.1
.2
.3
.4
.5

دورة تطوير القيادات لترفيع للمدير والمدير االقدم لمدة االدارة العليا
االدارة الوسطى
شهر (استراتيجية ،محاسبة ،تدقيق ،جودة ،سلوك
تنظيمي )
كل بداية شهر يتم
دورة تطوير الموظفين /للترفع للجوانب االدارية لمدة االدارة التنفيذية
فتح دورة
اسبوعين
نظرية الفوضى وتطوير ممارسات التفكير االستراتيجي االدارة العليا
االدارة الوسطى
في عالم متغير.
2018/11/15-11
وحدات التخطيط
االستراتيجي
االدارة العليا
نماذج المنظمات الريادية واالرتقاء بمستوى االداء
االدارة الوسطى
2018/11/15-11
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
اساسيات حاكمية المنظمات والنموذج الياباني
2018/11/15-11
االدارة الوسطى
وااللماني واالمريكي للحاكمية
التدقيق الداخلي
كل بداية شهر يتم
فتح دورة

 250الف
 150الف
 100الف

 75الف

 100الف

.6

تنافسية منظمات االعمال والمؤشرات العالمية للتنافس االدارة العليا
االدارة الوسطى
لتصنيف المنظمات
وحدات الجودة و
2018/11/22-18
التخطيط االستراتيجي
القدرات الدينامكية لعمليات االعمال وطرائق تطويرها

.7

.8
.9

ادارة التغيير االستراتيجي والمدخل التدريجي والشامل
للتغير
التجارب العالمية لحاضنات االعمال للقطاعات
االقتصادية والسياحية والصناعية

االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
2018/11/22-18
وحدات العمليات
واالنتاج ومدراء
المعامل
االدارة العليا
االدارة الوسطى
2018/11/22-18
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
االدارة الوسطى
22-182018/11/
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي

 75الف

 75الف

 75الف

 75الف

.11
.11
.12
.13
.14

Business modelطرائق توظيف نماذج االعمال االدارة العليا
االدارة الوسطى
لتطوير الخدمات والمنتجات
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
توظيف فلسفة استراتيجية المحيط االزرق لتقديم
االدارة الوسطى
منتجات فريدة
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
تطوير منهجية تقييم االداء االستراتيجي على وفق ابعاد االدارة العليا
االدارة الوسطى
بطاقات االداء المتوازن
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
تطوير االستجابة المتميزة لبيئة االعمال المعاصرة
االدارة الوسطى
باستخدام تحليل اصحاب المصالح
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
االستشعار االستراتيجي للبيئة
االدارة الوسطى
وحدات الجودة و

2018/11/29-25

 100الف

2018/11/29-25

 75الف

2018/11/29-25

 100الف

2018/11/29-25

 75الف

2018/12/6-2

 75الف

الرشاقة االستراتيجية والبراعة

.15
فن التعامل مع االزمات وادارتها بشكل خالق

.16
احياء المنظمات ذات االداء الضعيف والمتراجع

.17
.18
.19

ادارة المخاطر والخطر
صياغة السيناريوهات االستراتيجية على وفق المدخل
االمريكي واالوربي

التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
االدارة الوسطى
2018/12/6-2
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
االدارة الوسطى
2018/12/6-2
وحدات الجودة و
التخطيط استراتيجي
االدارة العليا
االدارة الوسطى
2018/12/6-2
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة الوسطى
13-9/12/2018
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
2018/11/15-11
االدارة الوسطى
وحدات التخطيط

 75الف

 75الف

 100الف

 75الف
 300الف

.21
.21
.22
.23
.24

االستراتيجي
االدارة العليا
االستراتيجية الخضراء وتطوير ممارسات استدامة
االدارة الوسطى
البيئة
13-9/12/2018
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
انماط التفكير االستراتيجي التحليلي واالبداعي
االدارة الوسطى
13-9/12/2018
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
تطوير االستراتيجيات التنافسية وعمليات اضافة القيمة االدارة العليا
االدارة الوسطى
للمنتجات والخدمات
20-16/12/2018
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
ادارة سمعة المنظمة وتطويرها ضمن المنظمة وفي
االدارة الوسطى
المجتمع.
20-16/12/2018
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة الوسطى
PMPادارة المشاريع
20-16/12/2018
والتنفيذية

