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 الدورات التدريبية لمجموعة طالل أبو غزاله للتدريب المهني 

 لعام للنصف األول من ا
 

االنعقاد تاريخ اسم البرنامج التدريبي   مكان االنعقاد اللغة 

كانون ثاني/  يناير  
07-04 (IFRS) المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير 1 /1  ظبي أبو العربية 0/2015

11/0-13 واإلحتيال والتزييف التزوير كشف 2 1/  ظبي أبو العربية 2015
 ظبي أبو العربية 12/01/2015-14 واإلبداعي التحليلي التفكير مهارات 3

4 
 وأسس المحاسبة ألنظمة المتقدمة المعايير
 األستحقاق ساسأل قديلنا ساساأل من التحول

21-18/01/2015 
 العربية

 ظبي أبو

5 
 وتقييم المناقصات في الحديثة اإلتجاهات
دارة العطاءات  العقود وا 

21-19/01/2015 
 العربية

 ظبي أبو

 ظبي أبو العربية TQM 28-25/01/2015 الشاملة الجودة نظام وتطبيق إعداد 6

 الخبر العربية 21/01/2015-20 ضريبة االستقطاع والتطبيقات اإللكترونية 7

 األسواق المالية الدولية 8
International financial markets 

العربية  04-07/01/2015
 واإلنجليزية

 المنامة

9 
 والتقديم العرض مهارات  

Presentation skills 
11-13/01/2015 

العربية 
 واإلنجليزية

 المنامة

10 
 تدريب متدرب

Trainer of trainee 
15-20/01/2015 

العربية 
 زيةواإلنجلي

 المنامة

 محاسبة لغير المحاسبين ال 11
Accounts for non- accounts 

العربية  21-25/01/2015
 واإلنجليزية

 المنامة

12 
 المراسم والبروتوكوالت -العالقات العامة الدولية

International public relations, 
ceremonies and protocol 

26-28/01/2015 
العربية 
 واإلنجليزية

 مةالمنا

 القاهرة العربية 20/01/2015-18 اساسيات اإلدارة اللوجستية 13

طرق حماية العالمات التجارية والنماذج  14
 الصناعية

 القاهرة العربية 20-22/01/2015

 القاهرة العربية 29/01/2015-27 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 15
 الكويت العربية 06/01/2015-04 محاسبة التكاليف المتقدمة 16
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 الكويت العربية 14/01/2015-11 المحاسبة لغير المحاسبين 17

18 
)التدقيق( الدولية والتعديالت  ةمعايير المراجع

 عليها الحديثة
25-30/01/2015 

 الكويت العربية

 الكويت العربية 30/01/2015-25 االرتقاء الوظيفي 19
لعربيةا 07/01/2015-04 الماليين لغير المالية 20  الرياض 

21 
 وقياس التدريب خطط في الحديثة اإلستراتيجيات

 التدريب في االستثمار من العائد
 الرياض العربية 11-13/01/2015

 الرياض العربية 21/01/2015-19 اإلعتمادات المستندية المتقدمة 22
 الرياض العربية 28/01/2015-26 عمليات غسيل األموال وطرق مواجهتها 23
 دبي العربية 06/01/2015-04 لتعامل مع ضغوطات العملا 24
 دبي العربية 08/01/2015 الحس األمني 25
 دبي العربية 13/01/2015-11 الصحة والسالمة المهنية 26
 دبي العربية 27/01/2015-18 مقيم داخلي معتمد 27
 دبي العربية 22/01/2015-21 فن الضيافة 28
 دبي العربية 29/01/2015-25 اركة في جوائز التميز لمشلإعداد الملف الشخصي  29

30 
 اللغة االنجليزية

English Language( Levels) 
 عّمان اإلنجليزية 04-30/01/2015

31 
 ادارة النقل واالمداد

Logistics Management 
العربية  18-22/01/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

32 
 معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية

IFRS & IAS 
العربية  18-22/01/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

33 
 مدخل الى ادارة الموارد البشرية

Introduction to HR Management 
العربية  18-21/01/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

34 
 مبادئ الترجمة

Principles of Translation 
العربية  18-22/01/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

35 
 التزويدادارة سلسلة 

Supply Chain Management 
العربية  25-29/01/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

36 
 مبادئ السكرتاريا وادارة المكاتب

The Basics of Secretarial and Office 
Management 

العربية  25-29/01/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

37 
 التحليل المالي باستخدام الحاسوب

Financial Analysis using Excel 
العربية  25-29/01/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

38 
العربية  PMP   25/01-12/2/2015 ادارة المشاريع المحترفة

 واإلنجليزية
 عّمان
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39 
  الهياكل التنظيمية

Organizational Structure 
العربية  25-28/01/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

