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 Mjd Alola for HR Development  مجد العال لتطوير املوارد البشرية 

 

 بريطانيةكليات  و  جامعات أمريكية شهادات دولية معتمدة من

 

 السادة /    املحترمين

 mjdalola-hr.comاملوقع االلكتروني: 

info@mjdalola-hr.com 

hr.com-hiba@mjdalola 

sales@mjdalola-hr.com 

marketing@mjdalola-hr.com 

mail.comhr@hot-mjdalola 

 00962797878179: 1هاتف اإلدارة 

 00962788230410:  2هاتف اإلدارة 

 0096265332187هاتف/فاكس : 

 

 تحية طيبة وبعد,,,

 هوتقدير  صادق شكره ةاملوارد البشري طوير مجد العال لت مركز  هديكميوالتميز  بمزيد من املحبة والود  

 من التقدم والعطاء ويدعوكم للمشاركة في دوراته التدريبية
ً
ن نقدم أ. ويسرنا ويتمنى لكم مزيدا

 .هجري  4014  -ميالدي  1920لعام  } الدبلومات التدريبية{الخاصة في  ةخطتنا التدريبي

 

 واملتقدم منها ملدة(( شهر إسبوعين((وملدة)))) بلومات التالية ملدةيتم عقد الد** 

 : **  ببداية كل شهر ميالدي وهي كالتالي سبتبحيث يبدأ في يوم ال ((شهرأ 3 ))

 
 دارة املوارد البشريةإدبلوم  -1 

 دارية والقياديةدبلوم املهارات اإل  -2 

 دارة املشتريات واملخازن إدبلوم  -3 

 داريةيق الداخلي والرقابة املالية واإل تدقم الو دبل -4 

 املصرفيةدارة املالية و دبلوم اإل  -5 

mailto:info@mjdalola-hr.com
mailto:hiba@mjdalola-hr.com
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 دارة املكاتبإدبلوم السكرتارية و  -6 

 دارة الجودةإدبلوم  -7 

 دبلوم التحليل املالي -8 

 دبلوم املحاسبة املالية -9 

 دارة التدريبإدبلوم -10

 لكترونيةدارة اإلداة املعرفة و اإل إدبلوم  -11 

 دارة العالقات العامةإدبلوم  -12

لكترونياإرشفتها يدويا و أدبلوم حفظ الوثائق و امللفات و  -13           

ستراتيجيم التخطيط اإل دبلو  -14         

دبلوم األمن والسالمة العامة -15         

دبلوم التقييم والتثمين العقاري  -16        

دبلوم إدارة الجودة التطبيقية -17        

دبلوم إدارة املوارد البشرية التطبيقية -18        

دبلوم املشاريع التطبيقية -19       

دبلوم السكرتارية التنفيذية -20      

دبلوم مديري املبيعات -21      

دبلوم الحاسب وتقنية املعلومات -22      

دبلوم العالقات العامة واإلعالم -23      

ملصرفيةدبلوم املحاسبة واإلدارة ا -24      

     دبلوم اإلدارة العامة -25    

دبلوم تدريب املدربين -26     

الدبلوم الدولي اإلحترافي في اإلدارة املالية -27     

الدبلوم اإلحترافي املعتمد في اإلدارة الحكومية -28     

 

 

 حيث تعقد في كل من : )ال ردن , ماليزيا , تركيا, أبو ظبي , دبي , مصر ,تونس , لندن(.
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 مكان وتاريخ اإلنعقاد  :

-أمام كل منها: ةول التالية وحسب املواعيد املبينتعقد في الد  ةالتدريبي بلوماتجميع الد  

 مكان وتاريخ اإلنعقاد الشهر

م8201لسنة   

نعقاد إتاريخ و مكان 

( 1شهر ) في  بلوماتالد

م1920يناير   

ومصر وتونس ولندنوتركيا ودبي ردن وماليزيا األ ( في 1/1/9201)تعقد في   
 

خ و مكان انعقاد تاري

( 2شهر ) في  بلوماتالد

م9201فبراير   

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن 3/2/9201في )تعقد   
 

تاريخ و مكان انعقاد 

( 3شهر ) في  بلوماتالد

م9201مارس   

س ولندن( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتون3/3/9201تعقد في )  
 

تاريخ و مكان انعقاد 

( 4شهر ) في  دبلوماتال

م9201ابريل   

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن 1/4/9201في )تعقد   

تاريخ و مكان انعقاد 

( 5شهر ) في  بلوماتالد

م9201  مايو   

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن1/5/9201تعقد في )  
 

تاريخ و مكان انعقاد 

( 6شهر ) في  بلوماتالد

م9201يونيو   

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن 2/6/9201في )تعقد   

تاريخ و مكان انعقاد 

( 7شهر ) في  بلوماتالد

م9201يوليو   

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن1/7/9201تعقد في )  
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ان انعقاد تاريخ و مك 

شهر في بلوماتالد  

م9201( اغسطس 8)   

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن 4/8/9201في )تعقد   

تاريخ و مكان انعقاد 

في شهر بلوماتالد  

م9201( سبتمبر 9)   

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن1/9/9201تعقد في )  
 

 تاريخ و مكان انعقاد

  في شهر بلوماتالد

م9201( اكتوبر 10)  

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن1/10/9201في )تعقد    

تاريخ و مكان انعقاد 

 شهر  في  بلوماتالد

م 1920 ( نوفمبر 11)  

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن3/11/9201تعقد في )  
 

تاريخ و مكان انعقاد 

 شهر  في دبلوماتال

م9201ديسمبر  ( 12)  

( في األردن وماليزيا وتركيا ودبي ومصر وتونس ولندن 1/12/9201في )تعقد   

 
 ويحصل املشارك مقابل الرسوم على االتي :

االستقبال والتوديع في املطار -   

التدريبي بلوماملادة العلمية لوقائع الد -  

الحقيبية التدريبية -  

واملأكوالت خالل فترة اإلستراحة بوفية املشروبات -   

يوم سياحي  -  

تسهيالت اإلقامة في الفنادق او الشقق الفندقية او الشقق املفروشة بناء على رغبة املشارك -  

   

 شاكرين إهتمامكم وتعاونكم

 املدير العام

 األستاذة / هبة ضياء

 