 100الف

 75الف

 75الف

 80الف
 150الف

.25
.26
.27

االدارة العليا
عوامل النجاح االستراتيجية وطرائق تعزيزها
20-16/12/2018
االدارة الوسطى
التخطيط االستراتيجي
االدارة الوسطى
ادارة النفايات ( المداخل االستراتيجية ،وطرائق
2018/12/23-27
معالجتها) في المجاالت الصحية والصناعية والخدمية .والتنفيذية
مناهج ادارة الخطر في ادارة المشاريع وفق مواصفة االدارة الوسطى
2018/12/23-27
والتنفيذية
االيزو
االدارة الوسطى
9001-2015متطلبات االيزو
والتنفيذية

.28

2018/12/23-27

ادارة الجودة الشاملة فلسفة ومتطلبات

.29
.31

تحليل مشاكل العمل باستخدام تقنيات ادارة الجودة
الشاملة

االدارة العليا
االدارة الوسطى
2018/12/23-27
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة الوسطى
2019/1/6-10
والتنفيذية

 75الف
 100الف
 125الف

 100الف

 75الف
 100الف

.31
.32
.33
.34

.35

.36

االدارة الوسطى
تطبيق طرائق التنبؤ بالطلب للمنظمات الصناعية
والتنفيذية
والخدمية
االدارة الوسطى
للبيئة مدخل شامل للمواصفة الدولية االيزو14001
والتنفيذية
تطبيقات وممارسات العالمية للمدن الذكية والخضراء االدارة الوسطى
والتنفيذية
السياسة البيئية والتخطيط البيئي ضمن التقييم البيئي االدارة العليا
االدارة الوسطى
االستراتيجي
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
المواطنة التنظيمية والمواطنة البيئية للمنظمات والميزة االدارة العليا
االدارة الوسطى
البيئية المستدامة
واالدارة التنفيذية
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
اخالقيات االدارة والمسؤولية االجتماعية البيئية
االدارة الوسطى
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي

2019/1/6-10

 75الف

2019/1/6-10

 100الف

2019/1/6-10

 100الف

2019/1/13-17

 150الف

2019/1/13-17

 75الف

2019/1/13-17

 75الف

.37
.38
.39
.41
.41
.42
.43
.44
.45

االدارة الوسطى
ادارة سالسل التجهيز واالمدادات
والتنفيذية
االدارة الوسطى
التسويق االخضر
والتنفيذية
االدارة الوسطى
ادارة عالقات الزبون
والتنفيذية
االدارة الوسطى
تحسين العمل باستخدام قواعد العمل في المنظمات
والتنفيذية
الصناعية والخدمية
االدارة الوسطى
جدولة العاملين والموظفين في المنظمات الخدمية
باستخدام قواعد الجدولة وادارة فائض قوة العمل بشكل والتنفيذية
فاعل
االدارة الوسطى
الترشيق الوظيفي وكيفية تدوير قوة العمل.
والتنفيذية
االدارة العليا
إعادة هيكلية المنظمات وتطوير هياكل تستجيب
االدارة الوسطى
للتحديات المعاصرة
االدارة الوسطى
إعادة هندسة عمليات االعمال للمنظمات الصناعية
والتنفيذية
والخدمية
استخدام خرائط السيطرة على الجودة لمراقبة الملوثات االدارة الوسطى
والتنفيذية
البيئية

2019/1/13-17

 75الف

2019/1/20-24

 75الف

2019/1/20-24

 75الف

2019/1/20-24

 75الف

2019/1/20-24

 75الف

2019/1/27-31

 75الف

2019/1/27-31

 100الف

2019/1/27-31

 100الف

2019/1/27-31

 75الف

.46
.47
.48

تطوير عمليات صناعة القرار االستراتيجي وفق
مداخلها المختلفة
ادارة الموهبة وتطوير قدرات الموظفين وتمكينهم
االستثمار في رأس المال البشري وإدارته بشكل خالق
ادارة التميز على وفق النموذج االوربي.

.49
.51

استراتيجيات ادارة سالسل التجهيز

.51

Logisticادارة المواد االمدادات

.52

Six – Sigmaاالنظمة الرشيقة و

االدارة العليا
االدارة الوسطى
والتخطيط
االستراتيجي
االدارة الوسطى
وحدات الجودة
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
وحدات الجودة
االدارة العليا
االدارة الوسطى
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة العليا
االدارة الوسطى
االدارة الوسطى
والتنفيذية
االدارة الوسطى
والتنفيذية

