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 4102جدول الدورات التدريبية لمجموعة طالل أبو غزاله للتدريب المهني للعام  
 

 اللغة التاريخ الدورة المكتب ت

 آب
1 

 
 

 الترجمة التحريرية العامة
General Translation 2014/08/21-10 العربية واالنجليزية 

 الترجمة الفورية 2

Simultaneous Interpreting 
 العربية واالنجليزية 2014/09/04-08/24

 KT1 -لألطفال  المستوى التمهيدي األول 3

Threshold 1 2014/09/10-08/03 الصينية واإلنجليزية 

 T1 -المستوى التمهيدي األول 4

Threshold 1 
 الصينية واإلنجليزية 2014/09/09-08/03

5 Threshold 1- معمالدورة رجال األ 
 الصينية واإلنجليزية T1    2014/09/09-08/03 المستوى التمهيدي األول  

 T2 –المستوى التمهيدي الثاني  6

Threshold 2 
 الصينية واإلنجليزية 2014/09/16-08/10

 T3 –المستوى التمهيدي الثالث   7

Threshold 3 
 الصينية واإلنجليزية 2014/09/10-08/04

 KT4 - لألطفال يدي الرابعالمستوى التمه 8

Threshold  4  
 الصينية واإلنجليزية 2014/09/10-08/02

 مدخل الى الموارد البشرية 9
Introduction to HR management 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/28-24

10 Project Scheduling 2014/08/28-24 اإلنجليزية 

 مبادئ ادارة النقل واإلمداد 11
Principles of logistics management 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/28-24

 مبادئ الترجمة 12
Principles of Translation 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/28-24

 مهارات التفاوض 13
Negotiation Skills 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/28-27

 التفكير اإلبدامعي وحل المشكالت 14
Creative thinking and problem solving 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/01-08/31

 المعايير الدولية للمحاسبة واالبالغ المالي 15
IAS & IFRS 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/01-08/31

 الهياكل التنظيمية 16
Organizational structures 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/01-08/31

17 
 بادئ واسس السكرتاريا وادارة المكاتبم

The basics and principles of secretarial and 

management skills 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/01-08/31

 األبحاث التسويقية 18
Marketing Research 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/01-08/31
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يير الدولية إلمعداد التقارير إمعداد التقارير الختامية وفق المعا
 المالية

 العربية 2014/08/13-10

 العربية 12-2014/08/14 حل المشكالت واتخاذ القرارات 20
 العربية 17-2014/08/19 بناء القدرات والتدريب 21
 العربية 25-2014/08/28 مهارات األكسل المتقدمة في التخطيط المالي واإلداري 22

23 Strategic Finance for Non-Finance Managers 2014/08/21-19 اإلنجليزية 

 

24 

 
 
 
 
 

معداد الموازنات   الحسابات الختامية وا 
Financial Accounting and preparing budgets 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/06-03

 التدقيق الخارجي وكتابة تقرير التدقيق الداخلي 25
External audit and external audit reports writing 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/07-05

 مهارات امعداد وكتابة التقارير والمذكرات 26
Preparing and writing reports 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/12-10

27 
 المعايير الدولية الحديثة للتدقيق والرقابة في البنوك

Modern international techniques of auditing and 

control in banks 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/14-11

 معايير التدقيق الدولية والتعديالت الحديثة معليها 28
International audit standards and their amendments 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/21-19

29 
 التدفقات النقدية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية
Cash flows in accordance with the 
international Accounting standards 

 العربية واإلنجليزية 2014/08/28-24

30 
 إدارة المخاطر في االسواق المالية

 Managing risks in financial markets 
 العربية واإلنجليزية 2014/08/07-05

 

31 

 

لعربيةا 03-2014/08/05 إدارة تطوير االمعمال  

 العربية 05-2014/08/07 مستلزمات اإلدارة المالية الفعالة 32

 العربية 10-2014/08/12 الملكية الفكرية والعالمات التجارية 33

 العربية 12-2014/08/14 نظام ضبط المخاطر وتحليل النقاط الحرجة )الهسب( 34

 العربية 17-2014/08/21 إدارة المشرومعات 35
 العربية 24-2014/08/26 داد الخطة التسويقيةطرق إمع 36

