اإلدارة التجارية
Commercial
Management

CM -jeg-003 marketing & sales

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

الدبلوم
TRAINING EVENT
DIPLOMA
المهارات اإلدارية والسلوكية
development of
HR-jeg-019
and Behavior
Innovative mental skills Management
Skills
الرمز
Code

HR-jeg-020
HR-jeg-021
HR-jeg-022
HR-jeg-023
HR-jeg-024

HR-jeg-003
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 األردن- عمان
amman-jordan
04-08/09/2016
 األردن- عمان
amman-jordan

برنامج تدريبي
Training Program

Up to 3 months  أشهر3 لغاية

)04/09/2016(

دبلوم طويل
Long Diploma

إعــداد وبنـاء خـطط بـرامـج التسـويــق الفعـال
كيفيـة قيـاس وتقييـم الجـودة فـي الخـدمـة
المقـدمـة
التسويق والمبيعات

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/07/2016
سنغـافـورة
Singapore
24-28/07/2016

برنامج تدريبي
Training Program

Secretariat & Office
Management

 األردن- عمان
amman-jordan

Secretary and excutive offices Up to 3 months  أشهر3 لغاية
management
)04/09/2016(

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

Techniques of linking
TD-jeg-011 training path with
career path

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

TD-jeg-012

دبلوم طويل
Long Diploma

TRAINING EVENT

إدارة التدريب والتطوير
Training & Development

تنمية المهارات الـذهنيـة المبدعـة

QM-jeg-010

الرمز
Code

Innovative organizational trends
in improving the work methods &
preparing the operations design in
accordance with the organizational
excellence standards

TRAINING EVENT
Projects management

PM-jeg-007 and evaluation using

PRIMAVERA software
Designing drinking

PM-jeg-008 water networks by using
WATERCAD program

PM-jeg-009

Applying the standards
of designing buildings
construction in accordance with
the Leadership in Energy &
Environmental Design (LEED)

PM-jeg-004 (PMP) Exam Prep

course

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
 تـركيـا- إسطنبول
برنامج تدريبي
Istanbul- Turkey
Training Program
24-28/07/2016
 اإلمـارات العربية المتحدة- برنامج تدريبي دبـي
Dubai - UAE
Training Program
14-18/08/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
25-29/09/2016
 األردن- عمان
amman-jordan

برنامج تدريبي
Training Program

7

حزيران
June

6

عنوان النشاط التدريبي

TOT تـدريـب مـدربيـن
فنيـات ربـط المسـار التـدريبـي بالمسـار
الـوظيفـي
مهــارات إعـداد وتصميـم الحقـائـب التـدريبيــة

إدارة التدريب والتطوير
دبلوم طويل
Training & Development Up to 3 months  أشهر3  لغايةLong Diploma

إدارة التدريب والتطوير

)25/09/2016(

الدبلوم
DIPLOMA

إدارة الجودة الشاملة
Labs effective management
ونماذج التميز
QM-jeg-008 in accordance with ISO
Quality & Excellence Models
17025 requirement
Total quality
إدارة الجودة الشاملة
management & its
ونماذج التميز
QM-jeg-009
application in the work
Quality & Excellence Models
environment