2019/2/3-7

 75الف

2019/2/3-7

 75الف

2019/2/3-7

 75الف

2019/2/3-7

 100الف

2019/2/10-14

 75الف

2019/2/10-14

 75الف

2019/2/10-14

 100الف

.53

جودة حياة العمل
تبني وتنمية ادارة الموارد البشرية الخضراء

.54
تقييم اداء الموارد البشرية وفق  360درجة

.55
تطوير الموارد البشرية المدخل واالستراتيجيات

.56
.57

تطوير مهارات رجال البيع وبناء قدرات المندوبين

وحدات الجودة
االدارة الوسطى
والتنفيذية
وحدات الجودة
االدارة الوسطى
والتنفيذية
وحدات الجودة و
التخطيط االستراتيجي
االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت التسويق

2019/2/10-14

2019/2/17-21

2019/2/17-21

2019/2/17-21

2019/2/17-21

 75الف

 75الف

 75الف

 75الف

75الف

.58
.59
.61

استراتيجيات الترويج التسويقي
استراتيجيات التسويق
التسويق الذاتي ( االطباء واالستشاريين والقانونيين)
اخالقيات الوظيفة

.61
.62
.63

تطوير استراتيجيات التوزيع وتحديد المنافذ التوزيعية
وفقا ً لطبيعة المنتوج
االتصاالت التسويقية المتكاملة

االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت التسويق
االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت التسويق
االدارة الوسطى
والتنفيذية
االدارة العليا
االدارة الوسطى
والتنفيذية
وحدات الجودة
االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت التسويق
االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت التسويق

2019/2/24-28

 75الف

2019/2/24-28

 75الف

2019/2/24-28

 75الف

2019/2/24-28

2019/2/24-28

2019/3/3-7

 75الف

 75الف
 75الف

.64
.65
.66
.67
.68
.69
.71

االدارة الوسطى
نظم المعلومات التسويقية و االستخباراتية
والتنفيذية
االدارة الوسطى
الذكاء الشعوري والروحي وايجابية العمل
االدارة التنفيذية
الموارد البشرية
االدارة الوسطة
ادارة ضغوط العمل والصراع
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
تشكيل فرق العمل وادارتها بفاعلية
والتنفيذية
االدارة الوسطى
البرمجة اللغوية العصبية
مدراء المكاتب
والسكرتارية
الشعب القانونية
والمحققين
تطبيقات نقطة التعادل ومصفوفة االهمية النسبية التخاذ االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
القرارات االستراتيجية
االدارة الوسطى
في الممارسات االداريةAHPالتحليل الهرمي
والتنفيذية
مدراء العمليات

2019/3/3-7

 75الف

2019/3/3-7

 75الف

2019/3/3-7

 75الف

2019/3/10-14

 75الف

2019/3/10-14

 100الف

2019/3/10-14

 75الف

2019/3/10-14

 100الف

في ادارة المشروعاتPOM BOKمنهجية

.71
.72
.73
.74

تحليل عوامل النجاح الحرجة باستخدام تقنيات العصف
الذهني
تحليل صفوف االنتظار في التعامل زخم الزبائن
للمنظمات الخدمية
تطبيق سالسل ماركوف في عمليات البيع
في اتخاذ القراراتFUZZYالنموذج المضبب

.75

واالنتاج ومدراء
المعامل والمصانع
االدارة الوسطى
والتنفيذية
مدراء المشاريع
واالقسام الهندسية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
وحدات التخطيط
االستراتيجي
االدارة الوسطى
والتنفيذية
االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت التسويق
االدارة العليا
االدارة الوسطى
وحدات التخطيط
االستراتيجي

2019/3/17-21

 100الف

2019/3/17-21

 75الف

2019/3/17-21

 100الف

2019/3/17-21

 100الف

2019/3/24-28

 150الف

.76
.77
.78

تطبيق المحاكاة في الممارسات االدارية
تطبيق خوارزميات االسراب في المشاكل االدارية
استخدام نماذج النقل الديناميكية في حل مشاكل
تخصيص عمليات الشحن ونقل البضائع

.79

في االعمال االداريةQSBكيفية اعتماد برنامج

.81

النماذج الكمية في ادارة المخزون تطبيقات بحوث
العمليات
القيادة االخالقية والخادمة

.81

القيادة االجرائية والتحويلية

.82

االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
مدراء العمليات
واالنتاج ومدراء
المصانع
مدراء العمليات
واالنتاج ومدراء
المصانع
االدارة الوسطى
والتنفيذية
االدارة الوسطى
والتنفيذية
االدارة العليا
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة العليا
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
تشكيالت الموارد

