إدارة المشاريع

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/01/2016

بـرنـامـج تـدريبـي

Management &
PM-jeg-002 application of
engineering projects

إدارة المشاريع

 األردن- عمــان
amman-jordan
07-11/02/2016

بـرنـامـج تـدريبـي
Training Program

إدارة وتطبيــق المشـاريــع الهنـدسيــة

Projects management
PM-jeg-003 & engineering
supervision

إدارة المشاريع

 تـونـس- تـونـس
Tunisia - Tunisia
13-17/03/2016

برنامج تدريبي
Training Program

إدارة المشـروعـات واإلشـراف الهنـدسـي

إدارة المشاريع

 األردن- عمــان
amman-jordan
13-18/02/2016

برنامج تدريبي
Training Program

)PMP( الدورة التحضيرية المتحان

E-promotion of
CM-jeg-001 the public sector &
e-government services
Outstanding skills in
CM-jeg-002
customers service
CM-jeg-003 Marketing & sales

الدبلوم
DIPLOMA

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

 األردن- عمان
amman-jordan
10-14/01/2016

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

 تـركيـا- إسطنبول
Istanbul, Turkey
07-11/02/2016

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

 األردن- عمان
amman-jordan

Up to 6 months  أشهر6 لغاية

)05/03/2016(

Sales techniques &
CM-jeg-004 secrets of retaining
customers

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

 األردن- عمان
amman-jordan
05-09/03/2016

Excellence in services &
CM-jeg-005 customers satisfaction
measurement

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

 األردن- عمان
amman-jordan
27-31/03/2016

نوع النشاط
EVENT TYPE
بـرنـامـج تـدريبـي
Training Program
بـرنـامـج تـدريبـي
Training Program

Training Program
بـرنـامـج تـدريبـي
Training Program

الدبلوم
مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
الرمز
TRAINING EVENT
DIPLOMA
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
Code
إدارة المؤسسات
 األردن- عمان
دبلوم طويل
Medical & health
الصحية والمستشفيات
amman-jordan
MH-jeg-001 management
Long
Diploma
Up
to
6
months
أشهر
6
لغاية
Medical & Health
)13/03/2016(
Management
إدارة المؤسسات
Mini Professional MBA
 اإلمـارات العربية المتحـدة- دبي
ماجستير مهني
in Management of
الصحية والمستشفيات
Dubai - UAE
MH-gej-002 Medical Institutions &
Professional Master
Medical & Health
17-28/03/2016
Management
International Accreditation
33

Projects Management & Evaluation

تخـصص إدارة المشروعات
وتقييمها

الرمز
Code

TRAINING EVENT

الدبلوم
DIPLOMA

TD-jeg-001

Development of HR &
Training Specialist

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

Modern models of
إدارة التدريب والتطوير
TD-jeg-002 human resources capital
Training & Development
investment & TROI

التـرويـج اإللكتـرونـي لخـدمـات القطـاع العـام
والحكـومـة اإللكتـرونيـة
المهـارات المتميـزة فـي خـدمـة العمـالء
والمـراجعيـن

دبلوم طويل
Long Diploma
بـرنـامـج تـدريبـي

آذار
March

عنوان النشاط التدريبي

التسويق والمبيعات

فنـون البيـع وأسـرار المحـافظـة علـى العميـل

TD-jeg-003

Training &
TD-jeg-005 development
management

التميـز فـي الخـدمـة وقيـاس رضـا العمـالء

عنوان النشاط التدريبي

اإلدارة الطبية والصحية
:المـاجستيـر المهنـي المصغـر فـي
إدارة المـؤسسـات الصحيـة ومعـاييـر اإلعتمـاد

  PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Competency Based
Training (CBT)

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

Creativity & qaulity of
strategic training & its ef- إدارة التدريب والتطوير
TD-jeg-004 fect on the organizational Training & Development
development