 العربية 26-2014/08/28 المحاسبة لغير المحاسبين 37

 08/31-2014/09/04 تنمية المهارات القيادية 38
 العربية
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 آيلول
39  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنجليزية 2014/09 (CPVA)محلل تقييم براءات اختراع معتمد 

40 
 ائق المنظمات الدوليةترجمة وث

Translation of International Organization 

Documents 

7/9/4102 
 العربية واالنجليزية 01/9/4102

41 
 الترجمة القانونية

Legal Translation 

40/9/4102 
9/01/4102 

 العربية واالنجليزية

 ية واإلنجليزيةالصين Threshold 1- T1 1/9-8/10/2014 المستوى التمهيدي األول 42

 دورة رجال األمعمال 43
 T1  Threshold 1 المستوى التمهيدي األول  

 الصينية واإلنجليزية 1/9-8/10/2014

 الصينية واإلنجليزية Threshold 2– T2 21/9-28/10/2014 المستوى التمهيدي الثاني  44

 دورة رجال األمعمال 45
 T2           Threshold 2 المستوى التمهيدي األول  

 الصينية واإلنجليزية 21/9-28/10/2014

 الصينية واإلنجليزية Threshold 3– T3 28/9-4/11/2014 المستوى التمهيدي الثالث  46

 دورة رجال األمعمال 47
 Threshold 3– T3 المستوى التمهيدي الثالث 

 الصينية واإلنجليزية 28/9-4/11/2014

 الصينية واإلنجليزية Threshold 4– T4 22/9-29/10/2014  المستوى التمهيدي الرابع 48

 الصينية واإلنجليزية Basic 1–B1 6/9-14/10/2014  األولالمستوى األساسي  48
 الصينية واإلنجليزية Basic 2–KB2 6/9-22/11/2014 لألطفال  األولالمستوى األساسي  49
 الصينية واإلنجليزية Basic 4–B4 7/9-11/10/2014  الرابع المستوى األساسي  50
 الصينية واإلنجليزية Threshold  2- KT2 20/9-29/10/2014  لألطفال  المستوى التمهيدي الثاني 51
 الصينية واإلنجليزية Basic 1–KB1 21/9-28/10/2014 لألطفال  األولالمستوى األساسي  52

 اللغة االنجليزية 53
English Language (Levels) 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/22-01

 كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل 54
CV writing & job interview 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/06

55 PMP Training Course 2014/09/25-07 اإلنجليزية 

 مهارات العرض والتقديم 56
Presentation Skills 

 نجليزيةالعربية واإل 2014/09/08-07

 الترجمة التحريرية 57
General 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/11-07

 االمعمال اللوجستية وادارة سلسلة التوريد 58
Business Logistics and supply chain management 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/11-07

 رياالمهارات اإلدارية والسلوكية في ادارة المكاتب والسكرتا 59
Behavioral and Managerial Skills 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/11-07
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60  
 
 
 
 

 

 محاسبة لغير المحاسبين
Accounting for non-Accountants 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/11-07

61 Project Management Office 2014/09/11-07 اإلنجليزية 

 التحليل المالي بإستخدام الحاسوب 62
Financial analysis using excel 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/18-14

دارة الوقت 63  مهارات االتصال وا 
Communication skills & Time management 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/15-14

 التحليل والوصف الوظيفي 64

Job Analysis & Competencies Modeling 
 ة واإلنجليزيةالعربي 2014/09/18-14

 ادارة التسويق 65
Marketing Management 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/18-14

 ادارة المكاتب وفن االتيكيت 66
Office Etiquette and Management 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/25-21

 كتابة الرسائل والتقارير 67
Business writing skills 

 ربية واإلنجليزيةالع 2014/09/25-21

 ادارة وتنظيم معلمية الشراء 68
Managing & Organizing the Purchasing Process 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/25-21

