نوع النشاط
EVENT TYPE

المهارات اإلدارية والسلوكية

 األردن- عمان

Management and Behavior
Skills

amman-jordan
03-07/04/2016

Effective Managing your المهارات اإلدارية والسلوكية
HR-jeg-010
Management and Behavior
Boss & Subordinates
Skills

 األردن- عمان
amman-jordan
10-14/04/2016

برنامج تدريبي
Training Program

 ليبيـا- طـرابلـس
Tripoli - Libya
01-05/05/2016

تطبيقـات الـذكـاء اإليجـابـي فـي بيئـة العمــل
المـؤسسـي

برنامج تدريبي
Training Program

برنامج تدريبي
Training Program

الضغـوط اإلداريــة وأثـرهـا علـى أداء المـوظـف
البـرنـامـج التخصـصــي المتـكــامـــل فـي مهــــارات
الســـــكـــرتــــاريــــا وإدارة المـــــكـــــاتــــــــب واألرشــــفـــــة
) Ms Outlook ( وتطبيقـاتهـا باستخـدام بـرمجيـة

 األردن- عمان
amman-jordan
15-19/05/2016

برنامج تدريبي
Training Program

Preparing & writing
المهارات اإلدارية والسلوكية
HR-jeg-016 reports, letters, &
Management and Behavior
Skills
administrative memos

 األردن- عمان
amman-jordan
22-26/05/2016

إعــداد وكتـابــة التقـاريــر والخطـابــات والمـذكــرات برنامج تدريبي
Training Program
اإلداريــة

HR-jeg-017

 األردن- عمان
برنامج تدريبي
Teamwork & knowledge المهارات اإلدارية والسلوكية
amman-jordan
Management and Behavior
Training
Program
exchange
29/05/2016-02/06/2016
Skills

Decision Making &
HR-jeg-018
Problem Solving Skills
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قيادات الصف الثاني واإلشراف

The leaders of the second
row and supervision

 األردن- عمان
amman-jordan
05-09/06/2016

برنامج تدريبي
Training Program

TD-jeg-008

بنـاء الخـريطـة الـذهنيـة لتـوليـد األفكـار
اإلبـداعيـة
تخطيـط الـوقـت واألولـويــات وإدارة عمليــات
اإلتصــال

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

E-training systems management &
إدارة التدريب والتطوير
operation in accordance with the
Training
& Development
modern management standards

Competencies based
إدارة التدريب والتطوير
TD-jeg-009 Training needs Analysis &
Training & Development
planning

السكـرتـاريــا اإللكتـرونيـة ودورهـا الهـام فـي
المكـاتـب

Time & Periority planning, المهارات اإلدارية والسلوكية
Management and Behavior
HR-jeg-015 & Communication
Skills
processes management

Management and Behavior
Skills

Total quality management

فـن التعـامـل مـع الـرؤسـاء والمـرؤوسيـن

برنامج تدريبي
Training Program

المهارات اإلدارية والسلوكية

Empowerment plan strategies
إدارة التدريب والتطوير
in accordance with the modern
Training
& Development
training methodologies

systems

 تركيا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
08-12/05/2016

Building the mental
HR-jeg-014 map to generate
creative ideas

TD-jeg-006

الدبلوم
DIPLOMA

TRAINING EVENT

TD-jeg-007 application in the training

 اإلمـارات العـربيـة المتحـدة السكرتاريا وإدارة المكاتب- دبـي
important Role of
برنامج تدريبي
التنفيذية
Dubai - UAE
HR-jeg-011 Electronic secretariat in Secretary and excutive offices
Training Program
17-21/04/2016
the offices
management
 األردن- عمان
employee's performance المهارات اإلدارية والسلوكية
برنامج تدريبي
amman-jordan
HR-jeg-012 under Administrative
Management and Behavior
Training Program
pressures
Skills
24-28/04/2016
The integrated specialized
program in the secretariat
السكرتاريا وإدارة المكاتب
skills, office management,
التنفيذية
HR-jeg-013 archiving, & their
Secretary and excutive offices
application by using MS
management
Outlook

الرمز
Code

عنوان النشاط التدريبي

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

6

أيار
May

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

 اليـونــان- أثينـا

برنامج تدريبي
Training Program

Athens - Greece

quality management system

إدارة الجودة الشاملة
ونماذج التميز
Quality & Excellence Models

Organizational Development
based on the European
Foundation for Quality
Management (EFQM)