TRAINING EVENT

3

شباط
February

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
 السودان- الخرطوم
برنامج تدريبي
Khartoum-Sudan
Training Program
24-28/01/2016
 األردن- عمــان
amman-jordan
21-25/02/2016

برنامج تدريبي
Training Program

 السودان- الخرطوم
Khartoum-Sudan
24-28/01/2016

ورشة عمل
Workshop

 تركيا- إسطنبول
Istanbul, Turkey
20-24/03/2016

برنامج تدريبي
Training Program

2

كانون الثاني
January

1

عنوان النشاط التدريبي

تأهيل أخصائي الموارد البشرية والتدريب
النمـاذج الحـديثـة لإلستثمـار فـي رأس المـال
TROI البشـري وقيـاس العـائـد مـن التـدريـب
تخطيـط التـدريـب المبنـي علـى الجـدارات
الـوظيفيـة
اإلبـداع والجـودة فـي التـدريب اإلستـراتيجـي
وأثـره علـى التطـويـر التنظيمـي

 األردن- عمان

دبلوم طويل
إدارة التدريب والتطوير
amman-jordan
Training & Development Up to 6 months  أشهر6  لغايةLong Diploma

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA
إدارة الجودة الشاملة
Eight factors of
ونماذج التميز
QM-jeg-001 sustainable quality
Quality & Excellence
management system
Models
إدارة الجودة الشاملة
ونماذج التميز
Internal
auditing
of
the
QM-jeg-002
Quality & Excellence
quality systesm
Models
الشاملة
إدارة الجودة
Development of
ونماذج التميز
QM-jeg-003 certified quality
Quality & Excellence
consultant (CQC)
Models
الرمز
Code

Medical & Health Management

TRAINING EVENT

Projects
Management

Commercial Management

course

Projects
Management

FIDIC إدارة العقـود والعقـود الهنـدسيـة

تخـصص اإلدارة التجارية

الرمز
Code

(PMP) Exam Prep

Projects
Management

Training Program

تخـصص اإلدارة
الطبية والصحية

PM-jeg-00٤

Projects
Management

Q1

Training & Development

Contracts management
PM-jeg-001 & engineering contracts
(FIDIC)

خـطــة الربـع األول

عنوان النشاط التدريبي

Quality & Excellence Models

نوع النشاط
EVENT TYPE

تخـصص التـدريـب والتطـويــر

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

TRAINING EVENT

تخـصص الجودة ونماذج التميز

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

الرمز
Code

إدارة التدريب والتطوير

)20/03/2016(

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

عنوان النشاط التدريبي

 األردن- عمــان
amman-jordan
24-28/01/2016

برنامج تدريبي
العـوامـل الثمـانيـة إلنشـاء نظـام إدارة الجــودة
Training Program
المستـدامـة

 األردن- عمــان
amman-jordan
07-11/02/2016

برنامج تدريبي
Training Program

تطبيقـات التـدقيـق الـداخلـي ألنظمـة الجـودة

 األردن- عمــان
amman-jordan
05-09/03/2016

برنامج تدريبي
Training Program

CQC تـأهيـل إستشـاري جـودة معتمـد
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 األردن- عمان
amman-jordan

دبلوم طويل
Up to 6 months  أشهر6  لغايةLong Diploma

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

Maintenance of pumps
TM-jeg-001 & compressors

إدارة الصيانة
Technical
Management

 األردن- عمان
amman-jordan
24-28/01/2016

برنامج تدريبي
Training Program

Planning & organizing
TM-jeg-002 maintenance works

إدارة الصيانة
Technical
Management

TRAINING EVENT

Practical applications in
TM-jeg-003 energy & oil Industry, & their
effects & technical risks

Teleccommunications
TM-jeg-004 systems & control
rooms

الرمز
Code

TRAINING EVENT

Developing &
LA-jeg-001 sharpening legal talents
Basic skills in verbal
LA-jeg-002
pleading
Model drafting of contracts
LA-jeg-003 & skills of administrative
investigation & committees
formation