 مبادئ الترجمة القانونيه 69
Principles of legal translation  

 العربية واإلنجليزية 2014/09/25-21

 ادارة المكاتب اإللكترونية 70
Electronic office management 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/02-09/28

 تطبيقات محاسبية باللغة اإلنجليزية 71
Accounting in English  

 العربية واإلنجليزية 2014/10/02-09/28

 إدارة التعويضات 72
Compensation & Benefits Management 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/02-09/28

 مهارات التفاوض 73
Negotiation Skills 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/29-28

74 Business Process Reengineering 2014/10/02-09/28 اإلنجليزية 
 

75 

 

المحاسبين مهارات تنمية  العربية 2014/09/04-02 
واإلقناع التفاوض مهارات تنمية 76  العربية 2014/09/09-07 
المخاطر ةإدار  77  العربية 2014/09/11-09 
للمؤسسات الرئيسية االداء مؤشرات قياس 78  العربية 2014/09/17-14 
الداخلية الرقابة وتنظيم فحص 79  العربية 2014/09/24-21 

معداد العامة الحسابات في الحديثة المنهجيات 80  التقارير وا 
 المالية

 العربية 2014/10/01-09/28

81 Detecting Banking Notes 2014/09/04-02 اإلنجليزية 
 العربية 22-2014/09/25 التحليل المالي المتقدم 82
 العربية 2014/09 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  83
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 العربية 2014/09 المعايير الدولية إلمعداد التقارير المالية 84
 

85 

 

مشرفي ومنسقي التدريبتحديد االحتياجات التدريبية وتأهيل   
Training needs assessment processes 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/25-22

وتطبيقاتها 3اتفاقية بازل  86  العربية واإلنجليزية 2014/09/10-07 

 الصحة والسالمة المهنية 87
Occupational health and safety 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/10-07

اسبة التكاليفمح 88  

Cost Accounting 
 العربية واإلنجليزية 2014/09/16-14

89 

امعداد ومعرض القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلمعداد 
 التقارير المالية

Preparing and presenting the financial 

statement in accordance with international 

standards of financial Reports 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/18-16

 المقاوالت والعقود اإلنشائية 90
Contracting and construction contracts 

 العربية واإلنجليزية 2014/09/25-22

 التدقيق والرقابة معلى أنظمة المعلومات 91
Information technology auditing and control 

 يةالعربية واإلنجليز  2014/09/25-23

 
92 

 

 العربية 07-2014/09/09 مهارات التفاوض
 العربية 09-2014/09/11 المقاضاة في الملكية الفكرية 93
 العربية 14-2014/09/16 مهارات وفن البيع 94
 العربية 16-2014/09/18 إدارة االزمات 95
 العربية 21-2014/09/24 دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع 96
 العربية 28-2014/09/30 تنمية المهارت اإلدارية و االشرافية 97
 العربية 09/29-2014/10/02 إدارة العالقات العامة 98

 تشرين األول
99 

 

 TRADOSالترجمة باالستعانة بالحاسوب 
Computer Assisted Translation TRADOS 

 العربية واالنجليزية 2014/10/23-12

 فيةالترجمة الصح 100
Mass Media Translation 

 العربية واالنجليزية 2014/11/06-10/26

 T1 -المستوى التمهيدي األول 101

Threshold 1 2014/11/11-10/05 إنكليزي -صيني  

 دورة رجال األمعمال 102
 T1           Threshold 1 المستوى التمهيدي األول  

إنكليزي -صيني 2014/11/11-10/05  

 P1 وى المبتدئ األولالمست 103

Primary1 
إنكليزي -صيني 2014/12/07-10/18  

إنكليزي -صيني Threshold 2– T2 20/10-26/11/2014 المستوى التمهيدي الثاني  104  
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 دورة رجال األمعمال 105
 T2           Threshold 2 المستوى التمهيدي األول  

إنكليزي -صيني 20/10-26/11/2014  

 العربية 2014/10 ل حول التعليم واالبتكارورشة معم 106

 كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل 107
cv writing & job interview 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/04

