
اإلدارية والقيادية وتطوير الذات1
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$دبيJan30-Jan-26اإلبداع في التنظيم والتخطيط والتنسيق 1

2,150$القاهرةJan30-Jan-26المنظومة الحديثة إلدارة المخاطر واستمرارية األعمال 2

1,950$البحرينJan30-Jan-26منظومة ممارسات اإلدارة الحديثة واالمتياز اإلداري 3

2,150$مسقطCertified Creativity Leader 26-Jan30-Jan- القائد اإلبداعي المعتمد 4

2,450$سيريالنكاFeb6-Feb-2اإلبداع في حل المشكالت وديناميكية اتخاذ القرارات 5

2,150$دبيFeb6-Feb-2المنهجيات الحديثة في إدارة مكاتب القيادات وكبار المسؤولين 6

2020الدورات المؤكدة لعام 



1,950$البحرينFeb6-Feb-2مهارات االتصال والتفاوض الفعَّال والتأثير واإلقناع 7

2,150$الخبرFeb6-Feb-2القائد الكاريزمي الملهم والمخطط الفعَّال 8

2,150$المدينة المنورةFeb13-Feb-9اإلبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل 9

2,150$مكة المكرمةFeb13-Feb-9المهارات االبتكارية واإلبداعية في التميز القيادي واإلداري 10

2,150$الكويتFeb13-Feb-9مهارات االتصال والقيادة وبناء الفرق وتعزيز األداء 11

2,150$مسقطFeb13-Feb-9القيادة االبتكارية وبناء فرق العمل الفعَّالة 12

2,450$سيريالنكاEFQM Model 16-Feb20-Febاإلجادة المؤسسية باستخدام أحدث نماذج الجودة 13

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16المهارات االحترافية في األداء العالي والدبلوماسية اإلدارية 14

2,150$الرياضFeb20-Feb-16مهارات االتصال وفن اإللقاء والعرض والتأثير 15

2,150$الكويتFeb20-Feb-16القيادة اإلبداعية واالبتكار المؤسسي في اإلدارة الحكومية 16

2,150$جدةFeb27-Feb-23اإلدارة االستراتيجية الحديثة ومهارات القيادة الفعَّالة 17

2,150$مكة المكرمةFeb27-Feb-23المهارات اإلبداعية في إدارة التغيير واالبتكار في العمل 18

1,950$البحرينFeb27-Feb-23مهارات اإللقاء والتحدث والتحفيز الفعَّال 19

2,150$المدينة المنورة23-Feb27-Feb (CLIT)القيادة اإلبداعية والتفكير االبتكاري المتميز 20

1,950$البحرينMar5-Mar-1اإلدارة اإلبداعية والحضور التنفيذي الفعَّال 21

4,200$ماليزياMar12-Mar-1المهارات اإلدارية المتقدمة في ضوء التحوالت العالمية22

2,450$سيريالنكاMar5-Mar-1مهارات التميز في إدارة الذات وقيادة اآلخرين 23

2,150$دبيMar5-Mar-1القيادة التحويلية ومهارات تحفيز اإلبداع 24

2,150$الخبرMar12-Mar-8اإلدارة بالنتائج وتحليل وتبسيط إجراءات العمل 25

2,150$الرياضMar12-Mar-8المهارات اإلشرافية المتقدمة والكفاءة في تسيير العمل 26

2,150$الخبرMar12-Mar-8مهارات الجودة واإلبداع في األداء الوظيفي 27

2,150$دبيMar12-Mar-8القيادة التنفيذية والتخطيط اإلبداعي وتحقيق األهداف 28

2,450$مومبايMar19-Mar-15اإلشراف اإلبداعي وتعزيز العمل بالجودة والتميز 29

2,150$القاهرةMar19-Mar-15المهارات التفاعلية وبناء االتصال الفعَّال مع اآلخرين 30

1,950$البحرينMar19-Mar-15مهارات الحوار ولغة الجسد والتواصل الفعَّال 31

4,200$جاكرتاMar26-Mar-15القيادة الفعَّالة في عصر اإلدارة الحديثة والتحديات التنافسية32

2,150$جدةMar26-Mar-22اإلشراف الفعَّال في خلق بيئة عمل عالية األداء 33

2,150$الخبرCRM 22-Mar26-Marالمهارات الشاملة في إدارة عالقات العمالء 34

2,450$مومبايMar26-Mar-22مهارات الذكاء االستراتيجي والتفكير واإلبداع اإلداري 35

2,150$دبيMar26-Mar-22القيادة المؤثرة والذكاء القيادي االستراتيجي 36

2,150$القاهرةMar2-Apr-29األخالقيات االحترافية والسلوك المتميز في بيئة العمل 37

2,150$عمَّانMar2-Apr-29المهارات القيادية الحديثة وسيكولوجية اإلبداع القيادي 38

1,950$البحرينMar2-Apr-29مهارات القيادة التكيفية الفعَّالة في البيئات التنافسية 39