35

نفط وغاز
Oil & Gas
إدارة الصيانة
Technical
Management

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA
الشؤون القانونية
Egal Affairs

األمن والسالمة

)20/03/2016(

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

الرمز
Code

تفعيــل الحـس األمنــي لمــوظفــي األمــن

 األردن- عمان
amman-jordan

دبلوم طويل
Up to 6 months  أشهر6  لغايةLong Diploma

تخطيـط وتنظيـم أعمـال الصيـانـة

)05/03/2016(

 األردن- عمــان
amman-jordan
20-24/03/2016

برنامج تدريبي
Training Program

 األردن- عمان
amman-jordan

دبلوم طويل
Up to 6 months  أشهر6  لغايةLong Diploma

التطبيقــات العمليــة فــي اعمــال الطـاقــة
والنفــط وتـأثيـراتهــا ومخـاطـرهــا الفنيــة

الشؤون القانونية
Egal Affairs

 األردن- عمان
amman-jordan
13-17/03/2016

Code of ethics &
HR-jeg-002
organizational work

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

Secretariat & office
HR-jeg-003 management

إدارة التدريب والتطوير
amman-jordan
Training & Development Up to 6 months  أشهر6 لغاية

Development of
HR-jeg-004 managerial skills of new
Employees

برنامج تدريبي
إدارة التدريب والتطوير
Sharm El Sheikh - Egypt
Training Program
Training & Development

HR-jeg-007

أنظمة االتصاالت وغرف التحكم

Persentation skills &
effective presentation

Integrated skills in
HR-jeg-008 Development of
supporting services

TRAINING EVENT

عنوان النشاط التدريبي

تنميـة وصقـل الملكـات القـانـونيــة

برنامج تدريبي
المهارات األسـاسيـة فـي المـرافعات الشفهية
Training Program
برنامج تدريبي
Training Program

الصيـاغـة النمـوذجيـة للعقـود ومهـارات
التحقيـق اإلداري وتشكيـل اللجـان

)21/02/2016(

دبلوم طويل
Long Diploma

 مصـر- شـرم الشيـخ

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

21-25/02/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
28/02-03/03/2016

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

 األردن- عمــان
amman-jordan
05-09/03/2016
 السودان- الخرطوم
Khartoum-Sudan
20-24/03/2016

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

 األردن- عمان
amman-jordan
27-31/03/2016

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

الدبلوم
DIPLOMA
اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد

ance (Purchases, Warehouses)

Logistics & Supply
Chains Management

التميز في إدارة األعمال وتحفيز الطاقات
اإلبداعية

 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
أخـالقيـات المهنـة وتنظيـم العمــل المـؤسسـي
Training Program
31/01/2016-04/02/2016
 األردن- عمان

Integrated skills in logistics

LSC-gej-001 management & customs clear-

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
EVENT TYPE
LOC.&TIMING
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training
Program
24-28/01/2016

الشؤون القانونية
Egal Affairs

برنامج تدريبي
Training Program

الرمز
Code

)20/03/2016(

 األردن- عمــان
amman-jordan
14-18/02/2016

 تـركيـا- أسطنبـول
Istanbul- Turkey
10-14/01/2016

Creativity skills &
HR-jeg-005 positive thinking in the
work environment
Creative secretariat
HR-jeg-006 & executive offices
management