 التحليل االحصائي  108
Statistical analysis using SPSS 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/09-05

 اللغة اإلنجليزية 109
English Language ( levels) 

 العربية واإلنجليزية 2014/11/03-10/06

110 
 مهارات ادارة الوقت وضغوط العمل

Time Management skills and stress 

management 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/16-12

 كتابة الرسائل والتقارير 111
Business writing skills 

 نجليزيةالعربية واإل 2014/10/16-12

 التطبيقات العملية في محاسبة التكاليف 112
Cost Accounting 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/16-12

 التسويق الدولي 113
International Marketing 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/16-12

 التوظيف 114
Recruitment 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/16-12

 تصال وادارة الوقتمهارات اال 115
Communication skills & time management 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/20-19

 مهارات تنظيم االجتمامعات ومتابعة تنفيذها 116
Meeting management skills 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/23-19

 التخطيط االستراتيجي 117
Strategic planning 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/20-19

 معمليات الشراء الدولية 118
International purchasing process 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/23-19

119 Program Management Fundamental 2014/10/23-19 اإلنجليزية 

 الترجمة القانونية للعقود واالتفاقيات 120
Legal translation of agreements & Contracts 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/23-19

 تدريب المدربين 121
Training of Trainers 

 العربية واإلنجليزية 2014/11/06-10/19

122 
 التخطيط والتنبؤ المالي وامعداد الموازنات التقديرية

Budgeting and financial planning 
 العربية واإلنجليزية 2014/10/23-19

 تخطيط المسار الوظيفي 123
Career path & Succession planning 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/30-26

 تسويق الخدمات 124
Service Marketing 2014/10/30-26 العربية واإلنجليزية 
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125 

 

وتطبيقاته الداخلي التدقيق إستراتيجيات  العربية 2014/10/08-05 
ظيفيالو  والتحليل التقييم 126  العربية 2014/10/10-08 
السداسي الحيود 127  العربية 2014/10/15-12 
تخاذ العمالء رضا قياس 128 القرارات وا   العربية 2014/10/16-14 
الموازنة وتحليل المالي التحليل 129  العربية 2014/10/22-19 

واإلداري المالي التخطيط في المتقدمة األكسل مهارات 130  العربية 2014/10/29-26 
 العربية 14-2014/10/17 إدارة المخازن والمشتريات 131

132 International Standards in Auditing and New 

Amendments 
 اإلنجليزية 2014/10/31-28

 العربية 2014/10 التحليل المالي المتقدم 133

 
134 

 

 العربية 12-2014/10/14 حقوق االمتياز

 العربية 13-2014/10/15 ئد من التدريبقياس العا 135

 العربية 19-2014/10/23 محاسبة التكاليف في الشركات الصنامعية 136

 العربية 26-2014/10/29 إمعداد الموازنات التخطيطية الفعالة 137

 العربية 28-2014/10/30 استراتيجيات طرق التسعير 138

 

139 

 

 كتابة تقارير التدقيق الداخلي
Internal audit report writing 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/16-14

140 
 التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية للبنوك

Strategic planning and strategic management 

for banks 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/16-14

141 
 أستراتيجيات ادارة المشتريات الدولية

Strategies of international procurement 

management 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/21-19

 اإلتجاهات الحديثة في إدارة الوقت بفاعلية 142

Modern trends in effective time management 
 العربية واإلنجليزية 2014/10/16-14

143 
 التخطيط ألمعمال التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية

Planning audit engagement with the 

international audit standards 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/29-27

 المحاسبة في شركات المقاوالت 144
Accounting in construction companies 

 العربية واإلنجليزية 2014/10/30-27
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 تشرين الثاني
145  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة القانونية المتقدمة الترجم  Advanced Legal 