إدارة الجودة الشاملة
ونماذج التميز
Quality & Excellence Models

Ongoing improvement
QM-jeg-006
techniques

إدارة الجودة الشاملة
ونماذج التميز
Quality & Excellence Models

QM-jeg-007 Good Manufacturing
Practices (GMP)

إدارة الجودة الشاملة
ونماذج التميز
Quality & Excellence Models

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA
إدارة المشاريع
Projects
Management
إدارة المشاريع
Projects
Management

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
 ليبيـا- طـرابلـس
برنامج تدريبي
Tripoli - Libya
Training
Program
09-14/04/2016
 مـاليـزيـا- كـواللمبـور
برنامج تدريبي
Kuala Lumpur - Malaysia
Training
Program
22-26/05/2016

TRAINING EVENT
Development of senior

QM-jeg-004 certified auditors for the total
QM-jeg-005

الرمز
Code

PM-jeg-004

TRAINING EVENT

(PMP) Exam Prep

course

The maintenance in

العمـل الجمـاعــي وتبـادل المعــرفـــة

PM-jeg-005 accordance with the value

تكنيك تشخيص حل المشكالت وإتخاذ القرارات

PM-jeg-006 & reparation materials in the

engineering concept

Treatment of fissures & cracks
concrete structures

إدارة المشاريع

Projects
Management

نيسان
April

4

عنوان النشاط التدريبي

إستـراتيجيـات خطـة التمكيـن وفـق منهجيـات
التـدريـب الحـديثــة

03-07/04/2016
 تركيـــا- إسطنبول
برنامج تدريبي
تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملـة فـي نظـم
Istanbul- Turkey
Training Program
التـدريـب
24-28/04/2016
 المملكة العربية السعودية- برنامج تدريبي جـدة
إدارة وتشغيــل أنظمـة التـدريـب اإللكتـرونـي
jeddah - KSA
Training Program
وفـق معـاييـر اإلدارة الحـديثـة
15-19/05/2016
 اإلمـارات العـربيـة المتحـدة- دبـي
برنامج تدريبي
تخطيـط وتحليـل اإلحتيـاجـات التـدريبيـة الحـديثـة
Dubai - UAE
Training Program
وفـق مفهـوم الجـدارات
22-26/05/2016
مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
 تركيـــا- إسطنبول
برنامج تدريبي
Istanbul- Turkey
Training
Program
10-14/04/2016
 تـايلنــد- بانكـوك
ورشة عمل
Bangkok - Thailand
Workshop
24-28/04/2016
 األردن- عمــان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
08-12/05/2016
 األردن- عمــان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
22-26/05/2016

الرمز
Code

5

 تركيـــا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
05-09/06/2016

عنوان النشاط التدريبي

تـأهيـل كبـيـر مـراجعيـن معتمـد لنظـام إدارة
الجـودة الشـاملـة
تنظيـم وتطـويـر شبكـة العمـل المـؤسسـي
EFQM وفــق نمــوذج التميز األوروبـي
أدوات التحسيـن المستمــر
GMP ممـارسات التصنيـع الجيـد
عنوان النشاط التدريبي

)PMP( الدورة التحضيرية المتحان
الصيـانـة وفقـا لمفهـوم هنـدســة القيمـة
Value Engenering

برنامج تدريبي
معـالجـة الشــروخ والتشققــات ومـواد التـرميــم
Training Program
فـي المنشـآت الخـرسـانيـة

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

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

حزيران
June

Training & Development

الدبلوم
DIPLOMA

Developmental
Strategic Planning

اإلتجـاهـات الحـديثـة والتنظيمـيـة فـي اإلدارة
المحليــة والبلـديــة

Q2

Quality & Excellence Models

برنامج تدريبي
Training Program

Developmental
Strategic Planning

 األردن- عمان
amman-jordan
01-05/05/2016

خطة الربـع الثاني

تخـصص التـدريـب والتطـويــر

Positive intelligence
applications in the
HR-jeg-009 organizational work
environment

