌة

 المغرب -الدار البٌضاء  أٌام 5 2022/12/18-2022/12/22 إدارة التؤمٌن على المشترٌات  

 المغرب -الدار البٌضاء  أٌام 5 2022/12/18-2022/12/22 اإلدارة المالٌة الناجحة

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 5 2022/12/18-2022/12/22 إدارة المشترٌات التحلٌلٌة 

 مالٌزٌا  -كوااللمبور  أٌام 5 2022/12/25-2022/12/29 المإشرات المالٌة واإلدارٌة لً لٌاس األداء الحكومً  

Principles of Financial Analysis 2022/12/29-2022/12/25 5 تركٌا  -إسطنبول   أٌام 

 تركٌا  -إسطنبول   أٌام 5 2022/12/25-2022/12/29 المحاسبة اإلدارٌة والتكالٌف

0200اىخطت اىتذريبيت ىيَزمش اىعاىَي ىعاً   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًذة انىرشت \انذورة  انًذة انىرشت \انذورة 

 أٌام 5 مكافحة غسٌل األموال أٌام 5 الودائع األساسٌة

 أٌام 5 التعامل الناجح مع عمالء البنن
تؤهٌل موظفً الخدمات المساندة فً 

 البنون التجارٌة
 أٌام 5

 أٌام 5 تمٌٌم أداء الموظفٌن فً البنون التجارٌة
إستراتٌجٌة جذب وإدارة الودائع 

 المصرفٌة
 أٌام 5

 أٌام 5 الرلابة الداخلٌة فً البنون أٌام 5 إنعاش المعلومات المصرفٌة والعامة

 أٌام 5 العملٌات المصرفٌة من منظور شمولً أٌام 5 التسوٌك المصرفً

 أٌام 5 إدارة الفروع المصرفٌة أٌام 5 دورة تؤسٌسٌة عن العمل فً البنون

 أٌام 5 المروض المتعثرة أٌام 5 الودائع المتمدمة

 منتجات ألسام الودائع فً البنون التجارٌة 

 )عملٌات الودائع(
 أٌام 5

دلٌل موظف البنن فً التعرف على 

 أسباب إعادة الشٌكات
 أٌام 5

 أٌام 5 أساسٌات العملٌات المالٌة المصرفٌة اإلسالمٌة
دلٌل موظف البنن فً أخاللٌات المهنة 

 المصرفٌة
 أٌام 5

 أٌام 5 والكمبٌالةالجوانب المانونٌة للشٌن  أٌام 5 طرق التموٌل فً المصارف االسالمٌة

 أٌام 5 التشرٌعات المصرفٌة
األسرار المئة لإلدارة الناجحة للفروع 

 المصرفٌة
 أٌام 5

 أٌام 5 دلٌل الموظف الجدٌد فً البنن أٌام 5 المهارات البٌعٌة فً الفروع المصرفٌة

 أٌام 5 المصرفًتحلٌل مخاطر اإلئتمان  أٌام 5 التعرٌف بالكفالة المصرفٌة وعناصرها الرئٌسٌة

0200دوراث وورشاث عَو خاصت باىبْىك واىَصارف   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًذة انىرشت \انذورة 

 أٌام 5 سالمة األغذٌة

 أٌام 5 المطهرات والمنظفات

 أٌام 5 نظم التفتٌش الحدٌث لألغذٌة

 أٌام 5 أمراض التسمم الغذائً

 أٌام 5 تحلٌل وفحص األغذٌة

نظام تحلٌل المخاطر وتحدٌد النماط الحرجة  

HACCP 
 أٌام 5

 أٌام 5 مسالخ الحٌوانات والطٌور

 أٌام 5 صحة اللحوم واألسمان والدواجن

 أٌام 5 المٌكروبٌولوجً وعلوم المعمل

 أٌام 5 مرالبة األغذٌة والمطابخ والعاملٌن

 أٌام 5 التخلص من النفاٌات

 أٌام 5 الصحٌة تطبٌك اإلشتراطات والممارسات

 أٌام 5 كٌمٌاء األغذٌة

 أٌام 5 مٌكروبٌولوجٌة األغذٌة

 أٌام 5 التسممات واألمراض الجرثومٌة الغذائٌة

 أٌام 5 تمنٌات حفظ األغذٌة

 أٌام 5 تكنولوجٌا الحلٌب ومشتماته

 أٌام 5 تكنولوجٌة صناعة الزٌت والمواد الدهنٌة

 أٌام 5 التكنولوجٌةالمظافات الغذائٌة والمعٌنات 

 أٌام 5 مرالبة جودة مصانع األغذٌة

0200دوراث خاصت في ٍجاه صحت اىغذاء واىتغذيت   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انىرشت \انذورة  انىرشت \انذورة 