Translation 
 العربية واالنجليزية 2014/11/27-16

 الترجمة العامة المتقدمة 146
Advanced General Translation 

2014/12/11-11/30 

 
 العربية واالنجليزية

147 
تسويق التكنولوجيا من خالل التراخيص المستوى األول من 

 ملكية فكرية معربي معتمد برنامج خبير تراخيص
 العربية واالنجليزية 2014/11

148 
 مبادئ أساسيات وأدوات التراخيص

المستوى الثاني من برنامج خبير تراخيص ملكية فكرية معربي 
 معتمد

 العربية واالنجليزية 2014/11

 T3 –المستوى التمهيدي الثالث  149

Threshold 3 
إنكليزي -صيني 2014/12/16-11/09  

 دورة رجال األمعمال 150
 T3           Threshold 3 المستوى التمهيدي األول  

إنكليزي -صيني 9/11-16/12/2014  

 KB2لألطفال  الثانيالمستوى األساسي  151

Basic 2 
إنكليزي -صيني 9/11-16/12/2014  

 T4 –المستوى التمهيدي الرابع  152

Threshold 4 
زيإنكلي -صيني 16/11-23/12/2014  

 مهارات امعداد التقارير والرسائل اإلدارية 153
Administration and report writing skills 

 العربية واالنجليزية 2014/11/06-02

 خدمة العمالء وفن االتيكيت 154
Customer service and business etiquette 

 العربية واالنجليزية 2014/11/03-02

 المحاسبة الضريبية التطبيقات العملية في 155
Tax Accounting 

 العربية واالنجليزية 2014/11/06-02

 التدريب والتطوير 156
Training & Development 

 العربية واالنجليزية 2014/11/06-02

 أستراتيجيات التسويق 157
Marketing Strategies 

 العربية واالنجليزية 2014/11/06-02

 ريع الصغيرة والمتوسطةحقيبة ادوات دمعم المشا 158

SME’s Toolbox 
 العربية واالنجليزية 2014/11/06-02

 الغة االنجليزية 159
English Language (levels) 

 العربية واالنجليزية 2014/11/24-03

 كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل 160
CV writing & Job Interview 

 العربية واالنجليزية 2014/11/08

161 
 مهارات االتصال لمديري المكاتب والسكرتاريا

Communication skills for office managers and 

secretaries 

 العربية واالنجليزية 2014/11/13-09

 التفكير االبدامعي وحل المشكالت 162
Creative thinking and problem solving 

 العربية واالنجليزية 2014/11/10-09

 القانونية المتقدمة الترجمة 163
Advanced legal translation 

 العربية واالنجليزية 2014/11/13-09
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164  
 
 
 

 

Project Risk Management 2014/11/20-09 العربية واالنجليزية 

 ادارة المستودمعات ومراقبة المخزون 165
Warehouse management & Inventory Control 

يةالعربية واالنجليز  2014/11/13-09  

166 Advanced social media 2014/11/13-09 العربية واالنجليزية 

 المحاسبة األبدامعية 167
Creative Accounting 

 العربية واالنجليزية 2014/11/20-16

 ادارة تقييم األداء 168
Performance Management 

 العربية واالنجليزية 2014/11/20-16

 ادارة العالمات التجارية 169
Branding and Brand Management 

 العربية واالنجليزية 2014/11/20-16

 مهارات التفاوض 170
Negotiation Skills 

 العربية واالنجليزية 2014/11/27-23

 االرشفة االلكترونية الحديثة 171
Electronic Archiving 

 العربية واالنجليزية 2014/11/27-23

 دينمهارات التفاوض مع المور  172
Negotiation skills with suppliers 

 العربية واالنجليزية 2014/11/27-23

 الترجمة الفورية والتتابعية 173
Simultaneous & Consecutive Interpretation 

 العربية واالنجليزية 2014/12/04-11/23

 الطبامعة باللغتين العربية واإلنجليزية 174
Typing in Arabic and English 

 العربية واالنجليزية 2014/12/04-11/30

175 PMP Training Course 2014/12/18-11/30 العربية واالنجليزية 

 معمليات التخليص 176

Clearance processes 
 العربية واالنجليزية 2014/12/04-11/30

 