العربية  Written Translation  25-29/01/2015 الترجمة التحريرية 40
 واإلنجليزية

 عّمان

41 
العربية  Marketing Researches  25-29/01/2015االبحاث التسويقية

 واإلنجليزية
 عّمان

 عّمان العربية 08/01/2015-04 االعتمادات المستندية 42
 عّمان العربية 08/01/2015-04 التسويق االلكتروني و التواصل االجتماعي 43

44 Business Writing 11-15/01/2015  العربية
 واإلنجليزية

 عّمان

45 Advanced Excel-2010 18-21/01/2015 عّمان العربية 
 عّمان العربية 21/01/2015-18 ادارة التحصيالت ومعالجة الديون المتعثرة 46
 عّمان العربية 29/01/2015-25 تخطيط وادارة مهام دائرة التدقيق الداخلي 47

شباطفبراير /   
 أبو ظبي العربية 03/02/2015-01 المالية القوائم وتحليل إعداد 48
 أبو ظبي العربية 05/02/2015-02 إستخدام األكسل إلعداد التقارير المالية 49
جراء والتعيين األستقطاب مهارات 50 08-10 المقابالت وا   أبو ظبي العربية 02/2015/
 أبو ظبي العربية 11/02/2015-09 المستدام والتميز القيادة مهارات 51
 أبو ظبي العربية 18/02/2015-15 الداخلي التدقيق أعمال في المخاطر تحليل تقنيات 52
 أبو ظبي العربية 24/02/2015-22 عليها الداخلية الرقابة ونظام الشركات حوكمة 53

 (IAS) عليها الحديثة والتعديالت الدولية المحاسبة معايير 54
 الخبر العربية 20-21/02/2015 (IFRS) المالية التقارير إلعداد لدوليةا المعايير و

55 
 قياس و تقييم أداء البنوك

Measuring and evaluating banks 
performance 

العربية  01-04/02/2015
 واإلنجليزية

 المنامة

56 
 ادارة السالمة الحديثة

Modern safety management 
العربية  05-09/02/2015

 نجليزيةواإل
 المنامة

57 
 لغة الجسد

Body language 
العربية  10-15/02/2015

 واإلنجليزية
 المنامة

 التحليل المالي للمدققين 58
Financial analysis for auditors 

العربية  16-18/02/2015
 واإلنجليزية

 المنامة

59 
 استراتيجيات اعادة الهيكلة للموارد البشرية

Strategies for the restructuring of 
العربية  19-23/02/2015

 واإلنجليزية
 المنامة
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human resources 

60 
 المراسم والبروتوكوالت -العالقات العامة الدولية

International public relations, 
ceremonies and protocol 

العربية  24-26/02/2015
 واإلنجليزية

 المنامة

 القاهرة العربية 04/02/2015-01 إدارة الجودة الشاملة 61
 القاهرة العربية 10/02/2015-08 المعايير الدولية فى إعداد التقارير المالية 62
 القاهرة العربية 24/02/2015-15 تدريب المدربين 63

 القاهرة العربية 17/2/2015-15 المحاسبة لغير المحاسبين 64
 يمةراس الخ العربية 02/2015 المجمعة المالية البيانات 65
 راس الخيمة العربية 02/2015 المحاسبة لغير المحاسبين 66
 الكويت العربية 05/02/2015-01 إدارة الموارد البشرية لغير مديري الموارد البشرية 67

 الكويت العربية 12/02/2015-08 كتابة تقارير التدقيق الداخلي 68

 الكويت العربية 18/02/2015-14 مهارات إعداد وكتابة التقارير والمحاضر 69

 الرياض العربية 05/02/2015-03 التحليل المالي بإستخدام األكسل 70

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  71
 والتعديالت الحديثة عليها

 الرياض العربية 08-11/02/2015

72 
 المساندة لخدماتل والترشيد النفقات حصر

 (اللوجستية)
 الرياض العربية 15-17/02/2015

 الرياض العربية 17/02/2015-15 المحاسبية  األخطاء وتصحيح ضبط 73
 الرياض العربية 25/02/2015-22 دراسات الجدوي اإلقتصادية وتقييم المشاريع 74
 الرياض العربية 24/02/2015-22 إعداد خطط العمل التنفيذية 75
يدب العربية 03/02/2015-01 التعامل مع ضغوطات العمل 76  

 دبي العربية 03/02/2015-01 لغة الجسد 77
 دبي العربية 03/02/2015-01 الصحة والسالمة المهنية 78
 دبي العربية 12/02/2015-08 لغير المحاسبين  ة المحاسب 79
 دبي العربية 15-19/02/2015 ( WORD) معالج النصوص برنامج 80
عداد التقارير 81  دبي العربية 19/02/2015-15 طباعة وا 

