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Mjd Alola for HR Development  مجد العال لتطوير املوارد البشرية 

 

 الوكيل الحصري في األردن لجامعة فان هولند

 

 دوراتنا التدريبية بإشراف جامعة فان هولند

 

 بريطانيةكليات  و  جامعات أمريكية شهادات دولية معتمدة من

 

 

 السادة /    املحترمين

 mjdalola-hr.comاملوقع االلكتروني: 

info@mjdalola-hr.com 

hiba@mjdalola-hr.com  

sales@mjdalola-hr.com 

marketing@mjdalola-hr.com 

mjdalola-hr@hotmail.com 

 00962797878179: 1هاتف اإلدارة                                                  

 00962788230410:  2هاتف اإلدارة                                                 

 0096265332187هاتف/فاكس :                                                  
 

 تحية طيبة وبعد,,,

 هير وتقد صادق شكره ةاملوارد البشري طوير مجد العال لت مركز  هديكميبمزيد من املحبة والود والتميز   

 من التقدم والعطاء ويدعوكم للمشاركة في دوراته التدريبية
ً
ن نقدم أ. ويسرنا ويتمنى لكم مزيدا

 .هجري  1440  -ميالدي  2019ة لعام خطتنا التدريبي

 

 األهداف : 

mailto:info@mjdalola-hr.com
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واإلدارة املتميزة  املتطور  يهدف مركز مجد العال لتطوير املوارد البشرية لتعريف املشاركين باألداء  

ؤسساتكم وتزويد املشاركين باملعرفة واملهارات واإلتجاهات لتحسين أدائهم من الناحيتين لتطوير م

 .بفعالية وكفائة إليهم ةداء املوكوللعلمية ورفع كفاءاتهم في تحسيين األ العملية وا

 

 

في جميع املجاالت وفي مختلف  هجري 4014 - ميالدي 9201 مالع مجد العال ملركز  الخطة التدريبية

 :  انالبلد

 

 سبعة أيام وعشرة أيام و و أيام خمس  جميع الدورات التدريبيه تعقد ملدة -1
ً
 ةيمكنكم املشارككما أربعة عشر يوما

 بأن الساعات التدريبية ستحدد ضمن اإلطار التفصيلي للبرنامج. .التي تناسبكم ةفي الفتر 
ً
 علما

ذا إشكل خاص في التوقيت واملكان املناسبين لكم بخارج نطاق خطتنا التدريبية  ةي دورة تدريبيأيمكن تنفيذ  -2

 .دنىأمشاركين كحد  (2)كان عدد املشاركين ال يقل عن 

( 15ولتحقيق الفائدة الكبرى واإلستفادة من الدورات التدريبية فإن عدد املشاركين في أي دورة ال يزيد عن ) -3

 . مشارك

 ة املرسومة دون تأجيل أو إلغاء مهما كان عدد املشاركين .إلتزامنا بتنفيذ جميع الدورات التدريبية ضمن الخط -4

وتونس  , و رسوم املشاركة في )تركيا واملغرب( دوالر أمريكي 2500تبلغ ) في الدول العربيةرسوم املشاركة  -5

أو ما  ( دوالر امريكي4000( دوالر امريكي , و رسوم املشاركة في جميع الدول األوروبية تبلغ )2800( تبلغ )وجورجيا

 .يعادلها بأي عملة أخرى 

 .وذات الوقت من ذات املؤسسة وفي ذات الدورة  ين( مشارك10%( عند مشاركة )50خصم ) -6

( 2000( مشاركين من ذات املؤسسة وفي ذات الدورة لتصبح رسوم املشاركة )3خصم خاص عند مشاركة ) -7

 دوالر امريكي.

 .( دوالر امريكي 1800في االردن لتصبح رسوم املشاركة )خصم خاص للمشاركة في الدورات التي تعقد  -8

 مجانا مشارك واحد    يعني حصولكم على     مشاركين 5تسجيل  -9

 مشاركين مجانا 2   يعني حصولكم على   مشاركين 8تسجيل      

 

 

في  نها تعقدفإوالطبية الحاسوب و  الفنيةالدورات )ستثناء إب جميع الدوراتنعقاد إاكن أممواعيد و 

 :( فقط  ولبنانوماليزيا  ردنأل ا
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 مكان وتاريخ اإلنعقاد  :

-تعقد في الدول التالية وحسب املواعيد املبينه أمام كل منها:  جميع الدورات التدريبيه  

 مكان وتاريخ اإلنعقاد الشهر

م9201لسنة   

نعقاد إتاريخ و مكان 

( 1شهر ) الدورات في 

م9201يناير   

و  ( 19/1/9201( و )12/1/9201و )( 5/1/9201)ية من الشهر تعقد بالتواريخ التال

ض بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان ردن وماليزيا ومصر ودبي األ في  (62/1/9201)

 وشرم الشيخ وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

والبحرين والجزائر   

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف ( 19/1/9201( و )5/1/9201في )

ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

اد تاريخ و مكان انعق

( 2شهر ) الدورات في 

م9201فبراير   

( و 61/2/9201( و )9/2/9201و )( 2/2/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

بوظبي والرياض أوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان في األ ( 32/2/9201)

 الشيخ وشرم وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

والبحرين والجزائر   

 

في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  تعقد( 61/2/9201( و )2/2/9201في )

وفارنا ولشبونة  ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول 

 وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين

والفلبينوتايلند والبرازيل ومومباي   

تاريخ و مكان انعقاد 

( 3شهر ) الدورات في 

( و 61/3/9201( و )9/3/9201و )( 2/3/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان ردن وماليزيا ومصر ودبي األ في ( 32/3/9201)

 وشرم الشيخ وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا املغربوتركيا واليونان و 
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م9201مارس  والبحرين والجزائر    

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف ( 16/3/9201( و )2/3/9201في )

ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة 

وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين وسنغافورا وهونج كونج 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد 

( 4شهر ) الدورات في 

م9201ابريل   

( و 20/4/9201( و )31/4/9201و )( 6/4/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

بوظبي والرياض أوتونس و والشارقة لبنان ردن وماليزيا ومصر ودبي و في األ ( 27/4/9201)

 وشرم الشيخ وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

والبحرين والجزائر   

 

في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف تعقد ( 20/4/9201( و )6/4/9201في )

وفارنا ولشبونة  ا وبرلين وليفربول ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروم

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد 

( 5شهر ) الدورات في 

م9201مايو  

( و 19/5/9201( و )21/5/9201و )( 5/5/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان ردن وماليزيا ومصر ودبي األ في  (62/5/9201)و

 وشرم الشيخ وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

والبحرين والجزائر   

 

وجنيف تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ ( 19/5/9201( و )5/5/9201في )

ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد 

( 6شهر ) الدورات في 

م9201يونيو   

( و 51/6/9201( و )8/6/9201و )( 1/6/9201)تواريخ التالية من الشهر تعقد بال

بوظبي والرياض أوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان في األ ( 22/6/9201)

 وشرم الشيخ وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

والبحرين والجزائر   
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في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف تعقد ( 51/6/9201( و )1/6/9201في )

وفارنا ولشبونة  ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

مكان انعقاد  تاريخ و 

( 7شهر ) الدورات في 

م9201يوليو   

( 20/7/9201( و )13/7/9201و )( 6/7/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض والريا بوظبيأوتونس و والشارقة ولبنان ردن وماليزيا ومصر ودبي األ في و ( 72/7/9201)

 وشرم الشيخ ليبياوسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان و  وتركيا واليونان واملغرب

والبحرين والجزائر   

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف ( 02/7/9201( و )6/7/9201في )

ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة 

فيا وبكين وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسال 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد 

( 8) الدورات في شهر

م9201اغسطس   

( و 71/8/9201( و )01/8/9201و )( 3/8/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

بوظبي والرياض أوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان في األ ( 42/8/9201)

 وشرم الشيخ واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا

والبحرين والجزائر   

 

 

في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف تعقد ( 71/8/9201( و )3/8/9201في )

وفارنا ولشبونة  ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول 

وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين  وسنغافورا

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد 

( 9) الدورات في شهر

م9201سبتمبر   

( و 51/9/9201( و )8/9/9201و )( 1/9/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان ومصر ودبي ردن وماليزيا األ في ( 22/9/9201)

 وشرم الشيخ وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

والبحرين والجزائر   

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف ( 15/9/9201( و )1/9/9201في )
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النسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وف

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد 

( 10)  الدورات في شهر

م9201اكتوبر   

( و 91/10/9201( و )21/10/9201و )( 5/10/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

وتونس والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان في األ   (28/10/9201)و  (62/10/9201)

 بوظبي والرياض وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبياأو 

والبحرين والجزائر  وشرم الشيخ  

 

لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  فيتعقد ( 19/10/9201( و )5/10/9201في )

وفارنا ولشبونة  ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

  وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد 

( 11) شهر  ورات في الد

م9201نوفمبر   

( و 61/11/9201( و )9/11/9201و )( 2/11/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان ردن وماليزيا ومصر ودبي األ في ( 32/11/9201)

 الشيخوشرم  وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

 والجزائر

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف ( 16/11/9201( و )2/11/9201في )

ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

وجنيف ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا  والبرازيل ومومباي والفلبين وتايلند

  وروما وبرلين وليفربول 

تاريخ و مكان انعقاد 

 ( 12) شهر  الدورات في

م9201ديسمبر   

( و 51/12/9201( و )8/12/9201و )( 1/12/9201)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

والرياض  بوظبيأوتونس و والشارقة ليزيا ومصر ودبي ولبنان ردن ومافي األ  (22/12/9201)

 وشرم الشيخ وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

والبحرين والجزائر   

 

في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف تعقد و  (15/12/8201)و ( 1/12/9201في )

وفارنا ولشبونة  سبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأ

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 
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 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

 

 

اقددع ( ايددام 5وتعقددد الدددورة التدريبيددة ملدددة ) اقددع 7و ملدددة )سدداعات يوميددا  5بو ا سدداعات يوميدد 3( ايددام بو
ومدددن وبدددنفس املدددادة التدريبيدددة وعددددد السددداعات التدريبيدددة, اإلسدددبوعية  طلدددة الرسدددميةالعأيدددام  تشدددملو 

 .في الدولة والتاريخ الذي يناسبكم رات خاصة على حسب رغبة املشاركيناملمكن عقد دو 

 

 4014 - ميالدي2019 عاموفيما يلي الدورات التدريبيه املخططه والتي سيتم تنفيذها خالل 

 هجري :

 

 :  والتعليموحفظ الوثائق  داريةاإل  تجاال املفي دورات :  وال"أ
 سجما 6 -1

 عمليات غسيل األموال وكيفية مواجهتها -2

 مقياس هيرمان. –بوصلة التفكير  -3

 مكافحة غسيل األموال -4

 الشراء اإللكتروني -5

 التعليم اإللكتروني -6

 التعلم السريع -7

 والتقويم فيه التعليم العالي وطرق القياس -8

   االلكترونية في البلدان العربية    علم ودوره في املؤسسات التعليميةامل –التعليم والتدريب املنهي االلكتروني  -9

 رؤية مستقبلية

 مخطط املفاهيم لبناء املناهج -10

 دراسات الجدوى اإلقتصادية -11

 تأسيس وإدارة العمل التجاري  -12

 ي للمبتدئينلفوركس والتحليل الفنا -13

 ايرة العمليات واملقارنة بالقياسمع -14

 حل املشكالت بإسلوب تريز-15

 ب واإلستحقاقات املالية للعامليناألجور والروات -16

 توجهات اإلقتصاد والنظام املصرفي في ظل العوملة  -17

 عامةتصنيف النفقات الحكومية في املوازنة ال -18
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 تحليل وفحص مراكز امليزانيات -19

 في عمليات سلسلة التوريدمة سين االنتاجية و الكلفة والخدتح -20

 ترشيد وإدارة التكلفة في القطاع الحكومي -21

 ترجمة العقود واإلتفاقات -22

 أصول الترجمة التحريرية –ساسية الترجمة األ  -23

 اإلستمارات اإلحصائية -24

 التحليل اإلحصائي -25

 ائية للدراسات السكنيةينات اإلحصتحليل اإلحصاء والع -26

 اإلحصاء ودورها في التخطيط واملتابعة وإتخاذ القرارات  -27

 الترصد واإلحصاء الوبائي بإستخدام النظم البرمجية -28 

افية ال -29  خاصة باإلسكان والتخطيط العمرانينظم املعلومات الجغر

 النجاح والبرمجة اللغوية العصبيةهندسة  -30

 ير الذاتهندسة النجاح وتطو -31

 اإلستشارات الهندسية -32

 إدارة املشروعات الهندسيةمهارات -33

 ة الشخصية لعضو الهيئة التدريسيةالفعالي-34

 اإلتجاهات الحديثة في إعداد املعلم وتنميته مهنيا-35

 تطوير كفايات رؤساء األقسام في الجامعات-36

 ئة الجامعيةاألساليب الحديثة إلكتشاف املوهبة ورعايتها في البي -37

 مهارات اإلتصال اللغوي الفصيح بإستعمال التقنية الحديثة -38

 مهارات اإلتصال اللغوي الفصيح : الحوار واإلستماع والكتابة والقراءة -39

 مهارات التفكير )الكورت( -40

 املهارات السلوكية اإليجابية-41

 تطوير وتنظيم اساليب العمل في القطاع العام والخاص  -42

 التعاون الدولي ) املفاوضات واإلتفاقات ( -43

 الدبلوماسية العامة )الشعبية( وإدارة سمعة الدولة -44
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 البرنامج املتكامل في عمل أمين السر ومقررين مجالس املؤسسات اإلجتماعية -45