اإلدارة المحلية
والتنموية

عنوان النشاط التدريبي

تخـصص الجودة ونماذج التميز

TRAINING EVENT

نوع النشاط
EVENT TYPE

تخـصص إدارة
المشروعات وتقييمها

الرمز
Code

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

Human Resources Development

Modern &
organizational trends
LM-jeg-02
in local & municipals
management

الدبلوم
DIPLOMA

تخـصص التخطيط
اإلستـراتيجي التنموي

TRAINING EVENT

تخـصص التنمية البشرية

الرمز
Code

الدبلوم التـدريبي

مكان وتاريخ االنعقاد

نوع النشاط

إدارة الصيانة
Technical
Management

 تـونـس- تـونـس
Tunis - Tunisia
17-21/04/2016

برنامج تدريبي
Training Program

Programmed logical
TM-jeg-006
control PLC S7 300/400

إدارة الصيانة
Technical
Management

 األردن- عمان
amman-jordan
01-05/05/2016

برنامج تدريبي
PLC S7 300 / 400 التحكـم المنطقـي المبـرمــج
Training Program

TM-jeg-007 Fiber optics

إدارة الصيانة
Technical
Management

Painting & corrossion
TM-jeg-005 resistance

TRAINING EVENT

Legal interpretatin
LA-jeg-004 principles & legal
memos writing

الدبلوم
الشؤون القانونية
Egal Affairs

 مـاليـزيـا- كـواللمبـور
برنامج تدريبي
Kuala Lumpur - Malaysia
Training Program
15-19/05/2016

مكان وتاريخ االنعقاد

نوع النشاط

 مصــر- شـرم الشيـخ
برنامج تدريبي
Sharm El Sheikh - Egypt
Training Program
03-07/04/2016

الشؤون القانونية
Egal Affairs

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/04/2016

برنامج تدريبي
Training Program

International
commercial arbitratin

الشؤون القانونية
Egal Affairs

 األردن- عمان
amman-jordan
15-19/05/2016

برنامج تدريبي
Training Program

Contracts Formulation
LA-jeg-007
& Legal memos

الشؤون القانونية
Egal Affairs

Woman social & civil
LA-jeg-008 rights empowerment &
personal status law

الشؤون القانونية
Egal Affairs

Commercial law &
LA-jeg-005
intelectual property
LA-jeg-006

43

 مصر- القاهرة
برنامج تدريبي
Cairo - Egypt
Training Program
29/05/2016-02/06/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
05-09/06/2016

برنامج تدريبي
Training Program

عنوان النشاط التدريبي

الطـالء ومقـاومــة التـآكــل

األليـاف الضـوئيـــة

Effective selling
CM-jeg-007 operations & their role in
achieving competitiveness

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

Sales Analysis & customers

برنامج تدريبي
Training Program

ّ
العمليــات البيعيـــة الفعالـــة ودورهـــا فـــي
تحقيـــق التنافسيـــة

 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
29/05/2016-02/06/2016

تحليـل المبيعــات وتقنيـات قيـاس رضـا العمــالء
وأثـره علـى رضـى المشتــرك

 األردن- عمان
amman-jordan
08-12/05/2016

measurement
CM-jeg-007 satisfaction
techniques & its effect on the

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

Developing marketing
CM-jeg-007 techniques & effective
selling skills

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

 مصر- القاهرة
Cairo - Egypt
05-09/06/2016

برنامج تدريبي
Training Program

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

إدارة المؤسسات
الصحية والمستشفيات
Medical & Health
Management

 األردن- عمان
amman-jordan
10-14/04/2016

client satisfaction

الرمز
Code

TRAINING EVENT

Quality of health services
& rehabilitation for the
MH-jeg-003 application of international
reliability standards in
health institutions

staff nurses
MH-jeg-004
Development Program
MH-jeg-005

Controlling infection &
medical wastes

الرمز
Code

TRAINING EVENT

التطبيقـات العمليـة فــي إدارة عــالقـات
BSC  وفق متطلباتCRM العمــالء

تطـويـر أسـاليـب التسـويـق ومهـارات البيـع
الفعـال

عنوان النشاط التدريبي

جــودة الخـدمــات الصحيــة والتـأهيـل لتطبيــق معـاييــر برنامج تدريبي
Training Program
اإلعتمـاديـة الـدوليــة فـي المـؤسســات الصحيــة