82 
 اللغة االنجليزية

English Language 
 عّمان اإلنجليزية 01-26/02/2015

83 
 المهارات االدارية لمدراء المكاتب

Managerial Skills of Office Managers 
العربية  01-05/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

 ادارة التسويق 84
Marketing Management 

العربية  01-05/02/2015
 ليزيةواإلنج

 عّمان
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85 
 تدريب المدربين

Training of Trainers( TOT) 
العربية  01-12/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

86 
 مهارات االتصال وادارة الوقت

Communication Skills and Time 
Management 

العربية  01-02/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

87 
 ادارة وتنظيم عمليات الشراء

Managing and Organizing the 
Purchasing Process 

العربية  08-12/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

88 
 تطبيقات محاسبية باللغة االنجليزية

Accounting in English 
 عّمان اإلنجليزية 08-12/02/2015

89 
 ونمذجة الكفاءات التحليل والوصف الوظيفي

Job Analysis and Competencies 
Modeling 

العربية  08-12/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

90 
 مبادئ الترجمة القانونية

Principles of Legal Translation 
العربية  08-12/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

 مهارات التفاوض 91
Negotiation Skills 

العربية  08-09/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

92 
 العمليات الشرائية الدولية

International Purchasing Process 
العربية  15-19/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

93 
 ادارة المكاتب وفن االتكيت

Office Management Etiquette 
العربية  15-19/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

94 
 محاسبة التكاليف

Cost Accounting 
العربية  15-19/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

95 
 ادارة التعويضات

Compensation and Benefits 
Management 

العربية  15-19/2/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

96 
 الترجمة القانونية للعقود واالتفاقيات

Legal Translation of Agreements and 
Contracts 

العربية  15-19/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

97 
 البيع الشخصي

Personal Selling 
العربية  15-19/02/2015

 نجليزيةواإل
 عّمان

98 
 ادارة وتطوير الذات

Self-Management and Development 
العربية  15-16/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان
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99 
 مهارات العرض والتقديم
Presentation Skills 

العربية  15-16/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

 ادارة المكاتب االلكترونية 100
Electronic Office Management 

العربية  22-26/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

101 
 التخطيط وجدولة المشاريع
Project Scheduling 

العربية  22-26/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

102 
 تسويق الخدماتالتميز في 

Service Marketing Excellence 
العربية  22-26/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

 SPSSبرمجية باستخدام  التحليل االحصائي 103
Statistical Analysis using SPSS 

العربية  22-26/02/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

104 
 محاسبة لغير المحاسبينال

Accounting for non-Accountants 
العربية  22-26/02/2015

 واإلنجليزية
 عّمان

105 
 التفكير االبداعي وحل المشكالت

Creative Thinking and Problem 
Solving 

العربية  22-23/2/2015
 واإلنجليزية

 عّمان

 عّمان العربية 05/02/2015-01 الموارد البشرية تطبيقات في ادارة 106
 عّمان العربية 05/02/2015-01 التخطيط االستراتيجي  107
 عّمان العربية 12/02/2015-08 ضريبة الدخل والمبيعات 109

110 PMP 15/02-2/03/2015 
العربية 
 زيةواإلنجلي

 عّمان

 عّمان العربية 19/02/2015-15 التخمين العقاري 111
 عّمان العربية 26/02/2015-22 مهارات االتصال 112

 مارس / آذار
 أبو ظبي العربية 04/03/2015-01 الداخلي التدقيق أعمال في المخاطر تحليل تقنيات 113
 أبو ظبي العربية 05/03/2015-02 المالية والشؤون الموازنات في أكسل خبير 114
 أبو ظبي العربية 10/03/2015-08 الجودة إدارة في اإلستراتيجي التخطيط 115
 أبو ظبي العربية 17/03/2015-15 العمالء خدمة 116
 أبو ظبي العربية 180/03/2015-16 المستندية اإلعتمادات 117
 ظبيأبو  العربية 25/03/2015-23 الماليين المدراء لغير المالية 118

119 
 أدلة األنظمة التشغيلية لنظم المعلومات

ITIL Foundation 
 الخبر العربية 22-25/03/2015

120 
Accounts for non-accounts 

 المحاسبة لغير المحاسبين
01-03/03/2015 

العربية 
 واالنجليزية

 المنامة
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121 
 تدرب المتدربين

