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الســام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

نطــل عليكــم بعــام جديــد بــدأ بعــد ان انقضــى عــام 2019 بمــا يحملــه مــن مصاعــب ومتاعــب وبمــا تــم تحقيقــه 
ــي  ــات ف ــل الغاي ــن أنب ــة م ــنا لغاي ــا أنفس ــد نذرن ــن ق ــر ونح ــب والتطوي ــال التدري ــي مج ــات ف ــازات ونجاح ــن إنج م
مجــال التنميــة البشــرية اعــدادًا وتدريبــً وتطويــرًا علــى المســتويين الوطنــي واالقليمــي، علــى الرغــم مــن التزايــد 
الملحــوظ فــي عــدد المؤسســات والمعاهــد التدريبيــة التــي تعنــى بتدريــب المــوارد البشــرية يبقــى الهاجــس األول 
ــوارد  ــر الم ــب وتطوي ــد للتدري ــل الوحي ــد الح ــي معه ــه ف ــا علي ــا ركزن ــذا م ــً وه ــً ال كم ــب نوع ــاء بالتدري ــو االرتق ه

البشــرية بتطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة فــي التدريــب.

ــد  ــل الوحي ــد الح ــي معه ــا ف ــة حرصن ــاس النهض ــر وأس ــة والتطوي ــو أداة التنمي ــان ه ــون اإلنس ــن ك ــً م وانطالق
للتدريــب وتطويــر المــوارد البشــرية فــي خطــة 2020 إدخــال العديــد مــن التخصصــات والــدورات  العصريــة التــي 
تواكــب التغييــر المســتمر وتحاكــي عصــر العولمــة ممــا ســيؤثر ايجابــً برفــع مهــارات وقــدرات وخبــرات المشــاركين 

فــي مختلــف المســتويات الوظيفيــة لتحقيــق األهــداف المؤسســية فــي شــتى القطاعــات الخاصــة والعامــة.

ومــن هنــا يســعدني أن أتوجــه بالشــكر والعرفــان لكوادرنــا فــي الداخــل والخــارج مــن الموظفيــن واإلدارييــن 
والمدربيــن وشــركاء النجــاح علــى عملهــم الدائــم فــي تحقيــق األهــداف المرســومة والرؤيــة والرســالة ممــا 
جعــل المعهــد مــن المعاهــد الرائــدة علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي وُيشــار لــه بالبنــان، وأتمنــى بالجهــود 

ــار. ــاح واالزده ــر والنج ــن التطوي ــدًا م ــام 2020 مزي ــهد ع ــتركة أن يش ــة والمش المتصل

كلمة المدير العام 2020

المدير العام
حكمت المستريحي
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السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اذا ظننت أن التدريب مكلف، انظر إلى كلفة عدم  االستثمار في الموارد البشرية والتدريب.

إن مفهــوم التدريــب لــم يعــد مفهومــً تقليديــً يقتصــر علــى تنظيــم الــدورات التدريبيــة التقليديــة ومنــح شــهادات 
الحضــور، بــل مــع التغييــرات والتطويــرات المســتمرة لمتطلبــات العمــل فــي عصــر المعرفــة وثــورة التكنولوجيــا التي 
أنجبــت ثــورة بشــرية أصبــح التدريــب ضــرورة ملحــة وعمليــة مســتمرة وخيــارًا إســتراتيجيً وركيــزة أساســية فــي نجــاح 
أي مؤسســة خاصــة أو حكوميــة، حيــث أصبــح المــورد البشــري المؤهــل مــن خــالل التدريــب العصــري هــو العالمــة 
الفارقــة والركــن األساســي  فــي تحقيــق الفعاليــة واالنتاجيــة والمنافســة المرجــوة فــي ظــل التنافســية العالميــة.

الفعاليــة تحاكــي  التدريــب لدينــا وضعــت علــى عاتقهــا تطويــر منظومــة تدريبيــة فائقــة  إدارة  وعليــه فــإن 
احتياجــات المؤسســات بشــتى القطاعــات بأســاليب نظريــة وعمليــة بالشــكل الــذي يضمــن رفــع الكفــاءة واالنتاجيــة 
للمشــاركين وذلــك بتســخير كافــة اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية لتحقيــق التدريــب الفعال لتطويــر الموارد البشــرية 
بأحــدث األســاليب التدريبيــة الهادفــة لقيــادة مفهــوم جديــد فــي عالــم التدريــب ُمركزيــن علــى نوعيــة التدريــب 
ــم،  ــي عمله ــه ف ــب وتطبيق ــن التدري ــتفادة م ــان االس ــم لضم ــاء تدريبه ــد انته ــاركين بع ــة المش ــه ومتابع وجودت
ــي  ــف الذهن ــاش والعص ــوار والنق ــى الح ــد عل ــة يعتم ــة والخارجي ــة الداخلي ــا التدريبي ــع برامجن ــي جمي ــب ف فالتدري
وتبــادل الخبــرات والمعــارف والتجــارب، والزيــارات الميدانيــة لتوثيــق مــا تــم تدريبــه وكذلــك التدريــب مــن خــالل دراســة 
حــاالت عمليــة واقعيــة وتمثيــل األدوار واألفــالم التدريبيــة والتماريــن والتدريبــات العمليــة الفرديــة والجماعيــة وطــرح 

مشــكالت المشــاركين فــي العمــل ووضــع حلــول لهــا ومناقشــتها مــع المدربيــن الخبــراء أصحــاب اإلختصــاص.

 AREC ومــن منطلــق االحســاس بالمســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة وبدعــم مــن الهيئــة العربيــة للطاقــة المتجــددة
أطلقــُت مبــادرة« نحــو شــركات خضــراء«  عــام 2019 وهــي مبــادرة توعويــة تهــدف الــى تحويــل الشــركات بشــتى 
مجاالتهــا إلــى شــركات خضــراء تعتمــد علــى التكنولوجيــا بشــكل رئيــِس بأعمالهــا والحفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل 
عــدة معاييــر، كمــا أنهــا تســاعد علــى زيــادة االنتاجية لــدى العامليــن وتخفيــض تكاليف الشــركات ممــا يزيــد أرباحها، 
وعليــه بــدأ معهدنــا بتطبيــق هــذه المبــادرة عــام 2019 وبعــد النتائــج المبهــرة أتطلــع فــي إدارة التدريــب لنشــر هــذه 

المبــادرة خــالل 2020 لشــركاء النجــاح مــن خــالل متابعــة شــهرية وتطبيقهــا فــي البرامــج التدريبيــة القادمــة.

كلمة مدير التدريب 2020

مدير التدريب
بلقيس المستريحي
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والتجــارة  الصناعــه  وزارة  فــي  مســجله  خاصــة  أردنيــة  مؤسســة 
ــم  ــان برق ــارة عم ــة تج ــم 306270 وغرف ــت رق ــة تح ــن األردني والتموي

.  100414962 للمنشــأة  وطنــي  ورقــم   9/196156 ســجل 

تضــم العديــد مــن االرتباطــات الدوليــة حــول العالــم  لتنفيــذ البرامــج 
التدريبيــة بأنواعهــا  دورات تدريبيــة ، ورش عمــل ، نــدوات ، ملتقيــات 
، مؤتمــرات ، دبلومــات تدريبيــة ، دبلــوم عالــي تدريبــي( حيــث تــم 
تأسيســه مــن قبــل الســيد حكمــت المســتريحي وفــق اســتراتيجيات 
ادارة التميــز والجــودة الدارة المنظمــات والتــي تركــز علــى تحقيــق 

ــم التدريــب واالستشــارات . ــداع فــي تقدي ــز واالب ــادة والتمي الري
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تدريــب وتأهيــل فّعــال يســاهم فــي  
ــي  ــة ف ــرية العربي ــوارد البش ــر الم تطوي
الــى  للوصــول  وعمليــة  علميــة  بيئــة 
والتميــز  الجــودة  مســتويات  أعلــى 

الدولــي. التدريــب  فــي  واالبــداع 

الريادة في
تدريب وتطوير الموارد

البشرية  بمعايير عالمية

حديث رسول اهلل
)صلى اهلل عليه وسلم(

ِإَذا َماَت اْبُن آَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه 
ِإال ِمْن َثالٍث: َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، 

أَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، أَْو َوَلٍد َصاِلٍح 
َيْدُعو َلُه

رسالتنا شعارنارؤيتنا
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الجودة 
التميز فــي التدريب واالستشــارات 

مــن  خاليــة  تكــون  بحيــث 
بمعاييــر  وااللتــزام  االخطــاء، 
التدريــب العالميــة، وأداء العمــل 
مــن  صحيــح  بشــكل  الصحيــح 
ــى  ــرة، وترق ــى وكل م ــرة االول الم
ــارية  ــة واالستش ــا التدريبي خدماتن
توقعــات  تفــوق  لمســتوى 
ورغبــات عمالئنــا وتحقــق لهــم 
الرضــا والســعادة ) الجــودة أقرب 

 .) اليــك ممــا تتوقــع 

المصداقية 
ــواء  ــة س ــا التدريبي ــع برامجن ــذ جمي ــزام بتنفي االلت
ــة  ــنوية او التعاقدي ــا الس ــي خطتن ــة ف )المجدول
او المســتحدثة( والشــفافية المطلقــة بالتعامــل 
ــي  ــالة الت ــة والرس ــدم الرؤي ــا يخ ــا بم ــع عمالئن م
ــه .  ــوم االول لتأسيس ــذ الي ــد من ــا المعه وضعه

الريادة 
أكفــأ  باعتمــاد  التدريــب  فــي  الريــادة 

مركزيــن  التدريبيــة  والمناهــج  المدربيــن 
والعصــف  النقــاش  حلقــات  علــى  بذلــك 
الذهنــي مســتفيدين مــن تجــارب وخبــرات 
وتنفيــذ  نجاحهــم  وقصــص  االخريــن 
تجــارب  علــى  لالطــالع  ميدانيــة  زيــارات 

الواقــع. أرض  علــى  االخريــن 

ركائزنا



7 www.only-solution.com

كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح

تقديــم خدمــة االستشــارات التدريبيــة لكافــة المؤسســات الحكوميــة 
ــا :  ــرع منه ــا يتف ــات وم ــة التخصص ــي كاف ــال ف ــال االعم ــة ورج والخاص

تقديم
برامج تدريبية 

مجدولة في خطة 
سنوية

تقديم
برامج تعاقدية حسب 

طلب العمالء وتنفذ 
في مقر العميل 

نفسه أو المكان الذي 
يختاره  

التدريب على رأس 
العمل

التدريب العملي 
والزيارات الميدانية

التدريب: 

خدماتنا

 االستشارات: 

1. التدقيق الداخلي 
2. التسويق والمبيعات 

Re-Engineering   3. الهندرة
  BSC   4. بطاقات األداء المتوازن

5. التخطيط االستراتيجي
6. دراسات الجدوى االقتصادية

7. ادارة المشاريع 
8. إدارة الموارد البشرية
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كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح
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ارتباطاتنا:
شرق اسيا

الدول العربية
االسيوية

دول االتحاد األوروبي

الدول العربية
االفريقية

تركيا وجورجيا

بريطانيا

شرق اسيا:
)ماليزيا، سنغافورة، تايالند، اندونيسيا(. 

الدول العربية االسيوية:
)األردن، فلسطين، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، لبنان، سلطنة عمان، 

البحرين، قطر، الكويت، العراق(.

دول االتحاد األوروبي:
) اسبانيا، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، روما، سويسرا، سلوفاكيا، المجر(.

الدول العربية االفريقية:
)مصر، ليبيا، المغرب، تونس( .

بريطانيا العظمى

تركيا وجورجيا 



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح
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اعتماداتنا

معهد الحل الوحيد للتدريب معتمد من:

Cambridge Training College Britain - CTC ويعتبــر المركــز االقليمــي لكليــة كامبريــدج فــي  •
الشــرق االوســط ، ولدينــا عضويــة تخولنــا مــن اســتخدام موادهــم التدريبيــة ومناهجهــم ، وكذلــك 
اصــدار شــهادات بريطانيــة  لمشــاركينا مــن CTC – Britain ، ويمكــن تصديقهــا مــن وزارة الخارجيــة 

ــب( ــد الطل ــة )عن البريطاني

نحــن معتمــدون لعقــد دورات واصــدار شــهادات Pro Qual  وهــي شــهادات لرفــع كفــاءة العامليــن  •
فــي موقــع العمــل وتمنــح مــن لجنــة امتحانــات معتمــدة مــن الحكومــة البريطانيــة )تدريــب ورفــع 

كفــاءة العامليــن أثنــاء قيامهــم بالعمــل( 

 : Pro Qual أنواع شهادات
1 .Employment Skills Certificate
2 .Qualified Assessor 

• BAC-  British Accreditation Council المعهد معتمد لعقد دورات واصدار شهادات من

كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
شركاء
النجاح

كلمة
مدير التدريب

الخطة
التعاقدية
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شركاء
النجاح

هدفنا ان  يكون معهد الحل الوحيد
هو االختيار األول للعمالء حيث نقوم باالستماع إلى 

احتياجات عمائنا
لفهم أهدافهم وأغراضهم.

كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
شركاء
النجاح

كلمة
مدير التدريب

الخطة
التعاقدية



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
شركاء
النجاح

كلمة
مدير التدريب

الخطة
التعاقدية
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المملكة االردنية الهاشمية

دولة فلسطين



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
شركاء
النجاح

كلمة
مدير التدريب

الخطة
التعاقدية
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المملكة العربية السعودية

دولة ليبيا



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
شركاء
النجاح

كلمة
مدير التدريب

الخطة
التعاقدية
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سلطنة عمان

دولة الكويتجمهورية العراقمملكة البحرين



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح
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الخطة التدريبية 

2020



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح
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رقم الصفحة البرامج التدريبية

22-16 القيادة التنفيذية والتخطيط اإلستراتيجي

35-23 التطوير االداري

42-36 ادارة الموارد البشرية والتدريب

46-43 إدارة الجودة الشاملة

50-47 إدارة المشاريع

57-51 إدارة المشتريات والمخازن والمناقصات وساسل التوريد

63-58 ادارة المكاتب والسكرتاريا

67-64 العاقات العامة وخدمة العماء

73-68 الصحافة واالعام

77-74 العاقات الدولية والعلوم السياسية

81-78 التسويق والمبيعات

85-82 تنمية وتطوير الذات

90-86 المحاسبة

96-91 االدارة المالية واالقتصاد

100-97 المصارف والبنوك اإلسامية

106-101 القانون والعقود اإلدارية

112-107 تكنولوجيا ونظم المعلومات

119-113 األمن والسامة والصحة المهنية

فهرس الخطة التدريبية 2020



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح
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القيادة التنفيذية
والتخطيط اإلستراتيجي



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

عّمان أسبوع 2020/01/05  التخطيط اإلستراتيجي 

اسطنبول أسبوع 2020/01/05  القيادة اإلبتكارية وإستراتيجيات التغيير والتطوير 

سنغافورة أسبوع 2020/01/12  اإلدارة اإلستراتيجية والتميز اإلداري 

عّمان أسبوعان 2020/01/12  القيادة اإلبداعية ومهارات التطوير المستمر 

مدريد أسبوع 2020/01/19  اإلدارة التنفيذية 

برلين أسبوع 2020/01/19  تحليل وحل المشكالت اإلستراتيجية وتطوير نظم العمل 

القاهرة أسبوعان 2020/01/26  مهارات اإلدارة العليا 

روما أسبوع 2020/01/26  التخطيط وتنفيذ إستراتيجية تنافسية 

عّمان أسبوع 2020/02/02  صناعة واتخاذ القرارات والتميز القيادي 

كوااللمبور أسبوع 2020/02/02  أسس بناء الشخصية القيادية 

دبي أسبوع 2020/02/09  القيادة اإلبتكارية في عصر التغيير - التجربة البريطانية 

بودابست أسبوع 2020/02/09  القيادة بالذكاء الوجداني 

اسطنبول أسبوعان 2020/02/16  التخطيط اإلستراتيجي 

طنجة أسبوع 2020/02/16  أفضل الممارسات في اإلدارة والقيادة الذكية 

القاهرة أسبوعان 2020/02/23  القيادة التنفيذية لتحقيق األهداف الذكية 

جكارتا أسبوع 2020/02/23  تنمية الشخصية القيادية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  قياس أداء الخطة اإلستراتيجية بإستخدام بطاقة األداء 
 BSC  المتوازن

كوااللمبور أسبوع 2020/03/01  تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط 

عّمان أسبوعان 2020/03/01  القيادة اإلدارية 

فيينا أسبوع 2020/03/08  القيادة اإلشرافية وإنشاء بيئة عمل عالية األداء 

عّمان أسبوعان 2020/03/08  إعداد الخطة اإلستراتيجية في ضوء توكيد الجودة  

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  المهارات األساسية في القيادة واتخاذ القرار 

القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

مدريد أسبوع 2020/03/15  صناعة واتخاذ القرارات والتميز القيادي 

اسطنبول ثالثة أسابيع 2020/03/15  CEO البرنامج الشامل للرئيس التنفيذي 

عّمان أسبوع 2020/03/15  التخطيط اإلستراتيجي وقياس مؤشرات األداء المؤسسي 

طنجة أسبوع 2020/03/22  التميز القيادي لإلدارة العليا 

عّمان أسبوع 2020/03/22  مهارات القيادة اإلبداعية المتميزة 

برشلونة أسبوع 2020/03/22  القيادة في حل المشكالت واتخاذ القرار في ظروف األزمات 

برلين أسبوع 2020/03/29  التخطيط اإلستراتيجي 

اسطنبول أسبوع 2020/03/29  التغيير اإلستراتيجي 

عّمان أسبوع 2020/03/29  الذكاء اإلستراتيجي للقادة 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  التطور اإلستراتيجي إلدارة األعمال 

عّمان أسبوعان 2020/04/05  مستشار تطوير األعمال المعتمد 

دبي أسبوع 2020/04/12  مهارات إبداعية لإلدارات العليا 

اسطنبول أسبوع 2020/04/12  تجارب عالمية في قيادة األزمات 

القاهرة أسبوع 2020/04/19  التخطيط اإلستراتيجي وقيادة اإلبتكار 

دبي أسبوع 2020/04/19  صناعة القرار والتميز المؤسسي 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/06/07  المدير التنفيذي المعتمد 

لندن أسبوع 2020/06/07  التجربة البريطانية والمناهج الدولية للقيادة الذكية 

اسطنبول أسبوعان 2020/06/07  تنمية المهارات القيادية لوكالء المشاريع في البلديات 
واألمانات 

القاهرة أسبوع 2020/06/14  تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط 

كوااللمبور أسبوعان 2020/06/14  اإلدارة اإلستراتيجية - التجربة الماليزية واألمريكية 

القاهرة أسبوعان 2020/06/14  القيادة اإلدارية 

مدريد أسبوع 2020/06/21  قيادة  التغيير والتطوير في عصر التكنولوجيا 

القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

القاهرة أسبوعان 2020/06/21  التخطيط اإلستراتيجي 

اسطنبول أسبوع 2020/06/21  المهارات األساسية في القيادة واتخاذ القرار 

سلوفاكيا أسبوع 2020/06/28  المهارات القيادية للمشرفين - تجارب عالمية 

جكارتا أسبوع 2020/06/28  القيادة في حل المشكالت واتخاذ القرار في ظروف األزمات 

طنجة أسبوع 2020/06/28  اإلستراتيجيات العصرية في قيادة التغيير المؤسسي 

القاهرة أسبوع 2020/07/05  القيادة في حل المشكالت واتخاذ القرار في ظروف األزمات 

عّمان أسبوعان 2020/07/05  المهارات القيادية لمدراء اإلدارات العليا 

اسطنبول أسبوعان 2020/07/05  القيادة االبداعية والتفكير اإلستراتيجي 

دبي أسبوع 2020/07/12  القيادة اإلدارية 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/07/12  القيادة التنفيذية والتخطيط اإلستراتيجي 

كوااللمبور أسبوع 2020/07/12  إتخاذ القرارات اإلستراتيجية  

جكارتا أسبوع 2020/07/19  المنهج القيادي في التغيير نحو أنظمة العمل المحوسبة 

مدريد أسبوع 2020/07/19  التميز في اإلدارة العليا بمنهج قيادي - تجربة اليابان 

طنجة أسبوع 2020/07/19  إتخاذ القرارات في ظل األزمات والضغوطات 

عّمان أسبوعان 2020/07/26  التخطيط اإلستراتيجي 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/07/26  عضو مجلس اإلدارة المعتمد 

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط 

كوااللمبور أسبوع 2020/08/09  المهارات األساسية في القيادة واتخاذ القرار 

مدريد أسبوع 2020/08/09  القيادة اإللكترونية 

دبي أسبوعان 2020/08/09  القيادة في حل المشكالت واتخاذ القرار في ظروف األزمات 

تبليسي أسبوع 2020/08/16  اإلبداع في حل المشكالت وصناعة القرار  

طنجة أسبوع 2020/08/16  الذكاء اإلستراتيجي للقادة 

عّمان أسبوع 2020/08/16  القيادة اإلدارية 

القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام
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جزيرة بينانج أسبوع 2020/08/23  التجربة الماليزية في القيادة واإلدارة الذكية 

لندن أسبوع 2020/08/23  ريادة األعمال في اإلدارة العليا 

القاهرة أسبوعان 2020/08/23  اإلدارة اإلستراتيجية والتحوالت العالمية وثقافة التميز 

عّمان أسبوعان 2020/08/30  التخطيط اإلستراتيجي للتفوق والتميز في القطاع 
الحكومي 

اسطنبول ثالثة أسابيع 2020/08/30  CEO البرنامج الشامل للرئيس التنفيذي 

كزابالنكا أسبوع 2020/08/30  إدارة التغيير المؤسسي وقيادة التحول اإللكتروني 

عّمان أسبوع 2020/09/06  القيادة اإلدارية 

القاهرة أسبوع 2020/09/06  إعداد موظفي الصفوف األمامية  

بانكوك أسبوع 2020/09/06  مهارات اإلشراف الفعال 

دبي أسبوع 2020/09/13  تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط 

كزابالنكا أسبوع 2020/09/13  مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين 

اسطنبول أسبوعان 2020/09/13  CEO البرنامج الشامل للرئيس التنفيذي 

تبليسي أسبوع 2020/09/20  التخطيط اإلستراتيجى بإستخدام بطاقة األداء المتوازن  
 BSC