177 

 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
International accounting standards in the 

public Sector 

 العربية واإلنجليزية 2014/11/11-09

 المهارات اإلدارية للمدراء الجدد 178
Management skills for new Managers 

 العربية واإلنجليزية 2014/11/11-10

 التحليل المالي للمدققين 179
Financial analysis for auditors 

نجليزيةالعربية واإل 2014/11/13-11  

180 
التومعيه االجتمامعية في مجال تعزيز االنتاجية في العمل 

 اإلجتمامعي
Social awareness in productivity consolidation 

 العربية واإلنجليزية 2014/11/18-16

 تطوير األداء وتميز الخدمة في الدوائر واألجهزة الحكومية 181
Developing performance & Service excellence 

 العربية واإلنجليزية 2014/11/20-17

182 
 السكرتاريا الحديثة وفن كتابة الرسائل والمذكرات 

Modern secretarial and art of writing letters 

and memos 

 العربية واإلنجليزية 2014/11/27-24
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183 

 

 ربيةالع 02-2014/11/05 تقنيات تحليل المخاطر في أمعمال التدقيق الداخلي
 العربية 04-2014/11/06 مهارات التفكير االبدامعي في حل المشكالت 184
 العربية 09-2014/11/12 المحاسبة اإلدارية 185

 العربية 11-2014/11/13 إيجاد الحلول اإلبدامعية 186

 العربية 16-2014/11/19 تحليل التكاليف 187

 العربية 18-2014/11/20 كشف التزوير والتزييف واإلحتيال 188

واألجهزة الحكومية تطوير األداء وتميز الخدمة في الدوائر 189  العربية 2014/11/26-24 

190 
األدوات المالية الجديدة للمدققين إلدارة مكافحة غسيل األموال 

 ومخاطر االحتيال
2014/11/13-11 

 العربية

191 Top Performing Personal assistant (Excellent 

Executive Sec.) 

2014/11/20-18 

 اإلنجليزية

192 Strategic Planning & Implementation of 

Internal Audits 

2014/11/27-23 

 اإلنجليزية
 العربية 4102/00 معايير المحاسبة الدولية 193

 
194 

 

 العربية 02-2014/11/05 إدارة خدمة العمالء
 العربية 09-2014/11/12 لجودةالتخطيط االستراتيجى فى إدارة ا 195
 العربية 11-2014/11/13 االرشفة االلكترونية 196
 العربية 16-2014/11/19 الطرق الحديثة فى إدارة المخازن 197
 العربية 16-2014/11/20 إدارة الموارد البشرية 198
 العربية 23-2014/11/26 إمعداد المدقق الداخلي 199
 العربية 25-2014/11/27 التمويل العقاري 200
 العربية 11/30-2014/12/02 إمعداد الحقائب التدريبية 201

 كانون األول
202 

 
 
 

 ترجمة العقود
Contract Translation 

 االنجليزية-العربية  2014/12/25-14

 T1 -المستوى التمهيدي األول 203

Threshold 1 7/12-13/1/2015 إنكليزي -صيني  

 KB3لألطفال  الثالثالمستوى األساسي  204

Basic 3 
إنكليزي -صيني 6/12-21/2/2014  

 دورة رجال األمعمال 204
 T1           Threshold 1 المستوى التمهيدي األول  

إنكليزي -صيني 7/12-13/1/2015  
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205  
 
 
 

 
 
 
 

 P2 المستوى المبتدئ الثاني

Primary2 

21/12-8/2/2014 

 
إنكليزي -صيني  

 بيقات العملية لمعايير التدقيق الدوليةالتط 206
International Accounting of Audit 

 العربية واالنجليزية 2014/12/11-07

 التحفيز والدافعية 207
motivation 

 العربية واالنجليزية 2014/12/11-07

 سلوك المستهلك 208
Consumer Behavior 

 العربية واالنجليزية 2014/12/11-07

 يب المدربينتدر  209
Training of Trainers 

 العربية واالنجليزية 2014/12/11-07

 اللغة اإلنجليزية 210
English Language Levels 

 العربية واالنجليزية 2014/12/29-08

 كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل 211
CV writing & job Interview 

