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2017/01/072017/08/0824160المستوى التمهيدي األول لألطفال
تفسير القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

IFRS المالية
2017/02/072017/05/0720250

2017/02/072017/08/0815160المستوى التمهيدي األول
2017/02/072017/08/0815160دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي األول

2017/02/072017/08/0824160المستوى األساسي األول 
2017/02/072017/08/0818160المستوى التمهيدي الثاني

Program Management Fundamental2017/02/072017/06/0718250
الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانوني في 

"JCPA" األردن
2017/03/072017/03/073500

الدورة التأهيلية لشهادة خبير معايير المحاسبة الدولية إلعداد 
"IFRS Expert" التقارير المالية

2017/03/072017/03/0720600

2017/03/072017/09/0824160المستوى التمهيدي الرابع 
2017/03/072017/09/0824160المستوى األساسي الثاني 
2017/03/072017/09/0824160المستوى األساسي الثالث 

2017/06/072017/21/0915160المستوى المتقدم الثالث  لألطفال
2017/08/072017/15/0824160المستوى التمهيدي الثالث  لألطفال

2017/08/072017/13/0930160المستوى التمهيدي األول
2017/08/072017/13/093160دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي األول

2017/09/072017/11/0718350دورة األسماء التجارية 
"IACPA" 2017/09/072017/09/0720600الدورة التأهيلية لشهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد

2017/09/072017/11/0720150تطبيقات عملية على محاسبة التكاليف
2017/09/072017/13/0724250مبادئ في تكنولوجيا الحوسبة السحابية

2017/09/072017/20/0730350الحيود السداسي
2017/09/072017/20/0815500 برنامج ادارة الموارد البشرية 

2017/09/072017/15/0815200المستوى المتوسط الثالث
2017/09/072017/13/0715200اكسل متقدم

2017/09/072017/13/0715250التدريب والتطوير 
2017/09/072017/12/0730250مدخل إلى إدارة الموارد البشرية 

2017/09/072017/13/0715250الترجمة الصحفية 
2017/09/072017/03/0815550إدارة المشاريع االحترافية 

2017/09/072017/30/0724125اللغة اإلنجليزية / مستويات 
2017/09/072017/13/0724250المحاسبة لغير المحاسبين

2017/12/072017/12/071670مقدمة الى نظام إدارة الجودة 
2017/15/072017/24/0820160المستوى المتوسط الثالث لألطفال



2017/15/072017/15/071570المرافق والسالمة 
2017/16/072017/20/0715300مهارات الكتابة القانونية

2017/16/072017/19/0714250أساسيات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
2017/16/072017/03/0816850برنامج مدير جودة متخصص

2017/16/072017/20/0720250إدارة تقييم األداء 
2017/16/072017/19/0715250الهياكل التنظيمية 

2017/16/072017/20/0715250االبحاث التسويقية 
2017/16/072017/20/0715250الترجمة العملية 

2017/16/072017/20/0718250الترجمة التحريرية
2017/16/072017/20/0720250معايير المحاسبة واإلبالغ المالي 

2017/16/072017/20/0716250مبادئ إدارة النقل واالمداد 
2017/16/072017/27/0732350تدريب المدربين"

2017/22/072017/27/073250تطبيقات المحاسبة العملية 
70-2017/22/072017/22/07المعدات 

350-2017/23/072017/27/07الفرنشايز ما لك وما عليك 
350-2017/23/072017/25/07دعم التطور اإلقتصادي والتقني في الملكية الفكرية

250-2017/23/072017/26/07أساسيات التدقيق الداخلي وإعداد السياسات 
300-2017/23/072017/27/07اساسيات معايير المحاسبة الدولية وكيفية تطبيقها

250-2017/23/072017/23/07  التسويق اإللكتروني المتقدم
2017/23/072017/27/0724300التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعي

2017/23/072017/20/0736250إدارة التسويق 
2017/23/072017/27/073250التحليل المالي باستخدام الحاسوب 

2017/23/072017/23/0720250إدارة سلسلة التزويد 
2017/26/072017/26/07370المشتريات والمخزون 

ISO 27001 Foundation2017/30/072017/31/0716400
ISO 27001 Lead Auditor2017/30/072017/03/0840850

2017/30/072017/03/0820300معايير المحاسبة الدولية )وفقاً آلخر التعديالت(
2017/30/072017/03/0815250التحليل والوصف الوظيفي 

2017/30/072017/03/0815250مبادئ الترجمة القانونية 
2017/30/072017/10/0825300طريق طالل أبو غزاله للنجاح 