  ة اإلقتصادية والتمويلية للمنشأتالصح -46

 إستراتيجيات التمويل في األزمات -47

 يات الحديثة ملحاربة الفقراإلستراتيج -48

 اإلتصال الفعال بمساعدة الحاسب -49

 اإلنترنت بين املعرفة والقانون  -50

 اساليب الرقابة على اداء الخدمات -51

 البرمجة اللغوية العصبية ودورها في تطوير اداء العاملين -52

 املتطلبات وخطوات التنفيذ  –الحوكمة اإللكترونية  -53

 قابة الصناعيةالتفتيش والر  -54

 الرأي العام وطرق قياسه -55

 اعداد مستشار الكايزن -56

 التفكير اإلستراتيجي-57

 العوامل املؤثرة في استغالل الطاقة اإلنتاجية-58

 السلوك التنظيمي وثقافة املؤسسات -59       

 التحقيق الفني بلحوادث املرورية الغامضة  -60       

 في مجال الشرطة البيئية  التجربة األردنية -61       

 اللياقة الذهنية املتميزة والوصول الى ذروة األداء الشخص ي -62        

 اليقظة اإلستراتيجية -63      

 تقييم األداء اإلستراتيجي -64      

 تنمية رأس املال الفكري  -65      

 تأهيل القيادات -66     

 ية مشتركةتحقيق التقدم التنظيمي من خالل رؤ  -67     

 إعداد قيادات عصر املعلوماتية-68     

 األساليب الحديثة في املرجع على أساس املخاطر -69     

 إدارة األزمات وإتخاذ القرارات اإليجابية -70     

 إدارة أزمات إقتصاديات-71     

 ادارة املوجودات ) االصول ، املطلوبات ، الخصوم(-72     

 ملالية ودعم مهارات صناعة القرارإدارة األزمات ا-73    

 نإدارة التمكي-74    

 إدارة املؤسسات الخيرية -75    

 إدارة السمعة-76    

 إدارة البحث العلمي وأساليبة-77    
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 إدارة شئون املهبط واإلرشاد-78    

 إدارة املعرفة في املؤسسات-79    

 إدارة العقود واملشتريات وفض النزاع-80    

 دارة اإلمدادات اإلستراتيجية وإنشاء وتطوير سالسل التوريد الفعالة وتشغيل العملياتإ-81    

 إدارة التخطيط العمراني -82    

 اإلدارة من أجل التميز في الجودة واإلنتاجية-83   

 اإلدارة املعلوماتية )اإللكترونية( وتحدياتها.-84    

 اإلدارة واألرشفة اإللكترونية -85     

 اإلدارة البيئية واملجتمعية -86     

 التميز اإلداري للقيادات النسائية-87     

 اليات معالجة املخلفات اإلدارية-88     

 تطوير إدارة املحفوظات واملعلومات في ظل التشغيل اإللكتروني -89    

 نظام ظبط املخاطر وتحليل النقاط الحرجة -90     

 نالتحليل اإلحصائي في الطيرا-91    

 الضبط اإلحصائي للعمليات-92    

 الفعالية الشخصية لعضو الهيئة التدريسية-93   

  94-take off 

 فن قراءة الوجوه-95  

 اإلبداع في إبتكار مشروعك الخاص-96 

 غسيل األموال وتمويل اإلرهاب-97 

 الرأي العام وطرق قياسه-98

 التحليل اإلحصائي في الطيران-99

 كايزن إعداد مستشار ال-100

 إدارة حدائق املعرفة والتكنولوجيا-101

 أسس ومهارات الترجمة التحريرية العامة  -102

 تطبيقات بوالص التحصيل املستندي الصادرة والواردة وشروط النقل والتسليم-103

 

 :وأنظمتها دورات في مجال الجودة : ثانيا"
 إدارة الورش اإلنتاجية في نظم الجودة -1

 ات العامليةأساليب تطبيق املواصف -2

 املقارن كأداة لتطبيق أنظمة الجودةالقياس  -3

 املفاهيم الرئيسية ملنظومة الجودة -4

 تكاليف الجودة وإدارة الجودة الكلية -5
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اقبة وتحسين الجودة  -6  األساليب اإلحصائية ملر

 تطبيقات ستة سيجما لتحسين الجودة -7

 تحقيق الجودة واالداء في املشتريات -8

 ةتطبيق نظام الجودة في املنشأ -9

 الجودة اإلدارية في دعم وإتخاذ القرار -10

 إدارة الجودة التربوية الشاملة -11

  9001إدارة الجودة الشاملة واأليزو  -12

 في التعليم الجامعي. 9001إدارة الجودة الشاملة واإليزو  -13

 إدارة الجودة وتقييم األداء -14

 إدارة الجودة الشاملة بإستخدام األنظمة اإللكترونية -15

 في املشتريات واملخازن إدارة الجودة الشاملة  -16

 تطبيقات ستة سيجما لتحسين الجودة -17

 اإلدارة اإلستراتيجية للجودة -18

 إدارة الجودة الشاملة باملستشفيات -19

 إدارة الجودة الشاملة -20

 (  iso 9001) 2015تنمية مهارات الجودة اإلدارية ايزو  -21

 الجودة الشاملة وتطبيقاتها على األداء الوظيفي -22

 موارد البشريةإدارة الجودة الشاملة لل -23

 ( iso 9001) 2015تطوير نظم إدارة الجودة طبقا ملتطلبات املواصفة الدولية بإصدارها الجديد لعام  -24

 تنمية مهارات الجودة اإلدارية -25

 تخطيط الجودة ودالة إنتشار الجودة وصوت العميل -26

 ملتطلبات املواصفة الدولية -27
ً
 تطوير نظام إدارة الجودة طبقا

 للجودة الشاملة في الجامعات ومراكز البحوث العلمية اإلدارة اإلستراتيجية -28

 (TQMإدارة الجودة الشاملة والتحسين املستمر منهجية كايزن ) -29

اقبة وتحسين الجودة -30  األساليب اإلحصائية ملر

 اإلدارة اإلستراتيجية للجودة الشاملة -31

 مفاهيم الجودة وتطويرها في مجال التصنيع الغذائي -32

 طاقة األداء املتوازن ومنهجية الجودة الشاملةالهندسة اإلدارية بمفهوم ب -33

 مفاهيم الجودة وإستراتيجيات التطوير املؤسس ي -34

  إدارة الجودة الشاملة باملستشفيات واملنشآت الصحية -35
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  iso9001:2015التوعية و التطبيق واملراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة -36

 

 :دورات في مجال التخطيط  : "لثاثا
 التخطيط اإلداري  -1

 التخطيط اإلستراتيجي. -2

 التخطيط اإلستراتيجي املتقدم -3

 التخطيط اإلستراتيجي اإلبتكاري. -4

 التخطيط اإلستراتيجي ومهارات القيادة اإلدارية. -5

 التخطيط اإلستراتيجي اإلبتكاري ومؤشرات قياس األداء الرئيسية وبطاقات األداء املتوازنة. -6

 شاريع.املهارات املتكاملة في إدارة وتخطيط وتقييم امل -7

 مهارات التخطيط واملتابعة واإلبتكار في العمل -8

 تخطيط القوى العاملة -9

 اإلحصاء ودورها في التخطيط واملتابعة وإتخاذ القرارات -10

 التخطيط وتقييم النشاط التدريبي -11

 تخطيط ومتابعة عمليات اإلنتاج في الصناعة -12

 التخطيط اإلستراتيجي وتقييم األداء -13

 لهيكلةالتخطيط اإلستراتيجي وإعادة ا -14

 التخطيط التشغيلي -15

 التخطيط االستراتيجي إلعداد املوازنات في الدوائر الحكومية -16

 التخطيط االستراتيجي الشخص ي -17

 التخطيط االستراتيجي الفعال  -18

 مهارات التخطيط اإلستراتيجي واملتابعة -19

 التفكير والتخطيط اإلستراتيجي والسياسات وصناعة إستراتيجيات املؤسسات -20

 ( EFQMيجي املتقدم وتطبيق الخطط االستراتيجية للتميز املؤسس ي ) التخطيط االسترات -21

 التقنيات الحديثة في التخطيط واملحاسبة والرقابة على املخازن واملشتريات -22

 املهارات املتكاملة في إدارة وتخطيط وتقييم املشاريع. -23

 القيادة التنفيذية والخطط اإلستراتيجية اإلبتكارية وإدارة األهداف -24

 الذاتي لتنمية خبرات العاملين في التخطيط وسرعة اإلنجاز العامليالتطوير  -25

 التخطيط اإلستراتيجي وسجل النتائج املتوازن  -26

 الرؤية وتحديد األهداف ومهارات التخطيط -27

 إدارة الوقت والتخطيط والتنظيم وتحديد األهداف -28

اقبة -29  التخطيط الناجح تنظيم ومر
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 التخطيط اإلستراتيجي وتحديد األهداف -30

 ليب الحديثة بالتخطيط واملتابعةاألسا -31

 التخطيط اإلستراتيجي إلدارة املوارد البشرية وقياس كفاءة األداء -32

 تخطيط وإدارة مخاطر املشاريع -33

 التخطيط اإلستراتيجي املتقدم للقطاع العام -34

 األساليب الحديثة للتخطيط والرقابة على التنفيذ -35

 التخطيط وإستراتيجية إختيار ورسم األهداف -36

 اإلستراتيجي إلدارة ناجحةالتخطيط  -37

 تخطيط الجودة ودالة إنتشار الجودة وصوت العميل  -38

 التخطيط اإلستراتيجي للتسويق الفعال -39

 التخطيط اإلستراتيجي في املؤسسات األكاديمية -40

 مهارات القيادة التنفيذية والتخطيط اإلستراتيجي -41

 مهارات التخطيط املالي وإعداد املوازنات -42

 للمنشآت واملشاريع التخطيط اإلداري الحديث -43

 التفكير والتخطيط اإلستراتيجي الشخص ي املبسط -44

 إدارة العمليات املالية والتخطيط املالي املتقدم -45

 مهارات وإستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة األزمات -46

 التخطيط للطوارىء وإدارة األزمات -47

 التخطيط اإلستراتيجي للتسويق الفعال  -48

 ديث للمنشآت واملشاريعالتخطيط اإلداري الح -49

 تنظيم وتخطيط القوى العاملة -50

 تخطيط تطبيق الصيانة اإلنتاجية الشاملة وأدوات تحسين العمليات -51

 مهارات التخطيط واملتابعة ألداء العمل -52

 التخطيط اإلستراتيجي واملتابعة وتقييم األداء -53

 التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية -54

 ئج املتوازن التخطيط اإلستراتيجي وسجل النتا -55

 التخطيط والرقابة اإلستراتيجية لألداء املالي -56
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 املقاييس واملؤشرات اإلدارية واملالية في قيادة التخطيط اإلستراتيجي -57

 تخطيط وبرمجة أعمال الصيانة والتشغيل -58

 تخطيط ومتابعة عمليات اإلنتاج في الصناعة -59

 لةاملنهج األوروبي في التخطيط اإلستراتيجي وتحقيق الجودة الشام -60

 التخطيط اإلستراتيجي والتحالفات اإلستراتيجية -61

 التخطيط اإلستراتيجي وتحقيق الريادة والتميز املؤسس ي -62

 التقنيات الحديثة في التخطيط وإدارة العمل املحاسبي -63

 

 :دورات في مجال املشتريات واملخازن واملستودعات واملخزون : "رابعا
 اعداد وتأهيل مسؤول مشتريات -1

 ول مستودعاتاعداد وتأهيل مسؤ  -2

 النظم الحديثة في إدارة املشتريات واملخازن  -3

 إدارة الجودة الشاملة في املشتريات واملخازن  -4

 اساسيات املشتريات واملخازن وطرق تقليل الخسائر في املستودعات -5

 الطرق الحديثة في املشتريات وكيفية التعامل مع املوردين -6

 خازن الرقابة الشاملة على املشتريات واملناقصات وامل -7

 ادارة املخزون الراكد وكيفية التخلص منه -8

 األساليب الفنية املتقدمة في إدارة املشتريات وكيفية التفاوض  وتقييم اداء املوردين -9

اقبة املخزون -10  إدارة املخازن واملستودعات وضبط ومر

 االدارة املتقدمة للمستودعات واملخازن والرقابة على املخزون -11

 خلفات واملخزون الراكدالجرد املخزوني ومعالجة امل -12

اقبة املخزون -13  أساليب تحليل ومر

14-  
ً
 األساليب الكمية في إدارة املخازن والسيطرة على املخزون إلكترونيا

15-  
ً
 الرقابة الشاملة على املشتريات واملخازن إداريا وامنيا

 إدارة املخازن واملشتريات بالحاسب االلي -16

 خزون الراكداإلبتكار واإلبداع في إدارة املخازن واملواد وامل -17

 ادارة املستودعات واملخازن واملشتريات وخفض الكلفة ومعالجة املخزون الراكد -18

 إدارة املخازن وضبط املخزون -19

 إدارة ازمات املشتريات واملستودعات -20

 إدارة املشتريات واملخازن وإدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد. -21
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 التفاوض إلدارة املشتريات واملخزون -22