القاهرة أسبوعان 2020/09/20  القيادة في حل المشكالت واتخاذ القرار في ظروف األزمات 

كوااللمبور أسبوع 2020/09/20  المهارات األساسية في القيادة واتخاذ القرار 

مدريد أسبوع 2020/09/27  التميز اإلداري للقيادات - المنهج األمريكي 

عّمان أسبوع 2020/09/27  القيادة التحويلية لتحقيق أداء عالي الجودة 

عّمان أسبوع 2020/09/27  بناء القيادات في المنظمات غير الربحية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  مهارات اإلدارة العليا في المستشفيات والمؤسسات 
الصحية 

القاهرة أسبوع 2020/10/04  التخطيط اإلسترتيجي وفقً لنموذج التميز المؤسسي 
 EFQM

عّمان أسبوع 2020/10/04  KPIs - تحديد األهداف وقياس مؤشرات األداء 

دبي أسبوع 2020/10/04  مهارات إعداد القادة 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي
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اسطنبول أسبوعان 2020/10/11  المهارات األساسية في القيادة واتخاذ القرار 

كوااللمبور أسبوع 2020/10/11  مهارات القيادة في بناء الثقافة المؤسسية 

عّمان أسبوع 2020/10/11  DCA التخطيط اإلستراتيجي وفق منهجية 

تبليسي أسبوع 2020/10/11  بناء وقيادة فرق العمل 

القاهرة أسبوعان 2020/10/18  إدارة األداء وزيادة االنتاجية واإلنجاز بالقطاع الحكومي 

جكارتا أسبوع 2020/10/18  قيادة اإلبتكار المؤسسي  

فيينا أسبوع 2020/10/18  تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط 

دبي أسبوعان 2020/10/18  المهارات القيادية في ظروف العالم المتغير 

عّمان أسبوع 2020/10/25  المهارات القيادية الفعالة وفن التأثير على اآلخرين 

اسطنبول أسبوع 2020/10/25  إعداد الخطط اإلستراتيجية عمليً 

عّمان أسبوعان 2020/10/25  القيادة المتميزة في مواجهة العولمة 

طنجة أسبوع 2020/10/25  المنظومة القيادية في التفكير واإلدارة اإلستراتيجية 

عّمان أسبوع 2020/11/01  تنمية القيادة بإستخدام بطاقات األداء المتوازن 

دبي أسبوعان 2020/11/01  إعداد الخطط اإلدارية والقيادية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  تطوير مهارات وقدرات المشرفين 

دبي أسبوع 2020/11/08  القيادة بالذكاء العاطفي العملي 

ترينجانو أسبوع 2020/11/08  مهارات التفكير اإلستراتيجي 

القاهرة أسبوع 2020/11/08  QSPM   التخطيط االستراتيجى بإستخدام نموذج 

مدريد أسبوع 2020/11/15  تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط 

اسطنبول أسبوع 2020/11/15  القيادات النسائية واتخاذ القرارات 

بانكوك أسبوع 2020/11/15  مهارات القيادة العصرية 

طنجة أسبوع 2020/11/22  مهارات القيادة لرئاسة البلديات واألمانات 

مكان 
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اسطنبول أسبوعان 2020/11/22  القيادة الذكية لمواجهة األزمات – تجارب عالمية 

عّمان أسبوعان 2020/11/22  القيادة اإلدارية 

برشلونة أسبوع 2020/11/29  تنمية مهارات القيادات 

القاهرة أسبوعان 2020/11/29  القيادة من خالل التغيير والتخطيط اإلستراتيجي 

فيينا أسبوع 2020/11/29  القيادة الوقائية واآلمنة 

عّمان أسبوع 2020/12/06  القيادة والتفكير التحليلي 

برشلونة أسبوع 2020/12/06  القيادة في حل المشكالت واتخاذ القرار في ظروف األزمات 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط 

القاهرة أسبوع 2020/12/06  التخطيط اإلستراتيجي 

كوااللمبور أسبوع 2020/12/13  المهارات األساسية في القيادة واتخاذ القرار 

تبليسي أسبوع 2020/12/13  القيادة اإلشرافية المتقدمة 

القاهرة أسبوعان 2020/12/13  القيادة اإلدارية 

فيينا أسبوع 2020/12/13  القيادة في حل المشكالت واتخاذ القرار في ظروف األزمات 

عّمان أسبوعان 2020/12/20  مهارات إعداد خطط العمل اإلستراتيجية 

دبي أسبوع 2020/12/20  تعزيز القيادة الشبابية في التنمية المجتمعية 

طنجة أسبوعان 2020/12/20  CEO البرنامج الشامل للرئيس التنفيذي 

مدريد أسبوع 2020/12/20  القيادة الموقفية والتنظيمية 

بانكوك أسبوع 2020/12/27  القيادة اإلبداعية ومهارات التطوير المستمر 

لندن أسبوع 2020/12/27  القيادة واإلشراف في مراكز صنع القرار 

اسطنبول أسبوعان 2020/12/27  التميز اإلبداعي للقيادات اإلدارية - المنهج األوروبي 

ترينجانو أسبوع 2020/12/27  الذكاء اإلستراتيجي للقادة 

القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي
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التطوير األداري



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح

www.only-solution.com 24
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فيينا أسبوع 2020/01/05  إدارة الوقت وضغوط العمل 

عّمان أسبوع 2020/01/05  تنمية مهارات العرض والتقديم 

برشلونة أسبوع 2020/01/05  تطوير وتبسيط اإلجراءت فى إطار إعادة هندسة اإلدارة 

اسطنبول أسبوع 2020/01/05  إدارة فرق العمل واللجان بمنهج أوروبي 

عّمان أسبوعان 2020/01/05  التجارب الدولية في التطوير اإلداري وزيادة اإلنتاجية بالعمل 

القاهرة أسبوعان 2020/01/12  تطبيقات الحوكمة واإلصالح المؤسسي 

جكارتا أسبوع 2020/01/12  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

عّمان أسبوعان 2020/01/12  اإلتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية وضبط الفساد 
اإلداري  

مدريد أسبوع 2020/01/12  SQ المحصلة المهارية 

جنيف أسبوع 2020/01/12  إدارة اإلجتماعات والمؤتمرات 

عّمان أسبوع 2020/01/19  تنمية وتطوير المهارات اإلشرافية 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/01/19  تحليل وحل المشكالت اإلستراتيجية وتطوير نظم العمل 

اسطنبول أسبوعان 2020/01/19  إستراتيجيات إدارة األداء 

عّمان أسبوع 2020/01/19  مهارات المنسق اإلداري  

دبي أسبوع 2020/01/19  الكتابة اإلدارية المتميزة 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/01/26  Mini-MBA 

جكارتا أسبوع 2020/01/26  إستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 

برلين أسبوع 2020/01/26  اإلشراف على مراكز اإلستعالمات 

القاهرة أسبوع 2020/01/26  نظم المعلومات لدعم القرارات في المستويات اإلدارية 

اسطنبول أسبوعان 2020/01/26  تنمية الجدارات السبعة 

مدريد أسبوع 2020/02/02  تنمية مهارات المشرفين 

ميالنو أسبوع 2020/02/02  إدارة المعرفة في منظمات األعمال  

التطوير االداري
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عّمان أسبوعان 2020/02/02  المنسق اإلداري المعتمد 

اسطنبول أسبوع 2020/02/02  إعداد الخطط والبرامج التشغيلية 

بانكوك أسبوع 2020/02/02  مهارات النجاح اإلداري 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/02/09  إدارة التغيير والتطوير المستمر – تجارب  اليابان 

كوااللمبور أسبوعان 2020/02/09  اإلدارة الفعالة في ظل الجودة الشاملة – التجربة الماليزية 

طنجة أسبوع 2020/02/09  مهارات التنسيق والمتابعة 

سنغافورة أسبوع 2020/02/09  إدارة الضغوط والتغلب على مقومات العمل 

سلوفاكيا أسبوع 2020/02/09  تنمية مهارات موظفي الخدمات المساندة 

مدريد أسبوع 2020/02/16  المهارات اإلدارية واإلشرافية للمدير المتميز 

طنجة أسبوع 2020/02/16  Help Desk التميز في إدارات الدعم الفني 

دبي أسبوع 2020/02/16  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

كوااللمبور أسبوع 2020/02/16  Soft Skills - تطوير المهارات الذاتية 

القاهرة أسبوع 2020/02/16  إدارة اإلجتماعات وتنظيم اللجان 

عّمان أسبوع 2020/02/23  مهارات مكافحة الفساد اإلداري 

اسطنبول أسبوع 2020/02/23  تنمية مهارات اإلدارة والشئون اإلدارية 

بودابست أسبوع 2020/02/23  مهارات تحليل وحل المشكالت اإلدارية 

جنيف أسبوع 2020/02/23  إدارة الخدمات الفنية 

كزابالنكا أسبوع 2020/02/23  تنظيم العمل ورفع كفاءة األداء 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/01  مهارات التنسيق التنفيذي 

عّمان أسبوع 2020/03/01  بروتوكوالت واتيكيت األعمال 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/01  تحليل المشكالت وإتخاد القرارات بإستخدام أدوات الجودة 

باريس أسبوع 2020/03/01  إدارة التطوير والتغيير والجودة - تجربة أميركا واليابان 

دبي أسبوع 2020/03/01  تطبيقات إدارة الوقت وتحديد األولويات 

مكان 
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ميالنو أسبوع 2020/03/01  الذكاء اإلجتماعي 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  تطوير أداء المساعد اإلداري  

عّمان أسبوع 2020/03/08  تحرير الخطابات الرسمية 

كوااللمبور أسبوع 2020/03/08  التخطيط والمتابعة والتقييم في العمل 

روما أسبوع 2020/03/08  مهارات االتصال والتنسيق 

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  إستخدام أدوات الجودة لتطوير وتحسين العمل اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/03/08  الحوكمة وتعزيز الممارسات اإلدارية السليمة 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/08  اإلداري المعتمد 

جكارتا أسبوع 2020/03/08  تنمية مهارات المنسق في التعامل مع اآلخرين 

كوااللمبور أسبوع 2020/03/15  الذكاء الجماعي وتطبيقاته على إدارة التغيير 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/15  التجربة التركية في التطوير والتغيير والتنمية اإلقتصادية 

عّمان أسبوع 2020/03/15  نظم المعلومات لإلصالح اإلداري والتطوير 

دبي أسبوع 2020/03/15  المهارات اإلشرافية واإلدارية 

ميالنو أسبوع 2020/03/15  Kaizen - مهارات التحسين المستمر 

عّمان أسبوع 2020/03/15  التجارب الدولية في التطوير اإلداري وزيادة اإلنتاجية بالعمل 

القاهرة أسبوع 2020/03/15  آليات تحسين وتطوير األداء المؤسسي 

طنجة أسبوع 2020/03/22  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

اسطنبول أسبوع 2020/03/22  ISO31000 نظام إدارة المخاطر 

عّمان أسبوعان 2020/03/22  مهارات المدير المتميز 

مدريد أسبوع 2020/03/22  إدارة ضغوط العمل والتعامل مع األزمات والصراعات 

برشلونة أسبوع 2020/03/22  تطوير العمل وتبسيط اإلجراءات - المنهج األوروبي 

اسطنبول ثالثة أسابيع 2020/03/22  Mini-MBA 
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عّمان أسبوع 2020/03/22  مهارات التنسيق والمتابعة 

القاهرة أسبوعان 2020/03/29  إعداد المدير المحترف 

فيينا أسبوع 2020/03/29  المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل 

اسطنبول أسبوع 2020/03/29  إدارة اإلجتماعات وتنظيم اللجان 

ترينجانو أسبوع 2020/03/29  تنمية مهارات الحوار واإلقناع  

القاهرة أسبوع 2020/03/29  التطوير الوظيفي والهندرة وتحقيق اإلصالح اإلداري 

جكارتا أسبوع 2020/03/29  التطوير والتغيير مدخل للنجاح اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/03/29  مهارات كتابة التقارير التقنية 

كوااللمبور أسبوع 2020/04/05  التخطيط وجدولة المهام 

عّمان أسبوع 2020/04/05  الرقابة اإلحصائية على العمليات 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  تطوير األداء اإلداري في المنظمات 

كوااللمبور أسبوع 2020/04/05  التفكير اإلبداعي في حل المشكالت المختلفة وتطوير 
نظم العمل 

دبي أسبوع 2020/04/05  مهارات اإلتصال الفعال من خالل األنماط الشخصية 

عّمان أسبوع 2020/04/05  إدارة اإلجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية 

اسطنبول أسبوع 2020/04/12  تطوير أداء وكفاءة المشرفين اإلداريين 

القاهرة أسبوع 2020/04/12  إستراتيجيات إدارة التغيير والتطوير 

عّمان أسبوعان 2020/04/12  المدير الحكومي المتميز 

مدريد أسبوع 2020/04/12  تنمية مهارات المراسلين 

اسطنبول أسبوع 2020/04/12  التجربة التركية في النهضة اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/04/12  نظم المعلومات في دعم األعمال وتبسيط إجراءات العمل 

اسطنبول أسبوع 2020/04/19  مهارات ضبط الفساد اإلداري الحكومي 

دبي أسبوع 2020/04/19  مهارات بناء وإدارة فرق العمل الفعالة 
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عّمان أسبوعان 2020/04/19  حوكمة المؤسسات 

عّمان أسبوع 2020/04/19  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

عّمان أسبوع 2020/04/19  إعداد وكتابة التقارير والكتب الرسمية لإلداريين 

اسطنبول أسبوع 2020/04/19  إدارة الضغوط واإلنفعاالت 

عّمان أسبوع 2020/06/07  إدارة إجراءات وعمليات العمل  

اسطنبول أسبوع 2020/06/07  األنظمة المتكاملة للمتابعة والرقابة الداخلية 

القاهرة أسبوع 2020/06/07  إدارة التغيير )PROSCI using ADKAR( لموظفي الجهات 
الحكومية 

كزابالنكا أسبوع 2020/06/07  إعادة هندسة العمليات اإلدارية )الهندرة( 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/06/07  التميز اإلداري وتطوير نظم العمل 

تبليسي أسبوع 2020/06/07  مهارات التنسيق والمتابعة 

عّمان أسبوع 2020/06/07  التمكين الفعال باستخدام منهجية
 Lean Management Pyramid

دبي أسبوع 2020/06/14  المهارات التنظيمية لالدارات الحديثة 

كوااللمبور أسبوع 2020/06/14  إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع اآلخرين 

شرم الشيخ أسبوع 2020/06/14  مهارات النجاح اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/06/14  التخطيط االبداعي وتطوير بيئة عمل ابتكارية 

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  مهارات الكتابة وصياغة المراسالت والتقارير 

مدريد أسبوع 2020/06/14  إدارة اللجان والمجالس 

فيينا أسبوع 2020/06/14  نمذجة إجراءات العمل  

عّمان أسبوعان 2020/06/21  مهارات المدير المتميز 

برشلونة أسبوع 2020/06/21  مهارات التواصل الفعال وإدارة المهام  

عّمان أسبوع 2020/06/21  تنمية مهارات أمين المكتبة 

عّمان أسبوع 2020/06/21  إدارة الوقت والحركة 
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دبي أسبوع 2020/06/21  قيادة  التغيير والتطوير في عصر التكنولوجيا 

اسطنبول أسبوع 2020/06/21  تقييم األداء المؤسسي باستخدام بطاقة األداء المتوازن 

مدريد أسبوع 2020/06/21  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

عّمان أسبوع 2020/06/28  الذكاء التنافسي 

كوااللمبور أسبوع 2020/06/28  القضاء على الهدر في العمل 

ميالنو أسبوع 2020/06/28  أخالقيات العمل وتنمية الوالء المؤسسي 

دبي أسبوع 2020/06/28  تطوير األداء اإلداري في القطاع الحكومي 

القاهرة أسبوع 2020/06/28  تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمشرفين  

عّمان أسبوع 2020/06/28  استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة العصرية 

باريس أسبوع 2020/06/28  العالقات اإلنسانية في بيئة العمل 

دبي أسبوع 2020/07/05  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

عّمان أسبوع 2020/07/05  المهارات اإلدارية المتكاملة للمدراء والمشرفين الجدد 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  التجارب الدولية في التطوير اإلداري وزيادة اإلنتاجية بالعمل 

كوااللمبور أسبوع 2020/07/05  اإلدارة باألهداف وتحقيق النتائج  

القاهرة أسبوع 2020/07/05  مهارات اعادة الهيكلة في المنظمات 

عّمان أسبوع 2020/07/05  مهارات التنسيق والمتابعة 

بانكوك أسبوع 2020/07/05  إعداد المراسالت الرسمية 

فيينا أسبوع 2020/07/12  أسس بناء فريق العمل وزيادة االنجاز- المنهج الياباني 

عّمان أسبوعان 2020/07/12  KPI's بناء مؤشرات األداء 

اسطنبول أسبوع 2020/07/12  BCP - خطط إستمرارية العمل 

برلين أسبوع 2020/07/12  مهارات االتصال ومضاعفة اللياقة الذهنية 

القاهرة أسبوع 2020/07/12  إدارة التغيير المؤسسي باستخدام منهجية بروسكي 
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باريس أسبوع 2020/07/12  كايزن و5S  لتحسين العمليات 

دبي أسبوع 2020/07/12  إدارة العمليات 

كزابالنكا أسبوع 2020/07/19  تنمية مهارات رؤساء الكتبة 

كوااللمبور أسبوع 2020/07/19  اتخاذ القرارات في ظل األزمات والضغوطات 

عّمان أسبوعان 2020/07/19  مهارات المدير المتميز 

عّمان أسبوعان 2020/07/19  إدارة المخاطر المؤسسية 

كوااللمبور أسبوع 2020/07/19  إدارة النزاعات 

دبي أسبوع 2020/07/19  التميز في الرقابة والمتابعة 

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  بناء القدرة التنظيمية واإلدارية للمشرفين 

عّمان أسبوعان 2020/07/26  حوكمة الشركات  

سنغافورة أسبوع 2020/07/26  إعداد وتنمية مهارات باحثي التطوير اإلداري 

طنجة أسبوع 2020/07/26  تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط 

القاهرة أسبوع 2020/07/26  إدارة التميز والتطوير اإلداري 

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  ريادة األعمال 

عّمان أسبوع 2020/07/26  التخلص من الهدر وتبسيط إجراءات العمل - تجربة اليابان 

عّمان أسبوع 2020/07/26  نظم المعلومات اإلدارية في التطوير اإلداري  

جكارتا أسبوع 2020/08/09  تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل 

عّمان أسبوع 2020/08/09  إدارة الفعاليات والمؤتمرات 

القاهرة أسبوع 2020/08/09  تصميم وتطوير نظم المعلومات اإلدارية 

تونس أسبوع 2020/08/09  التميز اإلداري واإلبداع في أسس العمل الجماعي 

برشلونة أسبوع 2020/08/09  الريادة والتميز اإلداري للمدراء 

فيينا أسبوع 2020/08/09  منهجيات إدارة التغيير المؤسسي  
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عّمان أسبوع 2020/08/16  تجارب عالمية في اإلصالح اإلداري 

اسطنبول أسبوع 2020/08/16  اإلتجاهات التنظيمية لتطوير أساليب العمل 

كوااللمبور أسبوع 2020/08/16  اإلبداع في حل المشكالت وصناعة القرار  

فيينا أسبوع 2020/08/16  EFQM تميز األداء المؤسسي - نموذج التميز األوروبي 

اسطنبول أسبوع 2020/08/16  إدارة التغيير للمشاريع في التحويل الرقمي 

عّمان أسبوعان 2020/08/16  تقييم األداء المؤسسي 

دبي أسبوع 2020/08/16  المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام 

اسطنبول أسبوعان 2020/08/23  إدارة األداء وتحقيق الميزة التنافسية  

طنجة أسبوع 2020/08/23  إدارة الصراعات والتوتر في بيئة العمل 

بانكوك أسبوع 2020/08/23  اإلبداع واإلبتكار والتعامل مع التغيير  

عّمان أسبوع 2020/08/23  إدارة المكتبات 

لندن أسبوع 2020/08/23  التميز اإلداري وفقً لمعايير الجودة العالمية - المنهج 
البريطاني 

عّمان أسبوع 2020/08/23  التخطيط التشغيلي 

كزابالنكا أسبوع 2020/08/23  مهارات رفع انتاجية العاملين  

تبليسي أسبوع 2020/08/30  مهارات اإلشراف على العمال والمراسلين 

القاهرة أسبوع 2020/08/30  التجارب الدولية في مجال تطوير األداء المؤسسي 

برلين أسبوع 2020/08/30  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/08/30  اإلدارة المتقدمة واإلمتياز اإلداري 

ترينجانو أسبوع 2020/08/30  التفكير اإلبداعي والعصف الذهني في اإلدارة 

االسكندرية أسبوع 2020/08/30  التحول من اإلدارة اليدوية إلى اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/09/06  تفويض السلطات والتمكين الوظيفي 

القاهرة أسبوع 2020/09/06  السلوك التنظيمي وحل الصراعات في العمل 
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كوااللمبور أسبوع 2020/09/06  مهارات التنسيق والمتابعة 

كزابالنكا أسبوع 2020/09/06  مهارات النجاح اإلداري 

اسطنبول أسبوعان 2020/09/06  إدارة األعمال  

عّمان أسبوع 2020/09/06  تحليل المعلومات والدراسات 

ترينجانو أسبوع 2020/09/13  التحفيز نحو التميز واإلبداع في اإلدارة 

دبي أسبوع 2020/09/13  التميز في إدارة األعمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية 

تونس أسبوع 2020/09/13  مهارات المنسق اإلداري  

روما أسبوع 2020/09/13  مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين 

جكارتا أسبوع 2020/09/13  مهارات اإلدارة اليابانية 

القاهرة أسبوعان 2020/09/13  البرنامج المتكامل لألخصائي اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/09/20  اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز 

القاهرة أسبوعان 2020/09/20  مهارات المدير المتميز 

كزابالنكا أسبوع 2020/09/20  التخطيط واإلبداع في تحسين نتائج العمل 

فيينا أسبوع 2020/09/20  اإلصالح والتغييراإلداري 

لندن أسبوع 2020/09/20  إدارة األزمات وقيادة المواقف الصعبة 

شرم الشيخ أسبوع 2020/09/20  أساليب االتصال الفعال باستخدام لغة الجسد 

تبليسي أسبوع 2020/09/27  إدارة ضغوط العمل والتعامل مع األزمات والصراعات 

اسطنبول أسبوع 2020/09/27   تحفيز اإلبداع في العمل 

كوااللمبور أسبوع 2020/09/27  الصياغة المعيارية في كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/09/27  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