عنوان النشاط التدريبي

صيـانـة المضخطـات والضـواغـط الهـوائيــة

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

السكرتاريا وإدارة المكاتب

تنميـة المهــارات اإلداريــة للمـوظفيــن الجــدد

برنامج تدريبي
Training Program

المهـارات اإلبـداعيــة والتفكيـــر اإليجــابــي
فـي بيئــة العمــل

برنامج تدريبي
Training Program

السكـرتـاريـا اإلبـداعيـة وإدارة المكـاتـب
التنفيـذيـة

برنامج تدريبي
Training Program

مهـارات العـرض واإللقـاء المـؤثـر

برنامج تدريبي
Training Program

المهارات المتكاملة في تأهيل الخدمات
المساندة

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
عنوان النشاط التدريبي
EVENT TYPE
LOC.&TIMING
 األردن- عمان
المهـارات المتكـاملـة فـي اإلدارة اللـوجستيـة
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program ) مستـودعـات،والتخليـص الجمـركـي (مشتـريـات
17-21/01/2016

 األردن- عمان
Management & planning of اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد
برنامج تدريبي
amman-jordan
Logistics & Supply
LSC-jeg-002 Purchases under the global
Training Program
competition
Chains Management 31/01/2016-04/02/2016

إدارة وتخطيــط المشتـريــات فــي ظــل
المنـافســة العـالميــة

اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد
Slow-moving
LSC-jeg-003 inventory & its remedy Logistics & Supply
Chains Management
mechanisms

 األردن- عمان
amman-jordan
21-25/02/2016

برنامج تدريبي
Training Program

المخـزون السلعـي الـراكـد وآليـات عـالجـه

Integrated skills in
LSC-jeg-004 Purchases planning &
studying tenders

اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد

 مصـر- القـاهـرة
Cairo - Egypt
13-17/03/2016

برنامج تدريبي
Training Program

المهـارات المتكـاملـة فـي تخطيـط الشـراء
ودراسـة العطـاء

Logistics & supply
LSC-jeg-005 chains management
(Purchase & storage)

اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد

Logistics & Supply
Chains Management

 األردن- عمان
amman-jordan

دبلوم طويل
Logistics & Supply Up to 6 months  أشهر6  لغايةLong Diploma
Chains Management
)27/03/2016(

اإلدارة اللوجستية وسالسل اإلمداد
)(الشراء والتخزين

Human Resources Development

األمن والسالمة
Security & Safety

برنامج تدريبي
Training Program

Excellence in business adHR-gej-001 ministration & motivation
of creative capabilities

عنوان النشاط التدريبي

Logistics & Supply Chains Management

األمن والسالمة
Security & Safety

 األردن- عمــان
amman-jordan
14-18/02/2016

المنطـومــة المتكـامـلــة للتخطيــط األمنــي
اإلستـراتـيجـي وتقيميهــا

نوع النشاط
EVENT TYPE

تخـصص التنمية البشرية

برنامج تدريبي
Training Program

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

TRAINING EVENT

تخـصص اإلدارة اللوجستية وسالسل االمداد

 األردن- عمــان
amman-jordan
10-14/01/2016

Security & Safety

األمن والسالمة
Security & Safety

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

الرمز
Code

عنوان النشاط التدريبي

Technical Management

SS-jeg-003 Security & Safety

نوع النشاط
EVENT TYPE

Egal Affairs

Activation of the
SS-gej-002 security sense of the
security staff

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

تخـصص األمن والسالمة

Integrated system of
SS-jeg-001 the strategic security
planning & its evaluation

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

تخـصص اإلدارة الفنية والتقنية

TRAINING EVENT

تخـصص الشؤون القانونية

الرمز
Code

34

 األردن- عمان
amman-jordan
14-18/02/2016

ورشة عمل
Workshop

المحاسبة والتحليل المالي
Financial Accounting
& Auditing

 األردن- عمان
amman-jordan
14-18/02/2016

برنامج تدريبي
Training Program

حسابات النفط في مصافي التكرير

التدقيق والرقابة
Audit and Control

 األردن- عمان
amman-jordan
22-26/02/2016

برنامج تدريبي
Training Program

الضـوابــط الـداخليــة لألنظمــة المحـوسبــة
COBIT

 األردن- عمان
amman-jordan
13-17/03/2016
 األردن- عمان
amman-jordan

برنامج تدريبي
Training Program

المحـاسبـة وتصميـم القـوائـم المـاليـة
باستخـدام الحـاسـوب

Oil accounts in the
AC-jeg-003
refineries
Control Objectives for
AC-jeg-004 Information & Related
Technology (COBIT)
Financial accounting