 حل املشكالت في اللوازم واملخزون.التفاوض ودوره في  -23

 إدارة املشتريات والعطاءات. -24

 الطرق الحديثة في املشتريات وكيفية التعامل مع املوردين -25

 إستراتيجيات إدارة املشتريات واملنقاصات والعقود والعطاءات.  -26

 الرقابة الشاملة على املشتريات واملناقصات واملخازن  -27

 ملشتريات والعطاءات.اإلستراتيجيات املعاصرة في إدارة ا -28

 أساسيات املشتريات واملخازن وطرق تقليل الخسائر في املستودعات -29

اقبة املخزون. -30  مر

 تنمية مهارات مسؤولي املخازن واملستودعات -31

 تحقيق الجودة واالداء في املشتريات -32

 منظومة املشتريات : املراسالت ، التفاوض ، التعاقد ،التحكيم -33

 املشتريات والعقودتكوين القيم من خالل اساسيات  -34

اقبة املخزون -35  تطبيقات الحاسوب في مجال إدارة املستودعات ومر

 التقنيات الحديثة في التخطيط واملحاسبة والرقابة على املخازن واملشتريات -36

 االستراتيجيات الفعالة للتفاوض حول املشتريات والعقود -37

 أساليب ترشيد اإلنفاق فى مجالى الشراء والتخزين -38

 دمة للمشترياتاالدارة املتق -39

 كتابة العقود و املشترات وادارة التوريد -40

 نظم جرد املخزون وطرق معالجة املخلفات واملخزون الراكد -41

 االساليب التحليلية لتعزيز اداء املشتريات -42

 مهارات وفن التفاوض الشرائي مع املوردين -43

 افضل املمارسات إلدارة الشراء وسلسلة التوريد -44

 ء وإدارة سلسلة التمويل واإلمدادإستراتيجيات التجهيز والشرا -45

 االنكوتيرمز –إدارة الشراء الفاعلة ومصطلحات التجارة الدولية  -46

افية -47   مهارا ت الشراء االحتر

 إدارة املواد )الشراء والتخزين( -48
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 إستخدام األنظمة اآللية في عمليات الفهرسة والتصنيف -181

 اإلدارة العليا مهارات -182

 مهارات التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -183

 تنظيم وتخطيط القوى العاملة -184

 ترشيد وإدارة التكلفة في القطاع الحكومي -185

 الرأي العام وطرق قياسه -186

 التطوير اإلداري في املؤسسات الحكومية -187

 اعداد وتأهيل القادة واملديرين -188

 الهندرة  –العمليات اإلدارية إعادة هندسة  -189

 استراتيجيات التطوير اإلداري ومتطلبات تنفيذه -190

 استخدام الحاسب االلي في الشئون اإلدارية واملالية وإعداد سلم الرواتب -191

 ادارة الوثائق واملعلومات -192

 استراتيجيات اإلدارة وبناء املؤسسات  -193

 املؤسسات ادارة وتنظيم حركة النقليات في -194

 تنمية مهارات ادارة التحقيق اإلداري  -195

 اعداد القيادات اإلدارية واملالية -196

افية والقيادية. -197  تنمية املهارات اإلدارية واإلشر

 تطوير أساليب العمل والتفكير وقبعات العمل وأحذية العمل. -198

 وصف وتصنيف الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي. -199

 تنظيم إدارة اإلجتماع واللجان -200       

 ادارة الوثائق واملعلومات-201       

 إدارة شؤون املهبط واإلرشاد-202        

 التحول من اإلدارة اإلستراتيجية الى التنفيذية-203         

 الواحدة اساليب حفظ ونقل املعلومات السرية بين الدوائر الحكومية املتعددة وداخليا بين اإلدارة-204

 إعداد املرتبات-205

 رباعية التميز للمديرين-206

افية في القيادة اإلستراتيجية لفرق العمل-207  اإلحتر

 فاعلية األداء اإلشرافي-208

 تخطيط املسار الوظيفي للعاملين-209
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 تقييم أداء املرؤوسين وطرق التحفيز-210

 (hpiتحسين األداء البشري )-211

 يل والوقاية في اإلدارةالخطأ البشري التحل-212

 التقنيات التحليلية واإلبداعية للمشكلة وإتخاذ القرار -213

 التعريف بأعمال الكاتب اإلداري -214

 الفطري وتطبيقاتة في بيئة العمل الذكاء-215

 تحفيز املوظفين وتغيير عاداتهم وسلوكياتهم.-216

 التقنيات املتقدمة للتحقيقات اإلدارية-217

 لوسطى والتميز اإلداري والتفكير اإلبداعي واإلبتكاراإلدارة ا-218

  إعداد وتقديم التقارير الفعالة وكيفية تفعيلها من خالل الحاسب-219

 إستخدام الحاسب اآللي في الشؤون اإلدارية واملالية وإعداد سلم الرواتب-220

 حل املشكالت وإتخاذ القرارات اإلبتكارية-221

 ناعة القرار اإلستراتيجياألدوار القيادية في ص -222

 اإلبداع والتميز في اإلدارة والقيادة-223

 التقنيات الحديثة للتحقيقات واملنازعات اإلدارية-224

 تبسيط إجراءات العمل اإلداري -225

 برنامج تطوير اإلدارة املتوسطة-226

 إعداد وكتابة التقارير اإلداري -227

 اكل باملؤسساتالتحليل اإلداري ودوره في مواجهة املش-228

 الرؤية اإلبداعية وكيفية صياغة األهداف ووضع الخطط اإلستراتيجية-229

 تقييم األداء وربط املسار الوظيفي باملسار التدريبي-230

 التقنيات الحديثة للتحقيقات واملنازعات اإلدارية-231

 التفكير اإلبداعي واإليجابي-232

 ة العمل وصناعة القرار اإلداري بتدقيق املعلوماتأساليب إعداد البحوث والدراسات في بيئ-234

 مهارات بناء الفرق -235

 إدارة الصراع والتغيير ومعالجة األشخاص صعبي املراس-236

 تعزيز وتطوير أداء املشرفين-237

 تنمية مهارات العاملين في إدارة شئون املوظفين-238

 مهارات وفنون التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-239

 دارة الحديثة وتطوير نظم العملاإل -240

 املدير العصري في مواجهة التغيير والتطوير-241

 محاور التميز اإلبتكاري واإلبداعي لإلدارة العليا-242

افية لإلدارة التنفيذية-243  املهارات السلوكية واإلشر
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 أساسيات الحوار الناجح-244

 تطوير مهارات مدراء العموم واألقسام-245

 ناجحا–الشخصية القيادية في اإلدارة  أسس بناء-246
َ
 كيف تكون مديرا

 اإلبداع والتميز في اإلدارة والقيادة-247

 أسرار النجاح في العمل اإلداري -248

افية الحديثة-249  املهارات اإلشر

افية واإلدارية-250  تطوير الكفاءات اإلشر

افية والقيادية-251  تنمية املهارات اإلشر

افية والتفكير اإلستراتيجي(األداء اإلشرافي ا-252  لنموذجي )القيادة اإلشر

 دبلوماسية اإلدارة في إحداث وإدارة التغيير-253

 املهارات اإلدارية املتقدمة في ضوء التحويالت العاملية-254

 مهارات التفكير اإلبداعي في حل املشكالت-255

 كيف تحتفظ بموظفيك املتميزين-256

 ة للقادة الجدداملهارات القيادية املتقدم-257

افية ملشرفي ورؤساء األقسام-258  املهارات اإلشر

 تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل-259

 أخالقيات العمل اإلداري -260

 تأهيل القيادات-261

 حقيبة املدير الناجح-262

 إستراتيجيات إصالح الفساد اإلداري -263

 سلوكيات العمل في اإلدارة الحديثة-264

 عامل مع املشاكل وإتخاذ القرارات الصائبةفنون الت-265

 التفكير اإلستراتيجي للقياديين-266

 الطرق الحديثة في التحفيز لتحسين األداء-267

 إدارة صراع العمل-268

 مهارات التفوق في األداء اإلداري -269

 اإلحتياجات اإلدارية للمؤسسات-270

 اإلدارة الفعالة لصناعة وإتخاذ القرار-271

 ادة في التطبيقات العملية لنظم املعلومات اإلداريةالري-272

 تنمية وتطوير األنماط الشخصية والثروات الداخلية )رحلة عبر الذات(-273

 مهارات التفكير اإلبداعي-274

 اإلبداع والتميز في اإلدارة والقيادة-275

 أسرار النجاح في العمل اإلداري -276
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 س يتقييم وتحليل األداء الفردي واملؤس-277

 اإلدارة واملدير العصري -278

 إدارة التغيير واإلبتكار في العمل-279

افية للمرأة العاملة-280  املهارات اإلشر

 املنهج الحديث إلعادة هندسة الحلول اإلدارية-281

 مهارات التنسيق واملتابعة-282

 إدارة األزمات والتوتر في العمل-283

 اإلدارة الفعالة لصناعة وإتخاذ القرار-284

 القيادة التنفيذية في املنظمات واملؤسسات-285

افية املتقدمة  -286  القيادة اإلبداعية واملهارات اإلشر

 القيادة التطويرية ودورها في تحقيق التميز املؤسس ي -287

اقع والرؤية -288  القيادة املوقفية والتنظيمية بين الو

 التجديد واإلبتكار في بيئة العمل -289

 تقييم العطاءات ومهارات التعاقد إستراتيجيات-290

 إستراتيجيات التطوير اإلداري ومتطلبات تنفيذة  -291

 إستراتيجيات النجاح للقيادة بإستخدام التفكير اإلستراتيجي -292

 دبلوماسية اإلدارة في إحداث إدارة التغيير -293

 بناء الجدارات القيادية اإلستراتيجية-294       

 دة السليمة للمؤسساتأسس القيا-295       

 تحليل األعمال وإتخاذ القرار ووضع إستراتيجيته-296     

 السياسات العامة للقيادة التنفيذية وتقييم وتحليل التحديات-297     

 إدارة املواهب ملنظمة عالية األداء-298    

 اإلدارة العصرية والتوجيه القيادي الفعال -299   

 لوقت وسير العمل لزيادة اإلنتاجيةاألولوية في إدارة ا-300   

 التوجيهات العاملية لإلدارة العليا والتفكير اإلستراتيجي لتطوير وتقييم أداء املنظمات-301  

 تهيئة املوظفين في القطاعات الحكومية-302  

 فن قراءة الوجوه-303  

 اإلبداع في إبتكار مشروعك الخاص-304  

 املدير الدولي املعتمد-305  

 التطوير الوظيفي وإستراتيجية التغيير الفعال-306  

اقع التواصل اإلجتماعي-307    املهارات القيادية إلدارة مو

 صياغة إستراتيجيات املستقبل وقيادة التطوير للقادة-308  
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 مهارات إعداد الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف وتقييم األداء-309 

 ت الداخليةاإلحالل الوظيفي وإستقطاب الكفاءا-310 

 إدارة وتطوير مشروعات البوابة اإللكترونية-311 

 توعية وتطبيق نظام اإلدارة املتكاملة-312 

 حماية وإدارة سمعة املؤسسة-313 

 بناء فريق العمل املتغانم وحل الصراعات-314 

 قياس مؤشرات األداء اإلداري  -315 

 تعزيز القيادة وتطوير األداء اإلستراتيجي-316

 بات الجدارات واملواهب ملواكبة التغيير واإلبتكارمرك-317

 فن ومهارة إدارة األزمات اإلدارية-318

 مهارات املدير املعتمد-319

 تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة األداء وسياسات التحفيز-320

اقع التواصل اإلجتماعي-321  املهارات القيادية إلدارة مو

 القيادة املتميزة-322

 الحديثة واملنازعات اإلداريةالتقنيات -323

 تقييم أداء املوظفين في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة-324

 الطرق اإلبداعية في تحليل املشكالت وإتخاذ القرارات-325

 األساليب الحديثة في التنظيم وتبسيط اإلجراءات-326

 إدارة املؤسسات التعليمية-327

 التطوير اإلداري في املؤسسات الحكومية-328

 التقنيات الحديثة للتحقيقات واملنازعات اإلدارية-329

 السلوك التنظيمي وثقافة املؤسسات-330

 إستراتيجيات التطوير اإلداري ومتطلبات تنفيذه-331

 إدارة وتنظيم حركة النقليات في املؤسسات-332

 إدارة شئون املهبط واإلرشاد-333

 إعداد وتأهيل القادة واملديرين-334

 لي التدريب والتطوير اإلداري إعداد مسؤو -335

 إعداد القيادات اإلدارية واملالية-336

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية-337

 األساليب املالية واإلدارية الحديثة في كشف ومواجهة الفساد-338

 العالقة الفعالة بين الشئون اإلدارية والشئون القانونية-339

 ن املوظفينالنظم الحديثة لسياسات وإجراءات شؤو -340

 بناء أخالقيات العمل الجوهرية وتنمية الوالء-341
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 آليات معالجة املخالفات اإلدارية-342

 اإلدارة باألهداف لتحقيق الفعالية اإلستراتيجية-343

 إستراتيجيات اإلدارة وبناء املؤسسات-344

 إستخدام الحاسب اآللي في الشئون اإلدارية واملالية وإعداد سلم الرواتب-345

 السلوك التنظيمي وثقافة املؤسسات-346

 املهارات املتقدمة ملقابالت التوظيف -347

 النظريات الحديثة لتقييم األداء -348

 ملدخل إدارة الجودة الشاملة-349
ً
 إدارة املوارد وفقا

 مهارات التوظيف والتعيين واإلختيار-350

 تطوير نظم معلومات شؤون املوظفين بإستخدام الحاسوب-351

 غيير وإعادة بناء عمليات الهندرةاملهارات املتكاملة في إدارة الت-352

 االستراتيجيات املتقدمة والتميز في تطوير املسارات الوظيفية والتنمية الذاتية-353

 تحليل الوظائف وإعداد الهياكل اإلدارية-354

 تخطيط القوى العاملة من منظور الجودة الشاملة-355

 التحقيق اإلداري تنمية مهارات إدارة -356

 تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة األداء وسياسات التحفيز-357