Trainer of trainee 

العربية  04-09/03/2015
 يزيةواالنجل

 المنامة

122 
 إدارة وهيكلة الميزانية العمومية

Balance Sheet Management and 
Structures 

العربية  10-15/03/2015
 واالنجليزية

 المنامة

123 

التخطيط االستراتيجي و اإلدارة االستراتيجية 
 للبنوك

Strategic Planning and Strategic 
Management for Banks 

لعربية ا 16-18/03/2015
 واالنجليزية

 المنامة

124 
 الترجمة القانونية

Legal Translation 
العربية  19-25/03/2015

 واالنجليزية

 المنامة

125 
 استراتيجيات اعادة الهيكلة للموارد البشرية

Strategies for the Restructuring of 
Human Resources 

العربية  26-31/03/2015
 واالنجليزية

 المنامة

 القاهرة العربية 03/03/2015-01 تنمية المهارات القيادية 126
 القاهرة العربية 05/03/2015-03 تصميم نظم التكاليف ومحاسبة تكلفة النشاط 127
 القاهرة العربية 10/03/2015-08 إدارة االزمات 128
 القاهرة العربية 120/3/2015-10 إدارة خدمة العمالء 129
 القاهرة العربية 17/03/2015-15 التسويق العقارى 130
 القاهرة العربية 19/03/2015-17 الطرق الحديثة فى إدارة المخازن 131
 القاهرة العربية 15/03/2015-22 التخطيط اإلستراتيجى 132
 القاهرة العربية 26/03/2015-24 إعداد البحوث التسويقية 133
 القاهرة العربية 31/03/2015-29 حقوق االمتياز 134
 القاهرة العربية 02/4/2015–31/03 إعداد الموازنات التخطيطية الفعالة  135
 غزة العربية 15/03/2015 اإلدارة الكفؤة للمشتريات والمخازن  136
 راس الخيمة االنجليزية 03/2015 الحوكمة 137

138 
الغش والخطأ ومسؤولية مدقق الحسابات وفقا 

 05/03/2015-01 لمعايير المراجعة والتدقيق الدولية
 الكويت العربية

 الكويت العربية 12/03/2015-08 تنمية مهارات رجال البيع والتسويق 139
 الكويت العربية 19/03/2015-15 التحليل المالي المتقدم 140
 الكويت العربية 26/03/2015-22 فن اإللقاء والتحدث والتخاطب 141
الشارقةعجمان/ العربية 03/2015 قود االداريةالعإعداد المناقصات الحكومية ومهارات  142  
 الرياض العربية 03/03/2015-01 نظام ضريبة الدخل السعودي والتطورات الزكوية 143
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 الرياض العربية 04/03/2015-02 مهارات الكتابة الفنية في عالم األعمال 144

145 
 اإلستراتيجية والبدائل التمويل إستراتيجيات

 لماليةا األزمات لمواجهة
09-11/03/2015 

 الرياض العربية

 الرياض العربية CQM 15-26/03/2015 معتمد جودة مدير 146

147 
عداد اإلحالل سياسات  والصف البديلة القيادات وا 
 .الثاني

16-18/03/2015 
 الرياض العربية

 الرياض العربية PMP 22/03–2/04/2015  المشاريع إدارة 148
 صنعاء العربية 03/2015 يادية واالشرافيةتنمية المهارات الق 149

150 
عمل وفق الاعداد تقارير التدقيق الداخلي واوراق 

 IIAمعايير 
 العربية 03/2015

 صنعاء

151 
 تطبيق ادارة الجودة الشاملة في نظم التدريب

 
 العربية 03/2015

 صنعاء

152 
 تقييم االداء في البنوك االسالمية

 العربية 03/2015 
 صنعاء

 دبي العربية 10/03/2015-08 األفكار اإلبداعية تنمية 153
 دبي العربية 12/03/2015-08 التخطيط اإلستراتيجي الذاتي  154
 دبي العربية 19/03/2015-08 اللغة اإلنجليزية 155
 دبي العربية 17/03/2015-15 التعامل مع ضغوطات العمل 156
 دبي العربية 26/03/2015-24 مهارات العرض والتقديم  157

158 
 اللغة االنجليزية

English Language(Levels) 
 عّمان االنجليزية 01-31/03/2015

159 
 ادارة المستودعات ومراقبة المخزون

Warehouse Management and 
Inventory Control 

العربية  01-05/03/2015
 واالنجليزية

 عّمان

160 
 التقديرية التخطيط والتنبؤ المالي واعداد الموازنات

Financial Planning and Budgeting 
العربية  01-05/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

 التوظيف واالستقطاب 161
Recruitment 

العربية  01-05/03/2015
 واالنجليزية

 عّمان

162 
 الترجمة القانونية المتقدمة

Advanced Legal Translation 
العربية  01-05/03/2015

 واالنجليزية

انعمّ   

163 
 المهارات القيادية وبناء فريق العمل

Leadership Skills and Teamwork 
Building 

العربية  01-02/03/2015
 واالنجليزية

 عّمان
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164 
 مهارات التفاوض مع الموردين