المحاسبة والتحليل المالي
Financial Accounting
statements using computer
& Auditing

AC-jeg-005 & design of financial

Financial Planning ,
AC-jeg-006 Financial analysis &
Preparing budegets
Auditing & financial
AC-jeg-007
control

المحاسبة والتحليل المالي
Financial Accounting Up to 6 months  أشهر6 لغاية
& Auditing
)13/03/2016(
التدقيق والرقابة
Audit and Control

Application of
AC-jeg-008 Electronic Clearing
House (ECH)

المحاسبة والتحليل المالي
Financial Accounting
& Auditing
Effeciency of financial
المحاسبة والتحليل المالي
& the preparation
AC-jeg-009 planning
of budgets in accordance with Financial Accounting
& Auditing
the performance indicators

New approaches in
AC-jeg-010
Accounting review
Technical analysis
AC-jeg-011 & management of
investment portfolios

الرمز
Code

TRAINING EVENT

Capital adequacy in
FOM-jeg-001 accordance with Basel III
FOM-jeg-002

Marine Insurance &
cargo Insurance

التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات

دبلوم طويل
Long Diploma

التدقيق والرقابة المالية

)13/03/2016(
 ليبيـا- طـرابلـس
برنامج تدريبي
Tripoli - Libya
Training Program
20-24/03/2016
 مـاليـزيـا- كـوااللمبــور
برنامج تدريبي
Kuala Lumpur - Malaysia
Training Program
27-31/03/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
24-28/01/2016

تطبيقــات المقـاصــة اإللكتـرونيـة

المحاسبة والتحليل المالي
 مصـر- القـاهـرة
برنامج تدريبي
Cairo - Egypt
Financial Accounting
Training Program
& Auditing
31/01/2016-04/02/2016

التحليـل الفنـي للمحـافــظ اإلستثمـاريــة
وإدارتهـا

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA
إدارة العمليات المصرفية
ومخاطرها الفنية

Financial operations
management

التأمين وإعادة التأمين
insurance and
re-insurance

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/01/2016

برنامج تدريبي
Training Program

تخطيـط الحمـالت اإلعـالنيـة المـؤثــرة

 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
31/01/2016-04/02/2016

تحرير وكتابة الخبر الصحفي

العالقات العامة واإلعالم
Relations

عنوان النشاط التدريبي

 مصـر- شـرم الشيـخ
Informative
العالقات العامة واإلعالم
برنامج تدريبي
PIR-jeg-003 communication skills & Public & International Sharm El Sheikh - Egypt
مهـارات اإلتصــال اإلخبــاري والعـالقــات العـامــة
Training
Program
Relations
public relations
21-25/02/2016

Practical applications
PIR-jeg-004 in public relations &
media editing

العالقات العامة واإلعالم
Public & International
Relations

 األردن- عمان
amman-jordan
20-24/03/2016

برنامج تدريبي
Training Program

الدبلوم
DIPLOMA

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

Advance leadership
LLP-jeg-001 skills (Professional
CEO)

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
Create Leaders & Strategies

 تـركيـا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
10-14/01/2016

ورشة عمل
Workshop

Strategic planning,
smart governonance,
LLP-jeg-002
& electronic
transformation

القيادة والتخطيط
 اإلمـارات العـربيـة المتحـدة- دبـي
برنامج تدريبي
اإلستراتيجي
Dubai - UAE
Training Program
Create Leaders & Strategies 31/01/2016-04/02/2016

الرمز
Code

TRAINING EVENT

القيادة والتخطيط
Strategic & operational
اإلستراتيجي
LLP-jeg-003 planning of the first &
Create Leaders & Strategies
second line leaders

