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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 

 

 بريطانية كليات  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                                                  

                                                   
 

 تحية طيبة وبعد,,, 

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

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

 . هجري  1443   -ميالدي  2022ة 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  

باملعرفة واملهارات واإلتجاهات لتحسين أدائهم من الناحيتين لتطوير مؤسساتكم وتزويد املشاركين 

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

 

 

في جميع املجاالت وفي مختلف   هجري  1443ميالدي  2022م الع مجد العال ملركز  الخطة التدريبية

 :  البلدان

 

 كما يمكنكم املشاركة جميع الدورات الت -1
ً
دريبيه تعقد ملدة خمس أيام وسبعة أيام وعشرة أيام وأربعة عشر يوما

 بأن الساعات التدريبية ستحدد ضمن اإلطار التفصيلي للبرنامج.
ً
 في الفترة التي تناسبكم. علما

املناسبين لكم إذا   يمكن تنفيذ أي دورة تدريبية خارج نطاق خطتنا التدريبية بشكل خاص في التوقيت واملكان -2

 ( مشاركين كحد أدنى.2كان عدد املشاركين ال يقل عن )

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

 .  مشارك

 غاء مهما كان عدد املشاركين .إلتزامنا بتنفيذ جميع الدورات التدريبية ضمن الخطة املرسومة دون تأجيل أو إل -4

, و رسوم املشاركة في )تركيا واملغرب وتونس  ( دوالر أمريكي 1800تبلغ ) في الدول العربيةرسوم املشاركة  -5

أو ما  ( دوالر امريكي  3000( دوالر امريكي , و رسوم املشاركة في جميع الدول األوروبية تبلغ )2200وجورجيا( تبلغ )

 رى. يعادلها بأي عملة أخ

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

( 1600( مشاركين من ذات املؤسسة وفي ذات الدورة لتصبح رسوم املشاركة )3خصم خاص عند مشاركة ) -7

 دوالر امريكي. 

 . ( دوالر امريكي 1000ركة )خصم خاص للمشاركة في الدورات التي تعقد في االردن لتصبح رسوم املشا -8

 مجانا  مشارك واحد    يعني حصولكم على     مشاركين 5تسجيل  -9

 مشاركين مجانا  2   يعني حصولكم على   مشاركين 8تسجيل      

 

 

نها تعقد في  فإوالطبية 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 

م 2202لسنة   

نعقاد  إتاريخ و مكان  

(  1شهر ) الدورات في 

م 2220يناير   

(  و  18/1/2202( و )11/1/2202)و  ( 4/1/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض  بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان  ردن وماليزيا ومصر ودبي األ في   (25/1/2202)

  وشرم الشيخ   وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

 والجزائر والبحرين 

 

يينا وبراغ وميونخ وجنيف  تعقد في لندن وامستردام وف ( 18/1/2202( و )4/1/2202في )

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  

(  2شهر ) الدورات في 

م 2220راير فب  

( و  15/2/2220( و )2220/ 8/2و )( 1/2/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

بوظبي والرياض  أوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان  في األ ( 22/2/2220)

  وشرم الشيخ   وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

 والجزائر والبحرين 

 

في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  تعقد ( 15/2/2202( و )1/2/2202في )

وفارنا ولشبونة  ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

ي والفلبينوتايلند والبرازيل ومومبا  

تاريخ و مكان انعقاد  

(  3شهر ) الدورات في 

( و  14/3/2202( و )2202/ 7/3و )( 1/3/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض  بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان  ردن وماليزيا ومصر ودبي األ في  ( 21/3/2202)

وشرم الشيخ    الكويت والسودان وليبياوسلطنة عمان وقطر و  وتركيا واليونان واملغرب
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م 2220مارس  والبحرين   والجزائر    

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  ( 14/3/2202( و )1/3/2202في )

ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة 

و وبوخارست ويوغسالفيا وبكين وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسل

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد  

(  4شهر ) الدورات في 

م 2220ابريل   

( و  18/4/2220( و )11/4/2220و )( 4/4/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ظبي والرياض  بو أوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان  في األ ( 25/4/2220)

  وشرم الشيخ   وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

 والجزائر والبحرين 

 

في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  تعقد ( 18/4/2202( و )4/4/2202في )

ولشبونة وفارنا   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  

(  5شهر ) الدورات في 

م2220مايو  

( و  16/5/2202( و )2202/ 9/5و )( 2/5/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض  بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان  ردن وماليزيا ومصر ودبي  األ في   (23/5/2202و)

وشرم الشيخ    وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

 والجزائر والبحرين 

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  ( 16/5/2202( و )2/5/2202في )

لونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة ومانشستر ومدريد وبرش

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد  

(  6شهر ) الدورات في 

م 2220يونيو   

( و  20/6/2220( و )13/6/2220و )( 6/6/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

بوظبي والرياض  أوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان  في األ ( 27/6/2220)