عنوان النشاط التدريبي

السكرتاريا وإدارة المكاتب

Preparing & designing
training packages skills

Training &
TD-jeg-013 Development
Management
الرمز
Code

ورشة عمل
Dynamic teamwork for المهارات اإلدارية والسلوكية
دينـاميكيــة العمــل كفـريــق لـرؤسـاء األقســام
Management
and
Behavior
Workshop
the section heads
Skills
السكرتاريا وإدارة المكاتب
 األردن- عمان
Archiving &
برنامج تدريبي
األرشفـة واإلدارة اإللكتـرونيــة وتقليــص
التنفيذية
amman-jordan
E-Management & Paper Secretary and
excutive offices
EDMS األعمــال الـورقيــة
31/07/2016-04/08/2016 Training Program
Less Office
management
 األردن- عمان
Management &
المهارات اإلدارية والسلوكية
ورشة عمل
building self-oriented Management and Behavior
amman-jordan
إدارة وبنــاء فــرق العمـــل ذاتيـة األداء والتـوجــه
Workshop
07-11/08/2016
teamwork
Skills
 األردن- عمان
Follow up & implement المهارات اإلدارية والسلوكية
برنامج تدريبي
متـابعـة وتنفيـذ األعمــال مـن منظــور
amman-jordan
the works from
Management and Behavior
Training Program
إستـراتيجــي
strategic perspective
Skills
28/08/2016-01/09/2016
السكرتاريا وإدارة المكاتب
 تركيا- إسطنبول
Rules of etiquette for
برنامج تدريبي
فــن اإلتيكيـت والتنظيــم لمــدراء المكـاتـب
التنفيذية
IstanbulTurkey
the executive secretariat Secretary and
excutive offices
Training Program
والسكـرتـاريـا التنفيـذيــة
& office managers
04-08/09/2016
management
السكرتاريا وإدارة المكاتب
التنفيذية

TD-jeg-010 Training of trainers
(TOT)

تموز
July

Training & Development

Measurement &
CM -jeg-013 evaluation the quality
of provided service

برنامج تدريبي
Training Program

الدبلوم
DIPLOMA

8

إدارة الجودة الشاملة
ونماذج التميز
Quality & Excellence Models

الدبلوم
DIPLOMA
إدارة المشاريع
Projects
Management
إدارة المشاريع
Projects
Management
إدارة المشاريع

Projects
Management
إدارة المشاريع
Projects
Management

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training
Program
17-21/07/2016

عنوان النشاط التدريبي

ً
اإلدارة الفعـالـة للمختبـرات وفقـا
ISO 17025 لمتطلبـات

 األردن- عمان
amman-jordan
14-18/08/2016

برنامج تدريبي
Training Program

إدارة الجــودة الشـاملـة وتطبيقـاتهــا فــي
TQM بيئــة العمــل

 األردن- عمان
amman-jordan
04-08/09/2016

برنامج تدريبي
Training Program

اإلتجـاهـات التنظيميـة اإلبتكـاريـة فـي تحسيـن
أســـالــيــب العـمــل وإعـــــداد تصـمـيــم العمليـات
َ
َ
وفـق معـاييـر التميـز المـؤسسـي

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
 ماليزيا- كوااللمبور
برنامج تدريبي
Kuala Lumpur - Malaysia
Training
Program
31/07/2016-04/08/2016
 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
21-25/08/2016
 تركيـــا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
25-29/09/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
21-25/08/2016

Quality & Excellence Models

CM -jeg-012

 األردن- عمان
amman-jordan
21-25/08/2016

TRAINING EVENT

آب
August

Projects Management & Evaluation

preparing & designing
effective marketing programs

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

الرمز
Code

9

تخـصص التـدريـب والتطـويــر

اإلدارة التجارية
Commercial
Management

أيلول
September

Q3

تخـصص الجودة ونماذج
التميز

Marketing the government
CM -jeg-011 services through the
e-government portal

مكان وتاريخ االنعقاد
نوع النشاط
عنوان النشاط التدريبي
LOC.&TIMING
EVENT TYPE
 األردن- عمان
تسـويــق الخـدمـات الحكـوميـة مـن خـالل البـوابـة برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
"e-government Portal"اإللكتــرونيــة
31/07/2016-04/08/2016

خـطـة الربـع الثالث

تخـصص إدارة المشروعات
وتقييمها

الدبلوم
DIPLOMA

التخطيط اإلستراتيجي التنموي

Developmental Strategic
Planning

 األردن- عمان
اإلدارة المحلية والتنموية
دبلوم طويل
amman-jordan
Local & Developmental Up to 3 months  أشهر3 لغاية
Long Diploma
Management
)25/09/2016(

التخطيط اإلستراتيجي التنموي بين النظرية
والتطبيق

Commercial Management

TRAINING EVENT

ورشة عمل
Workshop

عنوان النشاط التدريبي

Human Resources Development

الرمز
Code

نوع النشاط
EVENT TYPE

تخـصص التخطيط
اإلستـراتيجي التنموي

Developmental
LM-jeg-001 Strategic Planning

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING
 تونس- تونس
Tunis - Tunisi
14-18/08/2016