إدارة المؤسسات
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
الصحية والمستشفيات
amman-jordan
Training Program
Medical & Health
01-05/05/2016
Management
إدارة المؤسسات
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
الصحية والمستشفيات
amman-jordan
Medical & Health
Training Program
Management
29/05/2016-02/06/2016

Commercial Management

TRAINING EVENT

 المملكة العـربيةالسعودية- جدة
برنامج تدريبي
jeddah - KSA
Training Program
24-28/04/2016

Medical & Health Management

األمن والسالمة
Security & Safety

 تـونـس- تـونـس
برنامج تدريبي
Tunis - Tunisia
القيـادة اآلمنــة (اإلحترازيـة) وإجـراءات السـالمــة
Training
Program
08-12/05/2016
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
تفعيـل الحـس األمنـي لمـوظفـي األمـن
Training Program
29/05/2016-02/06/2016

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

تطـويـر أسـاليـب التسـويـق ومهـارات البيـع
الفعـال

تـأهيـل رؤســاء ورئيسـات التمــريـض
مكـافحـة العــدوى والنفـايـات الطبيــة

عنوان النشاط التدريبي

أصـول التفسيـر القـانـونـي وكتـابـة المـذكـرات
القـانـونيـة
القـانـون التجـاري والملكيـة الفكـريــة

التحكيـم التجـاري الـدولـي
صيـاغـة العقـود والمـذكـرات القـانـونيـة
تمكيـن المـرأة بحقوقها اإلجتماعيـة والمدنية
وقـانون األحـوال الشخصية

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد
Integrated Skills in
logistics
management
&
LSC-jeg-006
Logistics & Supply
Logistics computerization Chains Management

 ليبيـا- طـرابلـس
Tripoli - Libya
03-07/04/2016

برنامج تدريبي
Training Program

اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد
Suppliers assessment
LSC-jeg-007 methods in accordance
Logistics & Supply
with the quality system Chains Management

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/04/2016

برنامج تدريبي
أسـالـيب تقييـم المـورديـن طبقـا لنظـام الجـودة
Training Program

اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد

 األردن- عمان
amman-jordan
15-19/05/2016

برنامج تدريبي
Training Program

إدارة ســالســل اإلمــداد
"Supply Chain Managment"

 السودان- بـورت
برنامج تدريبي
Port - Sudan
Logistics & Supply
Training Program
Chains Management 29/05/2016-02/06/2016

البـرنـامـج المتكـامـل فـي إدارة العقـود
والمنـاقصـات

LSC-jeg-008

Supply chain
management

Integrated program of
LSC-jeg-009 contracts & tenders
management

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

Logistics & Supply
Chains Management
اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد

عنوان النشاط التدريبي

المهـارات المتكـاملـة فـي اإلدارة اللـوجستيـة
وحـوسبتهـا

Logistics & Supply Chains Management

Activation of the
CM-jeg-007 security sense for the
security staff

إدارة الطــوارئ والتحكـم بالمخـاطــر

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

عنوان النشاط التدريبي

تخـصص اإلدارة التجارية

األمن والسالمة
Security & Safety

برنامج تدريبي
Training Program

الدبلوم
DIPLOMA

تخـصص اإلدارة الطبية والصحية

Safe Driving
SS-jeg-006 (precautionary) &
safety procedures

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/04/2016

Developing marketing
CM-jeg-006 techniques & effective
selling skills
Customer Relations
CM-jeg-007 Management (CRM)
based on BSC

TRAINING EVENT

تخـصص اإلدارة اللوجستية وسالسل
اإلمداد

األمن والسالمة
Security & Safety

Security & Safety

Emergency
SS-jeg-005 management & risks
control

تطبيقــات السـالمــة المهنيــة حســب معـاييــر
OSHA السـالمـة األمـريكيـة

Technical Management

األمن والسالمة
Security & Safety

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
EVENT TYPE
LOC.&TIMING
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
03-07/04/2016

الرمز
Code

عنوان النشاط التدريبي

Egal Affairs

Occupational Safety &
SS-jeg-004 Health Adminstration
(OSHA) USA Standards

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
EVENT TYPE
LOC.&TIMING
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
10-14/04/2016