Negotiation Skills with Suppliers 
العربية  08-12/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

 ادارة ضغوط العمل 165
Work Stress Management 

العربية  08-12/03/2015
 واالنجليزية

 عّمان

166 
 المحاسبة الضريبية

Tax Accounting 
العربية  08-12/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

167 
Primavera 08-12/03/2015  العربية

 واالنجليزية

 عّمان

 تخطيط المسار الوظيفي 168
Career Path Planning 

بية العر  08-11/03/2015
 واالنجليزية

 عّمان

169 
 التسويق الدولي

International Marketing 
العربية  08-12/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

170 
 مهارات العرض والتقديم

Presentation Skills 
العربية  08-09/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

 مهارات تنظيم وادارة االجتماعات 171
Meeting Management Skills 

العربية  15-19/03/2015
 واالنجليزية

 عّمان

172 
 الترجمة الفورية والتتابعية

Simultaneous & Consecutive 
Interpretation 

العربية  15-26/03/2015
 واالنجليزية

 عّمان

173 
 استراتيجيات التسويق

Marketing Strategies 
العربية  15-19/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

174 
 دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حقيبة ادوات

SME’s Toolbox 
العربية  15-19/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

175 
 كتابة الرسائل والتقارير

Business Writing Skills 
العربية  15-19/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

176 
 عمليات التخليص

Clearance Process 
العربية  22-26/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

177 
 المحاسبة االبداعية

Creative Accounting 
العربية  22-26/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

178 
 ادارة مخاطر المشاريع

Project Risk Management 
العربية  22/03-2/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

179 
 التدريب والتطوير

Training and Development 
العربية  22-26/03/2015

 واالنجليزية

 عّمان

 عّمانالعربية  23/03/2015-22 التخطيط االستراتيجي 180
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Strategic Planning واالنجليزية 

181 CISA 01-19/03/2015  عّمان العربية 
 عّمان العربية  SPSS 01-05/03/2015التحليل االحصائي باستخدام برمجية  182

  Excelذكاء األعمال باستخدام  183
Business Intelligence using Excel  

 عّمان العربية  08-12/03/2015

 عّمان العربية  19/03/2015-15 االرشفة االلكترونية 184
 عّمان العربية  19/03/2015-15 باستخدام الحاسب االليالتحليل المالي  185
 عّمان العربية  26/03/2015-22 تنمية المهارت القيادية واالشرافية 186
 عّمان العربية  26/03/2015-22 المحاسبينالمحاسبة لغير  187
 عّمان العربية  2/04/2015-29/03 )وفقا آلخر التعديالت( معايير المحاسبة الدولية 188

 ابريل / نيسان
 أبو ظبي العربية 7/04/2015-5 وتطبيقاتها الحكومية المحاسبة 189

190 
 واألجهزة الدوائر في الخدمة وتميز األداء تطوير
 ةالحكومي

06-09/04/2015 
 أبو ظبي العربية

 الدولية المعايير وفق الختامية الحسابات إعداد 191
 العام للقطاع

 أبو ظبي العربية 12-15/04/2015

 أبو ظبي العربية 16/04/2015-13 البشرية الموارد إلدارة اإلستراتيجي التخطيط 192

 أبو ظبي العربية 22/04/2015-20 والمبيعات التسويق إلدارة الفعالة اإلدارة 193
 أبو ظبي العربية 30/04/2015-27 إدارة النقد 194
 الخبر العربية 22/04/2015-21 التحليل المالي 195

196 
 اساسيات العمليات المصرفية االسالمية

Fundamentals of Islamic banking 
operations 

05-08/04/2015 
العربية 
 واالنجليزية

 المنامة

197 
 السالمة في موقع العمل اساسيات

The basics of safety at work site 09-13/04/2015 
العربية 
 واالنجليزية

 المنامة

198 
 فهرسة وادارة الوثائق

Indexing and document management 
14-21/04/2015 

العربية 
 واالنجليزية

 المنامة

199 
 عرض وكتابة التقارير مهارات

Presentation & Report Writing Skills 
22-27/04/2015 

العربية 
 واالنجليزية

 المنامة

200 
 مهارات اعداد وكتابة التقارير للصحفيين

Skills and preparing and writing 28-29/04/2015 
العربية 
 واالنجليزية

 المنامة
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reports for journalists 
ةالقاهر  العربية 08/04/2015-05 طرق إعداد الخطط التسويقية 201  

