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جدول رقم )1(:   الربامج التدريبية التخ�س�سية

الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سيةالربنامج التدريبي التخ�س�سي

اأهداف التنمية امل�ستدامة و�سيا�ساتها1. التقييم البيئي والتنمية امل�ستدامة

البيئة والتنمية امل�ستدامة وتقييم االأثر البيئي 2019/10/132019/10/24

الدعم املوؤ�س�سي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة2. تنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة2019/10/132019/10/24

اآليات تطوير اإدارات التدريب يف القطاع العام3. تطوير اإدارات التدريب وقيا�ض العائد من التدريب

تقييم الن�شاط التدريبي وقيا�س العائد من التدريب2019/10/132019/10/24

طرق تقييم الكفاءة والفعالية يف القطاع العام4. قيا�ض الكفاءة والفعالية واالإ�سالح االإداري يف القطاع العام

االإ�سالح االإداري واملوؤ�س�سي وق�سايا التنمية2019/10/272019/11/07

�سيا�سات تنمية القطاع اخلا�ض5. ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات تنمية القطاع اخلا�ض

ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب ترويج الفر�ض اال�ستثمارية وا�ستقطاب اال�ستثمار 2019/10/272019/11/07
االأجنبي املبا�سر

االأ�سواق املالية والتنمية6. االأ�سواق واال�ستثمارات املالية والتنمية

تقييم االأدوات واال�ستثمارات املالية2019/10/272019/11/07

مهارات بناء وحتليل امل�سوحات امليدانية7. امل�سوحات امليدانية وموؤ�سرات �سوق العمل

مهارات حتليل موؤ�سرات �سوق العمل2019/11/172019/11/28

مهارات حتليل البيانات واإعداد التقارير االقت�سادية الكلية8.اإعداد وحتليل التقارير االقت�سادية

مهارات حتليل التقارير االقت�سادية املحلية واالإقليمية والدولية2019/11/172019/11/28

اأ�سا�سيات التدريب9. تدريب املدربني يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اأ�ساليب التدريب يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة2019/11/172019/11/28

10.  التعاقدات احلكومية وقواعد واإجراءات احل�سول على 
قواعد واإجراءات احل�سول على ال�سلع واخلدمات   ال�سلع واخلدمات

اأ�س�ض وقواعد تنظيم التعاقدات احلكومية2019/12/082019/12/19

�سيا�سات التجارة الدولية والتنمية11. �سيا�سات التجارة اخلارجية وحتديات العوملة

حتديات العوملة والتكتالت االإقليمية2019/12/082019/12/19
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الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سيةالربنامج التدريبي التخ�س�سي

طرق واأ�ساليب اإدارة املخاطر االجتماعية12. �سيا�سات الرعاية واإدارة املخاطر االجتماعية

�سيا�سات الرعاية االجتماعية2020/01/052020/01/16

نظم احل�سابات القومية ومهارات تركيب م�سفوفة احل�سابات االجتماعية13. احل�سابات القومية والنمذجة االقت�سادية

ا�ستخدام النمذجة يف ر�سم وحتليل ال�سيا�سات االقت�سادية2020/01/052020/01/16

�سيا�سات وبرامج تخفيف الفقر14. �سيا�سات وبرامج الت�سغيل وتخفيف الفقر

�سيا�سات وبرامج الت�سغيل2020/01/052020/01/16

التدفقات املالية الر�سمية والتنمية15. التدفقات املالية االأجنبية والتنمية

التدفقات املالية اخلا�سة والتنمية2020/01/262020/02/06

اقت�ساد املعرفة وق�سايا التنمية16. ال�سيا�سات الداعمة القت�ساد املعرفة 

ال�سيا�سات والربامج الداعمة القت�ساد املعرفة 2020/01/262020/02/06

التمويل االإ�سالمي والتنمية 17. التمويل االإ�سالمي وامل�سارف االإ�سالمية والتنمية 

امل�سارف االإ�سالمية والتنمية2020/01/262020/02/06

مهارات بناء ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وطنية قائمة على اقت�ساد املعرفة 18. اآليات التحول اإلى اقت�ساد قائم على املعرفة 

اآليات تطوير املوؤ�س�سات من منظور اقت�ساد املعرفة 2020/03/012020/03/12

�سيا�سات التنمية ال�سناعية19. �سيا�سات التنمية ال�سناعية والزراعية

�سيا�سات التنمية الزراعية2020/03/012020/03/12

التنمية الب�سرية وا�سرتاتيجيات التنمية20. �سيا�سات التنمية الب�سرية و�سوق العمل

�سيا�سات التعليم و�سوق العمل2020/03/292020/04/09

تطبيقات الالمركزية والتنمية املحلية21. تطبيقات الالمركزية و�سيا�سات التنمية املحلية

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية املحلية 2020/03/292020/04/09

�سيا�سات وبرامج التمكني االقت�سادي 22. �سيا�سات وبرامج التمكني االقت�سادي واالجتماعي