2,150$دبيMar2-Apr-29القيادة عالية األداء ورسم األهداف وتحقيق النتائج 40

2,150$عمَّانApr9-Apr-5األساليب الحديثة في تبسيط إجراءات وعمليات العمل 41

2,450$ماليزياApr9-Apr-5المهارات المتقدمة في نظم التنسيق والمتابعة 42

2,150$عمَّانApr9-Apr-5مهارات بناء الثقة بالنفس واإليجابية ورفع األداء 43



5,000$بلجيكاApr16-Apr-5القيادة واالستراتيجيات الحديثة في إدارة األعمال44

2,150$الخبرApr16-Apr-12استشراف المستقبل والتخطيط باستخدام السيناريوهات 45

2,150$دبيApr16-Apr-12االستشراف االستراتيجي للمستقبل وتوليد األفكار اإلبداعية 46

3,050$برونايThe Certified Supervisor 12-Apr16-Aprالمشرف المعتمد 47

1,950$البحرينApr16-Apr-12الممارسات الحديثة في التميز القيادي واألداء اإلبداعي 48

3,050$بلجيكاApr16-Apr-12محترف األعمال المعتمد في القيادة49

2,450$مومبايApr16-Apr-12محترف األعمال المعتمد في تحفيز الموظفين 50

2,450$الرباطApr16-Apr-12الريادة ومهارات اإلبداع واالبتكار في العمل 51

2,750$باكوApr16-Apr-12الفاعلية في األداء واتخاذ القرارات واإلبداع تحت الضغوط 52

2,450$ماليزياApr23-Apr-19األساليب والتقنيات اإلدارية الفعَّالة في إدارة األزمات 53

4,200$جاكرتاApr30-Apr-19إتقان مهارات التفاوض عالية األداء واالتصال الفعَّال54

2,750$جورجياApr23-Apr-19مهارات وفن إدارة الغضب وضغوط العمل 55

3,050$اسطنبولApr23-Apr-19القيادة واإلدارة المتميزة وبناء استراتيجيات المستقبل 56

3,050$برونايJun5-Jun-1األسس الحديثة في اإلدارة والقيادة والتخطيط االستراتيجي 57

2,150$عمَّانJun5-Jun-1إتقان مهارات التميز في القيادة واإلدارة اإلشرافية 58

3,050$النمساJun5-Jun-1مهارات وممارسات القائد االستراتيجي المبدع 59

2,150$القاهرةJun5-Jun-1القيادة والتأثير اإليجابي في بيئة العمل 60

3,050$فرانكفورتJun11-Jun-7التأثير والذكاء اإلبداعي في التعامل مع النزاعات وإدارتها 61

2,450$الدار البيضاءJun11-Jun-7إدارة الصراعات وتقنيات التعامل مع الشخصيات الصعبة 62

6,000$طوكيوJun18-Jun-7هندسة التميز اإلداري والتفكير اإلبداعي واالبتكار 63

3,050$سنغافورةJun18-Jun-7القيادة والكفاءة العالمية في إدارة األعمال64

6,000$واشنطنJun25-Jun-14التحفيز والقيادة الفعَّالة واإلدارة بالجدارة واإلبداع 65

2,450$ماليزياJun18-Jun-14تمكين وتحفيز وتوجيه وإلهام اآلخرين : إدارة العمل الجماعي66

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14هندسة بناء وقيادة فرق العمل عالية األداء 67

3,050$باريسJun18-Jun-14الكاريزما القيادية وإتيكيت قوة الشخصية المتميزة 68

3,050$لندنJun25-Jun-21التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز اللياقة الذهنية 69

3,050$روماJun25-Jun-21إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة وتمالك الضغوط 70

3,050$النمساJun25-Jun-21اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل في منظمات األعمال 71

6,000$كنداJun2-Jul-21الكاريزما المؤثرة ومهارات إتيكيت العمل اإلداري 72

2,750$باكوJun2-Jul-28التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات الضخمة 73

3,050$النمساJun2-Jul-28إعادة هندسة العمليات اإلدارية وتفعيل اإلبداع في العمل 74

3,050$الدانماركJun2-Jul-28استخدام الذكاء العاطفي في ممارسات القيادة الفعَّالة 75

3,050$ميالنوJun2-Jul-28الكتابة والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير 76

3,050$السويدJul16-Jul-12اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل في منظمات األعمال 77