 المفاهٌم العامة والتطبٌمات لنظام إدارة الجودة

(ISO900 1:2008) 
INTRODUCTION TO SIXSIGMA 

 التدرٌب المتمدم لتطوٌر مهارات ممثلً اإلدارة (ISO900 1:2008المدلك الدولً لنظام إدارة الجودة )

 المفاهٌم العامة والتطبٌمات لنظام الصحة و السالمة المهنٌة

 (OHSAS 1800 1:2007) 

تؤهٌل المختبرات وفما  المفاهٌمالعامةوالتطبٌماتلنظم

 (ISO 17025: 1999لمواصفة )

 الصحة و السالمة المهنٌةالمدلك الدولً لنظام 

(OHSAS 1800 1:2007) 

Business Continuity Management 

 (BCM) - BS25999 (Lead Auditor Training) 

 طرق و أدوات التحكم اإلحصائً للعملٌات

(Statistical Process Quality Control) 
 العرضٌةفحص الحوادث المفاجئة و

العامة والتطبٌمات لنظام إدارة سالمة الغذاء المفاهٌم 

(ISO22000:2005) 

 لبٌئٌة إعداد وتطوٌر خطة الصحة والسالمة ا

(HSE PLAN) 

المدلك الدولً لنظام إدارة سالمة الغذاء 

(ISO22000:2005) 

 تحلٌل المخاطر

 السالمة فً بٌئة العمل()خاص بالصحة و 

الحرجة فً  ط الضبطإٌجاد نمامبادئ تحلٌل المخاطر و

 (HACCPتصنٌع الغذاء )حلملت إنتاج و
 التشٌٌدفً البناء و السالمة

سالمة المعلومات المفاهٌم العامة والتطبٌمات لنظم إدارة و

 (ISMS 2700 1:2005وفما لنظام )
 , التجهٌزات واالستجابةئإجراءات الطوار

 المدلك العالمً لنظام إدارة وسالمة المعلومات وفما لنظام

 (ISMS 2700 1:2005) 

Security Management for Supply Chain  

(SMSC-ISO28001) (Awareness & 

Implementation) 

المفاهٌم العامة و التطبٌمات لنظم اإلدارة المتكاملة وفما 

 (ISO9000, 14000 & OHSAS 18000ألنظمة )

Security Management for Supply Chain 

 (SMSC-ISO28001) (lead Auditor) 

المدلك الدولً لنظام اإلدارة المتكاملة وفما ألنظمة 

(ISO9000, 14000 & OHSAS 18000) 

Social Accountability (SA8000)  

(Awareness & Implementation) 

SIXSIGMA GREEN BELT CERTIFICATE 

0200َت إدارة اىجىدة ظدوراث وورشاث عَو خاصت بأّ  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انىرشت \انذورة  انىرشت \انذورة 

Oil Dehydration & Desalination Welding Codes & Welding Qualifications 

Well Test Analysis  Pipe Drafting & Codes  

Natural Gas Processing  Oil Movement & Storage 

Occupational Safety & Health Evaluation 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 

  0200 واىغاسدوراث وورشاث عَو خاصت بشزماث اىْفط 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاالتتاإلهندسة  تنمٌة المهارات اإلدارٌة

 بناءة الهندس الموارد البشرٌة

 الحاسوبٌة الشبكات اإلدارة الصحٌة

 اإلعالم اإلجتماعً السجالت الصحٌة

 وإعداد البرنامج الشامل فً تؤهٌل إدارة المستشفٌات

 المدربٌن

 إدارة المبٌعات والتسوٌك السالمة المهنٌة

 التربٌة والرعاٌة الخاصة المحاسبة الشاملة

 التربٌة الخاصةإدارة مراكز  العاللات العامة

 السكرتارٌا وإدارة المكاتب إدارة المشارٌع

 اىذبيىٍاث اىتذريبيت 
 



 

 

 

 

 

 