تخـصص اإلدارة التجارية

TRAINING EVENT

تخـصص التنمية البشرية

الدبلوم
DIPLOMA
Developmental Strategic اإلدارة المحلية والتنموية
LM-jeg-003 Planning between theory Local & Developmental
& application
Management
الرمز
Code

عنوان النشاط التدريبي

إدارة وتقييـم المشـروعـات بإستخــدام
PRIMAVERA بـرمجيــة
تصميـم شبكـات ميـاه الشـرب بإستخـدام
WATER CAD بـرنـامــج

تطبيـق معـاييـر تصميـم إنشـاء األبنيــة وفـق
برنامج تدريبي
Training Program نظـام الـريـادة فـي الطـاقـة والتصميـم البيئـي
برنامج تدريبي
Training Program

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

)PMP( الدورة التحضيرية المتحان
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الرمز
Code

TRAINING EVENT

الدبلوم
DIPLOMA

)21/08/2016(
 األردن- عمان
amman-jordan

Up to 3 months  أشهر3 لغاية

)21/08/2016(

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

تخطيط وتنظيم أعمال الصيانة

دبلوم طويل
Long Diploma

أنظمة اإلتصاالت وغرف التحكم

نوع النشاط
EVENT TYPE

Drafting legal decisions,
LA-jeg-009
laws, & regulations

الشؤون القانونية
Egal Affairs

 األردن- عمان
amman-jordan
24-28/07/2016

ورشة عمل
Workshop

LA-jeg-010 Legal Translation

الشؤون القانونية
Egal Affairs

 األردن- عمان
amman-jordan
21-25/08/2016

برنامج تدريبي
Training Program

Civil responsibility in
LA-jeg-011
medical errors

الشؤون القانونية
Egal Affairs

 األردن- عمان
amman-jordan
04-08/09/2016

برنامج تدريبي
Training Program

الرمز
Code

TRAINING EVENT

الدبلوم
DIPLOMA

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

عنوان النشاط التدريبي

صيـاغـة القــرارات واألنظمـة والتشـريعـات
القـانـونيـة
التـرجمـة القـانـونيــة

المسـؤوليـة المـدنيـة فـي األخطاء الطبيـة

عنوان النشاط التدريبي

Rehabilitation public
PIR-jeg-009 relations & media
specialist

العالقات العامة واإلعالم
Public & International
Relations

 األردن- عمان
amman-jordan
24-28/07/2016

برنامج تدريبي
Training Program

تأهيل أخصائي العالقات العامة واإلعالم

Activities Planning &
PIR-jeg-010
Management

العالقات الدولية
والدبلوماسية
International Relations
and Diplomacy

 األردن- عمان
amman-jordan
14-18/08/2016

برنامج تدريبي
Training Program

تخطيـط وإدارة األنشطــة والفعـاليــات

Preparation of public
PIR-jeg-011 relations expert

العالقات العامة واإلعالم
Public & International
Relations

 األردن- عمان
amman-jordan
25-29/09/2016

برنامج تدريبي
Training Program

51

إعــداد خبيــر العــالقــات العــامـة

 اإلمـارات العربية المتحدة إدارة المؤسسات- دبي
Mini Professional MBA
ماجستير مهني
in Management of
الصحية والمستشفيات
Dubai - UAE
MH-jeg-002 Medical Institutions &
Professional
Medical & Health
Master
25/09/2016-06/10/2016
Management
International Accreditation

Medical & Health
MH-jeg-001 Management

الرمز
Code

TRAINING EVENT

Warehouses &
LSC-jeg-010
Purchases management

إدارة المؤسسات
 األردن- عمان
الصحية والمستشفيات
amman-jordan
Medical & Health Up to 3 months  أشهر3 لغاية
Management
)21/08/2016(

اإلدارة الطبية والصحية

نوع النشاط
EVENT TYPE

 األردن- عمان
amman-jordan
24-28/07/2016

برنامج تدريبي
Training Program

التطبيقـات العمليــة فـي إدارة المخـازن
والمشتـريــات

 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Logistics & Supply
Training Program
Chains Management 28/08/2016-01/09/2016

تخطيـط الشــراء ودراسـة العطــاءات

اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد

Logistics & Supply
Chains Management
اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد

Public competition
LSC-jeg-012 & Purchase rules &
procedures

 اإلمارات العـربيـة المتحدة اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد- دبـي

Logistics & Supply
Chains Management

Dubai - UAE
25-29/09/2016

Logistics & Supply Chain اإلدارة اللوجستية وإدارة المواد
LSC-jeg-005 Management (Purchase Logistics & Supply
Chains Management
& storage)

 األردن- عمان
amman-jordan

TRAINING EVENT

 إدارة: المـاجستيــر المهنــي المصغــر فــي
المـؤسســات الصحيــة واإلعتمـاديــة الـدوليــة

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

الدبلوم
DIPLOMA

Purchasing planning &
LSC-jeg-011
tenders study

الرمز
Code

دبلوم طويل
Long Diploma

إدارة التكـاليـف فـي المـؤسســات الصحيــة

الدبلوم
DIPLOMA

SS-jeg-008 First-aid

األمن والسالمة
Security & Safety

Preparation of security
SS-jeg-009 reports & facilities
security

األمن والسالمة
Security & Safety

SS-jeg-003 Security & Safety

األمن والسالمة
Security & Safety

Up to 3 months  أشهر3 لغاية

)21/08/2016(

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

برنامج تدريبي
Training Program

دبلوم طويل
Long Diploma

EVENT TYPE

 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
31/07/2016-04/08/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
07-11/08/2016
 األردن- عمان
amman-jordan

برنامج تدريبي
Training Program
برنامج تدريبي

Up to 3 months  أشهر3  لغايةTraining Program

عنوان النشاط التدريبي

قـواعــد وإجــراءات المنـافســات والمشتــريــات
الحكـوميــة
اإلدارة اللوجستية وسالسل اإلمداد
)(الشراء والتخزين

Medical & Health Management

Up to 3 months  أشهر3 لغاية

دبلوم طويل
Long Diploma

برنامج تدريبي
Training Program

Logistics & Supply Chains Management

إدارة الصيانة
Technical
Management

 األردن- عمان
amman-jordan

 تركيا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
21-25/08/2016

عنوان النشاط التدريبي

Security & Safety

Telecommunication
TM-jeg-004 systems & control
rooms

تشغيـل محطـات التحـويـل ذات الجهـد
KF 11/33 المتـوسـط

نوع النشاط
EVENT TYPE

تخـصص اإلدارة الطبية والصحية

إدارة الصيانة
Technical
Management

 ماليزيا- كوااللمبور
برنامج تدريبي
Kuala Lumpur-Malaysia
Training Program
31/07/2016-04/08/2016

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

تخـصص اإلدارة اللوجستية وسالسل اإلمداد

Planning & organization
TM-jeg-002
of maintenance works

الصيـانـة اإلنتـاجيـة الشـاملـة

TRAINING EVENT

تخـصص األمن والسالمة

إدارة الصيانة
Technical
Management

برنامج تدريبي
Training Program

Technical Management

Operation of medium
TM-jeg-009 voltage substations KF
11/33

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/07/2016

الدبلوم
DIPLOMA
إدارة المؤسسات
Cost
management
at
والمستشفيات
الصحية
MH-jeg-006
the medical institutions Medical & Health
Management
الرمز
Code

عنوان النشاط التدريبي

Egal Affairs

إدارة الصيانة
Technical
Management

نوع النشاط
EVENT TYPE

Public & International Relations

Total productive
TM-jeg-008
maintenance

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

تخـصص اإلدارة الفنية والتقنية

الدبلوم
DIPLOMA

تخـصص الشؤون القانونية

TRAINING EVENT

تخـصص العالقات العامة والدولية

الرمز
Code

عنوان النشاط التدريبي

اإلسعـافـات األوليـــة

إعـداد التقـاريــر األمنيــة وأمــن المنشـآت

األمن والسالمة

)21/08/2016(
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Financial operations
management

Banking marketing
المصرفية اإلسالمية
FOM-jeg-015 of Islamic products &
islamic Banking
building competition edge

FOM-jeg-016

Application of Basel III
in the Islamic banks in
accordance with Basel
Standards & Islamic
Financial Services Board
(IFSB)