سنغافورة أسبوع 2020/09/27  التفكير اإلبداعي في تطوير المنظمة 

جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/09/27  تطوير األعمال ووضع خطط العمل 
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عّمان أسبوعان 2020/10/04  مقيم داخلي معتمد  

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  KPIs - تحديد األهداف وقياس مؤشرات األداء 

كوااللمبور أسبوع 2020/10/04  اإلبداع في اإلدارة والتطوير اإلداري 

دبي أسبوع 2020/10/04  التخطيط وصياغة و تنفيذ إستراتيجية تنافسية 

كزابالنكا أسبوع 2020/10/04  إدارة وترويج الفعاليات 

ترينجانو أسبوع 2020/10/04  MBO اإلدارة باألهداف وتفويض الصالحيات 

عّمان أسبوع 2020/10/11  اإلدارة اإلستراتيجية للمكتبات والمعلومات 

جكارتا أسبوع 2020/10/11  تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمشرفين  

برشلونة أسبوع 2020/10/11  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

عّمان أسبوعان 2020/10/11  مهارات المدير المتميز 

عّمان أسبوع 2020/10/11  تحقيق اإلبداع والتميز الوظيفي 

اسطنبول أسبوع 2020/10/11  إدارة التميز والتطوير اإلداري 

تبليسي أسبوع 2020/10/18  التدقيق اإلداري وتطبيقاته 

عّمان أسبوع 2020/10/18  تطوير فعالية األداء ونظم العمل في الشؤون اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/10/18  إدارة األداء وزيادة االنتاجية واإلنجاز بالقطاع الحكومي 

اسطنبول أسبوع 2020/10/18  التطوير اإلداري في المؤسسات الحكومية 

القاهرة أسبوع 2020/10/18  الصياغة المعيارية في كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية 

بانكوك أسبوع 2020/10/18  مهارات التواصل مع الشخصيات الصعبة 

عّمان أسبوعان 2020/10/25  مهارات المنسق اإلداري  

تونس أسبوع 2020/10/25  كتابة الرسائل ومحاضر االجتماعات للمنسقين التنفيذيين 

دبي أسبوع 2020/10/25  اإلجادة في العمل اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/10/25  RADAR نموذج التمييز والتقييم الذاتي باستخدام منهجية 
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االسكندرية أسبوع 2020/10/25  إدارة الكوارث واألزمات  

عّمان أسبوع 2020/10/25  مهارات االتصاالت اإلدارية  – تجارب عالمية 

عّمان أسبوع 2020/11/01  اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق 

عّمان أسبوع 2020/11/01  إدارة المطابع في الجامعات 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  إستراتيجيات اإلبداع التنظيمي – تجارب عالمية  

عّمان أسبوع 2020/11/01  تحليل األعمال 

القاهرة أسبوع 2020/11/01  تعزيز الممارسات اإلدارية السليمة في الحكومة 

عّمان أسبوع 2020/11/08  نظم المعلومات اإلدارية في التطوير اإلداري  

دبي أسبوع 2020/11/08  الذكاء العاطفي لزيادة االنتاجية في المؤسسات 

عّمان أسبوع 2020/11/08  المهارات اإلبداعية والتفكير اإليجابي في بيئة العمل 

عّمان أسبوع 2020/11/08  إدارة الدوريات والمجالت 

طنجة أسبوع 2020/11/08  مهارات جدولة األعمال 

تبليسي أسبوع 2020/11/15  التميز اإلداري والتفكير اإلبداعي - نماذج عالمية 

لندن أسبوع 2020/11/15  تطوير العمل وتبسيط اإلجراءات - المنهج األوروبي 

ترينجانو أسبوع 2020/11/15  إدارة المخاطر التشغيلية 

عّمان أسبوع 2020/11/15  مهارات إدارة األقسام والدوائر 

جكارتا أسبوع 2020/11/15  مهارات التنسيق والمتابعة 

كوااللمبور أسبوع 2020/11/22  اإلدارة اليابانية في التغيير والتطوير  

عّمان أسبوعان 2020/11/22  مهارات المدير المتميز 

فيينا أسبوع 2020/11/22  BCM إدارة إستمرارية األعمال 

عّمان أسبوع 2020/11/22  التميز واإلبداع في التطوير اإلداري – أحذية العمل الستة  

برلين أسبوع 2020/11/22  مهارات اإلتصال وفن التعامل مع االخرين 

عّمان أسبوع 2020/11/29  نموذج EFQM ومنهجية RADAR لقياس تميز األداء 
المؤسسى 
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تونس أسبوع 2020/11/29  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

القاهرة أسبوع 2020/11/29  البرنامج المتكامل لألخصائي اإلداري 

اسطنبول أسبوع 2020/11/29  اإلستراتيجيات الحديثة في تنمية وتطوير الجهات 
الحكومية 

عّمان أسبوع 2020/11/29  التميز في تطوير أداء العمل اإلداري 

القاهرة أسبوع 2020/12/06  الذكاء التنافسي 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  اإلدارة اإللكترونية 

دبي أسبوع 2020/12/06  إدارة األداء واإلنجاز بالقطاع الحكومي 

عّمان أسبوع 2020/12/06  المهارات اإلبداعية في التفاوض واإلقناع 

طنجة أسبوع 2020/12/13  التمكين الوظيفي وتفويض الصالحيات  

تبليسي أسبوع 2020/12/13  إدارة الوقت ومهارات اإلتصال في تطوير العمل اإلداري 

كوااللمبور أسبوع 2020/12/13  إدارة المتابعة وتنظيم العمل اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/12/13  تحليل المعلومات والدراسات 

القاهرة أسبوعان 2020/12/20  مهارات المدير المتميز 

عّمان أسبوعان 2020/12/20  إدارة الموارد المؤسسية بكفاءة وفعالية 

جكارتا أسبوع 2020/12/20  تقييم وتحليل األداء الفردي والمؤسسي 

جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/12/20  مهارات اإلتصال الفعال وإدارة الوقت وتحديد األولويات 

فيينا أسبوع 2020/12/27  مهارات التنسيق والمتابعة 

اسطنبول أسبوع 2020/12/27  التفكير اإلبداعي في التطوير اإلداري – القبعات الستة 

تونس أسبوع 2020/12/27  اإلدارة الحكومية في طور التنمية المعاصرة 

جنيف أسبوع 2020/12/27  مهارات التفويض والتمكين 
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إدارة الموارد البشرية
والتدريب
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تبليسي أسبوع 2020/01/05  إدارة األداء الوظيفي 

عّمان أسبوع 2020/01/05  إنشاء وتطوير الهياكل التنظيمية  

عّمان أسبوعان 2020/01/12  HRM إدارة الموارد البشرية 

تونس أسبوع 2020/01/12  إدارة الحوافز والوالء الوظيفي 

طنجة أسبوعان 2020/01/19  التدريب والتطوير اإلشرافي 

عّمان أسبوع 2020/01/19  تحديد االحتياجات التدريبة وقياس العائد من التدريب 

باريس أسبوع 2020/01/26  تطوير المسار الوظيفي وفقا لمفهوم الجدارة 

جنيف أسبوع 2020/01/26  التدريب على رأس العمل 

عّمان أسبوع 2020/02/02  التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية 

تونس أسبوع 2020/02/02  أساليب تحسين الرضا الوظيفي 

عّمان أسبوع 2020/02/09  مهارات صياغة عقود الموارد البشرية 

روما أسبوع 2020/02/09  إدارة األداء الوظيفي 

اسطنبول أسبوعان 2020/02/16  إدارة العملية التدريبية 

القاهرة أسبوع 2020/02/16  اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية 

باريس أسبوع 2020/02/23  معايير إختيار وتقييم المدربين 

عّمان أسبوع 2020/02/23  انشاء وتطوير هيكل الكفاءات التنافسية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  إستراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  االستثمار في رأس المال البشري والتمكين الوظيفي 

عّمان أسبوع 2020/03/01  إعداد الوصف الوظيفي وبناء الهياكل التنظيمية  

عّمان أسبوعان 2020/03/08  H.R KPI's مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية 

القاهرة أسبوع 2020/03/08  تحديد االحتياجات التدريبية وفق مفهوم الجدارات 

مدريد أسبوع 2020/03/08  الفساد اإلداري وضبط سلوك الموظفين 

إدارة الموارد البشرية والتدريب
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عّمان أسبوعان 2020/03/15  TOT تدريب المدربين 

اسطنبول أسبوع 2020/03/15  منهجية 6 سيجما في إدارة الموارد البشرية 

برشلونة أسبوع 2020/03/15  مهارات التدريب اإلداري  

القاهرة أسبوع 2020/03/22  إدارة األداء الوظيفي 

عّمان أسبوعان 2020/03/22  محترف إدارة الموارد البشرية الدولية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/22  إدارة برامج التدريب بالمؤسسات الحكومية 

كوااللمبور أسبوع 2020/03/29  تحفيز الموظفين وتحقيق التميز في األداء  

اسطنبول أسبوع 2020/03/29  تخطيط الموارد البشرية 

عّمان أسبوع 2020/03/29  إعداد وتطوير أخصائي التدريب 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  إدارة التغيير لمتخصصي الموارد البشرية 

عّمان أسبوع 2020/04/05  إدارة المخاطر في الموارد البشرية  

القاهرة أسبوع 2020/04/12  إعداد وصياغة عقود التوظيف 

عّمان أسبوع 2020/04/12  إدارة األداء الوظيفي 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/04/19  TOT تدريب المدربين 

كوااللمبور أسبوع 2020/04/19  المقابالت الشخصية واختيار الموظفين الجدد 

اسطنبول أسبوع 2020/06/07  مهارات اإلشراف التدريبي 

عّمان أسبوعان 2020/06/07  تحليل وتوصيف الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي 

كوااللمبور أسبوع 2020/06/07  تطوير نظم معلومات شؤون الموظفين 

كزابالنكا أسبوع 2020/06/14  إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات 

مدريد أسبوع 2020/06/14  تنمية مهارات األفراد بقسم التأهيل والبعثات 

عّمان أسبوع 2020/06/14  إدارة األداء الوظيفي 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/06/21  البرنامج الشامل إلدارة الموارد البشرية 

طنجة أسبوع 2020/06/21  التخطيط اإلستراتيجي في التدريب والتطوير 

إدارة الموارد البشرية والتدريب
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دبي أسبوع 2020/06/21  تقييم األداء المؤسسي باستخدام بطاقة األداء المتوازن 

عّمان أسبوعان 2020/06/28  TOT تدريب المدربين 

اسطنبول أسبوع 2020/06/28  إستراتيجيات اعادة هندسة الموارد البشرية 

عّمان أسبوع 2020/06/28  مهارات االختيار والتوظيف ونظم إنهاء الخدمة 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  إستراتيجيات قياس أداء كفاءة المنظمة 

كوااللمبور أسبوع 2020/07/05  الفكر المتقدم والتوجهات العالمية لتطوير األداء 

عّمان أسبوع 2020/07/05  إدارة الموارد البشرية اإللكترونية 

القاهرة أسبوع 2020/07/12  إدارة االحتياجات التدريبية - تخطيط وتحليل وتقييم 

دبي أسبوع 2020/07/12  مهارات إعداد الحقائب التدريبية  

عّمان أسبوع 2020/07/12  تحليل البيانات االحصائية للموارد البشرية 

جكارتا أسبوع 2020/07/19  )CBM( تخطيط الموارد البشرية باستخدام منهجية 

عّمان أسبوع 2020/07/19  الجوانب القانونية  في إدارة الموارد البشرية  

تبليسي أسبوع 2020/07/19  سياسات وإجراءات شؤؤن الموظفين والشؤؤن اإلدارية 

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  إعداد وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي 

عّمان أسبوع 2020/07/26  إدارة األداء الوظيفي 

كوااللمبور أسبوع 2020/07/26  تقييم وتطوير األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن 
 SIX SIGMA ومنهجية

دبي أسبوع 2020/08/09  إدارة وتخطيط القوى العاملة والتوظيف 

مدريد أسبوع 2020/08/09  إنشاء خطة التطوير الوظيفي للموظفين 

طنجة أسبوع 2020/08/09  إعداد و تأهيل الموظفين الجدد 

تبليسي أسبوع 2020/08/16  إعداد أدلة إجراءات العمل 

اسطنبول أسبوعان 2020/08/16  تقييم األداء المؤسسي 

عّمان أسبوع 2020/08/16  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظم التدريب 

إدارة الموارد البشرية والتدريب
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االسكندرية أسبوع 2020/08/23  DACUM وتطبيقاته في الموارد البشرية  

برشلونة أسبوع 2020/08/23  السلوك التنظيمي في المؤسسات 

القاهرة أسبوعان 2020/08/23  إدارة األداء الوظيفي 

كوااللمبور أسبوع 2020/08/30  مهارات إعداد خطة وميزانية التدريب 

عّمان أسبوعان 2020/08/30  HR Business Partner 

جكارتا أسبوع 2020/08/30  مهارات االستثمار برأس المال الفكري 

القاهرة أسبوع 2020/09/06  إدارة المواهب المبنية على الجدارات 

دبي أسبوع 2020/09/06  إستراتيجيات إعداد دليل سياسات وإجراءات الجدارات 
الوظيفية 

اسطنبول أسبوع 2020/09/06  األساليب المعاصرة في إدارة وتقييم األداء الوظيفي 

عّمان أسبوعان 2020/09/13  Human Recourses محترف أعمال الموارد البشرية 
 )Business Professional ) HRBP

كوااللمبور أسبوع 2020/09/13  تخطيط القوى العاملة وتقييم األداء 

جكارتا أسبوع 2020/09/13  المعايير العملية إلعداد الهياكل التنظيمية  

عّمان أسبوع 2020/09/20  اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز 

اسطنبول أسبوع 2020/09/20  قياس ورفع العائد من التدريب 

تبليسي أسبوع 2020/09/20  ربط تطوير المسار الوظيفي بخطط التدريب 

فيينا أسبوع 2020/09/27  الوعي والتوجيه الوظيفي 

باريس أسبوع 2020/09/27  إدارة األداء الوظيفي 

سلوفاكيا أسبوع 2020/09/27  إستراتيجيات إدارة التدريب المخطط 

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  مهارات إعداد خطة الموارد البشرية 

القاهرة أسبوع 2020/10/04  تقييم األداء الوظيفي المبني على الجدارات الوظيفية 

عّمان أسبوعان 2020/10/04  KPIs - تحديد األهداف وقياس مؤشرات األداء 

دبي أسبوع 2020/10/04  إدارة المواهب في األجهزة الحكومية 

إدارة الموارد البشرية والتدريب
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تبليسي أسبوع 2020/10/11  مهارات تقويم وتحسين أداء وإنتاجية العاملين 

ترينجانو أسبوع 2020/10/11  المهارات القيادية والتدريب اإلشرافي لرفع مستوى األداء 

طنجة أسبوع 2020/10/11  تطوير مهارات مسؤولي الموارد البشرية في القطاع  
السياحي 

اسطنبول أسبوع 2020/10/11  اإلتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون 
الموظفين 

عّمان أسبوع 2020/10/18  إدارة هياكل الرواتب واألجور ووضع الحوافز 

شرم الشيخ أسبوع 2020/10/18  إدارة األداء الوظيفي 

االسكندرية أسبوع 2020/10/18  اإلشراف على إدارة عمليات التدريب 

كوااللمبور أسبوع 2020/10/18  إدارة الموارد البشرية ودورها في إسعاد الموظفين 

سنغافورة أسبوع 2020/10/25  إعادة هندسة التدريب لتحسين األداء 

برلين أسبوع 2020/10/25  مهارات التميز الوظيفي  

فيينا أسبوع 2020/10/25  إدارة الموارد البشرية في المصانع 

جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/10/25  قياس األداء الوظيفي - التجربة الماليزية 

عّمان أسبوع 2020/11/01  تقييم أداء العاملين باستخدام بطاقات األداء المتوازن 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  التميز واالبداع في إدارة التدريب  

عّمان أسبوع 2020/11/01  البرنامج الشامل إلدارة الموارد البشرية 

القاهرة أسبوع 2020/11/08  إدارة األداء الوظيفي 

مدريد أسبوع 2020/11/08  تقييم البرامج التدريبية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/08  HRIS  نظم معلومات الموارد البشرية 

مدريد أسبوع 2020/11/15  إدارة المخاطر في الموارد البشرية  

عّمان أسبوعان 2020/11/15  مهارات اإلشراف التدريبي 

اسطنبول أسبوع 2020/11/15  ROTI تقييم التدريب وقياس العائد النقدي للتدريب 

االسكندرية أسبوع 2020/11/22  إدارة التغيير لمتخصصي الموارد البشرية 

دبي أسبوع 2020/11/22  استقطاب الكفاءات الداخلية واإلحالل الوظيفي 

إدارة الموارد البشرية والتدريب
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عّمان أسبوع 2020/11/22  H.R KPI's مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية 

تبليسي أسبوع 2020/11/29  الوصف الوظيفي وتخطيط المسار الوظيفي 

ترينجانو أسبوع 2020/11/29  إدارة شؤون الموظفين 

سنغافورة أسبوع 2020/11/29  تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية  

عّمان أسبوع 2020/12/06  إنشاء وتطوير الهياكل التنظيمية  

عّمان أسبوعان 2020/12/06  Human Recourses محترف أعمال الموارد البشرية 
 )Business Professional ) HRBP

القاهرة أسبوع 2020/12/06  إدارة األداء الوظيفي 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  مهارات تخفيض تكلفة التدريب ورفع جودته 

جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/12/13  تقييم األداء المؤسسي 

فيينا أسبوع 2020/12/13  تحليل الجدارات الوظيفية وبناء خطط االحالل الوظيفي 

جنيف أسبوع 2020/12/13  تقييم وتطوير أداء موظفي الموارد البشرية 

طنجة أسبوعان 2020/12/13  تطوير مهارات مدير التدريب وإعداد الخطط التدريبية 

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  التقنيات المستخدمة في إعداد األجور والحوافز باستخدام 
الحاسب اآللي 

كوااللمبور أسبوع 2020/12/20  مهارات المدراء في تطوير العاملين 

دبي أسبوع 2020/12/20  تقييم وتحليل األداء الفردي والمؤسسي 

عّمان أسبوع 2020/12/20  التدريب عن بعد 

تونس أسبوع 2020/12/27  البرنامج الشامل إلدارة الموارد البشرية 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/12/27  اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز 

جكارتا أسبوع 2020/12/27  مهارات اإلشراف على أداء الموظفين 

عّمان أسبوع 2020/12/27  تأهيل محللي ومنسقي التدريب 

إدارة الموارد البشرية والتدريب
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عّمان أسبوع 2020/01/05  تأسيس نظام الجودة الشاملة في القطاع الحكومي 

عّمان أسبوعان 2020/01/12  إدارة التطوير والتغيير والجودة - تجربة أميركا واليابان 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/01/19  ضبط الجودة وكيفية نشر ثقافة الجودة 

اسطنبول أسبوع 2020/01/26  تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة 

اسطنبول أسبوع 2020/02/02  انشاء نظام إدارة الجودة المستدامة 

عّمان أسبوعان 2020/02/09  9001:2015 ISO  التدقيق الداخلي بموجب مواصفات 

جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/02/16  تحسين الجودة وتخفيض تكاليف الجودة 

اسطنبول أسبوع 2020/02/23  تطوير األداء المهني للمدقق الداخلي ومهارات إعداد تقرير 
المدقق الداخلي 

دبي أسبوع 2020/03/01  إدارة التطوير والتغيير والجودة - تجربة أميركا واليابان 

فيينا أسبوع 2020/03/01  نموذج التميز األوروبي إلدارة الجودة 

بانكوك أسبوع 2020/03/08  إستخدام أدوات الجودة لتطوير وتحسين العمل اإلداري 

دبي أسبوع 2020/03/08  إعداد الخطة اإلستراتيجية في ضوء توكيد الجودة  

اسطنبول أسبوع 2020/03/15  تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام 6 
سيجما 

دبي أسبوعان 2020/03/15  تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في بيئة العمل 

عّمان أسبوعان 2020/03/22  Lean Six Sigma Black Belt 

شرم الشيخ أسبوع 2020/03/29  Quality Circles بناء وتطوير حلقات الجودة 

مدريد أسبوع 2020/04/05  تقنيات تحقيق الجودة اإلدارية  

اسطنبول أسبوع 2020/04/12  QFD انتشار وظيفة الجودة 

عّمان أسبوع 2020/04/19   TQM إدارة الجودة الشاملة 

عّمان أسبوع 2020/06/07  إستخدام التقنيات اإلحصائية في أنظمة الجودة 

كوااللمبور أسبوع 2020/06/14  نظم إدارة الجودة 

طنجة أسبوع 2020/06/14  تطبيق  إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي 

إدارة الجودة الشاملة
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عّمان أسبوعان 2020/06/14  Lean Six Sigma Master Black Belt 

عّمان أسبوعان 2020/06/21  9001:2015 ISO  التدقيق الداخلي بموجب مواصفات 

عّمان أسبوع 2020/06/21  تأسيس نظام الجودة الشاملة في القطاع الحكومي 

اسطنبول أسبوع 2020/06/21  ضمان الجودة 

اسطنبول أسبوع 2020/06/28  مهارات إعداد تقارير ضبط الجودة 

دبي أسبوع 2020/07/05  إعداد وتطوير فرق الجودة 

عّمان أسبوع 2020/07/05  إدارة التطوير والتغيير والجودة - تجربة أميركا واليابان 

بانكوك أسبوع 2020/07/12  الدور اإلستراتيجي للمدقق في إدارة األزمات الداخلية 

القاهرة أسبوع 2020/07/12  ضبط الجودة وكيفية نشر ثقافة الجودة 

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  التنافسية العالمية من خالل إدارة الجودة الشاملة 

عّمان أسبوع 2020/07/26  الرقابة على الجودة 

دبي أسبوع 2020/08/09  قياس وتحليل تكلفة الجودة 

فيينا أسبوع 2020/08/09  Deming Quality Award النموذج الياباني للجودة الشاملة 

عّمان أسبوع 2020/08/16  Lean Six Sigma Green Belt 

عّمان أسبوعان 2020/08/16  إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة العامة 