تخـصص األمن والسالمة

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

تخـصص اإلدارة الفنية والتقنية

TRAINING EVENT

تخـصص الشؤون القانونية

الرمز
Code

42

عنوان النشاط التدريبي

Public & International Relations
Create Leaders & Strategies

البـروتـوكـالت فـي العمـل البرلماني للجان

دبي  -اإلمـارات العربية المتحدة
برنامج تدريبي
Dubai - UAE
Training Program
05-09/06/2016

نوع النشاط
EVENT TYPE

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

العالقات الدولية
والدبلوماسية
International
Relations and
Diplomacy

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

& Electronic press
editorial

PIR-jeg-007

Protocols of the
PIR-jeg-008 parliamentary
committees work

TRAINING EVENT

الرمز
Code

دبي  -اإلمـارات العربية المتحدة قيادات الصف الثاني
واإلشراف
برنامج تدريبي
Dubai - UAE
The leaders of the
Training Program
second row and
10-14/04/2016
supervision

Development of
& Supervisory
LLP-jeg-008 Management Skills for
Middle Management

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
& Create Leaders
Strategies
قيادات الصف الثاني
واإلشراف
The leaders of the
second row and
supervision

Advanced supervisory
leadership & creative
LLP-jeg-009
strategic vision
Delegation skills to
LLP-jeg-003 prepare & develop the
second line

ورشة عمل
Workshop

إسطنبول  -تركيا
Istanbul- Turkey
08-12/05/2016

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
& Create Leaders
Strategies

Scamper Tools for
developing the skills
LLP-jeg-010 of thinking in strategic
planning

هنـدسـة العمليـات التشغيليـة فـي بيئــة
العمـل المـؤسســي

برنامج تدريبي
Training Program

عمان  -األردن
amman-jordan
15-19/05/2016

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
& Create Leaders
Strategies

Operational operations
engineering in the
LLP-jeg-011 organizational work
environment

المـاجستيــر المهنـي فـي إدارة وتنظـيم
المـؤسســات Mini MBA

دبي  -اإلمـارات العربية المتحدة
ماجستير مهني
Dubai - UAE
Professional Master
15-26/05/2016

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
& Create Leaders
Strategies

Professional Master
& in management
LLP-jeg-012 enterprise systems Mini
MBA

المهـارات اإلداريـة للقيـادات النسـائيـة

دبي  -اإلمـارات العربية المتحدة
برنامج تدريبي
Dubai - UAE
Training Program
29/05/2016-02/06/2016

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
& Create Leaders
Strategies

Administrative skills of
LLP-jeg-013
women leaderships

تنميـة المهـارات اإلشـرافيـة واإلداريـة لإلدارات
الـوسطـى
القيـادة اإلشـرافيـــة المتقـدمـــة والـرؤيـــة
اإلستـراتيجيــة اإلبـداعيــة
مهــارات تفــويــض المهــام إلعــداد وتنميــة
الصــف التـانــي
تطوير مهارات التفكير في عمليـة التخطيـط
اإلستراتيجـي للمـدير المتميز وفق أسلوب (سكـامبر )

ورشة عمل
Workshop

برنامج تدريبي
Training Program

بانكـوك  -تـايلند
Bangkok - Thailand
17-21/04/2016
عمان  -األردن
amman-jordan
24-28/04/2016

التدقيق والرقابة
Auditing & Control
المحاسبة والتحليل المالي
Accounting & Finance
المحاسبة والتحليل المالي
Accounting & Finance

Development Program of
AC-jeg-012 certified lead auditor 9001
Accounting operations
& AC-jeg-013 management
financial reports review
Feasibility Studies
AC-jeg-014 (COMFAR ) & practical
implemetation

إسطنبول  -تركيـا
Istanbul- Turkey
08-12/05/2016

Preparation & analysis of
المحاسبة والتحليل المالي )AC-jeg-015 Semi-financial reports (interim
according to international
Accounting & Finance
)reporting standards (IFRS

األخطــاء المحـاسبيــة وطــرق إكتشـافهـا
وفنيــات معـالجتهــا

برنامج تدريبي
Training Program

عمان  -األردن
amman-jordan
15-19/05/2016

المحاسبة والتحليل المالي Accounting Errors, Accounting
& AC-jeg-016 Detection Methods,
Accounting Solving Techniques Accounting & Finance