 القاهرة العربية 09/04/2015-07 إعداد الحقائب التدريبية 202
 القاهرة العربية 21/04/2015-19 االضرائب على الدخل والمبيعات وتطبيقاته 203
 القاهرة العربية 23/04/2015-21 تطبيقات على قانون التأمينات اإلجتماعية 204
 القاهرة العربية 29/04/2015-26 يم المشروعاتيدراسة الجدوى وتق 205
 القاهرة العربية 30/04/2015-28 تبسيط اإلجراءات اإلدارية 206
 غزة العربية 13/04/2015 الموازنات التقديرية  207

208 
إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية

 والتعديالت الحديثة عليها
 راس الخيمة االنجليزية 04/2015

 الكويت العربية 09/04/2015-05 قطاع التعليم إدارة الجودة الشاملة في 209
 الكويت العربية 16/04/2015-12 دراسة الجدوى االقتصادية إعدادمهارات  210
 الكويت العربية 23/04/2015-19 المفهوم والتطبيق الملكية الفكرية 211
 الكويت العربية 29/04/2015-26 المحاسبة لغير المحاسبين 212
 الكويت العربية 28/04/2015-26 ليف المتقدمةمحاسبة التكا 213
 الرياض العربية 07/04/2015-05 معايير التدقيق الداخلي وآخر المستجدات عليها 214
 الرياض العربية 07/04/2015-05 محاسبة التكاليف اإلنتاجية 215

216 
المشتريات الخاصة واإلستيراد والتخليص 

 لدوليةالجمركي وشروط التسليم في التجارة ا
 العربية 12-14/04/2015

 الرياض

 الرياض العربية 14/04/2015-12 إدارة التوريد واإلمداد اللوجستي للمشروعات 217

218 
 والتدقيق المعلومات لنظم التشغيلية األنظمة أدلة

  ITIL Foundation  عليها
 الرياض العربية 19-22/04/2015

 الرياض العربية 29/04/2015-26 الشهادة المتقدمة في القيادة 219

220 
االخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وفنيات 

 جتهالمعا
 العربية 04/2015

 صنعاء

 صنعاء العربية 04/2015 المهارات القيادية للقيادات النسائية 221
 صنعاء العربية 04/2015 االتفاقيات الدولية واالعتمادات المستندية 222
 دبي العربية 07/04/2015-05 ل التعامل مع ضغوطات العم 223
 دبي العربية 21/04/2015-12 مقيم داخلي معتمد  224
 دبي العربية 21/04/2015-19 لمشاركة في جوائز التميزلإعداد الملف الشخصي  225
عداد التقارير   226  دبي العربية 23/04/2015-19 طباعة وا 
لعربيةا 6Sigma 21-23/04/2015ادارة الحيود السداسي  227  دبي 
 دبي العربية 30/04/2015-28 لغة الجسد   228
229 SPSS 05-09/4/2015 عّمان العربية 
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 عّمان العربية 16/4/2015-12 التسويق االلكتروني و التواصل االجتماعي 230

231 Creative Thinking 19-23/4/2015 عّمان العربية 

232 Advanced Excel-2010 26-30/4/2015 ةالعربي  عّمان 

233 PMP 26/4-11/5/2015 عّمان العربية 

234 
 اللغة االنجليزية

English Language(Levels) 
 عّمان االنجليزية 01-30/04/2015

235 
 مهارات االتصال والتواصل لمديري المكاتب

Communication Skills for Office 
Managers 

العربية  05-09/04/2015
 واالنجليزية

 عّمان

236 
 ترجمة االداريةال

Managerial Translation 
العربية  05-09/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

237 
 دراسة الجدوى االقتصادية

Economic Feasibility Studies 
العربية  05-09/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

238 
 مهارات التفاوض

Negotiation Skills 
العربية  05-06/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

239 
 اعداد وادارة العقود

Preparing and Managing Contracts 
العربية  12-16/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

240 
 التدقيق الداخلي

Internal Audit 
العربية  12-16/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

241 
Project Management Office (PMO) 12-16/04/2015  العربية

 واالنجليزية

 عّمان

242 
  لتحفيز والدافعيةا

Motivation 
العربية  12-16/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

243 
 الترجمة العلمية

Scientific Translation 
العربية  12-16/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

244 
 سلوك المستهلك

Consumer Behavior 
العربية  12-16/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

245 
 يكيتخدمة العمالء وفن االت

Customer Service and Business 
Etiquette 

العربية  12-13/04/2015
 واالنجليزية

 عّمان

246 
 ادارة المناقصات والعطاءات

Management of Tenders and Bids 
العربية  19-23/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

247 
 االرشفة االلكترونية الحديثة

Electronic Archiving 
لعربية ا 19-23/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان
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248 
 تدقيق نظم المعلومات

IT Audit 
العربية  19-23/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

 إعادة هندسة العمليات )الهندرة( 249
Business Process Reengineering (BPR) 