اسطنبول أسبوع 2020/08/23  ضبط الجودة وكيفية نشر ثقافة الجودة 

القاهرة أسبوع 2020/08/30  ضبط جودة األداء 

اسطنبول أسبوع 2020/09/06  الضبط االحصائي للجودة 

طنجة أسبوع 2020/09/06  إدارة التطوير والتغيير والجودة - تجربة أميركا واليابان 

القاهرة أسبوعان 2020/09/13  إستخدام أدوات الجودة لتطوير وتحسين العمل اإلداري 

دبي أسبوع 2020/09/13  التخطيط اإلستراتيجي للتحول المؤسسي نحو الجودة 
الشاملة 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/09/20   TQM إدارة الجودة الشاملة 

كوااللمبور أسبوع 2020/09/27  اإلدارة من منظور الجودة الشاملة 

إدارة الجودة الشاملة
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دبي أسبوع 2020/10/04  تطوير األداء والجودة  بمنهجية 6 سيجما  

عّمان أسبوع 2020/10/04  إستراتيجيات تطبيق وتفعيل إدارة الجودة الشاملة  

لندن أسبوع 2020/10/11  تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي 

كوااللمبور أسبوع 2020/10/11  التميز اإلداري وفقً لمعايير الجودة - المنهج البريطاني 

القاهرة أسبوع 2020/10/18  تخطيط جودة المنتجات والخدمات 

سنغافورة أسبوع 2020/10/18  النموذج السنغافوري والنيوزالندي للجودة 

اسطنبول أسبوع 2020/10/25  إدارة التطوير والتغيير والجودة - تجربة أميركا واليابان 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  انشاء فرق تحسين الجودة 

عّمان أسبوعان 2020/11/01  9001:2015 ISO  التدقيق الداخلي بموجب مواصفات 

القاهرة أسبوع 2020/11/08  التخطيط والتقييم في عملية تعزيز الجودة 

كوااللمبور أسبوع 2020/11/08  تحسين الجودة وتخفيض تكاليف الجودة 

مدريد أسبوع 2020/11/15  تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة 

دبي أسبوعان 2020/11/15   TQM إدارة الجودة الشاملة 

اسطنبول أسبوع 2020/11/22  إعداد دليل سياسات وإجراءات تقييم الجودة في المؤسسات 
والمنظمات 

عّمان أسبوع 2020/11/29  ضمان الجودة 

عّمان أسبوع 2020/12/06  Lean Six Sigma Yellow Belt 

كوااللمبور أسبوع 2020/12/06  إدارة التطوير والتغيير والجودة - تجربة أميركا واليابان 

القاهرة أسبوع 2020/12/13  الرقابة على الجودة 

اسطنبول أسبوع 2020/12/13  MBNQA النموذج األمريكي لتميز األداء 

بانكوك أسبوع 2020/12/20  إستخدام أدوات الجودة لتطوير وتحسين العمل اإلداري 

القاهرة أسبوعان 2020/12/27  9001:2015 ISO  التدقيق الداخلي بموجب مواصفات 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

إدارة الجودة الشاملة
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إدارة المشاريع



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح

www.only-solution.com 48

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

برشلونة أسبوع 2020/01/05   إعداد جداول كميات المشاريع واحتساب التكاليف 

عّمان أسبوعان 2020/01/12  PMP  -  Project Management Proffessional 

دبي أسبوع 2020/01/19  تقدير تكاليف المشروع 

عّمان أسبوع 2020/01/26  إدارة مخاطر المشاريع 

عّمان أسبوع 2020/02/02  SME -  المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهمية تمويلها 

عّمان أسبوعان 2020/02/09  PMP  -  Project Management Proffessional 

تبليسي أسبوع 2020/02/16  إدارة الجودة الشاملة في المشاريع 

اسطنبول أسبوعان 2020/02/23  Certified Cost Professional (CCP) 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  إعداد مقترح المشروع  

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  إدارة مخاطر المشاريع 

عّمان أسبوعان 2020/03/08  PMP  -  Project Management Proffessional 

مدريد أسبوع 2020/03/08  إستراتيجيات تقييم المشاريع 

لندن أسبوع 2020/03/15  تحديد نطاق وبيئة المشروع وتحليل المخاطر المحتملة 

برلين أسبوع 2020/03/15   إعداد جداول كميات المشاريع واحتساب التكاليف 

سنغافورة أسبوع 2020/03/22  الدعم المؤسسي وتطوير األعمال 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/29  دراسة الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشاريع – تجارب دولية 

برشلونة أسبوع 2020/04/05  إدارة مخاطر المشاريع 

عّمان أسبوعان 2020/04/12  PMP  -  Project Management Proffessional 

اسطنبول أسبوع 2020/04/19  إستراتيجيات إدارة المشاريع واإلشراف على العمل 

دبي أسبوع 2020/06/07  إدارة الوقت وجدولة المشروع 

عّمان أسبوع 2020/06/14  Fraud Project Management 

عّمان أسبوعان 2020/06/14  PMP  -  Project Management Proffessional 

فيينا أسبوع 2020/06/14  إعداد موازنة البرامج واألداء في المشروعات 

إدارة المشاريع
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كوااللمبور أسبوع 2020/06/21  إدارة وتحسين الجودة في المشاريع 

دبي أسبوع 2020/06/21  إدارة مشاريع منظمات غير ربحية 

برلين أسبوع 2020/06/21  دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع وآليات تقييمها 

كوااللمبور أسبوع 2020/06/28  بناء وإدارة فرق عمل المشاريع - النموذج األمريكي 

عّمان أسبوع 2020/07/05  إدارة مخاطر المشاريع 

دبي أسبوع 2020/07/05  تقييم المشاريع في المنظمات غير الربحية  

عّمان أسبوعان 2020/07/12  PMP  -  Project Management Proffessional 

مدريد أسبوع 2020/07/12  إعداد الجدوى اإلقتصادية والخطة اإلستراتيجية للمشاريع 

اسطنبول أسبوع 2020/07/19   إعداد جداول كميات المشاريع واحتساب التكاليف 

عّمان أسبوعان 2020/07/26  إدارة البرامج اإلحترافية 
Program Management Professional  -  PGMP  

عّمان أسبوع 2020/08/09   Primavera إدارة المشاريع باستخدام  

دبي أسبوع 2020/08/09  إستراتيجيات إدارة المشاريع واإلشراف على العمل 

عّمان أسبوعان 2020/08/16  PMP  -  Project Management Proffessional 

اسطنبول أسبوع 2020/08/16  إدارة مخاطر المشاريع 

القاهرة أسبوع 2020/08/23  قياس األداء في المشاريع 

ترينجانو أسبوع 2020/08/30  تنفيذ ورقابة المشاريع - تجارب عالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/09/06  إدارة مشاريع نظم المعلومات 

تبليسي أسبوع 2020/09/06  أساسيات إدارة المشاريع 

عّمان أسبوعان 2020/09/13  PMP  -  Project Management Proffessional 

مدريد أسبوع 2020/09/13  إدارة تكاليف المشروع ومهارات التخلص من الهدر 

دبي أسبوع 2020/09/20   إعداد جداول كميات المشاريع واحتساب التكاليف 

لندن أسبوع 2020/09/27  إدارة مخاطر المشاريع 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

إدارة المشاريع
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عّمان أسبوع 2020/10/04  MS-Project  إدارة المشاريع باستخدام 

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  التخطيط اإلستراتيجي للمشاريع 

مدريد أسبوع 2020/10/11  إدارة مخاطر المشاريع 

عّمان أسبوعان 2020/10/11  PMP  -  Project Management Proffessional 

دبي أسبوع 2020/10/18   إعداد جداول كميات المشاريع واحتساب التكاليف 

عّمان أسبوعان 2020/10/18
 إدارة البرامج اإلحترافية

 Program Management Professional  -  PGMP  

عّمان أسبوع 2020/10/25    PMO - Project Management Office 

مدريد أسبوع 2020/11/01   إعداد جداول كميات المشاريع واحتساب التكاليف 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  إدارة مخاطر المشاريع 

عّمان أسبوعان 2020/11/08  Certified Cost Professional (CCP) 

دبي أسبوع 2020/11/08  دراسة الجدوى اإلقتصادية للمشاريع المتوسطة والصغيرة  

عّمان أسبوعان 2020/11/15  PMP  -  Project Management Proffessional 

فيينا أسبوع 2020/11/15  تحليل أعمال المشاريع 

كوااللمبور أسبوع 2020/11/22  مساعد معتمد في إدارة المشاريع 

القاهرة أسبوع 2020/11/29  تنفيذ المشاريع واإلشراف عليها – تجارب وخبرات دولية 

عّمان أسبوعان 2020/12/06  Portfolio Management Professional (PfMP) 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  صيانة المشاريع 

القاهرة أسبوع 2020/12/13  إستراتيجيات إدارة المشاريع واإلشراف على العمل 

عّمان أسبوعان 2020/12/13  PMP  -  Project Management Proffessional 

مدريد أسبوع 2020/12/20  التخطيط اإلستراتيجي للمشاريع 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/12/27  تصميم وتنفيذ إدارة المشاريع - تجارب عالمية 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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إدارة المشتريات والمخازن 
 والمناقصات وساسل التوريد 
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

عّمان أسبوع 2020/01/05  إدارة المخزون والمخازن  

عّمان أسبوع 2020/01/05  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

القاهرة أسبوعان 2020/01/12  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/01/12  الرقابة على إجراءات الشراء وترسية المناقصات 

اسطنبول أسبوع 2020/01/19  إدارة وتنظيم المخازن والمناولة 

عّمان أسبوع 2020/01/19  إدارة المشتريات 

كزابالنكا أسبوع 2020/01/26  التخطيط اإلستراتيجي إلدارة سلسلة التوريد 

عّمان أسبوع 2020/01/26  إدارة المخازن ومناولة المواد 

اسطنبول أسبوع 2020/02/02  مهارات أمناء سر لجان المشتريات 

عّمان أسبوع 2020/02/02  إستراتيجيات إعداد وترسية وتحليل المناقصات ومتابعة 
تنفيذها 

اسطنبول أسبوعان 2020/02/09  الجودة الشاملة فى إدارة المخازن 

عّمان أسبوع 2020/02/09  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

برلين أسبوع 2020/02/16  إدارة المشتريات إلكترونيً 

عّمان أسبوعان 2020/02/16  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

مدريد أسبوع 2020/02/23  إدارة المخازن وسالمة التخزين 

القاهرة أسبوعان 2020/02/23  Certified Cost Professional (CCP) 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  محاسبة المخازن وفق معايير المحاسبة الدولية 

جكارتا أسبوع 2020/03/01  إدارة المشتريات بمنهجية الجودة الشاملة 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  اإلدارة اللوجستية المتقدمة 

عّمان أسبوع 2020/03/08  المناولة والتغليف وإدارة المخازن 

عّمان أسبوع 2020/03/08  إدارة المشتريات في مخازن المختبرات العلمية 

عّمان أسبوع 2020/03/08  إدارة العقود والمناقصات النفطية 

القاهرة أسبوع 2020/03/15   إعداد العطاءات والتفاوض مع الموردين 

إدارة المشتريات والمخازن والمناقصات وساسل التوريد
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

اسطنبول أسبوعان 2020/03/15  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

عّمان أسبوع 2020/03/15  تقييم المخزون السلعي والتخلص من الراكد 

عّمان أسبوع 2020/03/22  تحليل وتقييم العطاءات 

اسطنبول أسبوع 2020/03/22   إعداد الموازنات للمشتريات واالحتياجات المخزنية 

طنجة أسبوع 2020/03/22  إدارة المخازن ومقاييس أداء المخزون 

عّمان أسبوع 2020/03/29  إدارة المستودعات ومراقبة المخزون 

اسطنبول أسبوع 2020/03/29  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/29  إدارة الجرد السنوي للموجودات والمستودعات - إداريً 
 وماليً

القاهرة أسبوع 2020/04/05  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

فيينا أسبوع 2020/04/05  مهارات التفاوض الشرائي 

عّمان أسبوع 2020/04/12  تدقيق وإدارة المناقصات والمواصفات والعقود 

مدريد أسبوع 2020/04/12  إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس أداء الموردين 

اسطنبول أسبوع 2020/04/19   تنمية مهارات مشرفي المخازن والمستودعات 

عّمان أسبوعان 2020/04/19  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

عّمان أسبوع 2020/06/07  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/06/07  المعايير المتقدمة إلجراءات التعاقد وتنفيذ عقود 
 المناقصات

جنيف أسبوع 2020/06/07  مهارات ضباط المشتريات الجدد 

عّمان أسبوع 2020/06/14  إدارة المستودعات واللوازم 

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد 

عّمان أسبوع 2020/06/14  إدارة المزايدات وبيع المخزون الفائض 

عّمان أسبوع 2020/06/21  تحليل وتقييم العطاءات 

اسطنبول أسبوعان 2020/06/21  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

إدارة المشتريات والمخازن والمناقصات وساسل التوريد
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

القاهرة أسبوع 2020/06/21  إستراتيجيات تقييم الموردين واختيار مصادر الشراء 

اسطنبول أسبوع 2020/06/28   إدارة اإلمداد اإلستراتيجي والتقييم الفني للعمليات 

عّمان أسبوع 2020/06/28   األمن والسالمة في المخازن والمستودعات 

عّمان أسبوع 2020/06/28  إعداد وترسية المناقصات وتنفيذها 

القاهرة أسبوع 2020/07/05  إدارة المشتريات الحكومية وترسية مناقصات عقود التوريد 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  تخزين ومناولة المواد الكيميائية السامة والمواد الخطرة 

عّمان أسبوع 2020/07/05  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

القاهرة أسبوع 2020/07/12  مهارات إعداد المناقصات وإدارة العقود 

كوااللمبور أسبوع 2020/07/12  نظم الجرد والرقابة على المخزون 

اسطنبول أسبوع 2020/07/12  إستراتيجيات الشراء والمفاوضات وتقييم أداء الموردين 

عّمان أسبوع 2020/07/19  مهارات أخصائي اإلمدادات والمشتريات 

عّمان أسبوعان 2020/07/19  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

االسكندرية أسبوع 2020/07/19  إدارة المستودعات وتحليل وجرد المخزون 

دبي أسبوع 2020/07/26  القيادة الفعالة في الشراء 

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  تكنولوجيا المعلومات في المخازن والمستودعات 

شرم الشيخ أسبوع 2020/07/26   أنظمة إدارة النقل 

القاهرة أسبوع 2020/08/09  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/08/09  اإلدارة اللوجستية المتقدمة 

مدريد أسبوع 2020/08/09   إدارة عقود الشراء الدولي 

طنجة أسبوع 2020/08/16  إدارة العقود في سلسلة التوريد 

اسطنبول أسبوعان 2020/08/16  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

فيينا أسبوع 2020/08/16  العطاءات والتسعير وتحليل األسعار 

لندن أسبوع 2020/08/23  إدارة المشتريات والخدمات اللوجستية 

إدارة المشتريات والمخازن والمناقصات وساسل التوريد
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تبليسي أسبوع 2020/08/23  إدارة المخاطر في سلسلة التوريد 

االسكندرية أسبوع 2020/08/23  إدارة تخطيط موارد الشركات وسالسل التوريد 

عّمان أسبوع 2020/08/30  إدارة المشتريات الخارجية باالعتمادات المستندية 

دبي أسبوع 2020/08/30  تخطيط وجدولة أعمال الصيانة والمخزون 

عّمان أسبوع 2020/08/30  إستراتيجيات التعبئة والتغليف 

االسكندرية أسبوع 2020/09/06  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/09/06  ضمان سلسلة التوريد 

اسطنبول أسبوع 2020/09/06  إدارة الشراء الدولي 

مدريد أسبوع 2020/09/13  تبسيط إجراءات العمل في إدارة المشتريات والمخازن 

طنجة أسبوع 2020/09/13  إدارة المشتريات والمخازن الحكومية 

القاهرة أسبوعان 2020/09/13  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

دبي أسبوع 2020/09/20   المخزون فى منظومة اللوجستيات 

فيينا أسبوع 2020/09/20  إدارة مخاطر المشتريات 

لندن أسبوع 2020/09/20  SRM - إدارة عالقات الموردين 

شرم الشيخ أسبوع 2020/09/27  إعداد الخطط اإلستراتيجية إلدارة المخزون 

عّمان أسبوع 2020/09/27  الجوانب الفنية والمالية في العطاءات 

عّمان أسبوع 2020/09/27  إدارة المشتريات الخارجية والتخليص الجمركي 

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  PIM - إدارة االنتاج والمخزون 

القاهرة أسبوع 2020/10/04  إدارة جودة سلسلة التوريد العالمية 

القاهرة أسبوع 2020/10/04  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  إدارة عمليات تخزين البضائع في الموانئ 

عّمان أسبوع 2020/10/11   تخطيط ورقابة وتقويم المخزون السلعي 

االسكندرية أسبوع 2020/10/11  التصنيع اإللكتروني وإدارة سالسل التوريد 

إدارة المشتريات والمخازن والمناقصات وساسل التوريد
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برشلونة أسبوع 2020/10/11  إدارة المشتريات والمخازن الحديثة 

دبي أسبوع 2020/10/11  تقنيات الوقاية والكشف عن عمليات الغش والتزوير في 
 المشتريات والمخازن

جكارتا أسبوع 2020/10/18   مناهج التخلص من المخزون الراكد 

طنجة أسبوع 2020/10/18  الكفاءة والتميز في األعمال اللوجستية 

عّمان أسبوعان 2020/10/18  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

تبليسي أسبوع 2020/10/18  الرقابة والضبط الداخلي على المخزون 

اسطنبول أسبوع 2020/10/25  إدارة األعمال اللوجستية في المؤسسات والشركات 

برلين أسبوع 2020/10/25  التجارة الدولية والشراء األجنبي 

عّمان أسبوع 2020/10/25  إدارة سلسلة التوريد واللوجستيات 

كزابالنكا أسبوع 2020/10/25  مهارات الشراء الجماعي 

دبي أسبوع 2020/11/01  احتساب تكاليف المخزون 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  إدارة المناقصات 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

القاهرة أسبوع 2020/11/08  مهارات التسعير وتحليل األسعار في العطاءات 

عّمان أسبوع 2020/11/08  إدارة المخازن ومراقبة المخزون 

مدريد أسبوع 2020/11/08  مهارات التفاوض وتقييم أداء الموردين 

برلين أسبوع 2020/11/15  إدارة المخازن والتنبؤ بالطلب ودراسة سوق اإلنتاج 

اسطنبول أسبوعان 2020/11/15  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

عّمان أسبوع 2020/11/15    تطبيقات  3              في إدارة المستودعات    

اسطنبول أسبوع 2020/11/22    مقاييس أداء ورقابة المخزون والتعامل مع الموردين 

فيينا أسبوع 2020/11/22  إستراتيجيات مكافحة الغش في المشتريات والمخازن 

عّمان أسبوع 2020/11/22  مهارات وأساليب إعداد كراسة المناقصات وتحليل 
 العطاءات

SAP R/

إدارة المشتريات والمخازن والمناقصات وساسل التوريد
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تبليسي أسبوع 2020/11/29  إدارة العقود اللوجستية 

عّمان أسبوع 2020/11/29  المزادات اإللكترونية واجرائاتها 

باريس أسبوع 2020/11/29  إدارة المشتريات والتفاوض الشرائي 

عّمان أسبوع 2020/12/06  تطبيقات          في إدارة المواد 

القاهرة أسبوع 2020/12/06  تنبؤ سلوك الشراء عبر االنترنت 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  إدارة المشتريات والعطاءات 

طنجة أسبوع 2020/12/06  ضمان الجودة والتحكم بالمشتريات والمخازن 

عّمان أسبوع 2020/12/13  تطبيقات             في إدارة المشتريات 

القاهرة أسبوعان 2020/12/13  SCMP - محترف إدارة سلسلة التزويد 

اسطنبول أسبوع 2020/12/13  اإلتجاهات المتقدمة ألنظمة المشتريات والمناقصات 
 والعقود

االسكندرية أسبوع 2020/12/13  إدارة العقود واللوازم الحكومية 

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  قواعد وإجراءات الشراء الخارجي 

فيينا أسبوع 2020/12/20  إدارة المشتريات والتفاوض الشرائي 

عّمان أسبوع 2020/12/20  إدارة المواد ومراقبة المخزون 

دبي أسبوع 2020/12/20  االعتمادات المستندية وخطابات الضمان لمدير المشتريات 

شرم الشيخ أسبوع 2020/12/27  ضمان الجودة والتحكم بالمشتريات والمخازن 

عّمان أسبوع 2020/12/27  إدارة المخزون بالكلفة وتخفيض نفقات الشراء والتخزين 

ترينجانو أسبوع 2020/12/27  e-SCM إدارة سلسلة التزويد اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/12/27  األساليب الحديثة في دراسة العروض الفنية في المناقصات 
 والعطاءات

SAP

SAP

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

إدارة المشتريات والمخازن والمناقصات وساسل التوريد
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كوااللمبور أسبوع 2020/01/05  مهارات مدراء مكاتب اإلدارة العليا  

عّمان أسبوع 2020/01/12  تطوير مهارات السكرتاريا التنفيذية 

فيينا أسبوع 2020/01/19  الفهرسة واألرشفة اإللكترونية المتقدمة للوثائق والملفات 

عّمان أسبوع 2020/01/26  Excel األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

دبي أسبوعان 2020/02/02  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
متقدمة  

القاهرة أسبوع 2020/02/09  إدارة المكاتب: التخطيط والتنظيم وتحديد األهداف بكفاءه 

عّمان أسبوع 2020/02/16  األرشفة اإللكترونية وأمن وسرية المعلومات 

اسطنبول أسبوع 2020/02/23  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

عّمان أسبوع 2020/03/01  مهارات التنسيق التنفيذي 

ترينجانو أسبوع 2020/03/01  اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات التطوير المستمر 

عّمان أسبوع 2020/03/01  Excel األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  إدارة المكاتب العليا ومهارات البروتوكول المكتبي 

عّمان أسبوع 2020/03/08  الكتابة الوظيفية والتدقيق اللغوي 

االسكندرية أسبوع 2020/03/08  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
متقدمة  

عّمان أسبوعان 2020/03/15  Excel األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

كوااللمبور أسبوع 2020/03/15  السكرتاريا التنفيذية الشاملة وأرشفة المستندات 

عّمان أسبوع 2020/03/15  اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات التطوير المستمر 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/22  السكرتاريا التنفيذية المتقدمة 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/22  األرشفة اإللكترونية وأمن وسرية المعلومات 

دبي أسبوع 2020/03/22  إعداد التقارير باللغة اإلنجليزية 

جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/03/29  اإلدارة المتقدمة للمكاتب واألداء المتميز ألعمال السكرتارية 