معـاييـر نظـم الـرقـابـة والتـدقيـق فـي ظـل
حـوكمـة الشـركـات

برنامج تدريبي
Training Program

عمان  -األردن
amman-jordan
22-26/05/2016

& Standards of control
التدقيق والرقابة
AC-jeg-017 audit systems in light of Auditing & Control
corporate governance

نظـم التـدقيـق والـرقـابـة الـداخليـة وفـق
نظـام COSO

التقـاريـر المـاليــة النصــف سنــويــة برنامج تدريبي
إعــــداد وتحليـــل ً
( المــرحليــة ) وفقــا لمعــاييـــر اإلبـالغ الـدوليـة Training Program IFRS

عنوان النشاط التدريبي

Banks, Risk Management & Insurance

تخـصص العالقات العامة والدولية

الصحـافـة اإللكتـرونيــة والتقــريــر الصحفــي

برنامج تدريبي
Training Program

عمان  -األردن
amman-jordan
22-26/05/2016

العالقات العامة واإلعالم
Public & International
Relations

فــن اإلتيكـيت والبـروتـوكـول فـي التعـامـل مـع
كبـار الشخصيـات والـوفـود الـرسميــة

Financial Accounting & Auditing

ورشة عمل
Workshop

عمان  -األردن
amman-jordan
01-05/05/2016

The art of etiquette
& protocol dealing
PIR-jeg-006
with VIPs & official
delegations

تخـصص المصارف وإدارة المخاطر والتأمين

تخـصص التكوين القيادي واإلستراتيجيات

Relations

العالقات العامة واإلعالم
Public & International
Relations

عنوان النشاط التدريبي
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العالقات العامة واإلعالم Media & its role in crisis
Public & International
management

PIR-jeg-005

تخصص المحاسبة المالية والتدقيق

اإلعـالم ودوره فـي إدارة األزمــات

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
عمان  -األردن
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
03-07/04/2016

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

TRAINING EVENT

الرمز
Code

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
عنوان النشاط التدريبي
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
طرابلس  -ليبيا
تـأهيــل قـائــد فـريــق تـدقيــق معتمــد
برنامج تدريبي
Tripoli - Libya
Training Program
lead Auditor 9001
17-21/04/2016
الخرطـوم  -السودان
إدارة العمليـات المحـاسبيـة ومـراجعـة التقـاريـر
برنامج تدريبي
Khartoum - Sudan
Training Program
المـاليـة
24-28/04/2016
عمان  -األردن
دراسـات الجـدوى اإلقتصـاديـة وتطبيقـاتهـا
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training
Program
العمليـة بإستخـدام بـرمجيـة ()COMFAR
01-05/05/2016

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

TRAINING EVENT

الرمز
Code

المستجدات الحديثة فـي اإلعتمادات المستنـديـة
والمعـايير الدولية للفحص المستندي ومخاطرها
UCP 600 + ISBP

برنامج تدريبي
Training Program

عمان  -األردن
amman-jordan
05-09/06/2016

التدقيق والرقابة
Auditing & Control

& Internal Auditing
) Control ( COSO

نوع النشاط
EVENT TYPE

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

الدبلوم التـدريبي
TRAINING DIPLOMA

TRAINING EVENT

برنامج تدريبي
Training Program

عمان  -األردن
amman-jordan
03-07/04/2016

إدارة العمليات المصرفية
ومخاطرها الفنية

عمان  -األردن
amman-jordan
10-14/04/2016
عمان  -األردن
amman-jordan
17-21/04/2016
عمان  -األردن
amman-jordan
24-28/04/2016
عمان  -األردن
amman-jordan
08-12/05/2016
طرابلس  -ليبيا
Tripoli - Libya
15-19/05/2016

التأمين وإعادة التأمين
Takaful insurance
insurance and
"Islamic" & reinsurance
re-insurance