إدارة العمليات المصرفية
ومخاطرها الفنية

Financial operations
management

برنامج تدريبي
Training Program

 األردن- عمان
برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
31/07/2016-04/08/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
14-18/08/2016
 تركيا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
04-08/09/2016

التحليـل اإلئتمـانـي لغـايـات إتخـاذ القـرار

جـذب وإدارة الـودائــع المصــرفيــة

برنامج تدريبي
Training Program

التســويــق المصــرفــي للمنتجــات اإلســالميــة
وبنــاء الميــزة التنـافسيــة

ورشة عمل
Workshop

 فــي المصارف اإلسالميةIII تطبيقات بــازل
حسب معايير بازل ومجلس الخدمات المالية
IFSB اإلسالمية

الدبلوم
DIPLOMA
قيادات الصف الثاني
واإلشراف
Qualitative methods in
LLP-jeg-014 business intellegence BI The leaders of the second
row and supervision
الرمز
Code

LLP-jeg-015

TRAINING EVENT

Strategic planning in
accordance with the
Balanced Scorecard (BSC)

Manual

---

Operational
development &
organizational
excellence

 اميركا تخطيط وإدارة الموارد البشرية- برنامج تدريبي لوس انجلوس
los angeles - America
M.P Planning &
Training Program
Management
17-21/07/2016

 األردن- عمــان
---

amman-jordan

08-12/08/2016

Skills management
MPP-jeg-011 in accordance with
competencies concept

تخطيط وإدارة الموارد البشرية
M.P Planning &
Management

HR Management &
MPP-jeg-012
Manpower Planning

تخطيط وإدارة الموارد البشرية
Istanbul- Turkey
M.P Planning &
Up to 3 months  أشهر3 لغاية
Management

الرمز
Code

 تـركيا- إسطنبول
)04/09/2016(

IT-jeg-010
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International
conference
ورشة عمل
Workshop
دبلوم طويل
Long Diploma

المـؤتمـر الـدولـي الثـانـي عشـر للتطـويـر
التشغيلـي والتميـز المـؤسسـي
إدارة المـواهــب وفــق مفهــوم الجــدارات
إدارة الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة

TRAINING EVENT

الدبلوم
DIPLOMA

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

نوع النشاط
EVENT TYPE

Telecommunications networks &

تكنولوجيا المعلومات

 األردن- عمان
amman-jordan
24-28/07/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
07-11/08/2016
 األردن- عمان
amman-jordan
25-29/09/2016

برنامج تدريبي
Training Program

شبكــات اإلتصـاالت ومنهجيـات التكـاليـف
واألسعــار

برنامج تدريبي
Training Program

DNS قـواعـد وتنظيـم شبكــة اإلنتـرنـت

IT-jeg-008 methodologies of costs & prices Information Technology
IT-jeg-009

 اوكرانيا- كييف
Kiev - Ukraine
04-08/09/2016

مؤتمر دولي

تجـديـد وتطـويــر دليـل السيـاســات واالجــراءات

Internet rules &
organization (DNS)

تكنولوجيا المعلومات
Information Technology

Geographic Information تكنولوجيا المعلومات
Systems (GIS)
Information Technology

برنامج تدريبي
Training Program

عنوان النشاط التدريبي

GIS نظـم المعلـومـات الجغـرافيـة

Information Technology &
Communications

Defining & development

MPP-jeg-010 of policies & procedures

عنوان النشاط التدريبي

تخـصص إدارة الموارد البشرية
والقوى العاملة

TRAINING EVENT

نوع النشاط
EVENT TYPE

تخـصص تكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت

الرمز
Code

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

Human Resources & Manpower Management

LLP-jeg-018 Create Leaders
الدبلوم
DIPLOMA

الرمز
Code

TRAINING EVENT

Auditing payments &
AC-jeg-019
their reports
Strategic financial
AC-jeg-020 analysis of financial
statements
AC-jeg-021