 SPSS 2017/30/072017/03/0815150التحليل االحصائي باستخدام
2017/01/082017/03/0820350دعم اإلبتكار في الملكية الفكرية

2017/05/082017/12/0830500تدريب المدربين
2017/05/082017/13/0918160المستوى التمهيدي األول  لألطفال

2017/05/082017/05/08370الموظفين 
الدورة التأهيلية لشهادة محاسب إداري دولي عربي معتمد 

"IACMA"
2017/06/082017/06/08120600

 Ms Excel 2017/06/082017/09/0816250التحليل المالي باستخدام أوراق العمل
)PMP( 2017/06/082017/17/0840550إدارة المشاريع



2017/06/082017/10/0815250إدارة التعويضات 
2017/06/082017/10/0815250البيع الشخصي 

2017/06/082017/10/0815250الترجمة القانونية للعقود واالتفاقيات
2017/06/082017/10/0815250تطبيقات محاسبية باللغة االنجليزية

2017/06/082017/16/0825300االدارة االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية
2017/06/082017/10/0815250مبادئ وأسس السكرتاريا وإدارة المكاتب

2017/06/082017/10/0815250إدارة و تنظيم عملية الشراء 
2017/06/082017/10/0815250وسائل التواصل االجتماعي 

2017/06/082017/10/0815150اكسل متقدم 2010
2017/09/082017/09/08370المؤسسة 

2017/13/082017/16/0816250القوائم المالية واالفصاحات
2017/13/082017/17/0820250ادارة سلسلة التزويد

285-2017/13/082017/15/08امتحان مدير جودة متخصص
2017/13/082017/17/0820300تطبيقات في ضريبة الدخل وضريبة المبيعات

2017/13/082017/17/0815250التحفيز والدافعية 
2017/13/082017/17/0815250تسويق الخدمات 

2017/13/082017/17/0815250التطبيقات العملية في محاسبة التكاليف
2017/13/082017/12/0820300تخطيط وجدولة المشاريع وتطبيقها على برمجية 

2017/13/082017/17/0815250المهارات اإلدارية والسلوكية في مجال السكرتاريا 
2017/13/082017/17/0815250العمليات الشرائية الدولية 

2017/13/082017/06/0930125اللغة اإلنجليزية / مستويات 
2017/13/082017/17/0815250دراسة الجدوى االقتصادية

2017/19/082017/21/0820400دورة الفحص الموضوعي للعالمات والفحص التجاري
2017/19/082017/19/08370خدمة العمالء 

2017/20/082017/23/0816250إعداد القوائم المالية الموحدة
2017/20/082017/22/0812150تطبيقات عملية على الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر واالستجابة لها

ISO 9001 Foundation2017/20/082017/21/0816400
ISO 9001 Lead Auditor2017/20/082017/24/0840850

2017/20/082017/26/0924160المستوى التمهيدي الثاني
2017/20/082017/26/0924160دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي األول

2017/20/082017/26/0918160المستوى التمهيدي الثاني  لألطفال
2017/20/082017/06/0924160المستوى األساسي الثاني
2017/20/082017/06/0924160المستوى التمهيدي الثالث

2017/20/082017/24/0820300التخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية
2017/20/082017/31/0830350الترجمة الفورية والتتابعية 

2017/20/082017/31/0825300طريق طالل أبو غزاله للنجاح 
2017/21/082017/07/0924160المستوى األساسي األول 
2017/21/082017/07/0924160المستوى األساسي الثالث
2017/21/082017/07/0924160المستوى األساسي الرابع 



2017/23/082017/23/08370"تطوير طرق العمل 
2017/26/082017/04/1018160المستوى التمهيدي الرابع  لألطفال

2017/27/082017/30/0816250إعداد وعرض القوائم المالية 
2017/27/082017/31/0820300المهارات المتقدمة في القيادة

2017/27/082017/31/0820300كتابة التقارير باحترافية
2017/27/082017/31/0815250سياسات وإجراءات الموارد البشرية 

2017/27/082017/31/0815250التسويق الدولي
2017/27/082017/31/0815250التخطيط والتنبؤ المالي وإعداد الموازنات التقديرية

MS Project 20132017/27/082017/31/0815250
2017/27/082017/31/0820300المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 

2017/27/082017/31/0815250ادارة المكاتب المالية المتقدمة
2017/27/082017/27/0815250إدارة المستودعات ومراقبة المخزون 

