
مـدة البرنامج              عنـوان البرنامج
عـدد الساعات  

مالحظاتمكان انعقاد البرنامجتاريخ االنعقادالتدريبية

عـداد الموازنات المالية1 غير منفذمالــيزيا- كوااللمبور 18/10/2018-3613ستـة ايـــامالتنبـؤ والتخطيط وا 

غير منفذمالــيزيا- كوااللمبور 18/10/2018-3613ستـة ايـــامالجوانب القانونية في عمميات التحكيم وفض المنازعات2

غير منفذمالــيزيا- كوااللمبور 18/10/2018-3613ستـة ايـــامصيـانة المال العـام ومكافحة الفساد المـالي3

تركــيا- اسطنبول 25/10/2018-3620ستـة ايـــامادارة الجامعات وفق أحدث معايير التميز العالمية4

تركــيا- اسطنبول 25/10/2018-3620ستـة ايـــامI I A. 2018معايير التدقــيق الداخمي وفقًا لمتطمبات  5

تركــيا- اسطنبول 25/10/2018-3620ستـة ايـــامإعداد التقارير السنوية الداء العاممين  في المنشآت6

تركــيا- اسطنبول 25/10/2018-3620ستـة ايـــاممتطمبات ومعايــير الحوكمــة في المؤسسات الحكومــية7

االردن- عمــان 7/11/2018- 215ثالثة أيــامالممتقى العربي االول في ادارة الموارد البشرية وشؤون االفـراد8

االردن- عمــان 13/11/2018-2111ثالثة أيــامبرعاية رئيس الوزراء- ممتقـى تقنيــات صيــانة األبنيــة واالبـــراج المتوسطة والكــبيرة 9

جمهورية مصر العربية- القاهرة 22/11/2018-3617ستـة ايـــاممهارات إعـــداد التقارير اإلدارية والفنية ومحاضر اإلجتماعات10

جمهورية مصر العربية- القاهرة 22/11/2018-3617ستـة ايـــاممهارات التفاوض الفعـال وحـل النزاعـات11

جمهورية مصر العربية- القاهرة 22/11/2018-3617ستـة ايـــاماالدارات الهندسية وادارة المشـــاريع12

جمهورية مصر العربية- القاهرة 22/11/2018-3617ستـة ايـــامأمــن وحمايـة المعمومات االلكترونيـة13

جمهورية مصر العربية- القاهرة 22/11/2018-3617ستـة ايـــامتنميـة وتطــوير المهـارات اإلداريـة واإلشرافيـة وفـق أحـدث معـــايير التمــيز والقيـــادة14

دارة المستودعـات ومراقبة المخزون15 االمارات العربية المتحدة- دبي 29/11/2018-3624ستـة ايـــامالمعايير الدوليـة في عمميـات الشـراء وا 

االمارات العربية المتحدة- دبي 29/11/2018-3624ستـة ايـــامتطوير مهارات االدارات الماليـة وقياس مستويات االداء16

االمارات العربية المتحدة- دبي 29/11/2018-3624ستـة ايـــامإدارة عمميــات اإلحــالل واإلستقطاب والتعاقب الوظـيفي في المؤسسات17

االمارات العربية المتحدة- دبي 29/11/2018-3624ستـة ايـــامIPSASمعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكــومي 18

غير منفذاسبانيــا- مــدريـــد 06/12/2018-3601ستـة ايـــامهيكمة االقسام وتطـويـر إجـــراءات العمل في إدارات الموارد البشرية19

غير منفذاسبانيــا- مــدريـــد 06/12/2018-3601ستـة ايـــامتطويــر كفـاءة االدارات العميــا ودورها في إتخاذ القـرارات  اإلستراتيجية20

غير منفذفرنسـا- باريس 13/12/2018-3608ستـة ايـــامكيفية تجنب العنف عند طمبة الجامعات21

غير منفذفرنسـا- باريس 13/12/2018-3608ستـة ايـــامهيكمة االقسام وتطـويـر إجـــراءات العمل في إدارات الموارد البشرية22

غير منفذفرنسـا- باريس 13/12/2018-3608ستـة ايـــامهيكمة االقسام وتطويـــر أجـــراءات العمل في إدارات التدريب العربيــة23

تركــيا- اسطنبول 20/12/2018-3615ستـة ايـــاممعايير تقــييم أداء العاممـــين24

تركــيا- اسطنبول 20/12/2018-3615ستـة ايـــاممتطمبــات إعـــداد الموازنـــات الحكوميــة الرشيـدة وفــق أحــدث المعايــير الدوليــــــة25

تركــيا- اسطنبول 20/12/2018-3615ستـة ايـــامإعــــداد الناطــق االعـــالمي المتمــيز وأهمــية دور االتصــال بوسائــل االعـــالم26

تركــيا- اسطنبول 20/12/2018-3615ستـة ايـــاممتطمبات التحول من المديـــر الى القائــد االستراتيجـي27

تركــيا- اسطنبول 20/12/2018-3615ستـة ايـــامبريطانيا- متطمبات السالمة والصحة المهنية حسب إعتماد كامبردج 28

تونس العاصمة27/12/2018-3622ستـة ايـــامادارة مراكز الحاسوب االحترافية29

تونس العاصمة27/12/2018-3622ستـة ايـــامتطوير مهارات االدارات الماليـة وقياس مستويات االداء30

تونس العاصمة27/12/2018-3622ستـة ايـــاممتطمبــات إعـــداد الموازنـــات الحكوميــة الرشيـدة وفــق أحــدث المعايــير الدوليــــــة31

دارة المستودعـات ومراقبة المخزون32 تونس العاصمة27/12/2018-3622ستـة ايـــامالمعايير الدوليـة في عمميـات الشـراء وا 
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