اىتعييَيت واىَؤسساث باىجاٍعاث خاصت عَو وورشاث دوراث  
 انًذة انذورة / انىرشت

 أٌام  5 تحلٌل المحتوى الدراسً

 أسبوعان إستراتٌجٌات التعلم من منظور تطوٌري

 أٌام  5 اإلشراف التربوي

 أٌام  5 تطوٌر األداء وتحسٌن اإلنتاجٌة فً المإسسات التعلٌمٌة

 أسبوعان التخطٌط من منظور تطوٌري

 أسبوعان تدرٌب مدربً مسإولً التمنٌات

 أٌام 5 مجتمعات اإلدارة المدرسٌة

 أسبوعان إدارة الجودة الشاملة فً التعلٌم

 أٌام  5 تخطٌط النشاطات الصفٌة وإعداد أوراق العمل

 أٌام  5 البحوث اإلجرائٌة فً تطوٌر األداء

 أٌام 5 إستراتٌجٌات محّكات التفكٌر 

المهارات األدائٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً المإسسات 

 أٌام 5 الجامعٌة

 أٌام 5 تطوٌر رفع الكفاءة المإسسٌة إلدارة الخدمات التربوٌة

 أسبوعان عملٌات التعلمتوظٌف تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت فً 

 أسبوعان تحدٌد األهداف التعلٌمٌة والسلوكٌة

 أٌام 5 إستراتٌجٌات التفكٌر النالد

التغٌرات الالزمة فً أدوار أعضاء هٌئة التدرٌس فً 

 أٌام 5 الجامعات

 أسبوعان توجٌه عملٌات التعلم نحو إلتصاد المعرفة

 أسبوعان تدرٌب التعلم اإللكترونً

 أسبوعان الصفٌة من منظور تطوٌرياإلدارة 

 أسبوعان تخطٌط البٌئة التعلمٌة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انتعاقذيتانبرايج 

تفا  ٍعاىجهاث اىتي تزب  بذىل تْفيذها باالاىل بزاٍج تعاقذيت يتٌ تْسيقها وإلضافت ىيخطت اىسْىيت هْبا

 .ناُ اىَالئَيِ ىهااىَاّىفي اىشٍاتها واحتياجاتها اىتذريبيت وفقا ىَتطيبو

 انخصى انتشجيعي

يختيف ٍقذار اىخصٌ حس  اىذورة ويتٌ ٍْح خصٌ تشجيعي ىيجهاث اىتي تىفذ عذد ٍِ اىَشارميِ ىْفس 

 .عذد اىَزشحيِ ٍِ ّفس اىجهت

 خذياث إضافيت

تأٍيِ االستقباه في ي  حجىساث اىفْاد  ىيَشارميِ وقسٌ اىعالقاث اىعاٍت في اىَزمش عيى استعذاد ىتزت

 .اىَطار عْذ اىطي 

 نهتضجيم

 :ستشاراثاإلمت إىى اىَزمش اىعاىَي ىيتذري  ويزجى إرساه أسَاء اىَزشحيِ ىيَشار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تضذيذ انرصىوطريقت 

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

 (2/5100-126/051088ستشاراترقم )اإللحساب المركز العالمي للتدريب و حولة بنكية (1

 (Swift Code: arabjoax0126. ) الجبيهةفرع-البنك العربي 

(IBAN: JO56 ARAB 1260 0000 0012 6051 0885 10.) 

 ستشارات.اإلللتدريب وسم المركز العالمي شيك با(0

  ئتمان الخاصة بالمشارك أو الجهة المشاركة.بطاقة اإل (3

 نقدا. (4

اٌ  ًّ األردٌ -ع  

+962 6 5355516تلفون:   

 

اإلياراث -دبي   

+971508779183info@gc-uae.com 

انجزائر -انجزائر   
+213657332373 info@gc-algeria.com 

انضىداٌ -انخرطىو   
+249962028200info@gc-sudan.com 

 

يصر -انقاهرة   
+201003711515info@gc-egy.com 

نبناٌ -بيروث   
+96176321311info@gc-lebanon.com 

تركيا -إصطنبىل   
+905373307774info@gc-turkey.com 

يانيزيا  -كىاالنًبىر   
+60173508826info@gc-malaysia.com 

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

jordan.com-www.gc 

+962 79 7318303 

+962 79 5443566 

 

mailto:info@gc-algeria.com