القاهرة أسبوعان 2020/03/29  الفهرسة واألرشفة اإللكترونية المتقدمة للوثائق والملفات 

ادارة المكاتب والسكرتاريا 
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اسطنبول أسبوع 2020/03/29  مهارات كتابة التقارير التقنية 

دبي أسبوع 2020/04/05  السكرتاريا الشاملة والكفاءات المكتبية 

القاهرة أسبوع 2020/04/05  اإلستراتيجيات الفعالة إلدارة اإلجتماعات 

عّمان أسبوع 2020/04/12  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

اسطنبول أسبوع 2020/04/12  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
  متقدمة

القاهرة أسبوع 2020/04/19  تنظيم االجتماعات واللجان  

عّمان أسبوعان 2020/04/19  األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية واإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/06/07  الكتابة الوظيفية والتدقيق اللغوي 

اسطنبول أسبوع 2020/06/07  السكرتارية التنفيذية المصرفية المحترفة 

عّمان أسبوع 2020/06/07  إدارة المكاتب اإللكترونية 

دبي أسبوع 2020/06/07  تخطيط وتنظيم اإلجتماعات 

كوااللمبور أسبوعان 2020/06/14  األرشفة والحفظ اإللكتروني للبيانات وأساليب تأمين 
 المعلومات

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  المساعد التنفيذي المعتمد 

روما أسبوع 2020/06/14   مهارات كتابة المذكرات والرسائل 

عّمان أسبوع 2020/06/14  Excel األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

اسطنبول أسبوع 2020/06/21  مهارات التطوير المستمر لمدراء المكاتب والمساعد 
 الشخصي

بانكوك أسبوع 2020/06/21  األرشفة اإللكترونية وأمن وسرية المعلومات 

تونس أسبوع 2020/06/21  المهارات المتكاملة للسكرتارية التنفيذية ومديري المكاتب 

مدريد أسبوع 2020/06/21  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

دبي أسبوع 2020/06/28  السكرتاريا التنفيذية المتقدمة 

عّمان أسبوع 2020/06/28  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
  متقدمة

ادارة المكاتب والسكرتاريا 
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جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/06/28  تطوير مهارات السكرتاريا والمساعد اإلداري 

تبليسي أسبوع 2020/06/28  السكرتاريا التنفيذية الشاملة وأرشفة المستندات 

عّمان أسبوع 2020/07/05  Excel األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  األرشفة اإللكترونية وتقليص األعمال الورقية 

القاهرة أسبوع 2020/07/05  استراتيجات التمييز المكتبي والنجاح في العمل 

مدريد أسبوع 2020/07/12  إدارة التوثيق والسجالت اإلدارية 

تبليسي أسبوع 2020/07/12  السكرتاريا التنفيذية المتقدمة 

اسطنبول أسبوع 2020/07/12  مهارات صياغة وكتابة الرسائل اإللكترونية 

اسطنبول ثالثة أسابيع 2020/07/19  إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/07/19  الكتابة الوظيفية والتدقيق اللغوي 

دبي أسبوع 2020/07/19  أتمتة  أعمال السكرتارية والمكاتب 

فيينا أسبوع 2020/07/26  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
  متقدمة

كوااللمبور أسبوع 2020/07/26  تنظيم المؤتمرات والندوات واالجتماعات 

عّمان أسبوع 2020/07/26  التعامل مع الضغوط لمدراء المكاتب التنفيذيين 

برشلونة أسبوع 2020/08/09  السكرتاريا وإدارة المكاتب اإللكترونية 

شرم الشيخ أسبوع 2020/08/09  إدارة الوثائق والمحفوظات 

دبي أسبوع 2020/08/16  استراتيجات إدارة المكاتب ومهارات المنسقين 

كوااللمبور أسبوع 2020/08/16  الفهرسة واألرشفة اإللكترونية المتقدمة للوثائق والملفات 

القاهرة أسبوع 2020/08/23  تنمية مهارات مدير مكتب المدير العام 

عّمان أسبوع 2020/08/23    Excel - األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

عّمان أسبوع 2020/08/30  VS السكرتاريا االفتراضية 

اسطنبول أسبوع 2020/08/30   األساليب الحديثة لكتابة التقارير اإلدارية 

ادارة المكاتب والسكرتاريا 
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عّمان أسبوع 2020/09/06  الكتابة الوظيفية والتدقيق اللغوي 

اسطنبول أسبوع 2020/09/06  السكرتاريا التنفيذية المتقدمة 

القاهرة أسبوع 2020/09/13  إدارة المكاتب ومهارات المنسقين 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/09/13  المهارات اإللكترونية إلدارة المعلومات والوثائق 

تبليسي أسبوع 2020/09/20  تطوير كفاءات السكرتاريا ومدراء المكاتب 

عّمان أسبوع 2020/09/20  Excel - األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

بودابست أسبوع 2020/09/27  الصياغة المعيارية في كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية 

كوااللمبور أسبوعان 2020/09/27  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
  متقدمة

تونس أسبوع 2020/10/04  السكرتاريا التنفيذية المتقدمة 

القاهرة أسبوع 2020/10/04  مهارات السكرتاريا الحديثة وهندرة المكاتب المعاصرة 

اسطنبول أسبوع 2020/10/11  الوعي األمني في التعامل مع المعلومات والوثائق 

عّمان أسبوع 2020/10/11 Excel -  األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

بانكوك أسبوع 2020/10/18  الصياغة المعيارية في كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/10/18  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
  متقدمة

جزيرة بينانج أسبوع 2020/10/25  إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية 

مدريد أسبوع 2020/10/25  السكرتارية اإللكترونية وتطبيقاتها العملية 

كوااللمبور أسبوع 2020/11/01  تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية لمنسقي المكاتب 

دبي أسبوع 2020/11/01  تطوير نظم الحفظ والتأمين للوثائق والمعلومات 

عّمان أسبوع 2020/11/08  Excel - األرشفة اإللكترونية وتطبيقات إكسل 

طنجة أسبوع 2020/11/08  السكرتارية التنفيذية المتقدمة واإلدارة المكتبية الحديثة 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/11/15  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
  متقدمة

القاهرة أسبوع 2020/11/15  صياغة المذكرات والرسائل وإعداد التقارير اإلدارية 

ادارة المكاتب والسكرتاريا 
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فيينا أسبوع 2020/11/22  الفهرسة واألرشفة اإللكترونية المتقدمة للوثائق والملفات 

اسطنبول أسبوع 2020/11/22  إستراتيجيات تطوير أداء المساعد اإلداري 

مدريد أسبوع 2020/11/29   مهارات إدارة الوثائق والملفات 

عّمان أسبوع 2020/11/29  البروتوكوالت واالتيكيت للسكرتاريا ومدراء المكاتب 

مدريد أسبوع 2020/12/06  األرشفة والفهرسة اإللكترونية لموظفي السكرتاريا 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  مهارات مدراء المكاتب فى الجامعات ومراكز البحوث 
 العلمية

القاهرة أسبوعان 2020/12/13  تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمعلومات - سكرتارية 
  متقدمة

عّمان أسبوع 2020/12/13  إدارة التدقيق اللغوي 

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  الفهرسة اإللكترونية واألرشفة الرقمية 

كوااللمبور أسبوع 2020/12/20  إعداد وتأهيل السكرتير 

عّمان أسبوعان 2020/12/27  إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية 

سنغافورة أسبوع 2020/12/27  إدارة األولويات للسكرتاريا وإدارة المكاتب 

ادارة المكاتب والسكرتاريا 
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العاقات العامة وخدمة 
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ترينجانو أسبوع 2020/01/05  e-CRM إدارة عالقات العمالء اإللكترونية 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/01/12   CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد 

عّمان أسبوع 2020/01/19  ISO المعيار الدولي لمعالجة الشكاوي وزيادة رضا العمالء 
10002:2015 

اسطنبول أسبوع 2020/01/26  مؤشرات األداء الرئيسية لقياس خدمة العمالء 

برشلونة أسبوع 2020/02/02  e-CRM إدارة عالقات العمالء اإللكترونية 

االسكندرية أسبوع 2020/02/09  مهارات اإلتكييت العالمية والتعامل مع كبار الشخصيات 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/02/16   CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد 

اسطنبول أسبوع 2020/02/23  تنظيم وإدارة مركز خدمة الزبائن 

كزابالنكا أسبوع 2020/03/01  بروتوكوالت واتيكيت األعمال 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  e-CRM إدارة عالقات العمالء اإللكترونية 

عّمان أسبوعان 2020/03/08  التميز في خدمة العمالء والسرعة في األداء 

القاهرة أسبوعان 2020/03/08  تطوير إدارة العالقات العامة في المؤسسات الحكومية 

برشلونة أسبوع 2020/03/15  ISO المعيار الدولي لمعالجة الشكاوي وزيادة رضا العمالء 
10002:2018 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/03/15  مهارات التعامل مع الزبائن  

عّمان ثالثة أسابيع 2020/03/22   CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد 

القاهرة أسبوع 2020/03/29  Customer Service Representative - CSP 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  إدارة العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات 

ترينجانو أسبوع 2020/04/12  e-CRM إدارة عالقات العمالء اإللكترونية 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/04/19   CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد 

كوااللمبور أسبوع 2020/06/07  زيادة جودة خدمة العمالء 

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  CRM إدارة عالقات العمالء 

العاقات العامة وخدمة العماء
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عّمان أسبوعان 2020/06/14  التخطيط اإلستراتيجي إلدارة العالقات العامة 

القاهرة أسبوع 2020/06/14  مهارات اإلتكييت العالمية والتعامل مع كبار الشخصيات 

اسطنبول ثالثة أسابيع 2020/06/21  CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد  

عّمان أسبوع 2020/06/21  األداء المتميز للخدمات في المطارات 

دبي أسبوع 2020/06/21  المهارات اإلدارية لموظفي العالقات العامة 

برشلونة أسبوع 2020/06/28  إعداد وتطوير خطة العالقات العامة 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  العالقات العامة في الكليات والجامعات 

كزابالنكا أسبوع 2020/07/05   نظام إدارة جودة رضا العمالء
ISO 10002:2018 

مدريد أسبوع 2020/07/12  إدارة حسابات العمالء 

عّمان أسبوع 2020/07/12  إدارة العالقات العامة وفقً لمعايير الجودة الشاملة 

دبي أسبوع 2020/07/19  االتجاهات الحديثة للعالقات العامة 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/07/26  CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد  

بودابست أسبوع 2020/08/09  إدارة الفعاليات والمؤتمرات 

برشلونة أسبوع 2020/08/09  التميز في العالقات العامة وخدمة العمالء 

كوااللمبور أسبوعان 2020/08/16   إدارة العالقات العامة 

اسطنبول أسبوع 2020/08/16  e-CRM إدارة عالقات العمالء اإللكترونية 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/08/23  CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد  

القاهرة أسبوع 2020/08/30  تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية لموظفي العالقات 
 العامة

اسطنبول أسبوع 2020/09/06  بروتوكوالت الضيافة واالتيكيت االجتماعي 

مدريد أسبوع 2020/09/06  e- PR العالقات العامة اإللكترونية 

دبي أسبوع 2020/09/13  إدارة خدمات المراجعين 

القاهرة أسبوعان 2020/09/13  إدارة العالقات العامة والمراسم والتشريفات والضيافة 

كوااللمبور أسبوع 2020/09/20  مهارات اإلتكييت العالمية والتعامل مع كبار الشخصيات 

العاقات العامة وخدمة العماء

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح

67 www.only-solution.com

عّمان ثالثة أسابيع 2020/09/27  CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد  

ترينجانو أسبوع 2020/10/04  CSP محترف خدمة عمالء 

دبي أسبوع 2020/10/04  إدارة وترويج الفعاليات 

كوااللمبور أسبوع 2020/10/11  مهارات التعامل مع العمالء والمراجعين 

القاهرة أسبوع 2020/10/11  التميز في إدارة أعمال وأنشطة العالقات العامة 

مدريد أسبوع 2020/10/18  العالقات العامة في اجتماعات كبار المسؤولين 

اسطنبول أسبوع 2020/10/18  إدارة العالقات العامة في التأثير على الرأي العام 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/10/25  CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد  

ترينجانو أسبوع 2020/11/01   قياس مدى رضا العمالء من الخدمات 

اسطنبول أسبوعان 2020/11/01  إستراتيجيات إدارة العالقات العامة واإلتكيت والبرتوكول 
 الدولي

القاهرة أسبوع 2020/11/08  تخطيط وإدارة حمالت العالقات العامة 

مدريد أسبوع 2020/11/08  العالقات العامة في ضوء الفكر اإلداري الحديث 

عّمان أسبوع 2020/11/15  Customer Service Representative - CSP 

جكارتا أسبوع 2020/11/15  المهارات المتكاملة في إدارة العالقات العامة وفن التعامل 
 مع كبار الشخصيات

دبي أسبوع 2020/11/22  إستراتيجيات التعامل مع شكاوي العمالء 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/11/29  CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد  

كزابالنكا أسبوع 2020/12/06  مهارات موظفي العالقات العامة في الرعاية الصحية 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06 نظام إدارة جودة رضا العمالء
 ISO 10002:2018 

القاهرة أسبوع 2020/12/13  مهارات توظيف العالقات العامة لدعم العمليات اإلدارية 

كوااللمبور أسبوع 2020/12/13  Call Center تنمية مهارات موظفي مراكز االتصال 

مدريد أسبوع 2020/12/20  إستراتيجيات العالقات العامة في تعزيز الهوية المؤسسية 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/12/27  CPRS أخصائي عالقات عامة معتمد 

العاقات العامة وخدمة العماء
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باريس أسبوع 2020/01/05  اإلعالم اإللكتروني 

عّمان أسبوع 2020/01/12  مهارات نجاح المذيع 

برلين أسبوع 2020/01/19  المنهجيات الحديثة في اإلعالم المؤسسي 

عّمان أسبوع 2020/01/26  مهارات االخراج الصحفي 

عّمان أسبوع 2020/02/02  النشر والتحرير الصحفي - تجارب عالمية 

عّمان أسبوع 2020/02/09  الصحافة االستقصائية ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان 

القاهرة أسبوع 2020/02/16  إعداد المتحدث الرسمي لوسائل اإلعالم 

عّمان أسبوع 2020/02/23  استخدام وسائل اإلعالم للتأثير على الرأي العام 

عّمان أسبوع 2020/03/01  اإلعالم اإللكتروني 

عّمان أسبوع 2020/03/01  المنهجيات الحديثة في اإلعالم المؤسسي 

عّمان أسبوع 2020/03/01  اإلدارة اإلعالمية للفعاليات والمؤتمرات 

القاهرة أسبوع 2020/03/08  اإلعالم والتمكين السياسي 

عّمان أسبوع 2020/03/08  الصحافة عن بعد 

عّمان أسبوع 2020/03/08  اإلدارة اإلعالمية لألزمات 

عّمان أسبوع 2020/03/15  مهارات تركيز الصوت وااللقاء 

عّمان أسبوع 2020/03/15  إعداد التقارير الصحفية 

عّمان أسبوع 2020/03/15  القادة أمام اإلعالم 

عّمان أسبوع 2020/03/22  الصحافة اإللكترونية 

القاهرة أسبوع 2020/03/22  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

عّمان أسبوع 2020/03/22  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/03/29  صياغة وإعداد الخبر الصحفي 

القاهرة أسبوع 2020/03/29  منهجيات التعامل اإلعالمي وقت األزمات 

عّمان أسبوع 2020/03/29   إدارة المؤتمرات الصحفية 

الصحافة واإلعام
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عّمان أسبوع 2020/04/05  إستراتيجية اإلعالم االجتماعي للمؤسسات 

عّمان أسبوع 2020/04/05  إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية 

القاهرة أسبوع 2020/04/12  المهارات اإلعالمية للدبلوماسيين 

عّمان أسبوع 2020/04/12  مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/04/19  مهارات التخطيط للحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها 

عّمان أسبوع 2020/04/19  اإلعالم الرقمي والسياسة 

عّمان أسبوع 2020/06/07  أخالقيات وقوانين العمل اإلعالمي 

عّمان أسبوع 2020/06/07  الصحافة الشاملة 

عّمان أسبوع 2020/06/07  كتابة وتحرير األخبار 

عّمان أسبوع 2020/06/07  اإلعالم اإللكتروني 

القاهرة أسبوع 2020/06/14  اإلدارة اإلعالمية لألزمات 

القاهرة أسبوع 2020/06/14  المنهجيات الحديثة في اإلعالم المؤسسي 

القاهرة أسبوع 2020/06/14  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

عّمان أسبوع 2020/06/14  تنمية مهارات الصحفيين 

عّمان أسبوع 2020/06/21  تطوير مهارات المراسل الصحفي 

االسكندرية أسبوع 2020/06/21  اإلعالم البيئي وإعداد الحمالت اإلعالمية 

شرم الشيخ أسبوع 2020/06/21  التخطيط اإلعالمي 

عّمان أسبوع 2020/06/21  الصحافة التحريرية 

عّمان أسبوع 2020/06/28  التصميم واإلعالن في اإلعالم ونجاح الشركات 

القاهرة أسبوع 2020/06/28  اإلعالم والتمكين السياسي 

اسطنبول أسبوع 2020/06/28  مهارات التحدث أمام الجمهور 

القاهرة أسبوع 2020/06/28  القادة أمام اإلعالم 

مكان 
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اسطنبول أسبوع 2020/07/05  اإلعالم اإللكتروني 

عّمان أسبوع 2020/07/05  التخطيط اإلستراتيجي للمحتوى اإلعالمي 

عّمان أسبوع 2020/07/05  دور اإلعالم في التعليم والجامعات 

عّمان أسبوع 2020/07/12  إعداد البرامج اإلعالمية 

القاهرة أسبوع 2020/07/12  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

عّمان أسبوع 2020/07/12  اإلدارة اإلعالمية لألزمات 

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  المنهجيات الحديثة في اإلعالم المؤسسي 

القاهرة أسبوع 2020/07/19  القادة أمام اإلعالم 

االسكندرية أسبوع 2020/07/19  التقديم التلفزيوني الحواري 

كزابالنكا أسبوع 2020/07/26  إدارة الحمالت اإلعالمية 

عّمان أسبوع 2020/07/26  أدوات وسائل اإلعالم الجديدة والدبلوماسية العامة 

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  تعزيز المهارات اإلعالمية 

عّمان أسبوع 2020/08/09  اإلعالم والتمكين السياسي 

القاهرة أسبوع 2020/08/09  المنهجيات الحديثة في اإلعالم المؤسسي 

عّمان أسبوع 2020/08/16  اإلدارة اإلعالمية لألزمات 

عّمان أسبوع 2020/08/16  التقديم التلفزيوني الحواري 

اسطنبول أسبوع 2020/08/23  القادة أمام اإلعالم 

عّمان أسبوع 2020/08/23  إستراتيجيات االبتكار اإلعالمي 

طنجة أسبوع 2020/08/30  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

اسطنبول أسبوع 2020/08/30  اإلعالم اإللكتروني 

عّمان أسبوع 2020/09/06  اإلعالم التنموي في مواجهة األزمات 

عّمان أسبوع 2020/09/06  اإلعالم األمني 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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القاهرة أسبوع 2020/09/13  مهارات الكتابة اإلعالمية 

عّمان أسبوع 2020/09/13  اإلعالم االقتصادي 

االسكندرية أسبوع 2020/09/20  مهارات إدارة المؤسسات اإلعالمية 

عّمان أسبوع 2020/09/20  المنهج المتكامل إلعداد قيادات اإلعالم 

شرم الشيخ أسبوع 2020/09/27  اإلدارة اإلعالمية للفعاليات والمؤتمرات 

عّمان أسبوع 2020/09/27  اإلعالم وإدارة الرأي العام 

عّمان أسبوع 2020/10/04  اإلدارة اإلعالمية لألزمات 

عّمان أسبوع 2020/10/04  اإلعالم اإللكتروني 

القاهرة أسبوع 2020/10/11  المنهجيات الحديثة في اإلعالم المؤسسي 

عّمان أسبوع 2020/10/11  تقنيات التحرير الصحفي اإللكتروني بالمواقع اإللكترونية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/18  القادة أمام اإلعالم 

شرم الشيخ أسبوع 2020/10/18  التقديم التلفزيوني الحواري 

القاهرة أسبوع 2020/10/25  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

عّمان أسبوع 2020/10/25  اإلطاللة اإلعالمية للسياسيين ورجال األعمال 

عّمان أسبوع 2020/11/01  اإلعالم الدولي وتكنولوجيا االتصال 

عّمان أسبوع 2020/11/01  اإلعالم الرقمي 

عّمان أسبوع 2020/11/08  اإلعالم التربوي 

عّمان أسبوع 2020/11/08  مهارات المراسل التلفزيوني الميداني 

عّمان أسبوع 2020/11/15  كتابة المقال الصحفي 

عّمان أسبوع 2020/11/15  التقديم التلفزيوني االخباري 

القاهرة أسبوع 2020/11/22  التقديم التلفزيوني الحواري 

اسطنبول أسبوع 2020/11/22  القادة أمام اإلعالم 
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القاهرة أسبوع 2020/11/29  إدارة الحوار التلفزيوني 

عّمان أسبوع 2020/11/29  إدارة اإلعالم الصحي اإللكتروني 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  اإلعالم اإللكتروني 

عّمان أسبوع 2020/12/06  اإلدارة اإلعالمية لألزمات 

القاهرة أسبوع 2020/12/13  القادة أمام اإلعالم 

االسكندرية أسبوع 2020/12/13  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

عّمان أسبوع 2020/12/20  إعداد التقارير الصحفية 

عّمان أسبوع 2020/12/20  المنهج المتكامل إلعداد قيادات اإلعالم 

عّمان أسبوع 2020/12/27  اإلدارة اإلعالمية للفعاليات والمؤتمرات 

شرم الشيخ أسبوع 2020/12/27  اإلعالم والتمكين السياسي 
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القاهرة أسبوع 2020/01/05  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/01/12  الالمركزية اإلدارية 

عّمان أسبوعان 2020/01/19  التعاون والعالقات الدولية 

القاهرة أسبوع 2020/01/26  العالقات اإلقتصادية الدولية 

عّمان أسبوع 2020/02/02  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

االسكندرية أسبوع 2020/02/09  االقتصاد السياسي الدولي 

عّمان أسبوع 2020/02/16  الالمركزية اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/02/23  الدبلوماسية األردنية 