العربية  19-23/04/2015
 واالنجليزية

 عّمان

250 
 سياسات واجراءات الموارد البشرية

HR Policies and Procedures 
العربية  19-23/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

251 
 ادارة المبيعات

Sales Management 
العربية  19-23/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

 الذكاء العاطفي 252
Emotional Intelligence  

العربية  19-20/04/2015
 واالنجليزية

 عّمان

253 
 جليزيةالطباعة باللغتين العربية واالن

Typing Skills   
( Arabic – English) 

العربية  26-30/04/2015
 واالنجليزية

 عّمان

254 
 الترجمة الصحفية

Journalistic Translation 
العربية  26-30/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

255 
 التسويق الصيدالني

Pharmaceutical Marketing 
العربية  26-30/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

256 
 اخالقيات العمل

Work Ethics 
العربية  26-27/04/2015

 واالنجليزية

 عّمان

 مايو / أيار
257 

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير
IPSAS 

 العربية 03-07/05/2015
 أبو ظبي

 أبو ظبي العربية 07/05/2015-05 واإلحتيال والتزييف التزوير كشف 258
 أبو ظبي العربية 13/05/2015-10 الشاملة الجودة إدارة أدوات 259

260 
 الموارد تطوير في التنفيذية السكرتاريا دور

 21/05/2015-18 البشرية
 أبو ظبي العربية

عداد المالية اإلدارة منهجيات 261  أبو ظبي العربية 28/05/2015-25 المالية القوائم وتحليل وا 

 الخبر العربية 26/05/2015-25 البشرية الموارد إدارة في الحديثة االستراتيجيات 262

263 
 خبير الملكية الفكرية

Intellectual property expert 
03-06/05/2015 

العربية 
 واالنجليزية

 المنامة

264 
 استراتيجيات التسويق في شركات التأمين

Marketing strategies in insurance 
companies 

06-12/05/2015 
العربية 
 واالنجليزية

 منامةال
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265 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطةتنمية 

SME’s Growth and Development 
13-18/05/2015 

العربية 
 واالنجليزية

 المنامة

266 
 رجال البيع والتسويقالمهنية لمهارات ال

Professional Skills for Marketing and 
Salesmen 

19-24/05/2015 
العربية 
 واالنجليزية

 المنامة

267 
 اتيجيات ادارة  المشتريات الدوليةاستر 

International procurement 
management strategies 

25-27/05/2015 
العربية 
 واالنجليزية

 المنامة

 القاهرة العربية 07/05/2015-03 إدارة الموارد البشرية 268

 القاهرة العربية 07/05/2015-05 إعداد الحقائب التدريبية 269

 القاهرة العربية 13/05/2015-10 الية المتقدمةالمحاسبة الم 270

 القاهرة العربية 14/05/2015-12 تقييم االوصول العقارية 271

 القاهرة العربية 20/05/2015-17 استراتيجيات التسويق 272

 القاهرة العربية 21/05/2015-19 مهارات البيع واإلقناع باحترافية 273

عداد الموازنا 274  القاهرة العربية 27/05/2015-24 ت التقديريةإدارة النقد وا 

 القاهرة العربية 28/05/2015-26 صناعة التغيير 275

 غزة العربية 11/05/2015 التدقيق الداخلي  276

 راس الخيمة العربية 05/2015 أساسيات المحاسبة  277

 الكويت العربية 07/05/2015-03 إعداد خبير مالي 278

279  IT Audit  ق أنظمة المعلوماتتدقي  الكويت العربية 10-14/05/2015 

إلى مشاريع عمل الريادية تحويل األفكار 280  الكويت العربية 21-25/05/2015 

281 
)التدقيق( الدولية والتعديالت  ةمعايير المراجع
 الحديثه عليها

24-28/05/2015 
 الكويت العربية

282 
د المحاسبة الحكومية والتخطيط المالي واعدا

 الموازنات
05/2015 

 عجمان/الشارقة العربية

 الرياض العربية 06/05/2015-04 تطوير منظومة المبيعات والتسويق 283

 الرياض العربية 13/05/2015-11 المحاسبة المالية المتقدمة 284

دارة االحتيال 285 المالي اإلبالغ على وأثرها األرباح وا   الرياض العربية 11-13/05/2015 

286 
المهارات االحترافية لمديري المكاتب والسكرتاريا 

 االحترافية
18-20/05/2015 

 الرياض العربية
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عداد المسار الوظيفي 287  الرياض العربية 27/05/2015-25 صياغة الوصف الوظيفي وا 