نوع النشاط
EVENT TYPE

 تـركيا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
17-21/07/2016

برنامج تدريبي
Training Program

عنوان النشاط التدريبي

األساليب الكمية في ذكاء وإستخبارات
BI األعمال

سنغـافـورة
قيادات الصف الثاني
Development of
برنامج تدريبي
تنميــة المهــــارات اإلداريــة واإلشــرافيـــة لمـدراء
واإلشراف
Singapore
managerial & supervisory
Training Program
The leaders of the second
الفــروع
31/07/2016-04/08/2016
skills of branch managers
row and supervision

Leadership &
LLP-jeg-016 organizational
excellence models
LLP-jeg-017

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

Internal auditing
reports

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
Create Leaders &
Strategies

 تـركيا- إسطنبول
برنامج تدريبي
َ
َ
Istanbul- Turkey
ســي
المـؤس
التميــز
التكـويــن القيـادي ونمـاذج
Training Program
28/08/2016-01/09/2016

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
Create Leaders &
Strategies

 أوكـرانـيـا- كييـف
Kiev - Ukraine
04-08/09/2016

القيادة والتخطيط
اإلستراتيجي
Create Leaders &
Strategies

 تـركيا- إسطنبول
Istanbul- Turkey

الدبلوم
DIPLOMA

Up to 3 months  أشهر3 لغاية

)04/09/2016(

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

دبلوم طويل
Long Diploma

نوع النشاط
EVENT TYPE

 األردن- عمان

التخطيــط اإلستـراتيجـي وفـق بطاقات األداء
BSC المتــوازن
التكوين القيادي

عنوان النشاط التدريبي

برنامج تدريبي
amman-jordan
Training Program
31/07/2016-04/08/2016

الفحـص والتـدقيـق علـى المـدفـوعـات
وتقـاريـرهــا

 تـركيـا- إسطنبول
المحاسبة والتحليل المالي
برنامج تدريبي
Istanbul- Turkey
Financial Accounting
Training Program
& Auditing
28/08/2016-01/09/2016

التحليـل المـالـي اإلستـراتيجـي للقـوائـم
المـاليـة

التدقيق والرقابة
Audit and Control

التدقيق والرقابة
Audit and Control

 تـركيا- إسطنبول
Istanbul- Turkey
04-08/09/2016
 األردن- عمــان

Advanced electronic
AC-jeg-022
financial management

المحاسبة والتحليل المالي
Financial Accounting
& Auditing

Financial planning &
AC-jeg-023
analysis & budgeting

المحاسبة والتحليل المالي
amman-jordan
Financial Accounting Up to 3 months  أشهر3 لغاية
& Auditing
)25/09/2016(

Auditing & financial
AC-jeg-024 control

برنامج تدريبي
Training Program

amman-jordan
25-29/09/2016
 األردن- عمــان

التدقيق والرقابة
Audit and Control

برنامج تدريبي
Training Program

IIA إعــداد تقـاريــر التـدقيــق الـداخلــي

برنامج تدريبي
Training Program

اإلدارة المـاليــة اإللكتـرونيــة المتقـدمــة

دبلوم طويل
Long Diploma

التخطيط والتحليل المالي وإعداد الموازنات

دبلوم طويل
Up to 3 months  أشهر3  لغايةLong Diploma

التدقيق والرقابة المالية

 األردن- عمــان
amman-jordan

Create Leaders & Strategies

إدارة العمليات المصرفية
ومخاطرها الفنية

 األردن- عمان
amman-jordan
17-21/07/2016

عنوان النشاط التدريبي

Financial Accounting & Auditing

Financial operations
management

نوع النشاط
EVENT TYPE

تخـصص التكوين القيادي واإلستراتيجيات

Bank deposits
FOM-jeg-014 attraction &
management

إدارة العمليات المصرفية
ومخاطرها الفنية

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

تخصص المحاسبة المالية والتدقيق

Credit analysis for
FOM-jeg-013 decision making

الدبلوم
DIPLOMA

Banks, Risk Management & Insurance

TRAINING EVENT

تخـصص المصارف وإدارة المخاطر
والتأمين

الرمز
Code

)25/09/2016(
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مركزية العمليات المصرفية COU
)CENTRAL OPERATIONAL UNIT (COU
Tourism & Hotel Management

