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ريادة األعمــال Entrepreneurship
عدد الساعات التدريبية

عنوان الدورة
كيف أبدأ مشروعي الصغير؟

9

استراتيجيات تنمية مهارات الريادة

9

ماذا يعني أن أكون رياديا؟

9

تصميم وتنفيذ مشاريع األعمال

12

تقييم المشاريع األعمال

9

كيف أكون قائدا مبدعا؟

9

مهارات التفكير العليا

12

مهارات حل المشكالت اإلبداعية

9

مهارات واستراتجيات التفاوض

9

قطاع التربية Education Sector
عنوان الدورة
أسس استخدام الحاسوب واالنترنت في التعليم
تعليم العلوم لجميع األطفال
تعليم الرياضيات لجميع األطفال
تحليل المواقف التعليمية التعلمية في الزيارات الصفية
التربية البيئية
التعلم الفعال
مهارات القيادة لمديري المدارس
تصميم وإدارة المشاريع التربوية التطويرية
التخطيط المدرسي
التخطيط للمشاريع الالصفية
ربط تعليم العلوم بالحياة
مهارات مختبر الفيزياء
مهارات مختبر الكيمياء
مهارات مختبر البيولوجيا
برنامج تدريبي لمسؤول المكتبة المدرسية
صناعة أجهزة علمية تعليمية من مواد قليلة التكلفة
كيف تكتسب المعرفة؟
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عدد الساعات التدريبية
15
12
12
15
12
12
9
12
9
12
15
12
12
12
12
15
9

استراتيجيات تنمية الدافعية لتعلم الرياضيات
مهارات واستراتيجيات حديثة في تدريس الرياضيات
استراتيجيات تنمية الدافعية لتعلم العلوم
مهارات واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم
اتقان مهارات التدريس
مهارات تطوير األنشطة الالصفية لتنمية قدرات المتعلم
التعليم من أجل التنمية المستدامة
تطوير المناهج المدرسية
المدرسة المتجددة
المعلم المبدع
إعداد المناهج وتأليف الكتب المدرسية

12
12
12
12
15
12
12
20
9
12
15

القطاع االجتماعي – االقتصادي Socio-economic Sector
عدد الساعات التدريبية
20

عنوان الدورة
استراتيجيات ومهارات المناصرة Advocacy
إدماج النوع االجتماعي (الجندرة) في العمل
إدماج النوع االجتماعي (الجندرة) في التعليم
بناء القيادات الشبابية

9
9
20

استراتيجيات التغيير االجتماعي
تربية الطفل واإلساءة
تحليل صورة اآلخر في الكتب المدرسية

15
12
15

تحليل صورة الهوية في الكتب المدرسية
تحليل صورة اآلخر في وسائل اإلعالم

15
9

تحليل صورة الهوية في وسائل اإلعالم
العنف ضد المرأة
توعية الشباب ضد مرض اآليدز

9
9
12

حقوق الطفل
حقوق المرأة
دور اإلعالم في حماية حقوق اإلنسان

9
9
12

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
دور السلطة القضائية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

9
9

التعامل مع الكم المعلوماتي في وسائط التواصل االجتماعي

6
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العمل اإلنساني والخيري Humanitarian and Charity
عدد الساعات التدريبية

عنوان الدورة
تقييم االحتياجات

9

التخطيط للمشاريع اإلنسانية

12

إدارة المشاريع اإلنسانية

15

تقييم المشاريع اإلنسانية

9

العفة في العمل اإلنساني (عدم التسامح مع االستغالل الجنسي)

9

مبادئ الحماية

9

التعليم في حاالت الطوارئ

15

توفير سبل العيش

6

توفير بيئة تعلم آمنة

9

المدرسة الصديقة للطفل

12

التواصل اإلغاثي

6

المتابعة والتقييم

9

كتابة التقارير

9

إدارة ورش العمل

6

تعزيز الدافعية

6

تحكم بعواطفك

6

لغة الجسد

6

اتخاذ القرارات في الحاالت الطارئة

6

مكافحة الفساد Anti-Corruption Sector
عنوان الدورة
المسؤولية المجتمعية في مكافحة الفساد
المعايير النوعية للتحقيق اإلداري
تفعيل الدور الرقابي للهيئات المحلية ومجالس البلديات
تفعيل الدور الرقابي لمجالس إدارات الشركات
تفعيل الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني
مبادئ إجراءات التحقيق اإلداري
تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد
التحقيق المالي واإلداري
5

عدد الساعات التدريبية
10
10
20
20
20
15
20
15

عنوان الدورة
أساليب التعامل مع الشكاوي
مهارات إجراء مقابالت التحقيق اإلداري  -التحضير للتحقيق
التحقيق في الجرائم المالية (جمع األدلة والبينات)
مهارات استجواب الشهود والمدعى عليهم
إعداد تقرير التحقيق
مهارات كشف التزوير والتزييف
األساليب الحديثة في الكشف عن التزوير والتزييف
فحص الوثائق لمكافحة التزوير
منهجيات التفتيش الميداني
أسس التفتيش الميداني
اإلدارة واإلشراف في عمليات التفتيش
إجراء المقابالت والتقارير
الخط الساخن
إدارة ملفات التفتيش
ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد
المساءلة االجتماعية كأداة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