  وشرم الشيخ   وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

 والجزائر والبحرين 
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مستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  في لندن واتعقد ( 13/6/2202( و )6/6/2202في )

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  

(  7شهر ) الدورات في 

م2220يوليو   

(  18/7/2202( و )11/7/2202و )( 4/7/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض  والريا  بوظبيأوتونس و والشارقة ولبنان  ردن وماليزيا ومصر ودبي  األ في ( و  25/7/2202)

وشرم الشيخ    وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

والبحرين   والجزائر   

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  ( 18/7/2202( و )4/7/2202في )

ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

زيل ومومباي والفلبينوتايلند والبرا  

تاريخ و مكان انعقاد  

(  8) الدورات في شهر

م 2220اغسطس   

( و  15/8/2220( و )2220/ 8/8و )( 1/8/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

بوظبي والرياض  أوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان  في األ ( 22/8/2220)

  وشرم الشيخ   مان وقطر والكويت والسودان وليبياوتركيا واليونان واملغرب وسلطنة ع

 والجزائر والبحرين 

 

 

في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  تعقد ( 15/8/2202( و )1/8/2202في )

وفارنا ولشبونة  ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول 

اثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا و 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد  

(  9) الدورات في شهر

م 2220سبتمبر   

( و  19/9/2202( و )12/9/2202و )( 5/9/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

ض  بوظبي والرياأوتونس و  والشارقةولبنان  ردن وماليزيا ومصر ودبي األ في  ( 26/9/2202)

وشرم الشيخ    وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

 والجزائر والبحرين 

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  ( 19/9/2202( و )5/9/2202في )
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بول وفارنا ولشبونة ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفر 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

 وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

تاريخ و مكان انعقاد  

(  10)  الدورات في شهر

م 2220اكتوبر   

و   (17/10/2220( و )10/2220/ 10و )( 3/10/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

بوظبي والرياض  أوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان  األ في   (24/10/2220)

  وشرم الشيخ   وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

 والجزائر والبحرين 

 

  في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيفتعقد ( 17/10/2202( و )3/10/2202في )

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  الدورات في 

م2220نوفمبر   

( و  21/11/2202( و )11/2202/ 14و )( 7/11/2220)اريخ التالية من الشهر تعقد بالتو 

ض  بوظبي والرياأوتونس و والشارقة ولبنان  ردن وماليزيا ومصر ودبي  األ في  ( 28/11/2202)

وشرم الشيخ    وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا وتركيا واليونان واملغرب

 والجزائر 

 

تعقد في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  ( 14/11/2202( و )7/11/2202في )

ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول وفارنا ولشبونة 

وسنغافورا وهونج كونج وسيؤول وكندا واثينا واوسلو وبوخارست ويوغسالفيا وبكين 

تر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا  وجنيف ومانشس وتايلند والبرازيل ومومباي والفلبين

 وروما وبرلين وليفربول 

تاريخ و مكان انعقاد  

  ( 12)  شهر   الدورات في

م 2220ديسمبر   

( و  19/12/2220( و )12/2220/ 12و )( 5/12/2220)تعقد بالتواريخ التالية من الشهر 

والرياض    بوظبيأوتونس و والشارقة ردن وماليزيا ومصر ودبي ولبنان  في األ  (26/12/2220)

  وشرم الشيخ   وتركيا واليونان واملغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت والسودان وليبيا

 والجزائر والبحرين 

 

في لندن وامستردام وفيينا وبراغ وميونخ وجنيف  وتعقد  (26/12/2220)و (  5/12/2202في )

فارنا ولشبونة و  ومانشستر ومدريد وبرشلونة وأسبانيا وفالنسيا وروما وبرلين وليفربول 

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

 

 

اقددع 5وتعقددد الدددورة التدريبيددة ملدددة ) اقددع 7سدداعات يوميددا و ملددددة ) 5( ايدددام بو سدداعات يوميدددا  3( ايددام بو
ومددددن بددددنفس املدددادة التدريبيددددة وعدددددد السدددداعات التدريبيددددة, وتشدددمل أيددددام العطلددددة الرسددددمية اإلسددددبوعية و 

 املمكن عقد دورات خاصة على حسب رغبة املشاركين في الدولة والتاريخ الذي يناسبكم.

 

  1443-ميالدي  2022عام وفيما يلي الدورات التدريبيه املخططه والتي سيتم تنفيذها خالل 

 هجري : 

 

 :    والتعليمفظ الوثائق وح 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

 التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه  -8

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

 رؤية مستقبلية

 مخطط املفاهيم لبناء املناهج  -10

 دراسات الجدوى اإلقتصادية -11

 تأسيس وإدارة العمل التجاري  -12

 لفوركس والتحليل الفني للمبتدئينا -13

 نة بالقياسايرة العمليات واملقار مع -14
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 هندسة النجاح وتطوير الذات -31
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ً
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اقبة املخزون تطبيقات الحاسوب في مج -35  ال إدارة املستودعات ومر
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 (. األفراد