التطبيقـات العمليـة فـي العـالقـات العـامـة
والتحـريـر الصحفـي

عنوان النشاط التدريبي

الخبيـر المتميز فـي اإلدارة التنفيـذيـة
التخطيـط اإلستـراتيجـي والحـوكمـة الـذكيـة
والتحـول اإللكتـرونـي

 تـركيـا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
07-11/02/2016

برنامج تدريبي
Training Program

التخطيـط اإلستـراتيجـي والتشغيلـي لقيـادات
الصـف األول والثـانـي

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
Create Leaders & Strategies

 األردن- عمان
amman-jordan
28/02-03/03/2016

برنامج تدريبي
Training Program

مهارات تفويض المهام إلعداد وتنمية
الصف الثاني

The Three Qualities
القيادة والتخطيط
of the Competent
اإلستراتيجي
LLP-jeg-005 Manager & Creative
Create Leaders & Strategies
Leadership
Modern leaderships forum
entitled “organizational
القيادة والتخطيط
development
in
اإلستراتيجي
LLP-jeg-006 accordance with the top
Create
Leaders & Strategies
management strategies &
decisions”

 المملكة- الرياض
العربية السعودية
Riyadh - KSA
05-09/03/2016

برنامج تدريبي
ثـالثيـة المـديـر الجـديـر وجـودة اإلبـداع القيـادي
Training Program

Delegation skills to
LLP-jeg-004 prepare & develop the
second line staff

عنوان النشاط التدريبي

 األردن- عمان
برنامج تدريبي
III كفـايـة رأس المـال وفــق مقـررات بـازل
amman-jordan
Training Program
21-25/02/2016
 األردن- عمــان
برنامج تدريبي
amman-jordan
تـأمينــات نقــل البضـائـع والتـأميـن البحـري
Training Program
28/02-03/03/2016
 األردن- عمــان
مخـاطـر التمـويـل اإلسالمي ودراسـة اإلئتمـان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
ودورهـا فـي إتخـاذ القـرارات
05-09/03/2016
 األردن- عمــان
إبـرام وتحليـل عقـود التـأميـن الطبـي وتـأمينـات برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program اإلعـادة الطبيـة وفـق نظـام التكـافـل االسـالمـي
27-31/03/2016

العالقات العامة واإلعالم
Public & International
Relations

Editing & writing media
PIR-jeg-002
Public & International
news

كفـاءة التخطيــط المـالـي وإعــداد الميـزانيــات
وفـق مـؤشــرات األداء
اإلتجـاهـات الحـديثـة فـي مـراجعـة وفحـص
الحسـابـات

Medical insurance contracts التأمين وإعادة التأمين
insurance and
Re-insurance (TAKAFUL)
re-insurance
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Up to 6 months  أشهر6 لغاية

دبلوم طويل
Long Diploma

برنامج تدريبي
Training Program

التدقيق والرقابة
Audit and Control

Islamic Fincance Risks & المصرفية اإلسالمية
FOM-jeg-003 Credit Research role in
islamic Banking
Decision Making
FOM-jeg-004 analysis & run-off medical

 األردن- عمان
amman-jordan

الـدور الـرقـابـي فـي الحـد مـن المخـالفـات المـاليـة
مـن خـالل قيـاس مـؤشـر المخـاطـر الـرئيسيـة

نوع النشاط
EVENT TYPE

LLP-jeg-007 Create a leader

 تـركيـا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
27-31/03/2016

ملتقى
Forum

 تـركيـا- إسطنبول
القيادة والتخطيط
دبلوم طويل
Istanbul- Turkey
اإلستراتيجي
Up to 6 months  أشهر6  لغايةLong Diploma
Create Leaders & Strategies
)21/02/2016(

Public & International Relations

التدقيق والرقابة
Audit and Control

Planning effective
PIR-jeg-001 advertisement
campaigns

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

Create Leaders & Strategies

The Control role in minimizing
the financial violations through
the measurement of main risks
indicator