 حل املشكالت بإسلوب تريز-358

 مهارات التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-359

 إعداد القيادات اإلدارية املتميزة لأللفية الثالثة-360

 اإلدارة بالقيم-361

 في بيئة التشغيل اإللكتروني تكنولوجيا مراجعة وتقييم أداء العاملين-362

 دور املدراء القادة في التطوير اإلداري -363

 الهندسة اإلدارية بمفهوم بطاقة األداء املتوازن ومنهجية الجودة الشاملة-364

 املهارات املتقدمة للتفكير اإلستراتيجي للقادة-365

 نظرية اإلدارة الحية وإستراتيجيات التطوير املستديم-366

 إستراتيجيات املستقبل وقيادة التطوير للقادةصياغة -367

 التطوير اإلستراتيجي والقيادة اإلستراتيجية-368

 صياغة إستراتيجيات املستقبل وتنفيذها وتقييمها-369

 إستراتيجيات التفوق على املنافسين-370
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 سنياروهات رسم املستقبل والتفكير اإلستراتيجي-371

 هة املنافسةمثلث القوى اإلستراتيجية ومواج-372

 مهارات القيادة في العقد املقبل-373

 مهارات إعداد الهياكل-374

 إعداد القيادات ملواجهة كبار الشخصيات-375

 التحقيق اإلداري ودورة في مكافحة الفساد اإلداري -376

 مهارات النجاح والتميز الوظيفي-377

 التطوير اإلداري في املؤسسات الحكومية-378

 ع تطبيقيةإحتراف مشاري-379

 

 ثامن
ً
 : دورات في مجال التدريب واملوارد البشرية : ا

 اإلتجاهات املعاصرة في إدارة املوارد البشرية وشؤون املوظفين. -1 

 إدارة التميز في املوارد البشرية. -2 

 حل املشكالت وإدارة اإلجتماعات للموارد البشرية. –إدارة األزمات والصراعات  -3 

 عاصرة في ادارة املوارد البشرية.اإلتجاهات امل -4 

 املعايير الدولية والجوانب الكمية في إدارة املوارد البشرية. -5 

 إدارة املخاطر في املوارد البشرية -6 

 إستراتيجيات تطوير وتنمية مهارات إختصاص ي املوارد البشرية والتدريب. -7 

 مرتقى املوارد البشرية. -8 

 تطوير املوارد البشرية حسب معايير الجودة االيزو وبطاقات األداء املتوازن  -9 

 اإلستراتيجيات املعاصرة في تحديد اإلحتياجات التدريبية. -10

 تقييم وقياس العائد من التدريب -11

 إعداد وتأهيل املدربين -12

 التدريب وتنمية املوارد البشرية -13

 ملوارد البشريةاألساليب الحديثة في تطوير ا -14

 إعداد املدربين وإدارة التدريب. املهارات املتكاملة في -15

 البرنامج املتكامل في إعداد املدربين -16

 مبادىء إدارة املوارد البشرية ملشرفي ورؤساء األقسام -17
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 إعداد مدير التدريب الفعال وفن صياغة وإعداد الخطط التدريبية -18

 املعايير الدولية التدريب والتطوير في ظل -19

 التدريب الفعال وقياس عائد التدريب -20

 ة املوارد البشرية بالحاسب االليإدار  -21

 التقنيات الحديثة في تخطيط وتنمية املوارد البشرية -22

 بناء الخطة التدريبية السنوية ) إعدادها وتنفيذها وقياس عائدها ( -23

 في إطار إدارة الجودة الشاملة ونظام إدارة األداء إستراتيجيات التدريب واملوارد البشرية -24

 التقنيات الحديثة في إدارة املوارد البشرية -25

 التدريب املؤسس ي املوجه : مقوماته وعناصره -26

 تخطيط التدريب وتحديد اإلحتياجات وإعداد موازنات التدريب -27

 يجيةمهارات إدارة املوارد البشرية وربطها باألهداف اإلسترات -28

 املدخل االبتكاري لتقييم اإلحتياجات التدريبية وتخطيط املسار التدريبي لتعزيز وتحقيق-29

 التخطيط االستراتيجي للعمليات والنشاطات التدريبية -30 

 السياسات التدريبية ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة -31

 إدارة التدريب وتدريب املدربين -32

السياسات التدريبية ودراسة وتحليل اإلحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريباإلتجاهات الحديثة في  -33  

محاسبة املوارد البشرية -34  

إدارة املوارد البشرية وتخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي -35  

تنظيم وإدارة قطاع التدريب و تنمية املوارد البشرية -36  

دارة املوارد البشريةالتأهيل الحديث ملسؤولي إ -37  
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 كيفية إدارة ومواجهة األزمات األمنية -158

 مقاومة الحرائق والتحكم في الطوارئ  -159

 حرائق البترول بين تدابير الوقاية وتقنيات املكافحة -160

 الدور الحديث للسالمة املهنية والبيئة -161

 هيل مسئولي األمناألساليب الحديثة في إعداد وتأ-162

 اإلخالء والطوارئ ملواجهة الكوارث-163

 إستراتيجيات املراجعة والتفتيش على نظم السالمة وتقييم املخاطر-164

 الهندسة األمنية لتأمين املنشآت الحيوية -165

 السالمة العامة في البناء-166

 السالمة العامة في املختبرات الكيميائية-167

 منية وخطة الطوارىءإدارة األزمات األ -168

 مبادىء التأمين -169

 تأمين الحريق-170
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 التأمينات الطبية-171

 تأمينات الحوادث العامة-172

 تأمينات املمتلكات-173

 التأمينات الطبية-174

 إدارة وتسوية املطالبات-175

 تأمينات أجسام السفن-176

 التأمين الهندس ي-177

 تأمين األخطار السياسية-178

 ت املتكاملة في إعادة التأميناملهارا-179

 مدير أمن وسالمة محترف-180

 إدارة األزمات األمنية ومهارات التفاوض األمني-181

 OHSAS-18001توعية وتطبيق على نظام إدارة السالمة والصحة املهنية -182

 iso-22000توعية وتطبيق على نظام إدارة سالمة الغذاء -183

 الء بفعالية وكفاءةأساليب وطرق إعداد خطط اإلخ-184

 تطوير ورفع كفاءة أنظمة األمن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة-185

 السالمة املهنية في موقع العمل-186

 الطرق الحديثة ملعالجة املخلفات الصلبة والسائلة-187

 اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة نظم مواجهة الكوارث والحريق-188

 الخطرة واملحضورة والتعامل اآلمن معها الوقاية من مخاطر املواد-189

 املعايير واملقاييس الدولية ألخصائي الحريق والسالمة-190

 تنمية مهارات مسؤولي األمن والسالمة الصناعية -191

 مدير أمن وسالمة معتمد-192

 الصحة والسالمة املهنية-193

 مهارات إدارة مخاطر اإلرهاق لإلدارة الصناعية-194

 (OHSAS 1800ثيق وتطبيق ومراجعة نظام السالمة والصحة املهنية )تخطيط وتو -195

 أمن وسالمة منشآت نفطية-196

 مهارات غرفة العمليات الرئيسية أثناء األزمة-197
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 التحقيق في الحوادث وإعداد التقارير-198

 أمن املنشأة الهامة وحماية منشأة النفط -199

 من الصناعيتنمية وتطوير قيادات مهندس ي ومشرفي األ -200

 املهام التقنية ملفتش ي األمن املحترفين -201

 (ioshاأليوش للسالمة )-202

 أسرار تأمين املطارات واملنافذ-203

 اإلجراءات واملعايير الدولية للسالمة بمعامل التكرير البترولية-204

 تأمين وحراسة املنشآت الجامعية والتعليمية-205

 نيع التحويليمبادىء السالمة الخاصة بالتص-206

 تدابير الوقاية والسالمة في صناعة وتسيل الغاز الطبيعي-207

 األمن والسالمة في العمليات البترولية-208

 املعلوماتية وإستخدامها في التدريب على بعض الهندسة األمنية لتأمين املنشآت الحيوية-209

 خطط طوارىء املطارات-210

افق واملنشآت الحي-211  ويةأمن وحماية املر

 الهندسة األمنية لتأمين املنشآت الحيوية-212

 تأهيل الحراسات األمنية-213

 تأهيل أفراد األمن والحراسات-214

 تأمين وحراسة املنشآت الجامعية والتعليمية-315

اقب أمن الحراسات األمنية-316  مر

 نظم الصحة والسالمة املهنية-317

 املنشآت النفطيةإدارة األمن والسالمة والصحة املهنية في -318

 CFI-1 NFPA مفتش الحريق املعتمد-319

320- 
ً
 مريكيةوشا األ ملعايير األ  مبادئ السالمة والصحة املهنية للصناعات العامة طبقا

 دارية وتأمين بيئة العملسالمة املباني اإل -321

322- 
ً
اقب السالمة تطبيقا  ( للوائح املعتمدة ) الدفاع املدني مر

 زماتئ واأل دارة خطط الطوار إ-323

 صحة البيئة وسالمة األغذية-324

 صحة وسالمة اللحوم والدواجن واألسماك -325
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 التفتيش على شحنات األغذية املستوردة في املوانىء-326

 التفتيش والرقابة على األغذية-327

 مهارات وأساليب التفتيش األمني الفعال على املركبات واألفراد-328

 

 : السكرتارية وإدارة املكاتب: دورات في مجال  احدى عشر

 املهارات املتكاملة في السكرتارية وإدارة املكاتب-1    

 مهارات التعامل مع اآلخرين. -مهارات تنظيم وإدارة العمل -السكرتارية-2    

 السكرتارية املعاصرة واإلدارة الفعالة الحديثة.-3    

 القيادة املكتبية للسكرتير املحترف.-4    

 اد املراسالت وحفظ الوثائق وإعداد تقارير العمل.إعد-5    

    6-.
ً
 وإلكترونيا

ً
 حفظ الوثائق والسجالت وامللفات يدويا

 مهارات تنظيم الوقت وتقدير الذات-7    

 السكرتارية االلكترونية بإستخدام الحاسوب-8    

 إعداد وكتابة التقارير واملكتبات الرسمية-9   

 ل إلنتاجية افضلتبسيط إجراءات العم -10  

 مهارات وتقنيات البحث عن املعلومات في املصادر الرقمية -11  

 الفهرسة واألرشفة الرقمية املتقدمة وإدارة املستندات إلكترونيا-12  

 التنفيذية وادارة املكاتباملهارات املتقدمة للسكرتارية -13  

 مهارات كتابة الرسائل والتقارير اإلدارية-14  

 نظيم املؤتمرات والندواتفنون ت-15  

 دور السكرتير في تنظيم وإدارة اإلجتماعات وإعداد املحضر-16  

 تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا-17  

 مهارات االتصال وكيفية التعامل مع االخرين-18  

 السكرتارية االلكترونية -19  

 مهارات إعداد وكتابة التقارير.   -20 

.    السكرتا -21 
ً
 رية الحديثة وإدارة املكاتب إلكترونيا

 السكرتير املبدع -22 
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 إدارة اعمال السكرتارية بإستخدام الحاسب االلي-23

 السكرتارية املعاصرة واإلدارة الفعالة للمكاتب في ظل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت -24

 تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين املعلومات -25

 ستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إدارة مكاتب القيادات العلياإ -26

 املهارات املتكاملة للسكرتارية الحديثة -27

 النظم واالتجاهات الحديثة في ادارة املكاتب والسكرتاريا -28

 املهارات االدارية والفنية الشاملة في ادارةاملكاتب و السكرتارية التنفيذية -29

 واالرشفة الرقمية املتقدمة وادارة املستندات الكترونيا الفهرسة -30

 السكرتارية االلكترونية بإستخدام الحاسب االلي -31

 املدخل املتكامل لتطوير مهارات املكاتب والسكرتاريا التنفيذية باستخدام الحاسوب -32

 تنمية مهارات مدراء مكاتب االدارات العليا والسكرتاريا التنفيذية -33

 عداد وكتابة املراسالت والتقارير االدارية والفنية وتنظيم وادارة االجتماعات واللجانا -34

35-  
ً
 االساليب الحديثة لألرشفة وطرق استرجاع املعلومات والوثائق واملستندات الكترونيا

 مهارات التوثيق واالرشيف االلكتروني ومكننة وحفظ الوثائق املتكاملة -36

 والفهرسة بإستخدام الحاسوبتكنولوجيا األرشفة  -37

 السكرتاريا اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتاريا اإللكترونية و إدارة املكاتب -38

 تنمية مهارات مدراء املكاتب وامناء سر املجالس -39

 التحول الرقمي لألرشفة من النظم التقليدية لنظم املعلومات -40

 منظومة االدارة االلكترونية السكرتاريا العاملية في ظل -41

42-  
ً
 علوم إدارة املكاتب والسكرتاريا العليا إلكترونيا

 ادارة املكاتب والسكرتاريا للعاملين في املؤسسات واملنظمات الدولية -43

 مهارات وفنون التعامل مع الرؤساء -44

 املهارات األساسية لصياغة املراسالت   -45
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 إدارة اإلجتماعات -46

 ة الوقت وفن التعامل مع الضغوط ملديري مكاتب اإلدارة العلياإدار  -47

 السكرتارية املعاصرة واإلدارة الفعالة للمكاتب في ظل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت -48