2017/27/082017/05/1030200المستوى المتقدم األول 
2017/02/092017/12/1018160المستوى المتقدم األول  لألطفال

"CIMA" 2017/03/092017/03/0980700الدورة التأهيلية لشهادة التمويل اإلسالمي
2017/03/092017/16/1024160دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي األول

2017/03/092017/07/0920300المحاسبة لغير المحاسبين
2017/03/092017/07/0915250التشريعات العمالية 

2017/04/092017/11/1024160المستوى التمهيدي األول
2017/05/092017/07/0920400دورة الفحص الشكلي لبراءات اإلختراع

x2017/07/092017/13/0715250مبادئ الترجمة 
2017/09/092017/17/1018160المستوى التمهيدي األول  لألطفال

2017/10/092017/14/0920250مهارات الكتابة اإلدارية والتقنية
إجراءات التدقيق وفقاً لدليل التدقيق والمنشآت الصغيرة 

ISAS For SMEsومتوسطة الحجم
2017/10/092017/13/0916250

2017/10/092017/13/0916250معايير المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها
2017/10/092017/14/0920300منظومة التأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي

2017/10/092017/14/0915250الترجمة القانونية المتقدمة 
2017/10/092017/18/0920300استراتيجيات التسويق والتسويق االلكتروني

2017/10/092017/14/0915250إدارة المكاتب االلكترونية
2017/10/092017/21/0925300طريق طالل أبو غزاله للنجاح 

2017/17/092017/24/0920300المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 )األدوات المالية( 
2017/17/092017/20/0916250المحاسبة لغير المحاسبين

2017/17/092017/21/0920250 األرشفة اإللكترونية
2017/17/092017/20/0920300مهارات االتصال والتواصل

2017/17/092017/20/0912250"تخطيط المسار الوظيفي 
2017/17/092017/21/0915250الترجمة اإلدارية 

2017/17/092017/22/0915250مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل 
2017/19/092017/14/0915250التوظيف واالستقطاب



2017/24/092017/27/0916250محاسبة التكاليف
2017/24/092017/28/0920250التسويق اإللكتروني المتقدم

2017/24/092017/28/0920250إستراتيجيات ومهارات ادارة الوقت
2017/24/092017/28/0912200اعداد وتحليل القوائم المالية
2017/24/092017/15/1030125اللغة اإلنجليزية / مستويات 
2017/24/092017/25/1045550إدارة المشاريع االحترافية 

2017/25/092017/01/1124160المستوى التمهيدي الثاني
2017/25/092017/01/1124160دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي الثاني

2017/26/092017/28/0915200صياغة ومفاوضات عقود التراخيص
2017/30/092017/30/096100السيطرة على العمليات : إدارة العينات 

الدورة التأهيلية لشهادة محاسب دولي عربي قانوني 
"IACPA"معتمد

2017/01/102017/01/10160600

2017/01/102017/04/1016250تحليل مالي متقدم 
2017/01/102017/07/1124160المستوى التمهيدي األول

2017/01/102017/05/1020300االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
2017/01/102017/05/1020300إدارة االمداد والتزويد

2017/01/102017/05/1015250التدريب والتطوير 
2017/01/102017/05/1015250استراتيجيات التسويق"

2017/01/102017/05/1015250الترجمة الصحفية 
2017/01/102017/05/1015250تطبيقات عملية في المحاسبة الضريبية

2017/01/102017/12/1030350إدارة مخاطر العمليات
2017/01/102017/12/1030350اإلدارة الفعالة

2017/01/102017/05/1015250مهارات تنظيم االجتماعات ومتابعة تنفيذها 
2017/01/102017/05/1015250مهارات التفاوض مع الموردين 

2017/02/102017/15/1124160 دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي األول
2017/04/102017/04/10370الوثائق والسجالت )الجزء األول(
2017/07/102017/14/1118160المستوى التمهيدي األول  لألطفال
2017/07/102017/04/1118160المستوى التمهيدي الثاني  لألطفال
2017/07/102017/07/10370الوثائق والسجالت )الجزء الثاني(

2017/08/102017/11/1016250التدقيق الداخلي 
2017/08/102017/04/1124160المستوى التمهيدي الثالث 
2017/08/102017/04/1124160المستوى التمهيدي الرابع
2017/08/102017/04/1124160المستوى األساسي الثالث

2017/08/102017/12/1020300الترجمة القانونية
2017/08/102017/12/1015250إدارة تقييم األداء 