2019/3/24-28
2019/3/24-28

 150الف
 200الف

2019/3/24-28

 125الف

2019/3/30
2019/4/4
2019/3/30
2019/4/4

150الف

2019/3/30
2019/4/4
2019/3/30
2019/4/4

 75الف
 75الف

 75الف

.83
.84
.85
.86
.87

متطلبات المواصفات الدولية  10015في البرامج
التدريبية
استخدام التحليل العاملي في تحديد عوامل النجاح
الحرجة لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة وأثرها
على أداء
ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق
التمييز المؤسسي.
المعرفة السوقية في اختيار االستراتيجيات التنافسية.
التخطيط االستراتيجي ودوره في ادارة االزمات

البشرية
االدارة الوسطى
والتنفيذية
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
مدراء الجودة
االدارة الوسطى
والتنفيذية
مدراء الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
مدراء التسويق
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
وحدات التخطيط

2019/4/5-9

2019/4/5-9

2019/4/5-9

2019/4/12-16

2019/4/12-16

 75الف

 75الف

 75الف

 75الف
 75الف

.88
.89
.91
.91
.92

االستراتيجي
االدارة الوسطى
جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة االحتراق
والتنفيذية
الوظيفي
مدراء الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
ادارة العمل الجماعي وتكمين وتحفيز االفراد
االدارة التنفيذية
الموارد البشرية
االدارة الوسطى
المهارات االشرافية
االدارة التنفيذية
مدراء الشعب
والوحدات
افضل الممارسات في تخطيط سلسلة االمدادات وجدولة االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
المجهزين
المشتريات والتسويق
االدارة الوسطى
اساليب تقييم الموظفين وفق مداخل معاصرة
االدارة التنفيذية
الموارد البشرية

2019/4/19-22

 75الف

2019/4/19-22

 75الف

2019/4/19-22

 75الف

2019/4/19-22

 75الف

2019/4/19-22

 75الف

.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.111

االدارة الوسطى
ادارة المشتريات واللوجستيات
االدارة التنفيذية
المشتريات والمخازن
والتسويق
التخطيط الديناميكي كأسلوب لوضع الميزانيات والتنبؤ التشكيالت الخاص
بالحسابات والمالية
المالي.
ادارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة السالمة تشكيالت التسويق
HASSPالحرجة
تشكيالت الحسابات
تحليل الميزانيات واعداد التقارير المالية
والمالية
تشكيالت الحسابات
معايير المحاسبة الدولية
والمالية
تشكيالت الموارد
تحليل وتخطيط قوى العمل والمسار الوظيفي
البشرية
االدارة التنفيذية
نظم السالمة والصحة المهنية
اساليب المعاصرة في التخطيط والرقابة على المخزون

االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
تشكيالت المخازن

2019/4/28
2019/5/2

 75الف

2019/4/28
2019/5/2
2019/4/28
2019/5/2
2019/4/28
2019/5/2

 100الف
 100الف
 75الف

2019/5/5-5

 100الف

2019/5/5-5

 75الف

2019/5/5-5

 75الف

2019/5/16-12

 75الف

التوصيف الوظيفي وفق نماذج معيارية عالمية

.111
.112

تصميم نظم التدريب والمراجعة لتقييم نجاح العملية
التدريبية.
سيكولوجية االتصال واالقناع

.113
.114

المداخل االستراتيجي للتفاوض

.115

Amazonالتسويق الرقمي وحاالت تطبيقي لشركة

.116

التحقيق الداري

والمشتريات
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة العليا
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
تشكيالت التسويق
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية

2019/5/16-12

2019/5/23-19

 100الف

 75الف

2019/5/23-19

 75الف

2019/5/30-26

 75الف

2019/5/30-26

 75الف

2019/6/6-2

 100الف

.117

اتخاذ القرار والمداخل المعاصرة
اساليب تطوير الذات

.108

مهارات االدارة الوسطى

.109

تخطيط القوى العاملة

.110
المهارات القيادية وعمليات اتخاذ القرار

.111

ادارة الوقت

.112

الهيكل التنظيمي وطبيعة الصالحيات والمسؤوليات

.113

التشكيالت القانونية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية

2019/6/6-2

 75الف

2019/6/6-2

 75الف

2019/9/5-1

 75الف

2019/9/5-1

 75الف

2019/9/12-8

 75الف

2019/9/12-8

 75الف

2019/9/19-15

 75الف

االدارة الوسطى
ادرا ة الصراع واساليب حل المشكالت
.114
االدارة التنفيذية
ادارة التفاوض وفقا ً االستراتيجيات المعاصر مع تجارب االدارة العليا
االدارة الوسطى
.115عالمية
االدارة الوسطى
دراسات الجدوى االقتصادية
.116
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
نظم واساليب الرقابة المالية
االدارة التنفيذية
.117
المالية والحسابات
االدارة الوسطى
التميز المؤسسي وفق النماذج العالمية
االدارة التنفيذية
.118
شعب ووحدات تقييم
االداء و الجودة
االدارة الوسطى
تبسيط االجراءات االدارية في العمل
االدارة التنفيذية
.119
المحاسبة المخزنية