 تكنولوجيا الفهرسة واالرشيف وحفظ وتأمين املعلومات -49

 العوملة وتكنولوجيا املعلومات -50

 ساءمهارات التعامل مع الرؤ  -51

 االوراق التجارية -52

 البراعة االتصالية -53

 تبسيط اإلجراءات -54

 مهارات التفكير اإلستراتيجي -55

 دينماكييات العمل الجماعي -56

 مهارات تنظيم األرشيف وإدارة املحفوظات -57

 األرشفة اإللكترونية ونظم املعلومات -58

 السكرتير املبدع -59

 أعمال األرشفة والتوثيق اإللكترونيالسكرتارية اإللكترونية و  -60

 إعداد املراسالت واملذكرات والخطابات الرسمية للدبلوماسيين -61

 (اإلتيكيت والبروتوكول ثقافة السلوك وعاملية التعامل )فن اإلتيكيت والبروتوكول الدولي -62

 مهارات اإلدارة املكتبية والسكرتارية -63

 ات الفهرسةاستخدام األنظمة اآللية في عملي -64

 مهارات اإلدارة املكتبية والسكرتارية  -65

 استخدام األنظمة االلية في عمليات الفهرسة والتصنيف -66

 كتابة التقارير الفنية الفعالة واملقترحات-67

 إدارة املكاتب ومهارات السكرتارية الحديثة )السكرتارية التطبيقية(-68
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 دارة املستندات إلكترونياالفهرسة واألرشفة الرقمية املتقدمة وإ-69

 السكرتارية التنفيذية واإلدارة املكتبية الحديثة في ظل اإلدارة اإللكترونية-70

 صياغة وكتابة التقارير الفنية والهندسية-71

 تنمية مهارات السكرتارية الخاصة للقيادات العليا-72

 إستخدام األنظمة اآللية في عمليات الفهرسة والتصنيف-73

 اإلتصال والتواصل املؤسس يمهارات -74

 التفكير والتخطيط -75

 اإلدارة اإللكترونية وتطبيقها في إدارة أعمال السكرتارية-76

 فن الضيافة-77

 إدارة الوثائق واملعلومات-78

 مهارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية والفنية-79

 قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية والفهرسة املوضوعية-80

 اإلدارة املكتبية والسكرتارية مهارات-81

 كتابة التقارير الرقابية وفق املعايير-82

 إستخدام األنظمة اآللية في عمليات الفهرسة والتصنيف-83

 كتابة التقارير ومحاضر اإلجتماعات-84

 اآلفاق املستقبلية والتحديات املعاصرة ألعمال السكرتارية وإدارة املكاتب-85

 م تأمين و حفظ و استرجاع امللفات و الوثائق الكترونياألرشيف اإللكتروني نظا-86

 السكرتارية الحديثة وفن اإلتكيت والتعامل مع اآلخرين-87

 اإلدارة الحديثة للمكاتب واألرشفة اإللكترونية-88

 كتابة التقارير واملذكرات ومحاضر اإلجتماعات-89

 مهارات النجاح والتميز الوظيفي-90
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 هارات املتكاملة ملدراء املكاتب العليا والسكرتارية اإللكترونيةالقدرات الجوهرية وامل-91

 

 :واإلتصاالت : دورات في مجال املهارات الذاتية وخدمة العمالء والعالقات العامة عشر إثنى

 العالقات العامة وفن املراسم )البروتوكول(. -1    

 خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور.-2     

 يات التميز في خدمة العمالء.إستراتيج-3    

 فنون التميز في خدمة العمالء واملراجعين-4    

 مهارات التعامل مع الشخصيات املتنوعة والصعبة-5    

 مهارات اإلتصال والتواصل-6   

 املسؤولية اإلجتماعية في الشركات-7   

 مهارات التعامل مع الزمالء وتقوية العالقات-8   

 ي ظل تحديات السوق خدمة العمالء ف -10  

 خدمة العمالء النشأة والتطوير -11 

 كيفية تطوير الذات والتغلب على الضغوط -12 

 التعامل مع شكاوي وإعتراضات العمالء -13 

 مهارات التحكم بالذات )الذكاء الوجداني( -14 

 مهارات التعامل مع العمالء صعبي امليراس -15 

 مهارات تحفيز الذات واالخرين -16 

 املعايير العاملية للعناية بخدمة العمالء -17 

 املهارات السلوكية وتقوية العالقات مع االخرين -18 

 أنماط الشخصيات -19 

 العمليات اللوجستية في عمل العالقات العامة. -20 

 املهارات العملية في العالقات العامة. -21

 مهارات اإلتصال الفعال. -22

 والنقاش واإلستماع. مهارات اإلتصال والحوار  -23

 مهارات التعامل مع املرؤوس املشكلة. -24

 تقدير الذات -25

 التفاوض. –فن اإلتفاق مع اآلخرين  -26

 فن التفاوض الفعال. -27
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 بناء فرق العمل الجماعية. -28

 الجودة واملعرفة في العالقات العامة واملراسم الدولية -29

 مبادئ العالقات العامة الحديثة -30

 املنهج املتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها في تحقيق التميز االداري  -31

 أداب املراسم والبروتوكول وفنون إدارة وتنظيم التشريفات -32

 اإلستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة بإستخدام وسائل اإلعالم الجديدة -33

 ملتقى العالقات العامة وبناء منظومة العمل املؤسس ي -34

 إدارة العالقات العامة لألزمات -35

 إدارة وتخطيط حمالت العالقات العامة وتنفيذها -36

 املراسم / البروتوكول قواعد السلوك الراقي -37

 اإلتصاالت اإلدارية وفن التعامل مع اآلخرين -38

 اإلستراتيجيات الحديثة في العالقات العامة -39

 التجهيز في إدارة العالقات العامة -40

 تخطيط وادارة حمالت العالقات العامة -41

 االستراتيجيات املتقدمة لخدمة الزبائن -42

 التوجهات الحديثة في ادارة العالقات العامة الخارجية واالعالم املعاصر -43

 ادارة العالقات العامة و االعالم املعاصر -44

 ارات الرسميةالعالقات العامة ، فن اعداد وادارة املؤتمرات املعارض والزي -45

 املهارات السلوكية واملهنية للعاملين في العالقات العامة واإلعالم -46

 مهارات االتصال الفعال ملوظفي املكاتب االمامية -47

 الدبلوماسية واملراسم والبروتوكول  -العالقات العامة الدولية  -48

 االتيكيت والبروتوكول في املحافل الرسمية -49

 ت االتصال للقيادة الناجحة القيادة ومهارا -50
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 التعامل مع الدبلوماسيين في املطارات-51

 تخطيط وإدارة العالقات العامة وإدارة األزمات  -52

 تنمية مهارات اخصائي العالقات العامة -53

 تنظيم وإدارة املؤتمرات واملراسم واإلحتفاالت الكبرى  -54

 فن اإلستقبال والضيافة -55

 امة في مواجهة وإدارة األزماتدور العالقات الع -56

 دور العالقات العامة في زيادة فعالية املؤتمرات واملعارض -57

 اإلتجاهات العاملية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم -58

 اإلتصاالت اإلدارية وفن التعامل مع اآلخرين -59

 م الجديدةاإلستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة بإستخدام وسائل اإلعال  -60

 العالقات العامة االلكترونية وفن اقامة املعارض واملؤتمرات-61

 (اإلتيكيت والبروتوكول ثقافة السلوك وعاملية التعامل )فن اإلتيكيت والبروتوكول الدولي -62

 املهارات املتقدمة ملسئولي العالقات العامة والبروتوكول واملراسم-63

 مة واملراسم والبروتوكول اإلدارة الحديثة للعالقات العا -64

 تنمية املهارات امليدانية ملسؤولي العالقات العامة -65

 التميز في ادارة العالقات العامة  -66

 اصول وقواعد اإلتكيت والبروتوكول وأثرهما على السلوك اإلجتماعي وسلوك العمل -67

 تنمية املهارات امليدانية ملسؤولي العالقات العامة -68

 حديث للقيادة في العالقات العامة وبناء الهوية املؤسسيةالدور ال -69

 تطوير وتفعيل دور إدارة العالقات العامة للمؤسسات الحكومية -70

 اإلدارة املتقدمة للعالقات العامة الدولية وفن املراسم والبروتوكول  -71

 مهارات االتصال وفن التعامل مع الجمهور  -72

 االخرين وتقوية العالقات مهارات االتصال والتعامل مع -73
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 االساليب الفعالة لالتصاالت الهاتفية -74

 مهارات اإلتصال والتفاوض املتقدمة -75

 مهارات اإلتصال وفنون التعامل الفعال  -76

 إستراتيجيات إدارة اإلتصال الداخلي والخارجي -77

 مهارات اإلتصال والتواصل وفن التعامل مع األخرين -78

 ت مأموري املقاسم ومراكز اإلتصال تنمية مهارا -79

 التميز في اإلتصال الداخلي -80

 تنمية مهارات مسؤولة اإلتصال والتعاون الدولي -81

 تنمية مهارات اإلتصال في بيئة العمل -82

 نظريات اإلتصال ونماذجه -83

 إستراتيجيات النجاح في اإلتصال الفعال -84

 األخرينمفاهيم ووسائل اإلتصال والتعامل مع  -85

 مهارات اإلتصال اإلداري وبناء فرق العمل وتقييم األداء -86

 مهارات اإلتصال الفعال وفن التأثير على األخرين -87

 اإلتصاالت في مجال اإلدارة -88

 اإلستراتيجيات اإلعالمية املتقدمة وتقنيات اإلتصال الفعال -89

 اإلتصال اإلعالني الفعالاإلدارة اإلستراتيجية للحمالت اإلعالنية ومهارات  -90

 اإلتصاالت دورها في تحسين العالقات العمل -91

 مهارات التواصل والتفاعل مع األخرين  -92

 أسرار اإلتصال الفعال -93

 نظم التأثير وبناء عالقات عمل متميزة وإستراتيجيات اإلتصال وتجنب الصراعات -94

 (vipوفن التعامل مع كبار الشخصيات ) املهارات املتكاملة في إدارة العالقات العامة -95

 أصول وقواعد اإلتكيت والبروتوكول وأثرهما على السلوك اإلجتماعي وسلوك العمل-96



 

 

 
 

Mjd Alola for HR Development مجد العال لتطوير الموارد البشرية 
 فنون ومهارات العرض والتقديم واإللقاء أمام العمالء وكبار الشخصيات-97

 التكنولوجيا الحديثة في فنون اإلتصال والعالقات العامة-98

 عامة من خالل متغيرات العوملة وتكنولوجيا املعلوماتإدارة العالقات ال-99

 اإلدارة الفعالى للعالقات العامة واإلعالم-100

 إدارة العالقات العامة املتكاملة-101

 فن املراسم والبروتوكول -102

 فن التفاوض والتأثير والتواصل وحل النزاعات-103

 تعزيز األداء التفاوض ي ومهارات التأثير-104

 اإلجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق واملتابعة الفعالةتنظيم -105

 

 م والبروتوكوالتاإلستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة وفن املراس-106

 

 العالقات العامة واإلعالم اإلجتماعي-107

 

 العالقات العامة وإدارة املناسبات-108

 

 اإلتصاالت اإلدارية وفن التعامل مع اآلخرين-109

 

 اإلتجاهات الحديثة للعالقات العامة واإلعالم-110

 

 أصول وقواعد اإلتكيت والبروتوكول وأثرهما على السلوك اإلجتماعي-111

 

 اإلدارة املتقدمة للعالقات العامة الدولية وفن املراسم والبروتوكول -112

 

 إدارة العالقات العامة من خالل متغيرات العوملة وتكنولوجيا املعلومات-113

 

 اإلستراتيجيات الحديثة في العالقات العامة )نحو مفاهيم ربحية (-114

 

 تنمية املهارات امليدانية ملسؤولي العالقات العامة-115
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 تطوير وتفعيل دور إدارة العالقات العامة للمؤسسات الحكومية-116

 

 الهوية املؤسسيةالدور الحديث للقيادة في العالقات العامة وبناء -117

 

 ز في إدارة العالقات العامة التمي-118

 التميز واإلبتكار في العالقات العامة واإلتصاالت املؤسسية-119

 

 

 التلفاز(: –: دورات في مجال السياحة واإلعالم )الصحافة  عشًر  ثالثة 
 تخطيط وتنفيذ الحمالت االعالنية -1  

 التخطيط االستراتيجي للحمالت االعالنية واالعالمية -2  

 رات اإلعالمية املؤثرة في العالقات العامةاملها -3  

 إدارة الحمالت اإلعالمية الفعالة -4  

 اإلستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في تفعيل خطط العالقات العامة -5  

 اإلعالمي الشامل -6  

 فنون التواصل والتأثير في الجماهير -7  

 هاقانون نشر اإلعالم واملحاكمات اإلعالمية وتقاض ي في -8 

 املهارات املتقدمة في الصحافة والتلفزيونية-9 

 اإلستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة بإستخدام وسائل اإلعالم الجديدة-10

 التقديم التلفزيوني األخباري -11

 تحرير األخبار والتقارير الصحفية-12

 صقل الصوت واملهارات اإلتصال-13

 املكتب الصحفي-14

 التحرير الصحفي-15

 مهارات التواصل الفعال-16

 إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية-17

 الناطق الرسمي )املتحدث الرسمي (-18
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 التحرير اإلعالمي في املجال اإلداري -19

 املهارات اإلعالمية للعالقات العامة وإدارة السمعة-20

 إعداد اإلعالمي اإلقتصادي املحترف-21   

 مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم-22   

 فن التحرير الصحفي كتابة الخبر -23   

 تطوير اإلستراتيجيات اإلعالمية-24   

 ادار ة العالقات العامة و االعالم املعاصر-25   

 مهارات االلقاء-26   

 تخطيط وإدارة العالقات العامة وإدارة األزمات-27   

 املهارات االعالمية للعالقات العامة-28   

 ستراتيجي في مجال االعالممهارات التخطيط اال -29   

 تخطيط وإدارة املؤسسات اإلعالمية-30   

 (الذكاء العاطفي )الوجداني-31   

 مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم-32   

 فن التحليل الصحفي وكتابة الخبر-33   

 املهارات املتقدمة في الصحافة والتلفزيونية-34   

 اقامة املعارض واملؤتمرات العالقات العامة االلكترونية وفن-35   

 تخطيط وادارة الحمالت االعالنية املؤثرة-36   

   37- 
َ
 إدارة األزمة إعالميا

 اعداد وتأهيل الناطق اإلعالمي في املؤسسات-38   

 الصحافة اإللكترونية-39   

 إجراءات وأساليب إدارة اإلعالم في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات-40  