 التحقيق في مسببات الحريق  -140

 اإلطفاء واإلنقاذ املتقدمة  -141

 فاع املدني املساندة املتقدمة أعمال الد -142

 اإلسعافات األولية التخصصية -143
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 أمن وحماية املنشآت  -144

 كيفية إدارة ومواجهة األزمات األمنية -145

 تأمين املنشآت من الحرائق واإلنفجارات  -146

 األمن والسالمة في العمليات البترولية  -147

 واإلستجابة للطوارئ اإلتجاهات الحديثة في الرقابة , اإلستعداد  -148

 السالمة والحماية من الحرائق على متن منصات البترول البحرية  -149

 مطابقة مشتريات الدفاع املدني للمواصفات الفنية -150

 مطابقة معدات الوقاية والحماية الذاتية للمواصفات القياسية -151

 إدارة الطوارئ وسالمة املنشآت والعاملين  -152

ة أنظمة اإلنذار واإلطفاء اآللي للحريق)لناقالت البترول البحرية وناقالت البضائع وناقالت تصميم وصيان -153

 األفراد(. 

 مهارات اإلتصال الفعالة في الطوارئ واألزمات األمنية  -154

 اإلسعافات األولية التخصصية -155

 ة الرئيسية أثناء األزمات األمني  اإلسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات -156

 األساليب الحديثة في إدارة أمن املطارات  -157

 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 األمن األساليب 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 الطوارىء إدارة 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 التأمين املهارا-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 وكفاءة أساليب 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 الصناعي تنمية 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 التحويلي مبادىء 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  وية أمن 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

 زمات ئ 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 افضل تبسيط 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 والندوات فنون 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 العليا إ -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 واللجان ا -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 العليا إدار  -47

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

 تكنولوجيا الفهرسة واالرشيف وحفظ وتأمين املعلومات  -49

 العوملة وتكنولوجيا املعلومات  -50

 ساء مهارات 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 اإللكتروني السكرتارية 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 الفهرسة استخدام 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 إلكترونيا الفهرسة 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 ي مهارات  -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 الكترونيا ألرشيف اإللكتروني نظ ا-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 الرسمية العالقات العامة ، فن اعداد وادارة املؤتمرات املعارض والزي -45
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 تكنولوجيا الطاقة الشمسية واملتجددة   -17

 التصميم والتركيب في مجال الطاقة الشمسية   -18

 حفظ الطاقة في املصانع  -19

 البترول التحكم 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 البترول التحكم 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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 ي الفحص 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

 ت اإلصابا -43

 (   Daubtic Foot)   –قدم السكري )جراحة(  -44
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 (   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 الفائقة ال -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 الخاص االساليب 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 الطبية السجالت 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 التخدير إدارة 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

 إلكلينيكي إستخدام 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 أبنائنا كيف 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

 شاد ادارة شئون املهبط واإلر -26

 مهارات اإلحتراف في اإلشراف التربوي -27

 

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

 املضخات نابيب 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 اآللي التقنيات 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

 إللكتروني األمن 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
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 رسوم املشاركة :

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 )
ً
ما يعادلها  ( دوالر أمريكي أو 2500قليال

. 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 )3خصم خاص عند مشاركة )  -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 5يل تسج -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 -  

شروبات واملأكوالت خالل فترة اإلستراحة بوفية امل -   

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: 
 

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

ً
ثا

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 
ً
متطور 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.و بعدض الددو وإن مركز مجد العال متخصص بعقد البدرامج التدريبيده فدي جميدع البلددان العربيدة   

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

 

و الجزائددددر و املغددددرب و تددددونس و السددددودان و مصددددر و سددددوريا و لبنددددان حددددرين وقطددددر وعمددددان مددددارات و البالسددددعودية و اإل  {

 إوروسيا  وماليزيا و تركيا و قبرص و مالطا  
ً
 }الرئيس ي في االردن  لى مقرناإضافتا

 

رد البشددددددرية املددددددواالجانددددددب اإلداري واملددددددالي والحاسددددددبي و  {: تشددددددمل و متعددددددددة مختلفددددددة و وهددددددذه الدددددددورات فددددددي مجدددددداالت 

 .  }والسالمة والصحة املهنيةالقانون  والتخطيط والجودة والعالقات و 

 

البلددان  فدي الشدركات الخاصدةالحكوميدة والبندوك و الددوائر و واملؤسسسات لدى العديد من الوزارت  واملركز معتمد

 العربية.

 

هددددفنا تحقيدددق الفائددددة الكبدددرى ملشددداركيكم بددددوراتنا التدريبيدددة مدددن خدددالل تهيئدددة مناسدددبة بتدددوفير أفضدددل الخبدددرات مدددن 

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

 

در ممكدددن مددددن إرضدددداء املشددداركين ومؤسسدددداتهم لتحقيددددق أكبدددر فائدددددة مددددن رؤيتندددا اإلسددددتراتيجية الوصددددول إلدددى أقصدددد ى قدددد

 مشاركتهم لدينا.