اإلدارة السياحية والفندقية

عنوان النشاط التدريبي

نوع النشاط
EVENT TYPE

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

الدبلوم
DIPLOMA

TRAINING EVENT

الرمز
Code

School Management

تخـصص اإلدارة
المدرسية

اإلدارة الحـديثـة للمتـاحـف والمـواقـع األثـريـة

برنامج تدريبي
Training Program

عمان  -األردن
amman-jordan
24-28/07/2016

اإلدارة السياحية والفندقية
Tourism & Hotel
Management

تـوثيـق المـواقـع األثـريـة والـتراثيـة بإستخـدام
نظـام GIS

برنامج تدريبي
Training Program

إسطنبول  -تـركيـا
Istanbul- Turkey
21-25/08/2016

Documentation of
اإلدارة السياحية والفندقية
Archaeological sites by
THM-jeg-004 using the Geographic
Tourism & Hotel
Management
)Information System (GIS

وسـائـل تـرميـم الفسيفســاء

برنامج تدريبي
Training Program

عمان  -األردن
amman-jordan
25-29/09/2016

اإلدارة السياحية والفندقية
Tourism & Hotel
Management

نوع النشاط
EVENT TYPE

مكان وتاريخ االنعقاد
LOC.&TIMING

الدبلوم
DIPLOMA

عنوان النشاط التدريبي

اإلدارة المدرسية

دبلوم طويل
Long Diploma

عمــان  -األردن
amman-jordan
لغاية  3أشهر Up to 3 months

()04/09/2016

اإلدارة المدرسية
Schools
Management

Modern management
& THM-jeg-003 of musuems
Archaeological sites

THM-jeg-005 Mosaics techniques
restoration

TRAINING EVENT

الرمز
Code

SM-jeg-001 School Management

تــعــد الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة فــي الــمــصــارف بــصــفــة عامة
الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف ووسيلة هامة
لجذب المتعاملين الجدد والمحافظة علي المتعاملين
الحاليين ،فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف
المختلفة ،كما أن المصرف اإلسالمي يقدم كافة الخدمات
المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات
المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات.
كما شــهــدت اآلونـــة األخــيــرة تــحــوال ملحوظا فــي أعمال
المصارف بشتى أنواعها التقليدية والمصارف المتخصصة
فــي مــجــاالت مــحــددة كــالــمــصــارف الــزراعــيــة و الصناعية
والــعــقــاريــة ه ــذه الــتــحــوالت والــتــي تتلخص بمضمونها
فــي مــركــز عملياتها المحلية واألجــنــبــيــة ،بمعنى أخــر
الــتــحــول مــن الــامــركــزيــة إل ــى الــمــركــزيــة فــي العمليات
والعمل تحت وحــدة تنظيمية تسمى مركزية العمليات
 ،Central Operational Unit COUوذل ــك لما فــي هذا
التحول من فوائد عديدة وإيجابيات متعددة تصب في
مصلحة ه ــذه الــمــصــارف وذلـ ــك مــن الــنــواحــي اإلداريــــة
والتنظيمية وإجــراءات العمل المختلفة مما يعكس األمر
إيــجــابــا عــلــى أداء ه ــذه الــمــصــارف ويــقــلــل مــن المخاطر
المترتبة على الالمركزية المتبعة في العمليات المصرفية
المحلية والدولية ،ولعل هناك دوافع كبيرة تكمن وراء
سعي هذه المصارف جاهدة للتحول إلى المركزية في
أعمالها.

The banking services in banks in general are the main
forefront of the clients with the bank & a key means to
attract new clients & retain the present clients. It the
gate to deal in the bank different activities. In addition,
the Islamic bank provides all banking services provided
by traditional banks, except the banking services that
contradict with the Islamic Law, which apply interest
rates on such services.
A remarkable transformation was recently observed
in the banks works of all traditional types, & the
specialized banks such as the agricultural banks,
industrial banks, & real estate banks. These
transformations could be summarized in centralizing
their local & foreign operations. In other word,
transforming from decentralized to centralized
operations under an organizational unit called the
Central Operational Unit (COU) due to the various
benefits to the bank administratively, organizationally,
& different work procedures which positively reflects
to the performance of these banks & minimize the
risks of the decentralization in the local & international
banks. There might be many drives behind the
attempt of these banks to transform to
the centralization in their works.

خطة Q4
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