تطبيقات المحاسبة اإلدارية في المصارف
والمؤسسات المالية

الدبلوم
DIPLOMA

تخـصص العالقات العامة والدولية

التدقيق والرقابة
Audit and Control

TRAINING EVENT

تخـصص التكوين القيادي واإلستراتيجيات

Administrative accounting
AC-jeg-001 applications in banks &
financial institutions

AC-jeg-002

الرمز
Code

عنوان النشاط التدريبي

Banks, Risk Management & Insurance

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
EVENT TYPE
LOC.&TIMING
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
10-14/01/2016

Financial Accounting & Auditing

الدبلوم
DIPLOMA

تخصص المحاسبة المالية والتدقيق

TRAINING EVENT

تخـصص المصارف وإدارة
المخاطر والتأمين

الرمز
Code

ملتقـى القيـادات الحـديثـة تحـت عنـوان
" التطـويـر المـؤسسـي وفـق إستـراتجيـات
" وقـرارات القيـادة العليـا
التكوين القيادي
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ّ
 عرفة الحوكمةOECD منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
ُ
بأنها «مجموعة مــن العالقات فيما بين القائمين على

Integrated Skills
تخطيط وإدارة الموارد البشرية
MPP-jeg-002 in Development of
M.P Planning &
administration & Personnel
Management
department skills

 ليبيـا- طـرابلـس
Tripoli - Libya
14-18/02/2016

المهـارات المتكـاملـة فـي تنميـة مهـارات مسـؤولـي برنامج تدريبي
Training Program
الشـؤون اإلداريـة وشـؤون المـوظفيـن

إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم
 بحكم إنها تبين اآللية التي توضح من،»من المساهمين
خاللها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك األهداف
ومراقبة تحقيقها وبالتالي فإن الحوكمة الجيدة هي التي
ُ
لكل من المجلس واإلدارة التنفيذية الحوافز المناسبة
ٍ توفر
للوصول إلى األهــداف التي تصب في مصلحة المؤسسة
وتــســهــل إيــجــاد عملية مــراقــبــة فــعــالــة وبــالــتــالــي تساعد

تخطيط وإدارة الموارد البشرية
Istanbul- Turkey
M.P Planning &
Up to 6 months  أشهر6 لغاية
Management

دبلوم طويل
Long Diploma

Preparation of HR
MPP-jeg-004 Policies & Organization
Structures

 المغـرب- مـراكـش
تخطيط وإدارة الموارد البشرية
Marrakech - Morocco
M.P Planning &
Management
13-17/03/2016

ورشة عمل
Workshop

االقــتــصــاديــات المتقدمة والناشئة خــال العقود القليلة
 خاصة في أعقاب اإلنهيارات اإلقتصادية واألزمات،الماضية
المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا
،الالتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين
وكذلك ما شهده اإلقتصاد األمريكي مؤخرا من انهيارات
 وتزايدت أهمية الحوكمة،2002 مالية ومحاسبية خالل عام
نتيجة إلتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم

نوع النشاط
EVENT TYPE

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/01/2016

برنامج تدريبي
Training Program

كتـابـة التقـاريـر الفنيـة لمـوظفـي مـركـز تقنيـة
المعلـومـات واإلتصـاالت

تكنولوجيا المعلومات
Information Technology

 األردن- عمان
amman-jordan
07-11/02/2016

برنامج تدريبي
Training Program

إدارة امـن وحمـايـة المعلـومـات
ISM والشبكـات

Evidence Operating
تكنولوجيا المعلومات
IT-jeg-003 Systems of Information
Information Technology
System ITIL