االسكندرية أسبوع 2020/03/01  التعاون الفني والعالقات الدولية 

عّمان أسبوع 2020/03/01  التعاون والعالقات الدولية 

تبليسي أسبوع 2020/03/08  العالقات الدولية 

عّمان أسبوع 2020/03/08  اإلعالم والتمكين السياسي 

شرم الشيخ أسبوع 2020/03/15  العالقات اإلقتصادية الدولية 

عّمان أسبوع 2020/03/15  الالمركزية اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/03/22  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/03/29  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

القاهرة أسبوع 2020/04/05  تخطيط الحمالت اإلعالمية لإلنتخابات 

عّمان أسبوع 2020/04/12  تحليل الخطاب السياسي 

عّمان أسبوع 2020/04/19  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/06/07  اإلعالم العسكري 

عّمان أسبوع 2020/06/14  السياسة الدولية 

شرم الشيخ أسبوع 2020/06/14  التعاون والعالقات الدولية 
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عّمان أسبوع 2020/06/14  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

القاهرة أسبوع 2020/06/21  العالقات الدولية والدبلوماسية 

عّمان أسبوع 2020/06/21  الالمركزية اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/06/21  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/06/28  اإلعالم والتمكين السياسي 

القاهرة أسبوع 2020/07/05  التعاون والعالقات الدولية 

كزابالنكا أسبوع 2020/07/05  العالقات الدولية 

عّمان أسبوع 2020/07/12  الالمركزية اإلدارية 

شرم الشيخ أسبوع 2020/07/12  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

عّمان أسبوع 2020/07/19  الذكاء في التعامل مع التنوع الثقافي 

االسكندرية أسبوع 2020/07/26  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/08/09  العالقات اإلقتصادية الدولية 

القاهرة أسبوع 2020/08/09  اإلعالم والتمكين السياسي 

االسكندرية أسبوع 2020/08/16  نظريات السياسة المقارنة 

عّمان أسبوع 2020/08/16  الالمركزية اإلدارية 

طنجة أسبوع 2020/08/23  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

تبليسي أسبوع 2020/08/30  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/09/06  اتخاذ القرار السياسي 

اسطنبول أسبوعان 2020/09/06  التعاون الفني والعالقات الدولية 

عّمان أسبوع 2020/09/13  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/09/13  دعم مشاركة المرأة في اإلنتخابات المحلية 

عّمان أسبوع 2020/09/20  دور البرلمان في إدارة الدولة 
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عّمان أسبوع 2020/09/27  الالمركزية اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/10/04  الدبلوماسية الدولية 

عّمان أسبوع 2020/10/04  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

القاهرة أسبوع 2020/10/11  العالقات الدبلوماسية من منظور إسالمي 

عّمان أسبوع 2020/10/11  التحليل السياسي المتقدم 

اسطنبول أسبوع 2020/10/18  الكتابة الدبلوماسية 

عّمان أسبوع 2020/10/18  الالمركزية اإلدارية 

القاهرة أسبوع 2020/10/25  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

االسكندرية أسبوع 2020/11/01  القيادة السياسية ورسم السياسات العامة 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  إدارة المفاوضات في ظروف األزمات واألحداث الطارئة 

عّمان أسبوع 2020/11/08  التعاون الدولي - المفاوضات واإلتفاقيات 

القاهرة أسبوع 2020/11/08  مهارات تقدير الموقف السياسي 

عّمان أسبوع 2020/11/15  الدبلوماسية العربية 

عّمان أسبوع 2020/11/15  إعداد التقارير الدبلوماسية 

شرم الشيخ أسبوع 2020/11/22  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/11/29  الالمركزية اإلدارية 

عّمان أسبوعان 2020/12/06  التعاون الدولي 

تبليسي أسبوع 2020/12/06  النظام السياسي واالقتصاد الدولي 

عّمان أسبوع 2020/12/13  مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية إعالميً 

عّمان أسبوع 2020/12/13  الالمركزية اإلدارية 

القاهرة أسبوع 2020/12/20  مهارات اإلعالم السياسي الحديث 

عّمان أسبوع 2020/12/27  اإلعالم والتمكين السياسي 
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اسطنبول أسبوع 2020/01/05  الطرق الحديثة في إدارة مبيعات الشركات 

مدريد أسبوع 2020/01/12  مهارات إدارة التسويق 

عّمان أسبوع 2020/01/19  إستراتيجيات تسعير المنتجات 

روما أسبوع 2020/01/26  إعداد الخطط التسويقية 

برشلونة أسبوع 2020/02/02  مهارات إدارة المبيعات والتسعير 

مدريد أسبوع 2020/02/09  بحوث التسويق المتقدمة 

اسطنبول أسبوع 2020/02/16  الترويج وتقييم أداء النشاط التسويقي 

كوااللمبور أسبوع 2020/02/23  األداء الناجح للمبيعات وإدارة حسابات العمالء 

لندن أسبوع 2020/03/01  مهارات البيع الذكي  

شرم الشيخ أسبوع 2020/03/01  مهارات وتقنيات البيع 

عّمان أسبوع 2020/03/08  إستراتيجيات جذب العمالء واالحتفاظ بهم 

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  مهارات جذب العمالء والتفوق على المنافسين 

تونس أسبوع 2020/03/15  إعداد وتأهيل مندوب المبيعات الناجح 

القاهرة أسبوع 2020/03/15  مبادئ جودة الخدمات البيعية والتسويقية 

كوااللمبور أسبوع 2020/03/22  مهارات البيع اإلحترافي وعقد الصفقات 

عّمان أسبوع 2020/03/29  إستراتيجيات تحليل السوق والمنافسين 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  إستراتيجيات الترويج والتوزيع 

القاهرة أسبوع 2020/04/12  قياس وتقييم كفاءة نشاط التسويق 

عّمان أسبوع 2020/04/19  اإلدارة اإلستراتيجية للبرامج التسويقية 

كوااللمبور أسبوع 2020/06/07  الجودة واألداء المتميز لمندوبي المبيعات 

عّمان أسبوعان 2020/06/14  Digital Marketing 

جكارتا أسبوع 2020/06/14  مهارات التفاوض واجراء المقابالت البيعية 
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القاهرة أسبوع 2020/06/14  إدارة المبيعات في المصانع 

اسطنبول أسبوع 2020/06/21  دراسة األسواق وتحليل المنافسة 

عّمان أسبوع 2020/06/21  إستراتيجيات تسعير المنتجات 

ترينجانو أسبوع 2020/06/21  Social Media Marketing 

عّمان أسبوع 2020/06/28  التصميم واإلعالن في اإلعالم ونجاح الشركات 

جزيرة لنكاوي أسبوع 2020/07/05  مهارات البيع اإلحترافي وعقد الصفقات 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  أساليب البيع المحترف مع الزبائن 

القاهرة أسبوع 2020/07/12  إعداد الخطط التسويقية 

تبليسي أسبوع 2020/07/12  مهارات إدارة المبيعات والتسعير 

برشلونة أسبوع 2020/07/19  قياس وتقييم كفاءة نشاط التسويق 

عّمان أسبوع 2020/07/26  مهارات إدارة التسويق 

اسطنبول أسبوع 2020/08/09  تنمية مهارات التوقع والتحليل والتعامل مع احتياجات البيع 

القاهرة أسبوع 2020/08/09  مهارات وتقنيات البيع 

كوااللمبور أسبوعان 2020/08/16  إدارة التسويق والمبيعات  

عّمان أسبوع 2020/08/16   مهارات البيع الذكي 

طنجة أسبوع 2020/08/23  إستراتيجيات جذب العمالء واالحتفاظ بهم 

مدريد أسبوع 2020/08/30  األداء الناجح للمبيعات وإدارة حسابات العمالء 

مدريد أسبوع 2020/09/06  التخطيط للحمالت اإلعالنية 

القاهرة أسبوع 2020/09/06  دراسة األسواق وتحليل المنافسة 

اسطنبول أسبوعان 2020/09/13  الطرق الحديثة في إدارة مبيعات الشركات 

طنجة أسبوع 2020/09/13  الترويج وتقييم أداء النشاط التسويقي 

دبي أسبوع 2020/09/20  الجودة واألداء المتميز لمندوبي المبيعات 

التسويق والمبيعات
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عّمان أسبوع 2020/09/27  Digital Marketing 

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  Social Media Marketing 

مدريد أسبوع 2020/10/04  مهارات جذب العمالء والتفوق على المنافسين 

عّمان أسبوع 2020/10/11  Digital Marketing 

عّمان أسبوع 2020/10/11   إعداد المطبوعات والمنشورات وتصميم المجالت 

القاهرة أسبوع 2020/10/18  إستراتيجيات تحليل السوق والمنافسين 

كوااللمبور أسبوعان 2020/10/18  التسويق الدولي والعولمة 

فيينا أسبوع 2020/10/25  بحوث التسويق المتقدمة 

عّمان أسبوع 2020/11/01  مبادئ جودة الخدمات البيعية والتسويقية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  تسويق الخدمات الحكومية 

القاهرة أسبوع 2020/11/08  إعداد وتأهيل مندوب المبيعات الناجح 

عّمان أسبوع 2020/11/08  أساليب البيع المحترف مع الزبائن 

مدريد أسبوع 2020/11/15  التسويق اإلستراتيجي 

عّمان أسبوع 2020/11/15  إدارة التسويق والمبيعات  

كوااللمبور أسبوع 2020/11/22  إدارة المبيعات في المصانع 

عّمان أسبوع 2020/11/29  تنمية مهارات التوقع والتحليل والتعامل مع احتياجات البيع 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  اإلدارة اإلستراتيجية للبرامج التسويقية 

ترينجانو أسبوع 2020/12/06  الترويج واإلعالن 

عّمان أسبوع 2020/12/13  Digital Marketing 

القاهرة أسبوع 2020/12/13  إستراتيجيات الترويج والتوزيع 

مدريد أسبوع 2020/12/20  Social Media Marketing 

كوااللمبور أسبوع 2020/12/27  مهارات التفاوض واجراء المقابالت البيعية 
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تنمية وتطوير الذات
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عّمان أسبوع 2020/01/05  Soft Skills - تطوير المهارات الذاتية 

بانكوك أسبوع 2020/01/12  SQ المحصلة المهارية 

شرم الشيخ أسبوع 2020/01/19  مهارات اكتشاف الطاقات والقدرات 

االسكندرية أسبوع 2020/01/26  نظرية الذكاءات المتعددة 

دبي أسبوع 2020/02/02  مهارات النجاح اإلداري 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/02/09  أسس بناء الشخصية القيادية 

دبي أسبوع 2020/02/16  Soft Skills - تطوير المهارات الذاتية 

دبي أسبوع 2020/02/23  تحفيز الطاقات االبداعية 

دبي أسبوع 2020/03/01  مهارات التواصل مع الشخصيات الصعبة 

القاهرة أسبوع 2020/03/01  أسرار النجاح  بالتحفيز الذاتي والترقي الوظيفي 

دبي أسبوع 2020/03/08  مهارات صنع القرار ومهارات التفكير النقدي 

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  الرضا الوظيفي وتقوية الذات 

دبي أسبوع 2020/03/15  االبتكار والتفكير اإلبداعي في تطوير المنظمة 

عّمان أسبوع 2020/03/15  توليد وإدارة األفكار اإلبداعية 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/03/22  Soft Skills - تطوير المهارات الذاتية 

دبي أسبوع 2020/03/29  تنمية مهارات الحوار واإلقناع  

القاهرة أسبوع 2020/04/05  مهارات اإلتصال الفعال من خالل األنماط الشخصية 

عّمان أسبوع 2020/04/12  NLP البرمجة اللغوية العصبية 

كوااللمبور أسبوع 2020/04/19  الذكاء اإلبداعي 

دبي أسبوع 2020/06/07  مهارات التواصل مع الشخصيات الصعبة 

االسكندرية أسبوع 2020/06/14  إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع اآلخرين 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/06/14  مهارات النجاح الوظيفي 

تنمية وتطوير الذات



كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح

www.only-solution.com 84

عّمان أسبوع 2020/06/14   Soft Skills -  تطوير المهارات الذاتية 

دبي أسبوع 2020/06/21  مهارات النجاح اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/06/21  مهارات قوة التركيز في العمل 

دبي أسبوع 2020/06/21  تحفيز الطاقات االبداعية 

االسكندرية أسبوع 2020/06/28  مهارات التحدث أمام الجمهور 

فيينا أسبوع 2020/07/05  استراتيجات التمييز المكتبي والنجاح في العمل 

تونس أسبوع 2020/07/05   Soft Skills -  تطوير المهارات الذاتية 

مدريد أسبوع 2020/07/12  مهارات االتصال ومضاعفة اللياقة الذهنية 

دبي أسبوع 2020/07/12  إدارة التميز والتطوير وهندسة الذات 

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  إدارة النزاعات 

القاهرة أسبوع 2020/07/26  مهارات التواصل مع الشخصيات الصعبة 

عّمان أسبوع 2020/08/09  أسرار قيادة العقل في العمل 

برلين أسبوع 2020/08/09  مهارات النجاح اإلداري 

القاهرة أسبوع 2020/08/16   Soft Skills -  تطوير المهارات الذاتية 

عّمان أسبوع 2020/08/16  برنامج                 لتنمية مهارات التفكير 

اسطنبول أسبوع 2020/08/23  أساليب االتصال الفعال باستخدام لغة الجسد 

كوااللمبور أسبوع 2020/08/30  التفكير اإلبداعي والعصف الذهني في اإلدارة 

عّمان أسبوع 2020/09/06  إستراتيجيات تحسين الذاكرة 

االسكندرية أسبوع 2020/09/06  تحويل األفكار االبداعية إلى أساليب عمل 

دبي أسبوع 2020/09/13  أخصائي السعادة والتفكير اإليجابي 

عّمان أسبوع 2020/09/13   Soft Skills -  تطوير المهارات الذاتية 

القاهرة أسبوع 2020/09/20  أساليب االتصال الفعال باستخدام لغة الجسد 
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عّمان أسبوع 2020/09/27  بناء وتحليل الخريطة الذهنية 

عّمان أسبوع 2020/10/04  إدارة وتنمية الذات 

القاهرة أسبوع 2020/10/04  الذكاء الجمعي وتطبيقاته 

كوااللمبور أسبوع 2020/10/11  التفكير االيجابي وتغيير السلوك 

طنجة أسبوع 2020/10/11   إدارة التغيير الشخصي 

دبي أسبوع 2020/10/18  مهارات التواصل مع الشخصيات الصعبة 

عّمان أسبوع 2020/10/18  تنمية المهارات العقلية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/25  تحليل الشخصية والذكاء 

القاهرة أسبوع 2020/11/01  مفاتيح النجاح الوظيفي 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  الذكاء االجتماعي في تطوير الذات 

مدريد أسبوع 2020/11/08   مهارات التخطيط الذهني وتطبيقاته 

عّمان أسبوع 2020/11/08  استراتيجات تقوية الشخصية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/15  التعامل مع الضغوطات النفسية 

القاهرة أسبوع 2020/11/15  مهارات النجاح اإلداري 

االسكندرية أسبوع 2020/11/22 MBTI األنماط الشخصية بأسلوب 

فيينا أسبوع 2020/11/29  إدارة الذات - استغالل اإلمكانيات الشخصية المتاحة 

عّمان أسبوع 2020/12/06  التخطيط الذهني وإطالق طاقة اإلبداع 

عّمان أسبوع 2020/12/06  مهارات تنمية اإلبداع 

اسطنبول أسبوع 2020/12/13   الذكاء العاطفي )                      (

القاهرة أسبوع 2020/12/13  المنهجية العلمية في بناء الشخصية التنفيذية 

االسكندرية أسبوع 2020/12/20   إدارة الذات وضبط االنفعاالت 

فيينا أسبوع 2020/12/27  التميز واالبداع في تنشيط الذاكرة والتخطيط الذهني 
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مكان 
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برلين أسبوع 2020/01/05  تطبيق خطط التدقيق باالستناد الى معايير المحاسبة 
الدولية 

اسطنبول أسبوع 2020/01/12  قياس وتطوير األداء المحاسبي 

سنغافورة أسبوع 2020/01/19  التحليل المالي والجوانب المحاسبية في مراجعة الحسابات 

عّمان أسبوعان 2020/01/26  إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي 

عّمان أسبوعان 2020/02/02  المحاسبة عن المنح الحكومية واالفصاح عن المساعدات 
 IAS 20 - الحكومية

برشلونة أسبوع 2020/02/09  المحاسبة المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات 

دبي أسبوع 2020/02/16  نظام المحاسبة واإلستحقاق والموجودات والرواتب في 
الدوائر الحكومية 

اسطنبول أسبوع 2020/02/23  تطوير األداء المهني للمدقق الداخلي ومهارات إعداد تقرير 
المدقق الداخلي 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  محاسبة المخازن وفق معايير المحاسبة الدولية 

دبي أسبوع 2020/03/01  إعداد ومراجعة الحسابات الختامية الحكومية 

عّمان أسبوعان 2020/03/08  IIA التدقيق الداخلي وفق معايير 

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  األساليب الحديثة في المحاسبة والتدقيق المالي  

عّمان أسبوع 2020/03/15  IFRS - المعايير المحاسبية إلعداد التقارير المالية 

دبي أسبوع 2020/03/15  إدارة ومحاسبة التكاليف 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/22  Certified Cost Professional (CCP) 

عّمان أسبوع 2020/03/29  األساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط وإعداد الموازنات 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  المحاسبة الحكومية في المنظمات غير الربحية 

اسطنبول أسبوع 2020/04/12  إعداد وتحليل القوائم المالية وفقً لمعايير المحاسبة 
 واإلبالغ المالي الدولية

عّمان أسبوع 2020/04/19  IAS - معايير المحاسبة الدولية 

عّمان أسبوع 2020/06/07  محاسبة البنوك 

المحاسبة
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مكان 
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IAS 26

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  محاسبة األجور والتعويضات في الموارد البشرية 

عّمان أسبوع 2020/06/14  المعايير المحاسبية لشركات الغاز والبترول 

دبي أسبوعان 2020/06/14  المحاسبة المالية وتقييم وتحليل األداء المالي 

عّمان أسبوع 2020/06/21  المحاسبة المالية باستخدام إكسل 

عّمان أسبوع 2020/06/21  إستخدام العينات اإلحصائية وغير اإلحصائية في تنفيذ 
 عمليات التدقيق الداخلي

عّمان أسبوع 2020/06/21    المحاسبة واإلبالغ عن خطط التقاعد  - 

عّمان أسبوع 2020/06/28  إحترافية إدارة األصول الثابتة والموجودات وتقييمها 
 والمعالجة المحاسبية لها

عّمان أسبوعان 2020/07/05  مدقق حسابات معتمد 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة - اآليزو 

دبي أسبوع 2020/07/12  الدور اإلستراتيجي للمدقق في إدارة األزمات الداخلية 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/07/12  االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب 
 المالي

برلين أسبوع 2020/07/19  المحاسبة لغير المحاسبين 

عّمان أسبوعان 2020/07/26  )Alpha - تطبيقات المحاسبة على الحاسوب (ألفا   

اسطنبول أسبوع 2020/08/09  المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية 

عّمان أسبوع 2020/08/09  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية
 واألخطاء

دبي أسبوع 2020/08/16  حوكمة الشركات وإستراتيجيات التدقيق الداخلي 

عّمان أسبوع 2020/08/16  Excel مهارات المحاسبة باستخدام  

القاهرة أسبوع 2020/08/23  المحاسبة اإلدارية 

فيينا أسبوع 2020/08/30  المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/09/06  نظم المعلومات المحاسبية 

عّمان أسبوع 2020/09/06  تأهيل المحاسبين لسوق العمل 

IAS 8 -

المحاسبة
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اسطنبول أسبوعان 2020/09/13   CMA - المحاسب اإلداري المعتمد 

دبي أسبوع 2020/09/13  وفقا ISA االتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة الداخلية 
  لمعايير التدقيق الدولية

عّمان أسبوعان 2020/09/20  CICS أخصائي الرقابة الداخلية 

اسطنبول أسبوع 2020/09/27   المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام -
 IPSAS 

عّمان أسبوع 2020/10/04  COSO تقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

دبي أسبوع 2020/10/04  تنمية مهارات المحاسبين والمراقبين الماليين 

عّمان أسبوع 2020/10/11  إعداد وتحليل القوائم المالية وفقً لمعايير المحاسبة 
 واإلبالغ المالي الدولية

اسطنبول أسبوع 2020/10/11  إعداد تقارير التدقيق وفق المعايير الدولية 

عّمان أسبوع 2020/10/18 آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية - 
 IAS 21  

دبي أسبوع 2020/10/18  إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي 

عّمان أسبوع 2020/10/25  الرقابة والتدقيق على األنظمة المحاسبية 

عّمان أسبوع 2020/11/01  المحاسبة الحكومية 

دبي أسبوع 2020/11/01  إعداد وتحليل القوائم المالية وفقً لمعايير المحاسبة 
 واإلبالغ المالي الدولية

عّمان أسبوعان 2020/11/08  Certified Cost Professional (CCP) 

اسطنبول أسبوع 2020/11/08  إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي 

عّمان أسبوعان 2020/11/15  CICA مدقق الرقابة الداخلية المعتمد 

عّمان أسبوعان 2020/11/15   CPA - محاسب عام معتمد  

عّمان أسبوع 2020/11/22  تأهيل المحاسبين لسوق العمل 

اسطنبول أسبوع 2020/11/29  الرقابة على الموازنات وتحليل التكاليف 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  إعداد وتحليل القوائم المالية وفقً لمعايير المحاسبة 
 واإلبالغ المالي الدولية
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دبي أسبوع 2020/12/06   تقنيات محاسبة التكاليف ألغراض الرقابة وإتخاذ القرارات 

عّمان أسبوع 2020/12/13  تقنيات المحاسبة الحكومية وفق معايير المحاسبة الدولية 
 للقطاع العام

عّمان أسبوع 2020/12/13  األدوات المالية وفقً لمعايير التقارير المالية الدولية
   IFRS - 7+9 

دبي أسبوع 2020/12/20  التدقيق الداخلي المبني على المخاطر 

اسطنبول أسبوعان 2020/12/27  CCA محاسب تكاليف معتمد 
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عّمان أسبوع 2020/01/05  كتابة وتحرير االخبار اإلقتصادية 

عّمان أسبوع 2020/01/12  إدارة الموازنة اإلنمائية والرأسمالية 

عّمان أسبوعان 2020/01/19  FRM مدير المخاطر المالية 

مدريد أسبوع 2020/01/26  إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي 

عّمان أسبوعان 2020/02/02  إدارة المخاطر المالية 

دبي أسبوع 2020/02/09  التحليل المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية 