2017/08/102017/12/1015250إدارة العالمات التجارية
2017/08/102017/12/1015250الترجمة العملية 

2017/08/102017/12/1015250المحاسبة االبداعية واالحتيال في البيانات المالية
2017/08/102017/12/1015250مهارات إعداد وكتابة التقارير والرسائل اإلدارية



2017/08/102017/12/1015250عمليات التخليص 
2017/09/102017/15/1124160المستوى األساسي الثاني 
2017/09/102017/15/1124160المستوى األساسي الرابع 
2017/09/102017/15/1130200المستوى المتوسط األول 

2017/09/102017/02/1115250إدارة المبيعات
2017/14/102017/22/1124160المستوى األساسي األول

2017/14/102017/14/10370إدارة البرامج المعلوماتية ) كمبيوتر(
2017/15/102017/19/1020500برنامج دورة تعريفية في الملكية الفكرية

2017/15/102017/18/1016250إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية
2017/15/102017/02/1160850برنامج مدير جودة متخصص

2017/15/102017/22/1130200المستوى المتقدم الثاني 
2017/15/102017/19/1020300تخطيط وإدارة مهام دائرة التدقيق الداخلي

2017/15/102017/19/1015250إدارة المشاريع المكتبية
2017/15/102017/26/1030350تدريب المدربين

2017/15/102017/19/1015150اكسل متقدم 2010
2017/17/102017/21/1020350دورة ادارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2017/18/102017/18/10370إدارة األخطاء في العمل 
2017/22/102017/25/1016250المالية لغير الماليين

2017/22/102017/26/1020250ادارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
ISO 9001 Foundation2017/22/102017/23/1016400

ISO 9001 Lead Auditor2017/22/102017/26/1040850
2017/22/102017/26/1020300دراسة الجدوى االقتصادية

2017/22/102017/26/1015250سلوك المستهلك
2017/22/102017/26/1015250التطبيقات العملية لمعايير التدقيق الدولية

2017/22/102017/02/1125300المهارات الشخصية واإلدارية
2017/22/102017/26/1015250مهارات االتصال لمديري المكاتب

2017/22/102017/26/1015250دليل المصطلحات التجارية الدولية - االنكوترمز 2010  
2017/22/102017/26/1015250المحاسبة لغير المحاسبين

2017/22/102017/02/1125300طريق طالل أبو غزاله للنجاح 
2017/28/102017/28/10370السيطرة على العمليات : مقدمة عن ضبط الجودة 

2017/29/102017/02/1120300تطبيقات عملية على تقنيات تحليل المخاطر في التدقيق
ITIL  2017/29/102017/02/1120350دورة ادارة نظم المعلومات - وفق المنهج البريطاني

2017/29/102017/02/1120300تنمية المهارات اإلدارية واالشرافية
2017/29/102017/02/1115250 التدقيق الداخلي وفق المعايير األمريكية

2017/29/102017/02/1115250االرشفة االلكترونية الحديثة
2017/29/102017/02/1115250إعداد وإدارة العقود 

2017/01/112017/01/11370السيطرة على العمليات : ضبط الجدوة الكمية 
2017/04/112017/12/1218160المستوى التمهيدي األول  لألطفال

2017/05/112017/09/1150500التحكيم في منازعات أسماء النطاق 



2017/05/112017/09/1120300العمليات المصرفية المحلية
2017/05/112017/09/1120300إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

2017/05/112017/09/1120300تخطيط المسار الوظيفي
2017/05/112017/26/1130125اللغة اإلنجليزية / مستويات 

2017/06/112017/13/1224160المستوى التمهيدي األول
2017/06/112017/13/1224160دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي األول 

2017/11/112017/18/1130500تدريب المدربين
2017/12/112017/15/1116250محاسبة المصارف )البنوك( 

2017/12/112017/15/1116250التحليل المالي وتقييم الشركات
2017/12/112017/16/1120300المهارات المتقدمة في القيادة

2017/12/112017/30/1160500 برنامج ادارة الموارد البشرية 
285-2017/12/112017/14/11امتحان مدير جودة متخصص

2017/12/112017/16/1120300االعتمادات المستندية
2017/12/112017/16/1115250التحفيز والدافعية 

2017/12/112017/23/1130350الترجمة الفورية والتتابعية 
2017/12/112017/16/1115250ادارة هندسة العمليات

2017/12/112017/16/1115250الطباعة باللغتين العربية واالنجليزية
2017/12/112017/23/1125300طريق طالل أبو غزاله للنجاح 