FOM-jeg-006

Bad debts manamgent
& collection operations

FOM-jeg-007

برنامج تدريبي
التأمين التكافلي "اإلسالمي" وعمليات اإلعـادة
Training Program

إدارة الديــون المتعثــرة وعمليــات التحصيـــل

برنامج تدريبي
Training Program

التحكيـم فـي العمليـات المصـرفيـة فـي الـدول
ذات اإلقتصـاد المتحـول

برنامج تدريبي
Training Program

التــأميــن المصــرفــي الشـامــل وتـأمينــات
النقــديــة BBI

برنامج تدريبي
Training Program

معـاييــر المحـاسبــة اإلسـالميـة وتطبيقـاتهــا
AAOIFI

برنامج تدريبي
Training Program

تـأهيـل ضبـاط اإلئتمـان لتمـويـل المشـروعـات
الصغـرى والمتـوسطـة
ّ
التحـوط والتعـاقـد التـأمينـي وتسـويـة
المطـالبـات التـأمينيـة

الخرطوم  -السودان
برنامج تدريبي
Khartoum - Sudan
Training Program
29/05/2016-02/06/2016
برنامج تدريبي
Training Program

إسطنبول  -تركيا
Istanbul- Turkey
05-09/06/2016

Financial operations
management

إدارة العمليات المصرفية
ومخاطرها الفنية

Financial operations
management

المصرفية اإلسالمية

islamic Banking

إدارة العمليات المصرفية
ومخاطرها الفنية

Financial operations
management

الرمز
Code

& L/C UCP 600
& International
FOM-jeg-005
Standard Banking
)Practice (ISBP

المصرفية اإلسالمية Arbitrationin in banking
islamic Banking
operations
التأمين وإعادة التأمين
insurance and
re-insurance

AC-jeg-018

FOM-jeg-008

Banker's Blanket
FOM-jeg-009
)Insurance (BBI
Islamic Banks Accounting

)FOM-jeg-010 Standards (AAOIFI
Planning & Small

& FOM-jeg-011 Projects Management

Rehabilitation credit officer

التأمين وإعادة التأمين
& Insurance contract
insurance and
FOM-jeg-012 Settlement of insurance
re-insurance
claims
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STRUCTURING & ORGANIZING
تواجه غالبيـة المؤسسات والمنظمات في الدول النامية

Accordingly, restructuring & organizing our organization
became our top priority. This would not be achieved
without ensuring that the human, financial, &
information resources in the corporate & administrative
body work in accordance with the strategic work
system of the organization.

النهـوض بمستـويــات األداء المـؤسســـي من خالل تحسيــن

بكال القطاعين العام والخاص الكثير من التحديات والمخاطر
التي تعصف بها نتيجة الــتــطــورات العالمية وإفــرازاتــهــا
اإلقتصادية والسياسية واإلجتمـاعيـة مـن تكتـالت وعـولمـة
 فعـولمة أكثر،الخ..وخصخصـة القطـاعـات وتحــرر األسـواق
القطـاعـات وإشتداد قوة المنافسة والتطور التكنولوجي
والبشـري الهائل هي أولى وأهم المخاطر التي تواجهها
 مما فرض علينا إعــادة النظر في طرق،تلك المؤسسات
 وعلى رأس ذلك تطوير هيكلة،وأساليب قيادة مؤسساتنا

professional Document
of Human Resources
MPP-jeg-007
Professor "Prof .HRD
Program"

نوع النشاط
EVENT TYPE

 السودان- الخرطـوم
Khartoum - Sudan
10-14/04/2016

ورشة عمل
Workshop

 تركيا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
01-12/05/2016
 األردن- عمان

عنوان النشاط التدريبي

تقييـم األداء المـؤسسـي

وثيقة مهنية
professional
Documen

الـوثيقـة المهنيـة لبـرفسـور المـوارد البشـريـة
"Prof .HRD Program"

برنامج تدريبي
Training Program

تطـويـر الهيـاكـل التنظيميـة وإعـادة الهيكلـة

إدارة مـراكـز التـوظيـف ودورهـا فـي تنميـــة
المـــوارد البشــريــة

Organizational
تخطيط وإدارة الموارد البشرية
MPP-jeg-008 structures development
M.P Planning &
Management
& restructuting

amman-jordan
15-19/05/2016

Recruitment centers
MPP-jeg-009 management & its role
in HR development

تخطيط وإدارة الموارد البشرية
M.P Planning &
Management

 األردن- عمان
amman-jordan
05-09/06/2016

برنامج تدريبي
Training Program

الدبلوم
DIPLOMA

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

IT-jeg-005

Statistical analysis
using SPSS software

برنامج تدريبي
Training Program

تطبيقـات أنظمـة الجـودة الشـاملـة فـي إدارة
ISO 27000 وتقنيـة المعلـومـات

برنامج تدريبي
Training Program

تحليـل البيـانـات اإلحصــائيــة بإستخـدام
SPSS بـرمجيــة

IT-jeg-006

Security information between
 مصــر- شـرم الشيــخ
برنامج تدريبي
replay attack & confedintial- تكنولوجيا المعلومات
Sharm El Sheikh - Egypt
ity in the Information Tech- Information Technology
Training Program
01-05/05/2016
nology Age ISM