اسطنبول أسبوع 2020/02/16  FDI التمويل الخارجي المباشر 

عّمان أسبوع 2020/02/23  إعداد الميزانيات التقديرية 

عّمان أسبوع 2020/03/01  مكافحة االحتيال والتزوير في االعتمادات المستندية - 
حاالت عملية 

دبي أسبوع 2020/03/01  إدارة الذمم والديون المتعثرة وإستراتيجيات التحصيل 

عّمان أسبوعان 2020/03/01  Excel التحليل المالي المتقدم باستخدام 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/08  IIA التدقيق الداخلي وفق معايير 

مدريد أسبوع 2020/03/08  االقتصاد التجريبي 

دبي أسبوع 2020/03/08  إدارة عمليات الخزينة وأسواق النقد األجنبي 

اسطنبول أسبوع 2020/03/15  إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية 

عّمان أسبوعان 2020/03/15  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

اسطنبول أسبوع 2020/03/15  تحليل األسواق المالية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/22   إعداد الموازنات للمشتريات واالحتياجات المخزنية 

دبي أسبوع 2020/03/22  التحليل المالي 

دبي أسبوع 2020/03/22  أساليب كشف اإلحتيال على أمناء الصناديق والمتعاملين 
بالنقد   

عّمان أسبوع 2020/03/29  دراسة الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشاريع – تجارب 
دولية 

االدارة المالية واالقتصاد
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اسطنبول أسبوع 2020/03/29  إدارة الجرد السنوي للموجودات والمستودعات - إداريً 
وماليً 

كوااللمبور أسبوع 2020/03/29  مهارات الرقابة والتدقيق المالي 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  تحليل البيانات المالية 

دبي أسبوع 2020/04/05  اإلدارة المالية لغير الماليين  

عّمان أسبوع 2020/04/12  IFRS - المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

اسطنبول أسبوع 2020/04/12  السياسات النقدية والمالية 

دبي أسبوع 2020/04/19  سياسات االقتصاد والتخطيط التنموي اإلستراتيجي 

اسطنبول أسبوع 2020/04/19  االعتمادات المستندية والمصطلحات التجارية 

عّمان ثالثة أسابيع 2020/06/07  التجارة الخارجية والتسويق الدولي 

عّمان أسبوع 2020/06/07  تطوير أساليب تحصيل الضرائب الفندقية 

عّمان أسبوع 2020/06/07  األسواق المالية في التنمية اإلقتصادية 

دبي أسبوع 2020/06/07  الحسابات القومية في االقتصاد الدولي 

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  إعداد موازنة البرامج واألداء في المشروعات 

عّمان أسبوع 2020/06/14  إعداد التقارير المالية في شركات النفط والغاز 

عّمان أسبوع 2020/06/14  إدارة مخاطر االستثمار بالسندات 

عّمان أسبوع 2020/06/14  إدارة النقد والخزينة 

اسطنبول أسبوعان 2020/06/21  دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع وآليات تقييمها 

دبي أسبوع 2020/06/21  إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية 

عّمان أسبوع 2020/06/21  اإلدارة الحديثة لمخاطر اإلئتمان وفقً للمعايير الدولية بازل 

اسطنبول أسبوع 2020/06/21  إعداد الموازنات المالية كأساس للرقابة وتقييم األداء 

عّمان أسبوع 2020/06/28  جذب االستثمار في االقتصاد المحلي 

دبي أسبوع 2020/06/28  التحليل المالي ومخاطر اإلئتمان  

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

االدارة المالية واالقتصاد
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عّمان أسبوع 2020/06/28  إدارة مصروفات العقود 

اسطنبول أسبوع 2020/06/28  مراجعة التقارير المالية 

اسطنبول أسبوعان 2020/07/05  التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة - اآليزو 

ترينجانو أسبوع 2020/07/05  اإلستعالم عن العمالء وإدارة المخاطر االئتمانية 

عّمان أسبوعان 2020/07/05  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

اسطنبول أسبوعان 2020/07/12  CFC مستشار مالي معتمد 

القاهرة أسبوع 2020/07/12  نظم الجرد والرقابة على المخزون 

دبي أسبوع 2020/07/12  التقنيات الحديثة في التدقيق والرقابة المالية 

مدريد أسبوع 2020/07/19  التجارة الخارجية ودراسة الجدوى المالية 

فيينا أسبوع 2020/07/19  تقييم األداء المالي في المؤسسات  

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان 

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  إعداد برامج التنمية اإلقتصادية 

عّمان أسبوعان 2020/07/26  إدارة المخاطر المالية 

برشلونة أسبوع 2020/07/26  إعداد وتحليل القوائم المالية 

عّمان أسبوع 2020/08/09  FATCA اإلجراءات التنفيذية لتطبيق قانون االمتثال الضريبي 

عّمان أسبوع 2020/08/09  تحليل حركة سوق المال وإدارة المحافظ اإلستثمارية 

اسطنبول أسبوع 2020/08/16  إدارة األداء المالي للمؤسسات - قياس وتقييم وتطوير 

اسطنبول أسبوع 2020/08/16  إعداد الموازنات ومراقبة التكاليف في شركات البترول 

عّمان أسبوعان 2020/08/23  CFO أمين الشؤون المالية 

عّمان أسبوع 2020/08/23  تنمية وترويج الصادرات 

اسطنبول أسبوع 2020/08/30  إدارة المشتريات الخارجية باالعتمادات المستندية 

دبي أسبوع 2020/08/30  مخاطر االستثمار وتحليل األوراق المالية 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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فيينا أسبوع 2020/09/06  التكامل االقتصادي العربي 

مدريد أسبوع 2020/09/06  مهارات التحليل االقتصادي الكلي 

عّمان أسبوع 2020/09/13  التمويل العقاري واالستثمار 

دبي أسبوع 2020/09/13  إحصاءات مالية الحكومة 

دبي أسبوع 2020/09/20  إدارة مصروفات ومقبوضات الخزينة 

عّمان أسبوعان 2020/09/20  CICS أخصائي الرقابة الداخلية 

اسطنبول أسبوع 2020/09/27  إدارة ومتابعة المصروفات 

دبي أسبوع 2020/09/27  تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

دبي أسبوع 2020/10/04  مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنات التقديرية 

اسطنبول أسبوعان 2020/10/04  CFM المدير المالي المعتمد 

مدريد أسبوع 2020/10/11  عمليات األسواق المفتوحة 

عّمان أسبوع 2020/10/11  إدارة األزمات المالية 

برشلونة أسبوع 2020/10/18  إدارة الجودة الشاملة في االدارات المالية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/18  إستراتيجيات الترويج الدولية 

عّمان أسبوع 2020/10/25  إعداد الدراسات اإلقتصادية 

عّمان أسبوع 2020/10/25  Excel التحليل المالي المتقدم باستخدام 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  إدارة المخاطر في تمويل التجارة الدولية 

دبي أسبوع 2020/11/01  التنمية اإلقتصادية الدولية 

عّمان أسبوع 2020/11/08  إستراتيجيات االقتصاد المالي 

دبي أسبوع 2020/11/08  تحليل البيانات المالية في اتخاذ القرارات اإلدارية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/15  مهارات صياغة وإعداد التقارير المالية 

عّمان أسبوع 2020/11/15  إدارة عمليات الفواترة 

االدارة المالية واالقتصاد
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

عّمان أسبوعان 2020/11/22  إستراتيجيات مكافحة غسيل األموال 

اسطنبول أسبوع 2020/11/22  اإلتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية والتدقيق المالي 

دبي أسبوع 2020/11/29  إعداد وصياغة العقود المالية 

عّمان أسبوع 2020/11/29  إستراتيجيات إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل 
اإلنحرافات 

عّمان أسبوع 2020/12/06  األساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات 
والشيكات والتواقيع 

اسطنبول أسبوعان 2020/12/06  FRM مدير المخاطر المالية 

دبي أسبوع 2020/12/13  إستراتيجيات تبسيط التدقيق المالي من خالل مؤشرات 
قياس التقارير المالية 

عّمان أسبوع 2020/12/13  الجوانب القانونية والتجارية في الشيكات والكفاالت 
البنكية 

عّمان أسبوع 2020/12/20  التدقيق الداخلي المبني على المخاطر 

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  اإلدارة المالية في القطاع النفطي 

دبي أسبوع 2020/12/27  اإلجراءات العملية لتدقيق بنود القوائم المالية 

عّمان أسبوع 2020/12/27  مراجعة وتحليل الموازنات في األجهزة الحكومية 

االدارة المالية واالقتصاد
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المصارف والبنوك اإلسامية
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المصارف والبنوك اإلسامية

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

عّمان أسبوعان 2020/01/05  إدارة المخاطر في المصارف االسالمية 

عّمان أسبوع 2020/01/12  التحديات والمنافسة في الصيرفة االسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/01/19  صيغ التمويل واإلستثمار في المصارف اإلسالمية 

اسطنبول أسبوعان 2020/01/26  التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 

عّمان أسبوعان 2020/02/02  إدارة المخاطر في المصارف االسالمية 

عّمان أسبوع 2020/02/09  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

دبي أسبوع 2020/02/16  التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/02/23  نظم الدفع اإللكترونية ومهام تطوير الخدمات المصرفية 

عّمان أسبوعان 2020/03/01  إدارة المخاطر في المصارف االسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  التدقيق المالي في المصارف اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/03/08  الرقابة المركزية على المصارف اإلسالمية 

عّمان أسبوعان 2020/03/15  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

عّمان أسبوع 2020/03/15  االستثمار العقاري االسالمي 

اسطنبول أسبوع 2020/03/22  المصارف االسالمية ودفع عجلة التنمية في البلدان 
االسالمية 

دبي أسبوع 2020/03/29  إدارة األصول والخصوم في المصارف اإلسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  أسس التحول للعمل المصرفي اإلسالمي 

عّمان أسبوع 2020/04/12  الرقابة الشرعية ألعمال المصارف اإلسالمية 

عّمان أسبوعان 2020/04/19  إدارة المخاطر في المصارف االسالمية 

عّمان أسبوع 2020/06/07  السكرتارية التنفيذية المصرفية المحترفة 

دبي أسبوع 2020/06/14  المعايير المصرفية االسالمية 

عّمان أسبوعان 2020/06/14  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 
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اسطنبول أسبوع 2020/06/14  التمويل والخدمات المصرفية اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/06/21  إستراتيجيات تقييم أداء البنوك 

اسطنبول أسبوعان 2020/06/21  إدارة المخاطر واإلمتثال في المصارف اإلسالمية 

عّمان أسبوعان 2020/06/21  التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/06/28  الجوانب القانونية للعمليات المصرفية االسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  المعايير المصرفية االسالمية 

عّمان أسبوعان 2020/07/05  مصرفي إسالمي معتمد 

اسطنبول أسبوع 2020/07/12  التخطيط اإلستراتيجي في المصارف اإلسالمية 

دبي أسبوع 2020/07/12  األساليب الحديثة في إدارة وتحليل مخاطر االئتمان 
المصرفي 

عّمان أسبوع 2020/07/19  الصيرفة االسالمية وصيغ التمويل االسالمي 

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  التمويل االسالمي 

اسطنبول أسبوع 2020/08/09  تسويق الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/08/09
 تطبيقات كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية 

 (IFSB)وفقً لمعايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
 III المستندة إلى مقررات بازل

اسطنبول أسبوع 2020/08/16  قياس جودة الخدمات المصرفية االسالمية 

دبي أسبوع 2020/08/16  االستثمار في المصارف اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/08/23  المحافظ اإلستثمارية االسالمية وتمويل الشركات 

عّمان أسبوع 2020/08/30  األسس النظرية والتطبيقية للعمل المصرفي اإلسالمي 

عّمان أسبوعان 2020/09/06  إدارة المخاطر في المصارف االسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/09/06  التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/09/13  إدارة الجودة في المصارف اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/09/13  إستراتيجيات تقييم أداء البنوك 

المصارف والبنوك اإلسامية

مكان 
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عّمان أسبوع 2020/09/20  الحوكمة في القطاع المصرفي االسالمي 

عّمان أسبوعان 2020/09/27  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  إدارة المخاطر في المصارف االسالمية 

عّمان أسبوع 2020/10/04  االئتمان المصرفي االسالمي 

اسطنبول أسبوع 2020/10/11  إدارة مخاطر االئتمان المصرفي 

دبي أسبوع 2020/10/11  دور التدقيق الداخلي في تفعيل إجراءات الحاكمية 
المؤسسية - الحوكمة 

اسطنبول أسبوعان 2020/10/18  التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/10/18  الصيرفة اإلسالمية في دعم التنمية والمشاريع اإلسكانية 
والتنموية 

عّمان أسبوع 2020/10/25  الصيرفة االسالمية والتشريعات المصرفية 

عّمان أسبوعان 2020/11/01  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

دبي أسبوعان 2020/11/01  إدارة المخاطر في المصارف االسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/08  االقتصاد االسالمي – تجارب واقعية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/08  Basel (III) –3 معايير بازل 

عّمان أسبوعان 2020/11/15  الحوكمة واالمتثال في البنوك االسالمية 

اسطنبول أسبوعان 2020/11/15  التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/22  الصكوك االسالمية وتطبيقاتها العملية 

دبي أسبوع 2020/11/29  نظام حماية الودائع لدى المصارف االسالمية 

عّمان أسبوعان 2020/12/06  األزمات المالية في االقتصاد اإلسالمي 

اسطنبول أسبوعان 2020/12/06  إدارة المخاطر في المصارف االسالمية 

عّمان أسبوع 2020/12/13  التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 

عّمان أسبوع 2020/12/13  معايير المحاسبة اإلسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  تقييم أداء المصارف اإلسالمية 

اسطنبول أسبوع 2020/12/27  محاسبة المصارف اإلسالمية 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

المصارف والبنوك اإلسامية
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القانون والعقود اإلدارية
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القانون والعقود اإلدارية

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

عّمان أسبوع 2020/01/05  مهارات إعداد وصياغة الوثائق القانونية 

عّمان أسبوع 2020/01/12  القانون اإلداري 

اسطنبول أسبوع 2020/01/19  تطوير مهارات مديري الشؤون القانونية 

عّمان أسبوعان 2020/01/26  الجوانب القانونية  في إدارة الموارد البشرية  

عّمان أسبوع 2020/02/02  مهارات إعداد وصياغة الوثائق القانونية 

فيينا أسبوع 2020/02/09  مهارات صياغة عقود الموارد البشرية 

اسطنبول أسبوعان 2020/02/16  القانون اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/02/23  الجوانب القانونية  في إدارة الموارد البشرية  

عّمان أسبوع 2020/03/01  صياغة العقود القانونية 

عّمان أسبوعان 2020/03/01  التحكيم التجاري الدولي 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  القانون اإلداري 

القاهرة أسبوع 2020/03/08  الفساد اإلداري وضبط سلوك الموظفين 

عّمان أسبوع 2020/03/08  إدارة العقود والمناقصات النفطية 

عّمان أسبوع 2020/03/08  مهارات إعداد وصياغة الوثائق القانونية 

عّمان أسبوع 2020/03/15  صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/03/15  أصول التفسير القانونى وكتابة المذكرات القانونية  

عّمان أسبوع 2020/03/15  الجوانب القانونية في المعامالت االلكترونية 

عّمان أسبوع 2020/03/22  المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية 

القاهرة أسبوع 2020/03/22  القانون اإلداري 

عّمان أسبوعان 2020/03/22  الجوانب القانونية في اإلدارة - القانون اإلداري 

عّمان أسبوعان 2020/03/29  التحكيم التجاري الدولي 

عّمان أسبوع 2020/03/29  مهارات إعداد وصياغة الوثائق القانونية 
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عّمان أسبوع 2020/03/29  إعداد المذكرات القانونية والتحقيق اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/04/05  اإلدارة القانونية اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/04/05  مهارات إعداد وصياغة الوثائق القانونية 

عّمان أسبوع 2020/04/12  إعداد وصياغة عقود التوظيف 

عّمان أسبوع 2020/04/12  البحوث والدراسات القانونية 

عّمان أسبوع 2020/04/19  عقود العمل )المشاكل اإلجرائية والحلول القانونية( 

عّمان أسبوع 2020/04/19  المهارات القانونية في التحقيق بالحوادث الصناعية 
والتحقيقات اإلدارية 

عّمان أسبوعان 2020/06/07  التحكيم في النزاعات التجارية الدولية والمحلية 

عّمان أسبوع 2020/06/07  قضايا ضريبة المبيعات والدخل 

عّمان أسبوع 2020/06/07  التحكيم في نزاعات الملكية الفكرية 

عّمان أسبوعان 2020/06/07  التحكيم الدولي وحل النزاعات 

عّمان أسبوع 2020/06/14  الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية 

عّمان أسبوع 2020/06/14  الترجمة القانونية التجارية 

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  التنظيم القانوني لعالقات العمل 

عّمان أسبوع 2020/06/14  جرائم النشر وصيانة حقوق الملكية الفكرية 

عّمان أسبوع 2020/06/21  التحكيم - أصول وإجراءات 

القاهرة أسبوع 2020/06/21  مهارات التحقيق اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/06/21  مهارات إعداد وصياغة الوثائق القانونية 

عّمان أسبوع 2020/06/21  العالمات التجارية وبراءات االختراع واألسماء التجارية 

عّمان أسبوع 2020/06/28  التحكيم في عقود التجارة الخارجية 

عّمان أسبوع 2020/06/28  مكافحة جرائم االحتيال 

عّمان أسبوع 2020/06/28  قضايا التعويضات والعطل والضرر 

القانون والعقود اإلدارية

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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القاهرة أسبوع 2020/06/28  القانون اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/07/05  صياغة وإعداد العقود اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/07/05  تنمية المهارات القانونية األساسية للباحثين القانونيين 
الجدد 

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  تنمية وتطوير المهارات القانونية واإلستشارية 

عّمان أسبوع 2020/07/12  تأهيل كاتب قانوني 

عّمان أسبوع 2020/07/12  القواعد الحاكمة للعقود واألخطاء الشائعة 

اسطنبول أسبوع 2020/07/12  مهارات إعداد وصياغة الوثائق القانونية 

عّمان أسبوع 2020/07/19  الجوانب القانونية  في إدارة الموارد البشرية  

عّمان أسبوع 2020/07/19  إعداد النماذج القانونية لالستثمارات العقارية 

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  مهارات وتقنيات صياغة وتصميم العقود 

عّمان أسبوع 2020/07/26  مهارات المستشار القانوني 

عّمان أسبوعان 2020/07/26  التحكيم الدولي وحل النزاعات 

عّمان أسبوع 2020/07/26  تسوية المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية والمناقصات 

اسطنبول أسبوع 2020/08/09  التطوير اإلداري بين الشؤون اإلدارية والشؤون القانونية 

عّمان أسبوع 2020/08/09  األوامر التغييرية 

عّمان أسبوع 2020/08/16  إدارة مخاطر العقود واالمتثال 

القاهرة أسبوع 2020/08/16  تسوية المنازعات في العقود 

عّمان أسبوع 2020/08/23  التعامل القانوني مع الجرائم اإللكترونية 

عّمان أسبوعان 2020/08/23  الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية وشؤون 
الموظفين 

عّمان أسبوع 2020/08/30  تنمية مهارات تحليل النص القانوني 

مدريد أسبوع 2020/08/30  صياغة العقود اإللكترونية 

عّمان أسبوع 2020/09/06  التحقيقات اإلدارية وضوابط الفساد اإلداري 

القانون والعقود اإلدارية

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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اسطنبول أسبوع 2020/09/06  األساليب المتقدمة للتعاقد التدريبي مع الشركات التدريبية 

عّمان أسبوع 2020/09/13  إستراتيجيات التحليل القانوني للقرارات اإلدارية 

اسطنبول أسبوع 2020/09/13  المهارات القانونية لغير القانونيين 

عّمان أسبوع 2020/09/20  مهارات كتابة المشورة القانونية 

عّمان أسبوع 2020/09/20  إدارة العقود واألوامر التغيرية والتحكيم بشأنها 

اسطنبول أسبوع 2020/09/27  العالمات التجارية – مفهومها وأهميتها وإجراءات 
تسجيلها  

اسطنبول أسبوع 2020/09/27  مهارات صياغة المذكرات القانونية 

عّمان أسبوع 2020/10/04  حسم المنازعات اإلدارية في النظم القانونية 

عّمان أسبوع 2020/10/04   قواعد التحكيم الدولي في المنازعات التجارية 
واإلستثمارية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/11  اإلتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون 
الموظفين 

عّمان أسبوع 2020/10/11  قانون الملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها 

اسطنبول أسبوع 2020/10/18  كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية 

عّمان أسبوع 2020/10/18  قوانين الملكية الفكرية والعالمات التجارية 

عّمان أسبوع 2020/10/25  الملكية الفكرية والتجارة اإللكترونية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/25  تدقيق العقود وكشف المخالفات 

عّمان أسبوع 2020/11/01  مهارات الباحث القانوني 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  صياغة العقود اإلدارية والمالية والقانونية 

عّمان أسبوع 2020/11/08  الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية 

القاهرة أسبوع 2020/11/08  القانون اإلداري 

عّمان أسبوع 2020/11/15  مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية 

عّمان أسبوع 2020/11/15  إستراتيجيات تفعيل وتطوير أقسام الشؤون القانونية 

القانون والعقود اإلدارية

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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عّمان أسبوع 2020/11/22  تنمية المهارات القانونية واإلدارية وأصول تطبيق القوانين 
واللوائح 

عّمان أسبوع 2020/11/22  التفاوض التعاقدي وصياغة وإدارة العقود 

عّمان أسبوع 2020/11/29  أصول تفسير القواعد القانونية 

عّمان أسبوع 2020/11/29  إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات لإلدارات القانونية 

عّمان أسبوع 2020/12/06  قانون المنافسة والممارسات االحتكارية 

عّمان أسبوع 2020/12/06  صياغة اللوائح القانونية وكتابة المذكرات 

اسطنبول أسبوع 2020/12/13  إدارة عقود العمل - المشاكل اإلجرائية والحلول القانونية 

عّمان أسبوع 2020/12/13  الجوانب القانونية والتجارية في الشيكات والكفاالت 
البنكية 

عّمان أسبوع 2020/12/20  القواعد القانونية للمناقصات والمزايدات الدولية  

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  اإلتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية وضبط الفساد 
اإلداري  