288 
 المناقصات لعروض والفني المالي التقييم مهارات
عداد الفنية اللجان تقارير وا   

25-27/05/2015 
لعربيةا  الرياض 

289 
البرنامج الشامل في التخطيط والتحليل المالي 

 واعداد الموازنات المستندة للتخطيط االستراتيجي
 العربية 05/2015

 صنعاء

 صنعاء العربية 05/2015 التخطيط االستراتيجي والتشغيلي لقيادات الصف الثاني 290

البنوك المعايير الدولية الحديثة للتدقيق والرقابة في 291  صنعاء العربية 05/2015 

292 
االساليب الحديثة في التخطيط والتحليل المالي 

 للقوائم المالية 
 العربية 05/2015

 صنعاء

 دبي العربية 07/05/2015-03 مفاهيم الجودة  293

 دبي العربية 12/05/2015-10 التعامل مع ضغوطات العمل  294

بيةالعر  14/05/2015-10 لغة اإلشارة  295  دبي 

 دبي العربية 21/05/2015-19 حقوق اإلنسان 296

 دبي العربية 21/05/2015-19 الصحة والسالمة المهنية  296

 دبي العربية 28/05/2015-24 التخطيط اإلستراتيجي الذاتي   297

 عّمان العربية 07/5/2015-03 التدفق النقدي وادارة الودائع 298

التدقيق الداخلي تخطيط وادارة مهام دائرة 299  عّمان العربية 10-14/5/2015 

الموارد البشرية تطبيقات في ادارة 300  عّمان العربية 17-21/5/2015 

 عّمان العربية 28/5/2015-24 ادارة الوقت والتفويض الفَعال ومواجهة الضغوط 301

 عّمان العربية 28/5/2015-24 المحاسبة لغير المحاسبين 302

303 Program Management Fundamentals 
(PMF) 

العربية  03-07/05/2015
 واالنجليزية

 عّمان

304 
 التشريعات العمالية

Labor Legislations 
العربية  03-05/05/2015

 واالنجليزية

 عّمان

305 
 ووسائل التواصل االجتماعي التسويق االلكتروني

E-Marketing and Social Media 
العربية  03-07/05/2015

 جليزيةواالن

 عّمان

 يونيو / حزيران
 أبو ظبي العربية 04/06/2015-01 عليها الحديثة والتعديالت الدولية التدقيق معايير 306

 أبو ظبي العربية 04/06/2015-02 وأساليبه العمل نظم وتطوير اإلجراءات تبسيط 307
 أبو ظبي العربية 09/06/2015-07 اإلنحرافات وتحليل الموازنات تنفيذ ومراقبة إعداد 308
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دارة حفظ 309  أبو ظبي العربية 10/06/2015-08 واألرشفة والملفات الوثائق وفهرسة وا 
 أبو ظبي العربية 17/06/2015-14 اإلدارية المحاسبة 310

  مهارات العرض 311
Presentation skills 

العربية  01-03/06/2015
 واالنجليزية

 المنامة

312 
 المراسم والبروتوكوالت –ة العالقات العامة الدولي

International Public Relations - 
ceremonies and protocols 

العربية  04-08/06/2015
 واالنجليزية

 المنامة

 غزة العربية  10/06/2015 إدارة المشاريع  313

 جدة العربية  PMP  01-06/06/2015    مدير مشاريع محترف 314

 راس الخيمة االنجليزية 06/2015 ية في االعمالاساسيات اللغة اإلنجليز  315

316 
عداد التقارير المالية  إقفال الحسابات الحكومية وا 

 والحساب الختامي
 عجمان/الشارقة العربية  06/2015

 الرياض العربية 03/06/2015-01 إحتراف إتخاذ القرارات المالية 317
 الرياض العربية 09/06/2015-07 توقع و إدارة األزمات المالية  318
 الرياض العربية 17/06/2015-14 المالية لغير الماليين 319

320 
منظومة إدارة الموارد البشرية ودورها في التطوير 

 المؤسسي
 الرياض العربية 14-16/06/2015

 دبي العربية 04/06/2015-02 لغة الجسد 321
 دبي العربية 09/06/2015-07 التعامل مع ضغوطات العمل 322

لمشاركة في جوائز لإعداد الملف الشخصي  323
 التميز

 دبي العربية 07-11/06/2015

 دبي العربية 09/06/2015-07 تحويل األفكار اإلبداعية 324
 دبي العربية 16/06/2015-14 الصحة والسالمة المهنية 325
عداد التقارير 326  دبي العربية 18/06/2015-14 طباعة وا 
 عّمان العربية 04/6/2015-31/5 المبيعاتضريبة الدخل و  327

328 Microsoft PowerPoint 07-10/6/2015 عّمان العربية 

329 Business Writing 07-11/6/2015 عّمان العربية 

 عّمان العربية 18/6/2015-14 محاسبة متقدمة 330