المعلـومـات األمنيـة بيـن اإلختــراق والسـريـة
ISM فـي عصـر تكنـولـوجيـا المعلـومـات

IT-jeg-007

Practical applications in تكنولوجيا المعلومات
the information crimes Information Technology

.جــودة العمــل والخدمة المقدمة لمتلقيها النهائي
وعــلــيــه؛ ف ــإن إعـ ــادة الهيكلة وتــنــظــيــم الــبــيــت الــداخــلــي
 وهــذا لن يتحقق مالم،لمؤسساتنا أصبح أولوية أولــى
نعمل على ضمان عمل كافة عناصر النظام المؤسسي

.اإلستراتيجي للمنظمة

 تركيا- إسطنبول

الرمز
Code

TRAINING EVENT

Tourism planning &
THM-jeg-001
development
THM-jeg-002 Tourism investment
projects management

تكنولوجيا المعلومات
Information Technology

Istanbul- Turkey
03-07/04/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
24-28/04/2016

 اإلمـارات العربية المتحدة- دبي
برنامج تدريبي
Dubai - UAE
التطبيقـات العمليـة فـي الجـرائـم المعلـومـاتيـة
Training Program
22-26/05/2016

الدبلوم
DIPLOMA
اإلدارة السياحية
والفندقية
Tourism and hotel
management

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

 األردن- عمان
amman-jordan
24-28/04/2016

برنامج تدريبي
Training Program

التخطيـط والتنميـة السيـاحيـة

اإلدارة السياحية
والفندقية
Tourism and hotel
management

 تـونـس- تـونـس

برنامج تدريبي
Training Program

إدارة مشروعات اإلستثمار السياحي

Tunis - Tunisi
05-09/06/2016

عنوان النشاط التدريبي

Information Technology & Communications

IT-jeg-004

Total quality management
تكنولوجيا المعلومات
application in the
information technology
Information Technology
management ISO 27000

عنوان النشاط التدريبي
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Tourism & Hotel
Management

إدارة وإستثمار طاقات وموارد المنظمة البشرية لضمان

TRAINING EVENT

تخـصص تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

اإلستراتيجية التي تطمح المنظمـة لتحقيقها فلسفة

الرمز
Code

اإلدارة السياحية
والفندقية

فيها لتتـوائم مــع إستـراتيجيـة المؤسسة وأهــدافــهــا

في الكيان المؤسسي واإلداري وفق منظومة العمل

47

تخطيط وإدارة الموارد البشرية
M.P Planning &
Management

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

المنظمة والنظام المؤسسي وتطوير األداء التنظيمي

من الــمــوارد البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية

الربـع الثالث

الدبلوم
DIPLOMA

Corporate performance تخطيط وإدارة الموارد البشرية
M.P Planning &
MPP-jeg-006
evaluation
Management

Many public & private institutions & organization
in the developed countries face many challenges &
risks due to the international developments & their
economic, political, & social consequences in terms
of conglomerates, globalization, sectors privatization,
& market liberation …. Etc. The globalization of many
sectors, the cut-throat completion, & the technological
& human development are of the most important risks
facing these institutions. This entailed us to reconsider
the ways & methods of leading our institutions, atop
this is the organization organizational structure, the
corporate system, & the organization performance to
be aligned with the organization strategy & its strategic
goals which the organization seeks to achieve in order
to manage & invest its human resources to advance its
corporate performance by improving the quality of its
work & the service it renders to its final recipient.

Q3 خطة

TRAINING EVENT

Human Resources & Manpower Management

الرمز
Code

تخـصص إدارة الموارد البشرية
والقوى العاملة

الهيكلـة والتنظيـم