عّمان أسبوع 2020/12/27  المعاهدات واإلتفاقيات الدولية في الملكية الفكرية 

عّمان أسبوع 2020/12/27   المعايير الدولية في إعداد وصياغة وتقديم القرارات اإلدارية 

القانون والعقود اإلدارية

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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تكنولوجيا ونظم المعلومات
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تكنولوجيا ونظم المعلومات

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

اسطنبول أسبوع 2020/01/05  نظم المعلومات الحاسوبية في الدوائر الحكومية 

عّمان أسبوع 2020/01/12  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

عّمان أسبوعان 2020/01/19  الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 

بودابست أسبوع 2020/01/26  نظم المعلومات لدعم القرارات في المستويات اإلدارية 

اسطنبول أسبوعان 2020/02/02  IT Technical Support Professional 

ترينجانو أسبوع 2020/02/09  المعايير العالمية لتطبيق أعمال الحكومة االلكترونية 

جزيرة بينانج أسبوعان 2020/02/16  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

جزيرة بينانج أسبوعان 2020/02/23  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

عّمان أسبوع 2020/03/01  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/01  أمن وسرية نظم المعلومات في المنظمات الحكومية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/01  مقدمة في نظم قواعد البيانات 

عّمان أسبوع 2020/03/08  تطوير تقنيات الويب 

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  أمن المعلومات وادارتها في الحكومة االلكترونية 

عّمان أسبوع 2020/03/08  إدارة مخاطر أنظمة الحاسوب 

اسطنبول أسبوع 2020/03/15  تطوير األداء الحكومي باستخدام الحاسب اآللي 

عّمان أسبوعان 2020/03/15  Cisco Cetifird Network Associate -  CCNA 

تبليسي أسبوع 2020/03/15  طرق متقدمة في النمذجة والمحاكاة 

عّمان أسبوعان 2020/03/22  التحول للحكومة االلكترونية 

اسطنبول أسبوع 2020/03/22  إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات 

مدريد أسبوع 2020/03/22  تحليل العالقة بين النظام اإلنساني واآللي في معالجة 
المعلومات 

اسطنبول أسبوعان 2020/03/29  إدارة نظم المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/03/29  تصميم االستمارات االلكترونية وطرق تبويب البيانات 
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اسطنبول أسبوعان 2020/03/29  المهارات اإلحترافية لتطبيقات الويب 

عّمان أسبوعان 2020/04/05  المهارات الفنية والتقنية إلدارة المواقع االلكترونية 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

القاهرة أسبوع 2020/04/12  نظم المعلومات في دعم األعمال وتبسيط إجراءات العمل 

عّمان أسبوعان 2020/04/12  صيانة وحل مشاكل الحاسب اآللي 

اسطنبول أسبوع 2020/04/19  الحوسبة السحابية 

عّمان أسبوع 2020/04/19   ES النظم الخبيرة 

عّمان أسبوعان 2020/06/07  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/06/07  Oracle E-Business Suite 12 

دبي أسبوعان 2020/06/07  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

عّمان أسبوعان 2020/06/07  CISSP أخصائي أمن المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/06/14  ERP - تخطيط موارد المؤسسات 

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  تحليل النظم 

عّمان أسبوعان 2020/06/14  األمن السيبراني 

عّمان أسبوعان 2020/06/14  CCNA Routing and Switching 

عّمان أسبوعان 2020/06/21  الحكومة االلكترونية – خطوات التنفيذ الخاصة للبلديات 

عّمان أسبوع 2020/06/21  نظم شبكات الحاسوب 

عّمان أسبوعان 2020/06/21  تطبيقات الذكاء االصطناعي في الخدمات الحكومية 

اسطنبول أسبوعان 2020/06/21  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

عّمان أسبوعان 2020/06/28  MIS - نظم المعلومات اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/06/28  ITIL البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/06/28  FortiGate I and FortiGate II 

تكنولوجيا ونظم المعلومات

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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عّمان أسبوع 2020/06/28  أمن وسرية المعلومات 

عّمان أسبوعان 2020/07/05  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

مدريد أسبوع 2020/07/05    e- Commerce  التجارة االلكترونية 

دبي أسبوع 2020/07/05   MIS تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية 

عّمان أسبوعان 2020/07/12  A+ صيانة الحاسب اآللي  

القاهرة أسبوع 2020/07/12  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

عّمان أسبوع 2020/07/12  DSS - نظم دعم القرار  

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  SAP ECC 6.0 MM 

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  إدارة الجدران النارية 

عّمان أسبوعان 2020/07/19  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

كوااللمبور أسبوعان 2020/07/26  نظم المعلومات اإلدارية في التطوير اإلداري  

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  إدارة النظم وتكنولوجيا المعلومات 

اسطنبول أسبوعان 2020/07/26  أمن الشبكات 

اسطنبول أسبوع 2020/08/09  تصميم وتطوير نظم المعلومات اإلدارية 

كوااللمبور أسبوع 2020/08/09  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/08/16  إدارة التغيير للمشاريع في التحويل الرقمي 

عّمان أسبوع 2020/08/16  Interactive Intelligence (ININ) Technology  

االسكندرية أسبوع 2020/08/23  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

عّمان أسبوعان 2020/08/23  e- Government الحكومة االلكترونية 

القاهرة أسبوعان 2020/08/30  نظم المعلومات اإلدارية وأهميتها  في اإلجراءات اإلدارية 

عّمان أسبوع 2020/08/30  مقدمة في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية 

عّمان أسبوعان 2020/09/06  ICDL 

تكنولوجيا ونظم المعلومات

مكان 
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برشلونة أسبوع 2020/09/06  تحليل وتصميم وتطوير نظم المعلومات اإلدارية 

اسطنبول أسبوعان 2020/09/13 Cisco Certified Network Professional
( CCNP) 

عّمان أسبوع 2020/09/13  Unified Modelling Language - UML 

عّمان أسبوعان 2020/09/20 CISA
(Certified Information Systems Auditor) 

القاهرة أسبوع 2020/09/20  تقنية المعلومات 

اسطنبول أسبوع 2020/09/27  Oracle SQL 

عّمان أسبوع 2020/09/27  VMware التقنيات االفتراضية 

كوااللمبور أسبوع 2020/10/04  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

اسطنبول أسبوعان 2020/10/04  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/10/11  الشبكات والدعم الفني 

مدريد أسبوع 2020/10/11  مقدمة في قواعد البيانات 

عّمان أسبوعان 2020/10/18  e-Business  األعمال االلكترونية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/18  قواعد البيانات 

برشلونة أسبوع 2020/10/25  مراجعة وتحليل البيانات 

اسطنبول أسبوع 2020/10/25  نظم االتصاالت 

مدريد أسبوع 2020/11/01  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

عّمان أسبوع 2020/11/01   Advanced Excel 

عّمان أسبوع 2020/11/08  Materials Management SAP R/3

اسطنبول أسبوع 2020/11/08  مكافحة الجرائم االلكترونية 

عّمان أسبوعان 2020/11/15  تصميم المواقع االلكترونية 

عّمان أسبوعان 2020/11/15  الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 

عّمان أسبوع 2020/11/22  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

تكنولوجيا ونظم المعلومات
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اسطنبول أسبوع 2020/11/22  Oracle انشاء التقارير بلغة 

عّمان أسبوع 2020/11/29  مهارات صيانة وتشغيل أجهزة وأنظمة
  Apple MAC

اسطنبول أسبوعان 2020/11/29  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/12/06  Java EE Web Services Technologies 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  تطوير النظم 

برلين أسبوع 2020/12/13  تطوير الخدمات االلكترونية 

جزيرة بينانج أسبوع 2020/12/13  ISO27001 نظم إدارة أمن المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/12/20 Navigation SAP ECC 6.0 

فيينا أسبوع 2020/12/20  أمن المعلومات والوثائق والمستندات 

عّمان أسبوع 2020/12/27  Oracle Order Management 

عّمان أسبوع 2020/12/27  تركيب وإعداد كاميرات مراقبة 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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األمن والسامة والصحة 
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

عّمان أسبوع 2020/01/05  أمن الجامعات 

عّمان أسبوع 2020/01/05  الحراسات األمنية 

اسطنبول أسبوع 2020/01/12  الرقابة والتفتيش األمني 

عّمان أسبوعان 2020/01/12  األمن والسالمة والصحة المهنية في المنشآت النفطية 

كوااللمبور أسبوع 2020/01/19  اإلدارة اإللكترونية في تنظيم وأمن الوثائق وسرية 
المعلومات 

عّمان أسبوع 2020/01/19  إخالء المنشآت في حالة الطوارئ والكوارث 

اسطنبول أسبوع 2020/01/26  أمن وحماية المطارات 

عّمان أسبوع 2020/01/26  تطوير ورفع كفاءة أنظمة األمن والسالمة 

عّمان أسبوعان 2020/02/02  أمن المنشات واألفراد وإستراتيجيات السالمة العامة 

شرم الشيخ أسبوع 2020/02/02  إعداد وتأهيل مسؤولي األمن والسالمة والصحة المهنية 

عّمان أسبوع 2020/02/09  مهارات القيادة األمنية 

اسطنبول أسبوع 2020/02/09  األمن والسالمة والصحة المهنية في المنشأت المصرفية 

القاهرة أسبوع 2020/02/16  األمن الصناعي والسالمة المهنية في المصانع 

القاهرة أسبوعان 2020/02/16  VIP البرنامج المتكامل في أمن وحماية الشخصيات الهامة 

عّمان أسبوع 2020/02/23  مهارات التفتيش على األفراد والمركبات 

االسكندرية أسبوع 2020/02/23  تطوير المهارات السلوكية لرجال األمن 

عّمان أسبوع 2020/03/01  حماية الموانئ والمنافذ الحدودية 

عّمان أسبوعان 2020/03/01  VIP البرنامج المتكامل في أمن وحماية الشخصيات الهامة 

عّمان أسبوع 2020/03/01  السالمة في التعامل مع المواد الكيميائية وسريعة 
اإلشتعال 

عّمان أسبوع 2020/03/08  أمن وحماية الشخصيات - المستوى التأسيسية  

عّمان أسبوع 2020/03/08  التخطيط اإلستراتيجي األمني في القطاع النفطي 

اسطنبول أسبوع 2020/03/08  إستراتيجيات األمن والسالمة في المنشآت 

األمن والسامة والصحة المهنية
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عّمان أسبوع 2020/03/15  أمن وحماية الشخصيات - المستوى المتقدم  

القاهرة أسبوعان 2020/03/15  VIP البرنامج المتكامل في أمن وحماية الشخصيات الهامة 

القاهرة أسبوع 2020/03/15  مهارات البحث والتحري 

عّمان أسبوع 2020/03/22  مهارات تنمية الحس األمني 

اسطنبول أسبوع 2020/03/22  مهارات أخصائي سالمة عامة 

عّمان أسبوع 2020/03/22  مهارات تنفيذ خطة الطوارئ واإلخالء في المنشآت النفطية 

عّمان أسبوع 2020/03/29  السالمة العامة في األعمال الميكانيكية 

عّمان أسبوع 2020/03/29  أمن وحماية الشخصيات واألفراد - الحس األمني 

اسطنبول أسبوع 2020/03/29  طرق الوقاية من أخطار الحوادث وإصابات العمل 

القاهرة أسبوع 2020/04/05  إجراءات األمن والسالمة وتقييم المخاطر 

اسطنبول أسبوع 2020/04/05  مراقبة وتحديد وتحليل المخاطر 

القاهرة أسبوع 2020/04/12  األمن والسالمة والصحة المهنية في المنشأت التعليمية 

القاهرة أسبوع 2020/04/12  تأمين المؤتمرات والمعارض 

عّمان أسبوع 2020/04/19  الحرائق الصناعية وطرق مكافحتها بالمنشآت 

اسطنبول أسبوعان 2020/04/19  األمن والسالمة المهنية في بيئة العمل 

شرم الشيخ أسبوع 2020/06/07  التخطيط اإلستراتيجي واألمني للسالمة - إجراءات وتقنيات 

اسطنبول أسبوع 2020/06/07  األمن والسالمة والصحة المهنية في المنشأت الصناعية 

عّمان أسبوع 2020/06/07  تحليل المشكالت واتخاذ القرارات األمنية 

عّمان أسبوع 2020/06/14  مهارات إعداد وكتابة التقارير السرية 

القاهرة أسبوع 2020/06/14  مهارات إعداد الرسائل والتقارير األمنية 

اسطنبول أسبوع 2020/06/14  إعداد خطة أمنية استراتيجية  

عّمان أسبوع 2020/06/21  التفتيش على أمور السالمة في المنشآت النفطية 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

عّمان أسبوع 2020/06/21  التعامل مع ضغوطات العمل في المطارات 

عّمان أسبوعان 2020/06/21  VIP البرنامج المتكامل في أمن وحماية الشخصيات الهامة 

اسطنبول أسبوع 2020/06/28  مهارات القيادة األمنية 

اسطنبول أسبوع 2020/06/28  السالمة العامة في األعمال الكهربائية 

عّمان أسبوع 2020/06/28  المراجعة والتفتيش على نظم السالمة وتقييم المخاطر 

عّمان أسبوع 2020/07/05  إعداد التقارير والتفتيش األمني  

اسطنبول أسبوع 2020/07/05  تطوير مهارات مشرفي ورجال األمن 

عّمان أسبوع 2020/07/05  السالمة العامة في المختبرات البيولوجية والكيميائية 

عّمان أسبوعان 2020/07/12  VIP البرنامج المتكامل في أمن وحماية الشخصيات الهامة 

القاهرة أسبوع 2020/07/12  تطوير أساليب وإجراءات العمل األمني 

اسطنبول أسبوع 2020/07/12  قراءة وتحليل المؤشرات والدالئل األمنية 

عّمان أسبوع 2020/07/19  التقنيات األمنية وأهميتها في بناء نظام أمني فعال 

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  التخطيط األمني اإلستراتيجي  

اسطنبول أسبوع 2020/07/19  إعداد خطة أمنية استراتيجية  

عّمان أسبوع 2020/07/26  مهارات القيادة األمنية 

اسطنبول أسبوع 2020/07/26  الحس األمني وأساليب التنبؤ واالستدالل 

القاهرة أسبوع 2020/07/26  األمن والسالمة والصحة المهنية في المستشفيات 
والمؤسسات العالجية 

القاهرة أسبوع 2020/08/09  تطوير مهارات مشرف السالمة والصحة المهنية 

اسطنبول أسبوع 2020/08/09  إدارة خطط الطوارئ واألزمات 

عّمان أسبوع 2020/08/09  التخطيط األمني لكاميرات المراقبة 

طنجة أسبوعان 2020/08/16  إستراتيجيات أمن وحماية المؤسسات 

عّمان أسبوع 2020/08/16  اإلسعافات األولية 

األمن والسامة والصحة المهنية
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القاهرة أسبوع 2020/08/16  تطوير مهارات مراقب السالمة 

االسكندرية أسبوع 2020/08/23  سالمة المباني اإلدارية وتأمين بيئة العمل 

عّمان أسبوع 2020/08/23  مهارات لغة الجسد بالمطارات 

عّمان أسبوع 2020/08/23  األساليب والمهارات المتقدمة في التفتيش على األفراد 
والمركبات 

برشلونة أسبوع 2020/08/30  إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية 

تبليسي أسبوع 2020/08/30  إدارة األزمات األمنية ومهارات التفاوض األمني 

عّمان أسبوع 2020/08/30  نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
 18001 OHASAS 

اسطنبول أسبوع 2020/09/06  حماية وتطوير المعلومات األمنية 

عّمان أسبوع 2020/09/06  التفتيش األمني بالمطار لذوي االحتياجات الخاصة 

عّمان أسبوع 2020/09/06  إستراتيجيات مكافحة اإلرهاب 

اسطنبول أسبوع 2020/09/13  األمن والسالمة المهنية 

عّمان أسبوعان 2020/09/13  األمن الشامل 

القاهرة أسبوع 2020/09/13  تنظيم العمل ووضع الخطط األمنية 

االسكندرية أسبوع 2020/09/20  أساليب وإجراءات التفتيش األمني 

عّمان أسبوع 2020/09/20  األمن والسالمة في المختبرات والمعامل 

القاهرة أسبوع 2020/09/20  تطوير أساليب العمل األمني للمنشآت الحيوية 

عّمان أسبوع 2020/09/27  مهارات مكافحة الحريق 

اسطنبول أسبوع 2020/09/27  مهارات القيادة األمنية 

لندن أسبوع 2020/09/27  OSHA -إدارة السالمة والصحة المهنية 

عّمان أسبوع 2020/10/04  مهارات تنفيذ خطط الطوارئ 

القاهرة أسبوع 2020/10/04  تأهيل أخصائي السالمة واألمن الصناعي 

اسطنبول أسبوع 2020/10/04  األمن والسالمة والصحة المهنية في المختبرات الطبية 

مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

لندن أسبوع 2020/10/04  تنمية مهارات أخصائي وفني السالمة المهنية 

عّمان أسبوع 2020/10/11  ISO 39001 إدارة السالمة المرورية على الطرق 

القاهرة أسبوع 2020/10/11  مهارات إعداد خطط اإلخالء 

القاهرة أسبوع 2020/10/11  إجراء التحقيق في الحوادث وتقنيات كشف األسباب 
الجذرية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/11  تنمية مهارات الحس األمني والتحليل الذهني الفائق 
السرعة 

عّمان أسبوع 2020/10/18  تطوير المهارات األمنية - تأسيسية 

عّمان أسبوع 2020/10/18  األساليب العصرية في تطبيق السالمة الصناعية 

االسكندرية أسبوع 2020/10/18  المهارات اإلشرافية والسلوكية لمدراء ومشرفي عمليات 
األمن 

القاهرة أسبوع 2020/10/18  مهارات التخطيط للطوارئ وأهميته في تأمين السالمة 
والوقاية للمنشأت النفطية 

اسطنبول أسبوع 2020/10/25  مهارات السالمة والوقاية في المنشآت 

اسطنبول أسبوع 2020/10/25  الرصد وقياس األداء األمني في المنشآت النفطية 

شرم الشيخ أسبوع 2020/10/25  إستراتيجيات األمن المادي 

عّمان أسبوع 2020/10/25  تأمين وحماية المنشآت الدبلوماسية 

اسطنبول أسبوع 2020/11/01  البحث والتحقيق في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت 

عّمان أسبوع 2020/11/01  أساليب فحص الوثائق والكشف عن التزوير 

القاهرة أسبوع 2020/11/01  المهارات الخاصة بقيادات األمن 

االسكندرية أسبوع 2020/11/08  إدارة المخاطر األمنية 

عّمان أسبوع 2020/11/08  تنمية المهارات السلوكية لرجال األمن 

اسطنبول أسبوع 2020/11/08  جمع وتحليل المعلومات األمنية 

شرم الشيخ أسبوع 2020/11/15  فن التعامل مع الجمهور لرجال األمن 

عّمان أسبوع 2020/11/15  اإلعالم األمني 

عّمان أسبوعان 2020/11/15  VIP البرنامج المتكامل في أمن وحماية الشخصيات الهامة 

األمن والسامة والصحة المهنية
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مكان 
االنعقاد المدة تاريخ البدء عنوان البرنامج

عّمان أسبوع 2020/11/22  إدارة الكوارث 

القاهرة أسبوع 2020/11/22  مكافحة الجرائم المستحدثة 

عّمان أسبوع 2020/11/22  اإلدارة اإلحترافية للحمالت األمنية 

عّمان أسبوع 2020/11/29  مهارات القيادة األمنية 

االسكندرية أسبوع 2020/11/29  التخطيط اإلستراتيجي لبرامج األزمات األمنية 

عّمان أسبوع 2020/11/29  طرق تفتيش السفن طبقا للمعاهدات الدولية 

القاهرة أسبوع 2020/12/06  الثقافة العسكرية لرجل األمن 

عّمان أسبوع 2020/12/06  لغة الجسد وأهميتها لرجل األمن 

لندن أسبوع 2020/12/06  اإلتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي السالمة 
والصحة المهنية 

اسطنبول أسبوع 2020/12/06  النظم المتقدمة لألمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث 
المهنية 

اسطنبول أسبوع 2020/12/13  السالمة والصحة المهنية طبقا لمواصفات الجودة 

االسكندرية أسبوع 2020/12/13  تنمية وتطوير المهارات اإلدارية واإلشرافية لقيادات األمن 
والسالمة بالمنشآت 

عّمان أسبوع 2020/12/13  دور اإلعالم في األزمات األمنية 

القاهرة أسبوعان 2020/12/13  VIP البرنامج المتكامل في أمن وحماية الشخصيات الهامة 

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  إجراءات الصحة والسالمة المهنية في المنشآت التعليمية 

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  مهارات القيادة األمنية 

عّمان أسبوع 2020/12/20  إدارة المطارات 

اسطنبول أسبوع 2020/12/20  المخاطر الصناعية وطرق الوقاية منها )ميكانيكية 
وكهربائية وكيميائية وبيئية( 

عّمان أسبوع 2020/12/27  إستراتيجيات إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق 

عّمان أسبوع 2020/12/27  إستخدام التقنيات الحديثة في تأمين المالعب 

اسطنبول أسبوع 2020/12/27  الثغرات األمنية في األنظمة اإللكترونية ومكافحتها 

القاهرة أسبوعان 2020/12/27  مهارات القيادة األمنية 

األمن والسامة والصحة المهنية
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الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح
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كلمة
االرتباطاتعن المعهدالمدير العام

واالعتمادات
الخطة

التدريبية
كلمة

مدير التدريب
الخطة

التعاقدية
شركاء
النجاح

الهندســات )الهندســة المدنيــة، هندســة الميــاه والبيئــة، الهندســة الكهربائيــة،  •
الصناعيــة،  الهندســة  الميكانيكيــة،  الهندســة  والشــبكات،  الحاســوب  هندســة 

هندســة النفــط والبتــرول، الرســم الهندســي(
القطاع التعليمي •
قطاع الجمارك •
إدارة المستشفيات والمراكز الصحية •
ادارة السياحة والفنادق •
البرامج االحصائية •
البرامج األسرية واإلجتماعية •
البرامج الشرطية المتخصصة •
صحة البيئة  •
حماية المستهلك والغذاء •
الدعاية واإلنتاج واإلخراج التلفزيوني •
األرصاد الجوية •
الطاقة المتجددة •
الرياضة •
• Graphic & Web Design

تخصصات
الخطة 

التعاقدية
 2020 
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Amman, Jordan
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 info@only-solution.com