2017/13/112017/20/1224160المستوى التمهيدي الثالث
2017/13/112017/20/1224160 دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي الثالث              

2017/15/112017/15/11370التقييم : التدقيق والمراجعة
2017/19/112017/22/1116250ضريبة الدخل والمبيعات وتطبيقاتها من الناحية المحاسبية 

2017/19/112017/30/1140450إدارة المشاريع اإلحترافية
2017/19/112017/26/1224160المستوى التمهيدي الثاني

2017/19/112017/23/1120300التخطيط االستراتيجي
2017/19/112017/23/1115250سياسات وإجراءات الموارد البشرية 

Program Management  Fundamental2017/19/112017/23/1115250
2017/21/112017/27/1224160دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي الثاني

2017/25/112018/13/0118160المستوى التمهيدي الثاني  لألطفال
2017/25/112018/13/0118160المستوى التمهيدي الثالث  لألطفال

2017/25/112017/25/11370التقييم : نظم تقييم الجدوة الخارجية 
2017/26/112017/30/1120250اساليب التسويق الفعال

2017/26/112018/13/0124160المستوى التمهيدي الرابع
2017/26/112018/13/0124160المستوى األساسي األول

2017/26/112018/13/0124160المستوى األساسي الرابع 
2017/26/112017/29/1115300الذكاء العاطفي

2017/27/112018/14/0124160المستوى األساسي الثالث
2017/27/112018/14/0130200المستوى المتوسط الثاني

2017/29/112017/29/11370التقييم : المعايير واالعتمادية



2017/02/122018/10/0118160المستوى التمهيدي األول  لألطفال
2017/03/122017/07/1220300اعداد الموازنات ومراقبة التكاليف

2017/03/122017/07/1220250التأهيل إلمتحان إدارة المشاريع اإلحترافية
2017/03/122018/10/0124160المستوى التمهيدي األول
2017/03/122018/09/0130200المستوى المتقدم الثالث 

2017/03/122017/07/1215250التشريعات العمالية 
2017/03/122017/07/1215250التسويق االلكتروني 

2017/03/122017/08/1215250التطبيقات العملية في تدقيق نظم المعلومات"
2017/03/122017/07/1215250إدارة المناقصات والعطاءات 
2017/03/122017/24/1230125اللغة اإلنجليزية / مستويات 

 SPSS 2017/03/122017/07/1215150التحليل االحصائي باستخدام
2017/04/122017/04/1215250التشريعات العمالية 

2017/04/122018/10/0124160دورة رجال األعمال المستوى التمهيدي األول
2017/04/122018/10/0124160المستوى األساسي الثاني

2017/10/122017/13/1216250محاسبة ضريبة الدخل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
2017/10/122017/14/1220300تحديد االحتياجات التدريبية

2017/10/122017/14/1215250التسويق الصيدالني
2017/10/122017/14/1215150اكسل متقدم 2010

2017/12/122017/12/1314350دور الملكية الفكرية في التنمية اإلقتصادية
2017/17/122017/20/1216250دراسات الجدوى اإلقتصادية و خطط المشاريع

2017/17/122017/21/1220250ادارة المشاريع الصغيرة
2017/17/122017/21/1215200اكسل متقدم

2017/17/122017/21/1215250وسائل التواصل االجتماعي 
2017/17/122017/21/1215250دراسة الجدوى االقتصادية"

2017/23/122018/31/0118160المستوى التمهيدي الثاني  لألطفال
2017/24/122017/26/1220400دورة الفحص الموضوعي لبراءات اإلختراع

2017/24/122017/28/1216250إدارة النقد وإعداد الموازنات التقديرية
2017/24/122018/03/0132360خبير ضريبي

2017/30/122017/30/12370مقدمة عن الممارسات المخبرية السريرية الجيدة
ISO 9001 Foundation Exam2017/31/122018/07/01-200

ISO 9001 Lead Implementer Exam2017/31/122018/07/01-350
ISO 9001 Lead Auditor Exam2017/31/122018/07/01-350

ISO 9001:2015 Transition Exam2017/31/122018/07/01-200
ISO 27001 Foundation Exam2017/31/122018/07/01-200

ISO 27001 Lead Auditor Exam2017/31/122018/07/01-350
2018/25/012018/31/0124160المستوى التمهيدي الثاني

36400 2017/04/062017/06/06إدارة الملكية الفكرية
2017/11/112017/11/11370السيطرة على العمليات :ضبط الجودة النوعية 

2017/09/172017/21/0920150إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
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