 األردن- عمان
amman-jordan
20-24/03/2016

برنامج تدريبي
Training Program

أدلـة األنظمـة التشغيليـة لنظـم
 والـتدقيـق عليهــاITIL المعلـومـات

الدبلوم
DIPLOMA

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

اإلدارة المدرسية
Schools
Management

 األردن- عمان
amman-jordan

TRAINING EVENT

Technical reports writing for
تكنولوجيا المعلومات
IT-jeg-001 the information technology &
Information Technology
communications center staff

IT-jeg-002

Information Security
Management (ISM)

عنوان النشاط التدريبي

الرمز
Code

TRAINING EVENT

Developmental
LM-jeg-001 strategic planning

Up to 6 months  أشهر6 لغاية

دبلوم طويل
Long Diploma

الدبلوم
DIPLOMA

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

اإلدارة المحلية
والتنموية
Local &
Developmental
Management

 األردن- عمان
amman-jordan

)05/03/2016(

Up to 6 months  أشهر6 لغاية

)14/02/2016(

دبلوم طويل
Long Diploma

عنوان النشاط التدريبي

اإلدارة المدرسية

عنوان النشاط التدريبي

التخطيط اإلستراتيجي التنموي

School Management

TRAINING EVENT

Developmental Strategic
Planning

الرمز
Code

SM-jeg-001 School management
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 إدارة:المـاجستيـر المهنـي المصغـر فـي
المـوارد البشـريـة والتطـويـر المـؤسسـي

تخـصص اإلدارة
المدرسية

.النمو اإلقتصادي

الربـع الثاني

إعـداد وبنـاء سيـاسـات المـوارد البشـريـة
والهـياكـل التنظيميـة

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

الرمز
Code

الدبلوم
DIPLOMA

إدارة الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة

اإلقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على
الشركات الخاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من

Q2 خطة

)21/02/2016(

 ليبيـا- طـرابلـس
تخطيط وإدارة الموارد البشرية
ماجستير مهني
Mini Master in: Human
Tripoli - Libya
Resources
Management
&
M.P
Planning
&
MPP-jeg-005
Professional
Organizational Development
Management
27/03/2016- 07/04/2016
Master

.المؤسسة على إستغالل مواردها بكفاءة
وقـ ــد ظ ــه ــرت ال ــح ــاج ــة إلـ ــى الــحــوكــمــة ف ــي ال ــع ــدي ــد من

 تـركيـا- إسطنبول

Human resources
MPP-jeg-003 management &
manpower planning

التخطيـط الـوظيفـي وآليـات رسـم وتصميــم
المســار الــوظيفــي

Information Technology &
Communications

برنامج تدريبي
Training Program

Human Resources & Manpower Management

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/01/2016

عنوان النشاط التدريبي

تخـصص التخطيط
اإلستراتيجي التنموي

The need for the governance arose in many advanced
& emerging economics during the few last decades,
especially in the wake of the economic recessions
& financial crisis witnessed by a number of Far East
countries, Latin America & Russia during the nineties of
the twenty century, as well as the financial & accounting
smash experienced by the US economy in 2002. The
governance importance increased as a result of the
orientation of many countries to the transformation
to the capital economic systems which heavily
depend on the private companies to
achieve high & continuous rates of
economic growth.

نوع النشاط
EVENT TYPE

تخـصص إدارة الموارد البشرية والقوى العاملة

GOVERNANCE
The Organization for Economic Cooperation &
Development (OECD) defined governance as «a set of
relationships among the company s management,
board of directors & shareholders & other shareholders»,
as it shows the mechanism that explains the goals of
the organization & the means to achieve such goals,
& controls their achievement. Therefore, the good
governance provides the board of directors & the
executive management with the suitable incentives
that are in the interest of the organization & facilitate
the development of an effective control process helping
the organization utilizes its resources efficiently.

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

TRAINING EVENT

تخـصص تكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت

الحـوكمـــة

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA
Career planning & career تخطيط وإدارة الموارد البشرية
M.P Planning &
MPP-jeg-001 path
Management
الرمز
Code
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