 العربية واالنجليزية 2014/12/13

 يل المصطلحات التجارية الدولية اإلنكوترمزدل 212
Incoterms 2010 

 العربية واالنجليزية 2014/12/18-14

 الترجمة اإلدارية 213
Managerial Translation 

 العربية واالنجليزية 2014/12/18-14

 التحليل اإلحصائي 214
Statistical analysis using SPSS 

يةالعربية واالنجليز  2014/12/18-14  

 التدقيق الداخلي وفق المعايير األمريكية 215
Internal Audit 

 العربية واالنجليزية 2014/12/25-21

 سياسات و اجراءات الموارد البشرية 216
HR Policies & Procedures 

 العربية واالنجليزية 2014/12/25-21

 إدارة المبيعات 217
Sales Management 

االنجليزيةالعربية و  2014/12/25-21  

 امعداد وادارة العقود 218
Preparing and managing contracts 

 العربية واالنجليزية 2014/12/25-21

 الترجمة العلمية 219
Scientific Translation 

 العربية واالنجليزية 2014/12/25-21

 التطبيقات العملية في تدقيق نظم الملعومات 220
IT Audit 

ربية واالنجليزيةالع 2014/12/31-28  

 التسويق الصيدالني 221
Pharmaceutical Marketing 

 العربية واالنجليزية 2014/12/31-28

222 
 التميز في ادارة المناقصات والعطاءات

Excellence in the management of tenders and 

bids 

 العربية واالنجليزية 2014/12/31-28

 الترجمة الصحفية 223
Journalistic Translation 

 العربية واالنجليزية 2014/12/31-28
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224 

 

 تحليل البيانات المالية
Financial statement 

اإلنجليزية -العربية  2014/12/10-07  

 نظام االيزو وتطبيقه في البنوك 225
ISO system & its Application in banks 

اإلنجليزية -العربية  2014/12/11-08  

226 
 رات المخاطر والرقابة الداخلية للمعايير الدولية للتدقيقتقدي

Risk assessment & Internal control in 

Accordance with international auditing 

standards 

اإلنجليزية -العربية  2014/12/25-22  

 الملكية الفكرية : المفاهيم والتطبيق 227
Intellectual Property : concepts and application 

اإلنجليزية -العربية  2014/12/30-28  

 
228 

 

األمعمال في للتميز العمالء معلى التركيز  العربية 2014/12/09-07 

معداد المالي االداء تطوير 229 المالية الخطط وا   العربية 2014/12/11-08 

والتنفيذ التصميم بين األداء إدارة إستراتيجيات 230 يةالعرب 2014/12/17-14   

معداد النقد إدارة 231 التقديرية الموازنات وا   العربية 2014/12/18-15 

األستقبال موظفي مهارات 232  العربية 2014/12/19-17 
المالية والمحاسبة اإلدارة منهجيات 233  العربية 2014/12/24-21 
 العربية 22-2014/12/25 العام للقطاع الدولية المعايير وفق الختامية الحسابات إمعداد 234

 العربية 28-2014/12/30 األداء وتحسين العمليات تصميم 235
 العربية 07-2014/12/10 إمعداد خبير مالي 236
237 

Feasibility Studies and Projects Valuation 
 اإلنجليزية 2014/12/18-16

238 
Preparation of Cash Flow Statement 

 اإلنجليزية 2014/12/30-28
 العربية 2014/12 دراسة الجدوى االقتصادية 239

 

240 

 

 العربية 02-2014/12/04 إدارة المشتريات الحديثة
 العربية 07-2014/12/09 الملكية الفكرية ودورها فى تراخيص برامج الكمبيوتر 241
 العربية 14-2014/12/18 مدير االدارة اللجوستية المحترف 242
 العربية 21-2014/12/23 تسويقيةإمعداد البحوث ال 243
 العربية 28-2014/12/31 تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة 244

 