 عالة للعالقات العامة واإلعالماإلدارة الف-41  
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 مهارات صياغة الخبر واملقابالت التلفزيونية واإلذاعية والصحيفة-42  

 كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم-43  

 كيفية حماية صورة وسمعة الشركة والعالمة التجارية بإستخدام وسائل اإلعالم اإلجتماعية-44 

 

 يالعالقات العامة واإلعالم اإلجتماع-45 

 إعداد وتأهيل الناطق اإلعالمي في املؤسسات-46

47- 
ً
 إدارة األزمة إعالميا

 اإلعالم األمني في النعامل مع األزمات األمنية-48

 املراسل الصحفي التلفزيوني املتكامل-49

 

 البنوك :: دورات في مجال عشر ةأربع

 التسويق املصرفي )في البنوك( -1

 ذج وطلبات العمل ودراسة العقود )في البنوك(إعداد السياسات واإلجراءات ونما -2

 القروض الشخصية لعمالء التجزئة )في البنوك( -3

 الحواالت الصادرة والواردة )في البنوك( -4

 دورة شاملة عن عمليات البنوك -5

 السياسات اإلئتمانية لدى املصارف. -6

 التجارة اإللكترونية في املصارف. -7

 إدارة املصارف. -8

 ت واملنتجات املصرفيةالخدما-9

 دورة األساليب اإلحتيالية في إختراق شبكات البنوك وكيفية الوقاية منها-10

 آليات حماية املال العام والحد من الفساد اإلداري  -11

 مصرفي أسالمي -12

 ادارة املخاطر املصرفية ومتطلبات عمل بازل  -13



 

 

 
 

Mjd Alola for HR Development مجد العال لتطوير الموارد البشرية 
 اعداد وتأهيل موظفي املصارف اإلسالمية -14

 السياسات واإلجراءات ونماذج وطلبات العمل ودراسة العقود اعداد -15

 الحواالت املصرفية  -16

 الصكوك اإلسالميه -17

 القروض الشخصية لعمالء التجزئة -18

 دورة شاملة عن عمليات البنوك -19

 (البنوك اإلسالمية )موارد, تمويل, إستثمار,خدمه مصرفيه,إيرادات -20

 يأساسيات العمل اإلسالم  -21

 إدارة محافظ اإلستثمار لدى البنوك التجارية -22

 .املنتجات املصرفية/تسويق ,تسعير,إبتكار, تجديد,صيانة -23

 .الرقابة املصرفية -24

 .تحصيل الشيكات -25

  التزييف والتحايل املصرفي -26

 إدارة الوثائق واملعلومات -27

 متطلبات الشراء بحسب إجراءات البنك الدولي -28

 الصيرفة اإلسالمية عقود-29

 في البنوك اإلسالميةفقه التعامالت اإلسالمية -30

تحليل مخاطر االئتمان واالتجاهات الحديثة لالعتمادات املستندية والضمانات البنكية-31  
 

دور البنوك االسالمية في تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة-32  
 

ادارة الفروع املصرفيه-33  
 

و الحسابات الجارية الحواالت املصرفيه-34  

 
إدارة البنوك وشركات توظيف األموال-35  
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متطلبات الشراء بحسب إجراءات البنك الدولي-36  

 

 

 : دورات في مجال أسواق املال واألسهم :خمسة عشر      

 إيداع األوراق املالية -1 

 التعامل في البورصات -2 

 الرقابة واإلشراف على التداوالت -3 

 ي البورصةاملضاربة ف -4 

 أوجه التشابه بين البورصات العاملية والعربية -5 

 حركة األسهم وتداولها -6 

 مؤشرات البورصة -7 

 عمليات غسيل األموال وكيفية مكافحتها -8 

 فن توقع سلوك األسعار املستقبلي وإدارة األموال.-9

 اإلستراتيجيات املتقدمة في متاجرة األسهم-10

 واق املال )أسس ومهارات(التحليل الفني في اس-11

 مكافحة غسيل األموال  -12

 تنمية رأس املال الفكري -13

 تنمية رأس املال البشري -14

 

 :  واإلقتصاد واملشاريع البزنس : دورات في مجال اإلستثمار وعشر ستة

 إدارة اإلستثمار في البورصة. -1

 الضمانات ومقاصد تشجيع اإلستثمار. -2

 إستثمار التفكير. -3

 في اإلستثمار. إدارة الخطر  -4

 إدارة املحافظ اإلستثمارية واألسواق املالية املتخصصة. -5
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 إدارة اإلستثمارات في هيئة األوراق املالية. -6

 تأسيس وإدارة العمل التجاري وإدارة املشروعات. -7

 عالقة املستثمرين الداخلية والخارجية والعالقات العامة في املؤسسات املالية. -8

 رية.مهارات إدارة األعمال التجا -9

 وجوانب إدارة املشاريع.      يحع أفق املعرفة في كل نواإدارة املشاريع والبرامج اإلقتصادية وتعميق وتوسي-10    

 عمليات وتقنيات إدارة املشاريع-11   

 مهارات التعامل واإلستثمار مع التقنية الحديثة واإلعالم الجديد -12   

افية املتقد -13     مة.إدارة املشاريع اإلحتر

 إلستثمار والتمويل في األزماتمباريات ا -14   

افية بإستخدام برنامج ) -15     (.primaviraإدارة املشاريع اإلحتر

 أسس اإلستثمار في أسواق املال )بورصة األسهم(. -16   

 العمالت(. –الذهب  –اإلستثمار في األسواق العاملية )فوريكس  -17   

 (COMFARجدوى اإلقتصادية بنظام )اعداد وتقييم دراسات ال -18  

افية ) -19  (.pmpادارة املشاريع اإلحتر

 مبتدئة 1( Primaviraبريمافيرا )  -20

 متقدمة  2( Primaviraبريمافيرا )  -21

 اعداد وتأهيل مسؤول دراسات جدوى إقتصادية وتقييم مشروعات -22

 التحليل املالي وتقييم اداء املشروعات -23

 ى اإلقتصادية للمشاريعدراسة الجدو  -24

 اإلستثمار بالسندات -25

 إدارة محافظ اإلستثمار لدى البنوك التجارية -26

 معايير اإلستثمار -27

 إدارة وتقييم املحافظ وصناديق االستثمار العقاري -28
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 اإلستثمار في إدارة املطاعم -29

 موازنة املشاريع وتقييم جدوى اإلستثمار-30

 يعإحتراف إدارة املشار -31

 إدارة مشروع غرفة العمليات والتحكم-32

افية املتقدمة. -33  إدارة املشاريع اإلحتر

 إدارة املشروعات -34

 إدارة املشروعات بإستخدام مايكروسفت بروجكت  -35

 إدارة املشاريع الحديثة-36

 دارة بالنتائج(إدارة املشاريع بإستخدام تكنولوجيا املعلومات )التحول من اإلدارة باإلجراءات الى اإل -37

افية )-38  (pmpاملسار التطبيقي التحضيري إلختبار إدارة املشاريع اإلحتر

 

 :والطاقة الشمسية البيئة : دورات في مجال عشر سبعة   

اقبة التلوث -1  التخطيط البيئي ومر

 التحكم في التلوث الصناعي -2

 مستويات النظافة املطلوبة ملنع التلوث -3

 الخطيرة ادارة النفايات الخطيرة وغير  -4

اقبة التلوث -5  التخطيط البيئي ومر

 إدارة البيئة ومكافحة الحريق. -6

  البيئة والطمر الصحي. -7

 اإلدارة البيئية واملجتمعية -8

 ( iso 14001استشاري نظام اإلدارة البيئية املعتمد )  -9

 اإلدارة البيئية واملجتمعية -10

 قانون الجذب -11

 الطاقة الشمسية  -12

 الطاقات املتجددةدورة بيئية لتحسين كفاءة الطاقة و   -13

 طاقة األلوان  -14

 الطاقة الشمسية وإعادة إستخدام البطاريات -15

 pvالطاقة الشمسية الضوئية املنتجة للكهرباء   -16



 

 

 
 

Mjd Alola for HR Development مجد العال لتطوير الموارد البشرية 
 تكنولوجيا الطاقة الشمسية واملتجددة  -17

 التصميم والتركيب في مجال الطاقة الشمسية  -18

 حفظ الطاقة في املصانع -19

 البترولالتحكم في امللوثات البيئية ملنتجات تكرير   -20

 مبادىء استصالح االراض ي -21

 إدارة البيئة في الصناعات النفطية  -22

 العوامل املؤثرة في استغالل الطاقة اإلنتاجية  -23

 الدور الحديث للسالمة املهنية والبيئة  -24

 إقتصاديات املوارد النادرة )املياه والطاقة(  -25

 iso-14001توعية وتطبيق على نظام إدارة البيئة  -26

 الربط على الشبكةية بأنظمة أساليب الطاقة الشمس -27

 أساسيات الطاقة الغير متصلة بالشبكة -28

 أنظمة تسخين املياة بالطاقة الشمسية -29

 املواصفات القياسية إلدارة مشروعات الطاقة املتجددة -30

 إدارة البيئة في الصناعات النفطية -31

 إدارة النفايات -32

 مبادىء إستصالح األراض ي -33

 ير البترولالتحكم في امللوثات البيئية ملنتجات تكر  -34

 

 :والرياضة املستشفياتو والصحية  الطبي جال امل: دورات في عشر ثمانية

 معايير الجودة باملستشفيات. -1 

 إدارة الخدمات الصحية. -2 

 العالج الطبيعي. –العالج الوظيفي  -3 

 اعداد محاسب مستشفيات محترف. -4 

 نظام املعلومات الصحية. -5 

 التأمينات الطبية. -6 

 املقاييس اإلجتماعية وأهميتها في رسم الخطط العالجية. -7 

 التأمين الصحي. -8 

 إدارة الجودة الشاملة في املستشفيات-9

 منهجية البحث العلمي الصحي -10

 اإلسعافات األولية -11

 اإلعالنات الصحية الراهنة بين الترشيد والتظليل-12
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 يالفحص الطبي قبل الزواج ضرورة عصرية ومطلب وطن-13

 االسعافات األولية في البيت والشارع-14

 سالمة غذائنا-15

 الطب املنهي ومبادئ السالمة الصناعية-16

 املتاجرة باألمومة وبيع األعضاء البشرية-17

 عمليات التجميل مالها وما عليها-18

 الطب البديل بين الشعوذة والحقيقة-19

 املسنون احالمهم صحتهم وحقوقهم-20

 أطفالنا في خطر حول سالمة األطفال في البيت والشارع  -زلية السالمة املن -21

 ةالعالج بالحجامة بين املاض ي والحاضر في املنطقة العربي-22       

 حوادث طرق املرور املشكلة والحل-23       

لجمعيات النسائية رحلة الحمل والوالدة، وبرنامج صحة املرأة والطفل: برنامج تثقيفي لألم واألسرة تتبناه ا-24       

 ونوادي السيدات

 السمنة والرياضة-25    

 ادارة اإلشراف في مؤسسات الرعاية الصحية -26   

 فريق اإلستجابة السريعة-27  

 الرعاية التمريضية املتقدمة للحاالت الحرجه -28 

 ادارة التمريض -29

 مبادىء التدليك -30

 التدليك العالجي -31

 التمرينات العالجية -32

 التدليك التجميلي -33

 العالج الحراري  -34

 تدليك القدم –ريفلكسولوجي  -35

 ( ptالتدريب الخاص ) -36

 (CPRورئة )  انعاش قلب -37

 ( ECG) تخطيط قلب   -38

 (CT طبقي محور ) -39

 ( MRIغناطيس ي ) املرنين اساسيات ال -40

 ( MRIأشعة الرنين املغناطيس ي )  -41

 أشعة -42

 تاإلصابا -43

 ( Daubtic Foot)  –قدم السكري )جراحة(  -44



 

 

 
 

Mjd Alola for HR Development مجد العال لتطوير الموارد البشرية 
 (  CT – SCANاألشعة املقطعية )  -45

 العالج الطبيعي آلالم العمود الفقري  -46

 املقاييس اإلجتماعية وأهميتها في رسم الخطط العالجية -47

 ضبط وتوكيد جودة االختبارات الطبية املعملية -48

 ات الطبيةإدارة الجودة الشاملة في املختبر  -49

 التغذية العالجية -50

 اخالقيات السلوك املنهي للعاملين في املجال الطبي -51

 النفايات الطبية الصيدالنية  -52

 برنامج النفيات الطبية  –إدارة الصحة املهنية  -53

 الوقاية من اإلصابة بلعدوى في املستشفيات -54

 أهيمة مكافحة العدوى في املنشآت الصحية -55

 عناية الفائقةال -56

 اساسيات العناية املركزة للحاالت الحرجة ب " االختصاصات الطبية " -57

 العناية الفائقة لإلصابات املتعددة -58

 العناية التمريضية بمريض التنفس اإلصطناعي للممرضات -59

 العناية املركزة للقلب لدى األطفال -60

 املرحلة األولى –إدارة املستشفيات  -61

 املرحلة الثانية  -رة املستشفيات إدا -62

 شرح اإلستمارات الصحية اإلحصائية -63

 املرحلة األولى –إدارة املراكز الصحية  -64

 املرحلة الثانية –إدارة املراكز الصحية  -65

 آلية تفتيش منافذ الصرف لالدوية واملستلزمات والتجهيز  الصحية -66

 والسيطرة على تداول االدوية في القطاع الخاصاالساليب الحديثة في عملية التفتيش  -67

 آلية تفتيش منافذ الصرف والتجهيز لالدوية واملستلزمات الصحية -68

 دورة تعريفية في مجال السموم العدلية واملخدرات وقواعد وطرق اخذ النماذج املرسلة إلى املختبرات وحفظها -69