.120

تشكيالت المالية
والحسابات

2019/9/19-15

 75الف

2019/9/26-22

 100الف

2019/9/26-22

 100الف

2019/9/29
2019/10/3

 75الف

2019/9/29
2019/10/3

 75الف

2019/10/10-6

 75الف

2019/10/10-6

 75الف

تشكيالت المالية
تطبيقات في النظام المحاسبي الحكومي
.121
والحسابات
االدارة الوسطى
ممارسات ادارة الموارد البشرية
االدارة التنفيذية
.122
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
تحسين االداء الوظيفي وتقويم اداء العاملين
االدارة التنفيذية
.123
تشكيالت الموارد
البشرية
االدارة الوسطى
االتصاالت والعالقات العامة
االدارة التنفيذية
.124
شعب االعالم
والعالقات العامة
تشكيالت المالية
اعداد كشف التدفقات في الوحدات االقتصادية
.125
والحسابات
االسس والمفاهيم االدارية بالتركيز على وظائف المدير االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
.126المعاصرة

2019/10/10-6

 75الف

2019/10/17-13

 75الف

2019/10/17-13

 75الف

2019/10/24-20

 75الف

2019/10/24-20

 75الف

2019/10/24-20

 75الف

االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
شعب الجودة
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
تشكيالت المحاسبة
والمالية

نظم االرشيف والمعلومات

2019/11/7-3

تحليل القوائم المالية

تشكيالت المحاسبة
والمالية

2019/11/7-3

ادارة المخازن والسيطرة على الخزين

.133التدقيق الداخلي وضبط العمل المحاسبي

تشكيالت المحاسبة
والمالية
شعب المخازن
شعب التخطيط

.134االدارة االستراتيجية وممارسات تطبيقية

االدارة الوسطى

.127

التحسين المستمر باستخدام الكايزن

.128

كتابة المطالعات والتقارير والمخاطبات الرسمية

.129

تطوير المالكات المحاسبية

.130
.131
.132

2019/10/31-27

 75الف

2019/10/31-27

 75الف

2019/10/31-27

 75الف
 75الف
 75الف

2019/11/7-3

 75الف

2019/11/7-3

 75الف

2019/11/14-10

 100الف

Windowsونظم التشغيل اساسيات الحاسوب

االدارة التنفيذية
شعب التخطيط
االستراتيجي
االدارة التنفيذية

wordمايكوسوفت

االدارة التنفيذية

Excelمايكوسوفت

االدارة التنفيذية

قواعد بيانات Accessمايكوسوفت

االدارة التنفيذية

صيانة الحاسوب

االدارة التنفيذية

.135
.136
.137
.138
.139

 Googleو Research Gateدورة
Scholard.140
SPSS.141البرنامج االحصائي
الممارسات االدارية المتميزة في ادارة المستشفيات

.142

2019/11/14-10

 75الف

2019/11/14-10

 75الف

2019/11/14-10

 75الف

2019/11/14-10

 75الف

2019/11/14-10

 75الف

17-212019/11/

 75الف

الباحثين واالكادمين

17-212019/11/

 100الف

االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية

2019/11/28-24

 75الف

الباحثين واالكادمين

تسويق الخدمات الصحية

.143

نظم المعلومات الصحية

.144

امنية وسرية البيانات

.145

ممارسات ادارة الموارد البشرية االستراتيجية

.146
.147المعايير الدولية للرقابة والتدقيق الداخلي
تقييم جودة المعلومات المحاسبية
.148
تحليل كلف الجودة

ت

.149
.150مؤشرات تحليل االسواق المالية
.151جودة العمل الرقابي
رأس المال النفسي االيجابي والتواصل
.152

االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
مدراء التدقيق

2019/11/28-24

 75الف

2019/11/28-24

 75الف

2019/12/5-1

 75الف

2019/12/5-1

 75الف

2019/12/12-8

 75الف

االدارة الوسطى
االدارة التنفيذية
االدارة الوسطى
2019/12/12-8
االدارة التنفيذية
مدراء االدارة المالية 2019/12/19-15
شعب المالية والتدقيق 2019/12/19-15
االدارة الوسطى
2019/12/19-15
االدارة التنفيذية
2019/12/12-8

 75الف
 75الف
 75الف
 75الف
 75الف