عدد الساعات التدريبية
10
15
20
15
15
20
20
15
20
15
15
20
20
20
25
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التطوير االداري Administrative Development Sector
عدد الساعات التدريبية

عنوان الدورة
استراتيجيات استقطاب الموارد البشرية المتميزة

15

استراتيجية إعادة الهيكلة في الشركات المتعثرة

15

التخطيط االستراتيجي في مؤسسات القطاع الخاص
التخطيط االستراتيجي في مؤسسات القطاع العام

15
20

تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة

15

تقييم المشاريع االستثمارية ودراسات الجدوى

15

فن التخطيط لعمليات الشراء في مؤسسات القطاع العام
فن تنفيذ الخطط االستثمارية في مؤسسات القطاع العام
لغة الجسد لموظفين المؤسسات الحكومية

20
20
12

لغة الجسد لموظفي المؤسسات الرقابية

12

المراقبة والتقييم في إدارة البرامج والمشاريع

15

مهارات القيادة العليا لموظفي الحكومة

20

مهارات واستراتيجيات التفاوض

15
6

عدد الساعات التدريبية

عنوان الدورة
مؤشرات االداء وسيلة قياس ومسائلة

15

تصميم انظمة الرقابة الداخلية

20

ادارة االصول

15

تحسين االداء لعمليات التحزين

15

ادارة االداء لعمليات الشراء

20

مهارات االتصال الفعال

12

استراتيجيات االتصال بمؤسسات القطاع العام

15

التخطيط االستراتيجي باستخدام منهجية SIX SIGMA
استخدام بطاقات االداء المتوازن في التخطيط االستراتيجي
تدريب المدربين

20
15
20

المشتريات والعقود

20

مهارات اتخاذ القرارات

8

بناء خطة وبرنامج تدريبي خاص بمؤسستك

15

الجودة وتقييم األداء Quality and Performance Assessment
عدد الساعات التدريبية

عنوان الدورة
تقييم األداء المؤسسي

20

قياس رضا العمالء

15

تدقيق الكفاءة والفاعلية

20

ادارة الجودة الشاملة

20

تطوير األداء وتميز الخدمة في مؤسسات القطاع العام

20

ادارة نظم الجودة

20

اعداد مؤشرات االداء

20

تقييم موشرات االداء للموازنة الموجهة بالنتائج

20

تقييم اداء الموارد البشرية

20

تطوير االداء وتميز الخدمة في مؤسسات القطاع العام

20

تطوير االجراءات االدارية وتبسيطها

20
7

القطاع المالي Financial Sector
عدد الساعات التدريبية
20

عنوان الدورة
المحاسبة الحكومية و اعداد الموازنات
تطوير االداء المالي و اعداد الخطط المالية
تدقيق مؤشرات األداء للموازنات الموجهة بالنتائج ROB
الموازنة الموجهة بالنتائج وموازنة  ROBالبرامج واألداء

20
20
15

منهجية التدقيق المبني على المخاطر
معايير الرقابة المالية على مؤسسات القطاع العام (معايير االنتوساي
)INTOSAI

25
30

معايير رقابة األداء في القطاع العام (معايير االنتوساي INTOSAI
معايير رقابة اإللتزام على مؤسسات القطاع العام (معايير االنتوساي
)INTOSAI

30

أدوات تقييم اإللتزام في تطبيق معايير االنتوساي (ICATs
التحليل المالي المتقدم
التخطيط والتنبؤ المالي

25
20
20

إدارة وهيكلة الموازانات
اإلجراءات التحليلية في التدقيق
تقييم الملكية الفكرية

15
20
15

تدقيق المناقصات والمشتريات
الرقابة على العقود اإلنشائية
تدقيق االحتيال

15
20
20

تقدير تكاليف موازنة المشاريع
المسؤولية المهنية لمدقق الحسابات
معايير التدقيق الدولية

20
20
20

التدقيق الداخلي المبني على المخاطر
الرقابة الداخلية المستندة على المخاطر
تقارير الرقابة المالية في القطاع العام

45
20
20

تقرير المدقق الخارجي المستقل
االحتيال في عمليات الشراء والمناقصات
تقييم اداء عمليات الشراء والتخزين

15
15
15

اساليب المعاينة المبنية على المخاطر
ادلة االثبات في التدقيق

20
20
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قطاع البيئة Environmental Sciences
عدد الساعات التدريبية

عنوان الدورة
إدارة مصادر المياه

25

مبادئ علم البيئة

20

البيئة والمجتمع

20

قضايا المياه الحدودية والدراسات الهيدرولوجية

25

أسس هيدرولوجيا المياه السطحية

25

أسس هيدرولوجيا المياه الجوفية

25

تطبيقات حديثة في كيمياء التربة

25

تطبيقات حديثة في فيزياء التربة

25

معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة

25

تطبيقات حديثة في كيمياء المياه ونوعيتها

25

تصميم أنظمة الري

25

إدارة الحصاد المائي

20

آليات مراقبة البيئة

25

األسمدة وخصوبة التربة

25

أسس االقتصاد البيئي

25

أساليب قياس نوعية البيئة

25

المخلفات الصلبة والسامة والخطرة

25

تطوير اإلنتاج النباتي

25

األخالقيات البيئية

20

اتخاذ القرارات البيئية

20

مبادئ حماية الموارد الطبيعية

20

تقييم األثر البيئي

20

حماية التنوع الحيوي

20
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