 مبادئ التخطيط الصحي -70

 طوارئ اساسيات التمريض وال -71

 السيطرة على التلوث -72

 االدارة في التمريض -73

 الرقابة الصحية -74

 التثقيف الصحي -75

 الرقابة الصحية وسالمة الغذاء -76

 التدريب على املنهاج التدريبي املقر لتدريب الكوادر املختبرية -78
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 التدريب على وضع خطط لتدريب الكادر املختبري في املراكز الصحية -79

 لدورة التنشيطية نظام االعتمادية للمختبراتا -80

 اإلسعافات األولية التطويرية املتقدمة  -81

 اإلسعافات األولية للمبتدئين -82

 دورة قواعد الصحة العامة على متن الطائرة -83

 دورة االسعافات االولية على متن الطائرة -84

85-  
ً
 دورة رعاية املسافرين جوا

 إدارة املعلومات الطبيةالسجالت الطبية ونظم -86

 إدارة السجالت الطبية-87

 إدارة السجالت الطبية اإللكترونية-88

 األرشفة والتوثيق الطبي-89

 ( CPHIMSنظم املعلومات الطبية ) -90

 النظم الحديثة في إدارة التأمين الصحي-91

 إدارة الجودة الشاملة باملستشفيات-92

 ولية الحديثةإدارة املستشفيات وفق املعايير الد-93

 مهارات اإلدارة في املستشفيات واملؤسسات الصحية-94

 إدارة السجالت الطبية-95

 تصنيف وترميز وفهرسة األمراض والعمليات-96

 القواعد العلمية األساسية للمصطلحات الطبية لألطباء )املستوى األول(-97

 ى الثاني(القواعد العلمية األساسية للمصطلحات الطبية لألطباء )املستو -98

 إستراتيجيات تطوير األداء في قطاع الخدمات الصحية-99

 منهج البحث العلمي الصحي -100

 تكنولوجيا إدارة املؤسسات الصحية-101

 إدارة املستشفيات وفق املعايير الدولية الحديثة-102

 التخدير والعناية املركزة-103

 التخدير واإلنعاش-104

 الحرجة في التخديرإدارة األزمات في الحاالت -105 

 اإلستجابة إلدارة األزمات في الحاالت الحرجة-106

 السجالت الطبية -107

 إدارة املستشفيات والسجالت الطبية-108

 النظم الحديثة في إدارة السجالت الطبية -109

 إدارة املستشفيات وفق املعايير الدولية الحديثة-110

 دورة مخصصة بالفيروسات الطبية-111
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 مخصصة بالفسيولوجيا دورة-112

 دورة مخصصة بعلم األنسجة-113

 1دورة مخصصة علوم حياة عامة -114

 2دورة مخصصة عاوم حياة عامة -115

 دورة مخصصة بعلم الطفيليات الطبية-116

 دورة مخصصة بعلم املناعة السريرية-117

 دورة مخصصة بعلم الدم-118

 دورة مخصصة بالكيمياء السريرية-119

 صصة بالكيمياء الحيويةدورة مخ-120

 دورة مخصصة في علم األمراض)لغير طلبة الطب(.-121

 

.. ويمكن ولبنان وماليزيا  تعقد في األردن والرياضة املستشفياتالطبي  والصحية و جال املمالحظة: الدورات في 

 . ( مشاركين5عقدها في أي مكان اخر وفي التوقيت الذي يناسبكم إذا توفر )

تختلف .. نرسلها لكم عند   والرياضة املستشفياتالطبي  والصحية و جال اململشاركة لدورات مالحظة : رسوم ا

 طلبها 

 

 دورات في املجال اإلجتماعي :  : عشر  تسعة

 مقاييس الخدمة اإلجتماعية. -1

 فن العالقات الزوجية. -2

 قيم العالقات الزوجية. -3

 الذكاء العاطفي في العالقات الزوجية. -4

افولجي.التمي -5  ز واإلبداع األسري بالجر

 البرنامج اإلستشاري في تعديل السلوك. -6

 التغيير الفعال في فهم الشخصية من خالل األشكال الهندسية. -7

 األسري النفس ي املعتمد.إعداد البرنامج  -8

 إلكلينيكيإستخدام املقاييس اإلجتماعية والنفسية في عملية التشخيص ا-9

 ع املراهقينمهارات التعامل م-10

 مهارات اإلشراف التربوي -11

 تنمية املهارات القيادية-12

 مهارات قيادية متقدمة للقيادات التربوية لتحقيق االداء االفضل للمؤسسة-13

 تأهيل الشباب والفتيات للزواج-14

 القواعد الذهبية في السعادة الزوجية-15
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 الذكاء العاطفي-16

 الحقوق الزوجية-17

 بداع لدى أبنائناكيف نفجر اإل -18

 كيف نجدد حياتنا-19

 الطريق الى النجاح-20

 األلعاب والتمارين التربوية. -21

 إدارة الجودة التربوية الشاملة -22

 اإلرشاد التربوي  -23

 املقاييس اإلجتماعية وأهميتها في رسم الخطط العالجية  -24

 مهارات املستشار اإلجتماعي -25

 شادادارة شئون املهبط واإلر -26

 مهارات اإلحتراف في اإلشراف التربوي -27

 

 : املجال الفني و يشمل البرامج التدريبية التالية:عشرون
 الصيانه الوقائية -1

 املضخاتنابيب و أل صيانة شبكات ا -2

 ي نظم القوى الكهربائية.عطال فأل ا -3

 دارة و ترشيد الطاقة.نظم إ -4

 عطال.أل الدوائر الكهربائية و تشخيص ا -5

 ي املنشأة البترولية.الكهرباء ف -6

 ت الدقيقة.صيانة األآل  -7

 الصيانة امليكانيكة. -8

 هزة الحاسوب.جأصيانة  -9

 صيانة املعدات واألآلت. -10

  ت الثقيلة.صيانة األآل  -11

  صيانة أجهزة الحاسوب والفاكس.-12

 السالمة الكهربائية -13
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 تشغيل وصيانة أنظمة اإلنذار املبكر -14

افع واألوناش -15  ميكانيكا الرو

 تشغيل وصيانة املضخات الهيدرولوكية-16

 تشغيل وصيانة املبادالت الحرارية-17

 حفظ الطاقة في املباني -18

 مبادئ علم الهيدروليك والنيوماتيك واملستويات املتقدمة -19

 خطوات تطبيق الصيانة االنتاجية الشاملة وأدوات تحسين العمليات -20

 املؤثرة في استغالل الطاقة اإلنتاجيةالعوامل -21

 صيانة وتشغيل أجهزة التحكم-22

 الشبكات واإلتصاالت السلكية والالسلكية )للصيانة والتشغيل(-23

 اإلستراتيجيات املتقدمة التشغيلية وأعمالها الفنية-24

 لحاسب اآلليالتقنيات املتقدمة للتشغيل والصيانة املخططة وإعداد التقارير الفنية بإستخدام ا-25

 

 ةي منظمأتعقد عند طلبها من قبل .. و وماليزيا  تعقد في االردن ومصر  الدورات في املجال الفني والهندس يمالحظة: 

 .مشاركين(  7)ن ال يقل عدد املشاركين عن أوفي التوقيت واملكان املناسبين على 

 م عند طلبها مالحظة : رسوم املشاركة لدورات املجال الفني   تختلف .. نرسلها لك

 

  : لي و تكنولوجيا املعلوماتدورات الحاسب اآلإحدى وعشرون : 

SharePoint (MCSE) 

Configuring Windows 8 (687) 

Managing and Maintaining Windows 8 (688) 

Windows  8 , Configuring (6292) 

Windows 8, Enterprise Desktop Support Technician (6293) 
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Implementing Forefront Endpoint Protection 2010 (50509) 

Implementing Forefront Threat Management Gateway 2010 (50357)  

HP Technical Certified I - Workstations [2013] 

HP AIS - Thin Client Solutions [2011] 

HP ATA - Connected Devices V1 

HP ASE - TippingPoint Security V1 

CCDA),(CVOICE),(CIPT),(TUS),(QOS),(CCVP),(CSVPN),(IPS), 

(SNcCAD),(SDN),(CCSP),(ONT),(ISCI),(BCMSN),(CCNP), 

(BSC I),(CCNA) (SNAF),(mcitp)),  (AUTO CAD),(3D MAX),. 

  MCITP 2008)سيرفر)

 MCITP 2012)سيرفر )

اقع جملة   إدارة املو

 اإلدارة واألرشفة اإللكترونية

 إللكترونياألمن ا

 , كن خبيرا بالوسائط املتعددة

افية  الفوتوشوب اإلحتر

 (DCMإدارة مراكز الحاسوب )

 صيانة الكترونيات

 انترنت متقدمة

 أولية –حاسوب للمبتدئين 

 أولية –انتر نت وبريد الكتروني 

 (   net worksشبكات ) 
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 (  microsoft excelتصميم الجداول ) 

 (  microsoft wordالطباعة بمساعدة برنامج ) 

 ( spssالبرنامج اإلحصائي ) 

 صيانة حاسبات

 ( visual fox pro )   انتاج البرامج بإستخدام برنامج 

 

 املتطلبات وخطوات التنفيذ  –الحوكمة اإللكترونية 

 

 الحزمة الحاسوبية

 

ر وفي التوقيت الذي ي مكان اخأيمكن عقدها في .. و  ردنأل لي تعقد في اآلالدورات في مجال الحاسب امالحظة: 

 . مشاركين (7)ذا توفر إيناسبكم 

 مالحظة : رسوم املشاركة لدورات الحاسب االلي وتكنولوجيا املعلومات تختلف .. نرسلها لكم عند طلبها 

 

 : )النفط( الهندسة والبترولهندسة املشاريع و  : دورات في مجالإثنان وعشرون

    

 املحاسبة فى شركات البترول  -1

 واملراجعة الداخلية فى الشركات النفطية التدقيق  -2

 النظم املحاسبية املتكاملة فى الصناعات النفطية  -3

 االدارة املالية العمال وانشطة الصيانة وخفض التكاليف فى الشركات النفطية  -4

 معايير املحاسبة الدولية لشركات الغاز والبترول والكيماويات  -5

 محاسبة التكاليف فى شركات النفط  -6

 ر املالية فى الصناعات النفطية التقاري -7

 تصميم نظم تقييم االداء فى شركات النفط  -8

 تطوير النظم املحاسبية املطبقة فى شركات النفط  -9
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 زيادة املهارات املالية واملحاسبية للعاملين فى شركات البترول  -10

 تشخيص أعطال املضخات والتوربينات والضواغط -11   

 أسس عمليات الصيانة -12   

 املنشأت واملعدات النفطية والبتروكيماويات -13 

 معامل البتروكيماويات -14 

 تشغيل وصيانة املضخات الهيدروليكية -15 

 تشغيل وصيانة املبادالت الحرارية -16 

 قياس خزانات النفط -17 

 األعمال الصحية والتركيبات امليكانيكية للمنشأت واملباني -18 

 حفظ الطاقة في املباني -19 

 اإلدارة املتكاملة للمشروعات -20

 زيادة قدرة أساسات املباني السكنية والتجارية -21

 قياس وتحسين اإلنتاجية في املشروعات -22

 دراسات جدوى وتقييم املشروعات -23

اقع -24  التحكم وضبط جودة التشييد والتفتيش في املو

اقبة املشروع -25  فعالية ادارة ومر

 شاريع املتعددة وتسعيرها وضبط الكلفة وإعداد ميزانياتهاتطبيقات ادارة امل -26

 دراسات جدوى املشروعات بإستخدام الحاسوب -27

 التنمية املحلية وادارة املشاريع من البداية الى النهاية -28

 املنظور اإلبتكاري املتكامل إلدارة املشروعات -29

 اساسيات السالمة العامة في الحقول النفطية -30

 ية غاز البترول املسالتقن -31
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 اإلستشارات الهندسية -32

 اعداد وتأهيل مسؤول دراسات جدوى اقتصادية وتقييم مشروعات -33

 ( pmp عمليات وتقنيات إدارة املشاريع ) -34

 االمن والسالمة في العمليات البترولية -35

 التحكم في امللوثات البيئية ملنتجات تكرير البترول -36

 مة والصحة املهنية في املنشآت النفطيةاألمن والسال -37

 

 :  املجال العقاري : دورات في ثالثة وعشرون 

 مقدمة في التثمين )التقييم( العقاري  -1

 املعلومات األساسية للتقييم العقاري  -2

 طرق التقييم العقاري  -3

 نماذج ومشاكل التقييم العقاري  -4

 التقديم والتمويل والرهن العقاري  -5

 نشآتالتقييم العقاري ألضرار امل -6

 للمقيمين العقارييناملعلومات األساسية للتنفيذ املعماري واإلنشائي  -7

 التسويق العقاري  -8

 التسويق السياحي -9

 فن بيع العقارات )املبيعات العقارية( -10

 الدراسة الفنية لدراسات الجدوى العقارية -11

 الدراسة التسويقية لدراسات الجدوى العقارية -12

  إدارة األمالك العقارية -13

 ك والعقاراتألمالا إدارة وتقييم -14



 