�سيا�سات وبرامج التمكني االجتماعي2020/03/292020/04/09

مراحل واأ�ساليب التخطيط االقت�سادي واالجتماعي23. التخطيط االقت�سادي واالجتماعي

اآليات متابعة وتقييم اخلطط التنموية القومية2020/05/312020/06/11
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جدول رقم )2(: الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سية

فرتة النعقادالربنامج التدريبي

اأهداف التنمية امل�ستدامة و�سيا�ساتها 1 .2019/10/132019/10/17

الدعم املوؤ�س�سي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 2 .2019/10/132019/10/17

اآليات تطوير اإدارات التدريب يف القطاع العام 3 .2019/10/132019/10/17

البيئة والتنمية امل�ستدامة وتقييم االأثر البيئي  4 .2019/10/202019/10/24

تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 5 .2019/10/202019/10/24

تقييم الن�شاط التدريبي وقيا�س العائد من التدريب 6 .2019/10/202019/10/24

طرق تقييم الكفاءة والفعالية يف القطاع العام 7 .2019/10/272019/10/31

�سيا�سات تنمية القطاع اخلا�ض 8 .2019/10/272019/10/31

االأ�سواق املالية والتنمية 9 .2019/10/272019/10/31

ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب ترويج الفر�ض اال�ستثمارية وا�ستقطاب اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 10 .2019/11/032019/11/07

االإ�سالح االإداري واملوؤ�س�سي وق�سايا التنمية 11 .2019/11/032019/11/07

تقييم االأدوات واال�ستثمارات املالية 12 .2019/11/032019/11/07

مهارات حتليل البيانات واإعداد التقارير االقت�سادية الكلية 13 .2019/11/172019/11/21

مهارات بناء وحتليل امل�سوحات امليدانية 14 .2019/11/172019/11/21

اأ�سا�سيات التدريب 15 .2019/11/172019/11/21

اأ�ساليب التدريب يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 16 .2019/11/242019/11/28

مهارات حتليل التقارير االقت�سادية املحلية واالإقليمية والدولية 17 .2019/11/242019/11/28

مهارات حتليل موؤ�سرات �سوق العمل 18 .2019/11/242019/11/28

�سيا�سات التجارة الدولية والتنمية 19 .2019/12/082019/12/12

قواعد واإجراءات احل�سول على ال�سلع واخلدمات    20 .2019/12/082019/12/12

اأ�س�ض وقواعد تنظيم التعاقدات احلكومية 21 .2019/12/152019/12/19

حتديات العوملة والتكتالت االإقليمية 22 .2019/12/152019/12/19
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فرتة النعقادالربنامج التدريبي

نظم احل�سابات القومية ومهارات تركيب م�سفوفة احل�سابات االجتماعية 23 .2020/01/052020/01/09

طرق واأ�ساليب اإدارة املخاطر االجتماعية 24 .2020/01/052020/01/09

�سيا�سات وبرامج تخفيف الفقر 25 .2020/01/052020/01/09

ا�ستخدام النمذجة يف ر�سم وحتليل ال�سيا�سات االقت�سادية 26 .2020/01/122020/01/16

�سيا�سات الرعاية االجتماعية 27 .2020/01/122020/01/16

�سيا�سات وبرامج الت�سغيل 28 .2020/01/122020/01/16

التدفقات املالية الر�سمية والتنمية 29 .2020/01/262020/01/30

التمويل االإ�سالمي والتنمية  30 .2020/01/262020/01/30

اقت�ساد املعرفة وق�سايا التنمية 31 .2020/01/262020/01/30

امل�سارف االإ�سالمية والتنمية 32 .2020/02/022020/02/06

ال�سيا�سات والربامج الداعمة القت�ساد املعرفة  33 .2020/02/022020/02/06

التدفقات املالية اخلا�سة والتنمية 34 .2020/02/022020/02/06

مهارات بناء ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وطنية قائمة على اقت�ساد املعرفة  35 .2020/03/012020/03/05

�سيا�سات التنمية ال�سناعية 36 .2020/03/012020/03/05

�سيا�سات التنمية الزراعية 37 .2020/03/082020/03/12

اآليات تطوير املوؤ�س�سات من منظور اقت�ساد املعرفة  38 .2020/03/082020/03/12

�سيا�سات وبرامج التمكني االقت�سادي  39 .2020/03/292020/04/02

التنمية الب�سرية وا�سرتاتيجيات التنمية 40 .2020/03/292020/04/02

تطبيقات الالمركزية والتنمية املحلية 41 .2020/03/292020/04/02

�سيا�سات التعليم و�سوق العمل 42 .2020/04/052020/04/09

�سيا�سات وبرامج التمكني االجتماعي 43 .2020/04/052020/04/09

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية املحلية  44 .2020/04/052020/04/09

مراحل واأ�ساليب التخطيط االقت�سادي واالجتماعي 45 .2020/05/312020/06/04

اآليات متابعة وتقييم اخلطط التنموية القومية 46 .2020/06/072020/06/11