 

 
 

Mjd Alola for HR Development مجد العال لتطوير الموارد البشرية 
 

 :مجال التجارة الدولية : دورات في عشرونو  اربعة

 إعداد وتنمية البرامج التصديرية املتكاملة -1

 اإلتجاهات الحديثة في التجارة الدولية -2

 األثار اإلقتصادية إلتفاقية التجارة الدولية -3

 اإلتجاة اإللكترونية واملواصفات الدولية للمنتجات -4

 أثرها على الصناعة الوطنيةتحرير التجارة الدولية و  -5

 أهمية الدمج بين الشركات املتوسطة والصغيرة ملواجهة أثار ومخاطر العوملة  -6

 تكنولوجيا املعلومات ودورها في قرارات وإستراتيجيات التصدير -7

 اإلعتمادات الواردة التصديرية -8

 تطبيقات تصدير البضائع بإستخدام اإلعتمادات الواردة وبوالص التحصيل الصادرة -9

تطبيقات اإلستيراد والتصدير بإستخدام اإلعتمادات املستندية وبوالص التحصيل املستندي  -10

 وإدخال البضائع في البووند

 تطبيقات تصدير البضائع بإستخدام اإلعتمادات الواردة وبوالص التحصيل الصادرة -11

 كفاالت األجنبيةالتجارة الدولية وتطبيقاتها بإستخدام اإلعتمادات , بوالص التحصيل,الحواالت وال -12

 

 :  مجال اإلنتاج الصناعي: دورات في عشرونو  خمسة

 إدارة اإلنتاج والعمليات  -13

 إدارة السيطرة على الخسائر في الصناعة -14

 الطرق الحديثة لتحسين اإلنتاجية وتقليل التكلفة -15

اقبة اإلنتاج في ضوء املعايير واملتغيرات العاملية -16  تخطيط ومر

 التفتيش والرقابة الصناعية -17
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 :  الطرق والجسور وأعمال البناء: دورات في مجال عشرونتة و س

 إدارة املشاريع في مجال البناء -1

 االتجاهات الحديثة لصيانة الطرق والكباري  -2

 تصميم الخلطات الخرسانية -3

 تصدميم و تخطيط الطدددرق  -4

 تطبيق املواصفات العامة إلنشاء الطرق الحضرية -5

 رصف الطرق تقنيات تقييم وتأهيل  -6

 دليل إجراءات اإلشراف على تنفيذ مشاريع البلديات -7

 مهارات اإلشراف لتنفيذ أعمال الطرق والجسور  -8

 عيوب وانوع صيانة طبقات رصف الطرق  -9

 مواصفات صيانة رصفات الطرق األسفلتية -10

 إدارة املشاريع واإلشراف على االستشاريين واملقاولين -11

 اريع والتحكم بالجدولة والتخطيطادارة مخاطر املش -12

  االختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة -13

 املهارات الفنية و القيادية ملدراء املشاريع و اإلشراف على املقاولين-14

 املهارات املتكاملة في إدارة وتنفيذ املشاريع -15

 تصميم وتقييم إدارة الرصف -16

 

 :  م الطيران والنقل الجوي علو : دورات في مجال عشرونو  سبعة

 ترخيص املطارات-1

 كيفية إعداد دليل ترخيص املطارات-2

 التقدمية –إدارة املطارات للمديرين -3
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 عمليات املطار ات التقدمية-4

 نظم إدارة السالمة الجوية في املطارات-5

 خطط طوارىء املطارات-6

 البرنامج األساس ي إلدارة السالمة والصحة املهنية-7

 Excelبإستخدام برنامج  –تحليل اإلحصائي في الطيران ال-8

 قياس أداء املطارات-9

افق مع معايير السالمة بالجانب الجوي -10  التو

 قياس وتحسين رضا العمالء في الطيران-11

 (AHP)حل املشكالت بإستخدام اإلدارة العلمية الحديثة + ورش عمل -12

 طارات وآلية فوترة الرحالت الجوية في نظام أوراكلإدارة رصد الحركة الجوية في امل -13      

 صيانة صاالت املطارات واملباني-14      

 اإلشراف الفني للمطارات-15      

 

 :  الهندسة اإلنشائية: دورات في مجال عشرونو  ثمانية

 جودة املشاريع االنشائية والتعامل مع املقاولين-1

 ترميم املنشأت الخرسانية-2

 مات والكوارث في قطاع التشييد والبناءإدارة األز -3

 توصيف املواد اإلنشائية واختباراتها واعتمادها-4

 ضبط الجودة و اختبارات خواص املواد-5

 االشراف علي التنفيذ-6

 املهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين-7

 صيانة وتقييم املنشآت الخرسانية-8

 PMP إدارة تنفيذ املشروعات االنشائية-9

 نواع و دراسة الشروخ باملبانى الخرسانيةأ-10

 ضبط الجودة و اختبارات خواص املواد-11

 و الخاص بالعناصر االنشائية للمبانى الخرسانية SAP2000 برنامج-12

 تشخيص عيوب املنشأت وتحديد أسبابها وطرق معالجتها-13
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 العقاري  التمييز واالبداع واالبتكار في التصميم املعماري ودورة في التطوير -14

 ك والعقاراتألمالإدارة وتقييم ا-15

  سياسات و تخطيط عمليات النقددل-16

 الجودة في قطاع التشييد والبناء-17

 توصيف املواد اإلنشائية واختباراتها واعتمادها-18

 أسس ومراحل تصميم البنية التحتية )شبكات املياه العذبة وقليلة امللوحة-19

 صيانة وإدارة رصف الطرق -20

 عقود أعمال املقاوالت-21

 دراسات الجدوى ملشروعات التشييد والبناء-22

 (معدالت األداء املعماري )معدالت الهالك واإلستهالك واألداء-23

  التنفيذ العملي للمشروعات-24

 صيانة املباني و املنشات-25

 هندسة النقل واملرور-26

 

 الجريمة  :: دورات في مجال الجنائية والبصمات ومسرح عشرونو  تسعة

 تحقيق األدلة الجنائية -1            

 إعداد الضباط ألعمال الخبرة في البصمات-2            

 فحص آثار األسلحة واآلالت )ضباط(-3            

 فحص آثار الحرائق -4            

 فحص آثار التزييف والتزوير )ضباط(-5            

 فني بصمات-6            

 فني تصوير جنائي -7            

 تصنيف ومراجعة البصمات-8            

   فرقة االجهزة العلمية الحديثة املستخدمة في مجال االدلة الجنائية-9            

افيا واطياف االشعة الغير منظورة في التعرف علي املواد -10            فرقة استخدام تقنيات الكروماوتجر

  لتقنيات الحديثة لفحص االثار البيولوجية والبصمة الوراثيةفرقة ا-11          

   دورة الوسائل الفنية الحديثة لرفع ومقارنة ومضاهاة البصمات -12          

  فرقة استخدام الحاسب في مجال البصمات من كوريا الجنوبية -13          

   البصماتدورة استخدام الحاسب االلي في تسجيل ومراجعة  -14          

 فرقة مسرح الجريمة -15          

 دورة االعداد االساس ي في استخدام الحاسبات االلية واملصغرات الفيلمية -16          

   دورة تحليل وتصميم النظم -17          
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   الدورة االساسية في تخطيط البرامج -18          

 دورة نظم ادارة قواعد البيانات -19          

 الدورة التجددية في تخطيط برامج الحاسبات العلمية -20          

 ) وهذه الدورة للترقية لدرجة مدير عام( دورة االشراف االول  -21          

 اعداد الخطط االمنية للوقاية من الجريمة-22          

 التفاوض الجنائي-23         

 الغامضةالتحقيق الفني بالحوادث املرورية -24        

 التجربة األردنية في مجال الشرطة البيئية-25        

  

 : ندوات في مجال املخدرات :ثالثون 

 إدارة مكافحة املخدرات. -1

 أعوان إدارة املخدرات. -2

 التوعية في أضرار املخدرات. -3

 العالج املعرفي السلوكي لإلدمان. -4

 أنواعها وأضرارها وكيفية الوقاية منها. –املخدرات  -5

 وطرق عالج وتأهيل مدمني املخدرات.املخدرات  -6

 مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي. -7

 مكافحة املخدرات والتحقيق في جرائم التهريب -8

 التحريات والبحث الجنائ -9

 القيادة العسكرية في الوقاية من تعاطي املخدرات-10

 التخطيط اإلستراتيجي ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية في بيئة العمل-11

 اد الخطط األمنية للوقاية من الجريمة إعد-12

 

 

 رسوم املشاركة :
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نسعى لتحقيق أكبر كفاءة ممكنة يتلقاها املشارك لذا آلبد أن تكون  الرسوم مرتفعة طموحاتنا أكثر مما تتوقعون 

 ولكن الفوائد كثيرة وتلبي إحتياجاتكم. ولذلك فإن رسوم املشاركه تبلغ )
ً
يعادلها  ( دوالر أمريكي أو ما2500قليال

. وسيتم إعطاء خصم للجهة 
ً
 وإلكترونيا

ً
بأي عملة أخرى تشمل رسوم املشاركة والحقيبة التدريبية بشقيها مكتوبتا

 أو املؤسسة التي يشارك فيها أكثر من مشارك واحد من نفس الجهة أو املؤسسة .

 

 مالحظة :

وتونس  و رسوم املشاركة في )تركيا واملغرب, ( دوالر أمريكي 2500تبلغ ) في الدول العربيةرسوم املشاركة   -1

أو ما ( دوالر امريكي 4000( دوالر امريكي , و رسوم املشاركة في جميع الدول األوروبية تبلغ )2800( تبلغ )وجورجيا

 يعادلها بأي عملة أخرى.

  وذات الوقت. ( مشاركين من ذات املؤسسة وفي ذات الدورة10%( عند مشاركة )50خصم )  -2

( 0002( مشاركين من ذات املؤسسة وفي ذات الدورة لتصبح رسوم املشاركة )3صم خاص عند مشاركة )خ  -3

 دوالر امريكي.

.. ( دوالر امريكي 0018تعقد في االردن لتصبح رسوم املشاركة )التي دورة ال جميعخصم خاص للمشاركة في   -4

 .والطبية بإستثناء الدورات الفنية والحاسب االلي 

 مجانا مشارك واحد    يعني حصولكم على     مشاركين 5 تسجيل -5

 مشاركين مجانا 2   يعني حصولكم على    مشاركين 8تسجيل      

 ويحصل املشارك مقابل الرسوم على االتي :

في املطار والتوديع االستقبال -   

املادة العلمية لوقائع الدورة التدريبية -  

الحقيبية التدريبية -  

وبات واملأكوالت خالل فترة اإلستراحةبوفية املشر  -   

يوم سياحي  -  

تسهيالت اإلقامة في الفنادق او الشقق الفندقية او الشقق املفروشة بناء على رغبة املشارك -  

   

هتمامكم وتعاونكمإشاكرين   

 املدير العام

 األستاذة / هبة ضياء
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 فيما يلي ملحة مختصره عن املركز:
 

    
ً
 حديثا

ً
 له خبرات واسعة وكبيرة في مجال التدريب واإلستشارات والبحوث. وقد    خرجنا من نطاق مركزنا  قديما

األردن الى العالم العربي إلكساب املشاركين ما يستجد من أمور في جميع املجاآلت اإلدارية واملالية والقانونية 

 على أسس من الشفافية واملالية والفنية بما ينسجم ومتطلباتهم . ولنكون في موقع ريادي متميز مت
ً
طور مبنيا

 وتحسين قدراتهم بما يحقق 
ً
 وعمليا

ً
واملسألة وإلعطاء األثر التدريبي للمشاركين وتوجيههم ألداء أعمالهم علميا

 أهداف ورؤيا ورسالة التنظيم الذي يعملون به .

 

تدم  قددو  ل األجنبيدة.بعدض الددو وإن مركز مجد العدال متخصدص بعقدد البدرامج التدريبيده فدي جميدع البلددان العربيدة و   

 بية وبعض الدول االجنبيه و تشمل :عقد دورات تدريبية في جميع الدول العر 

 

و الجزائددددر و املغدددرب و تدددونس و السددددودان و مصددددر و سدددوريا و لبندددان حددددرين وقطدددر وعمدددان مدددارات و البالسدددعودية و اإل  {

 إوروسيا وماليزيا و تركيا و قبرص و مالطا 
ً
 }لرئيس ي في االردنلى مقرنا اإضافتا

 

رد البشددددددرية املدددددواالجانددددددب اإلداري واملدددددالي والحاسددددددبي و  {: تشدددددمل و متعددددددددة مختلفدددددة و وهدددددذه الدددددددورات فدددددي مجدددددداالت 

 . }والسالمة والصحة املهنيةالقانون والتخطيط والجودة والعالقات و 

 

البلددان  فدي شدركات الخاصدةالالحكوميدة والبندوك و الددوائر و واملؤسسسدات لددى العديدد مدن الدوزارت  واملركز معتمد

 العربية.

 

هدددفنا تحقيددق الفائدددة الكبدددرى ملشدداركيكم بدددوراتنا التدريبيددة مدددن خددالل تهيئددة مناسددبة بتدددوفير أفضددل الخبددرات مدددن 

 املدربين املتمكنين ولهم الكفاءة والقدرات العالية بالتدريب على مستوى الوطن العربي.

 

ممكدددن مدددن إرضددداء املشددداركين ومؤسسددداتهم لتحقيدددق أكبدددر فائددددة مدددن  رؤيتندددا اإلسدددتراتيجية الوصدددول إلدددى أقصددد ى قددددر 

 مشاركتهم لدينا.