2,150$جدةJul16-Jul-12استخدام الذكاء العاطفي في ممارسات القيادة الفعَّالة 78

6,000$فنلندا/ النرويج Jul23-Jul-12الكاريزما المؤثرة ومهارات إتيكيت العمل اإلداري 79

3,050$هولنداJul16-Jul-12الكتابة والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير 80



3,050$فرانكفورتJul16-Jul-12فنون القيادة المتميزة واإلبداع اإلداري 81

2,150$القاهرةJul16-Jul-12فنون إدارة وتسوية الخالف والصراع في بيئة العمل 82

2,150$عمَّانJul16-Jul-12التوجيه واإلرشاد وإدارة األداء لتحقيق أفضل النتائج 83

3,050$النمساCEM 12-Jul16-Julالجودة والتميز في تجربة المتعاملين 84

3,050$السويدJul16-Jul-12التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي واالبتكاري 85

3,050$برشلونةJul16-Jul-12أحدث اتجاهات تبسيط وتنظيم العمليات في تنفيذ األعمال 86

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12استراتيجيات القيادة واإلشراف النموذجي 87

3,050$بارسJul16-Jul-12الكفاءة اإلدارية والتفكير االستراتيجي واالبتكار اإلبداعي 88

5,000$لندنJul30-Jul-19استراتيجيات القيادة واإلشراف النموذجي 89

2,150$القاهرةOKRs 19-Jul23-Julاستراتيجية األهداف والنتائج الرئيسية 90

5,000$فرانكفورتJul30-Jul-19الكفاءة اإلدارية والتفكير االستراتيجي واالبتكار اإلبداعي 91

2,750$جورجياJul23-Jul-19الكفاءة والفعَّالية وتقليل الجهد وتعزيز اإلنتاجية 92

4,500$باكوJul30-Jul-19فنون ومهارات التعامل وتقديم الخدمة المتميزة 93

2,150$البوسنةJul23-Jul-19قيادة وبناء التميز المؤسسي وفًقا لمعايير التميز العالمية 94

5,000$هولنداJul30-Jul-19الدبلوم االحترافي في إدارة الفعَّاليات95

3,050$الدانماركJul23-Jul-19الذكاء االجتماعي والتواصل والتأثير في اآلخرين 96

3,050$النمساJul23-Jul-19التخطيط االستراتيجي وصياغة األهداف ورسم السياسات 97

3,050$لندنJul23-Jul-19التفكير اإليجابي والتحفيز وإطالق الطاقات اإلبداعية 98

5,000$روماJul30-Jul-19أحدث االستراتيجيات القيادية ومهارات اإلبداع االبتكاري99

3,050$لندنJul23-Jul-19أحدث ممارسات إدارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي 100

3,050$فرانكفورتOKRs 19-Jul23-Julاستراتيجية األهداف والنتائج الرئيسية 101

3,050$الدانماركJul23-Jul-19استشراف المستقبل والتخطيط باستخدام السيناريوهات 102

3,050$براغJul23-Jul-19الكفاءة والفعَّالية وتقليل الجهد وتعزيز اإلنتاجية 103

3,050$باريسThe Certified Supervisor 19-Jul23-Julالمشرف المعتمد 104

3,050$مدريدJul30-Jul-26التفكير والتخطيط االستراتيجي وصياغة الخيارات 105

3,050$سويسراJul30-Jul-26التميز اإلداري والتفكير اإلبداعي واالبتكار االستراتيجي 106

3,050$بلغارياJul30-Jul-26أحدث وأفضل أساليب التمّيز في خدمة العمالء 107

3,050$لندنJul30-Jul-26أخصائي تخطيط استراتيجي معتمد 108

3,050$زيورخJul30-Jul-26االستشراف االستراتيجي للمستقبل وتوليد األفكار اإلبداعية 109

3,050$ميونخJul30-Jul-26اإلبداع في التنظيم والتخطيط والتنسيق 110

3,050$النمساJul30-Jul-26الممارسات الحديثة في التميز القيادي واألداء اإلبداعي 111

3,050$لندنJul30-Jul-26المنظومة الحديثة إلدارة المخاطر واستمرارية األعمال 112

2,450$صاللةAug6-Aug-2التميز اإلشرافي بصناعة اإلبداع وتحقيق النتائج 113

2,450$الدار البيضاءAug6-Aug-2أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال 114

3,050$نيودلهيAug6-Aug-2اإلبداع في حل المشكالت وديناميكية اتخاذ القرارات 115



2,450$الجزائرAug6-Aug-2المنهجيات الحديثة في إدارة مكاتب القيادات وكبار المسؤولين 116

3,050$لندنAug13-Aug-9التميز القيادي وبناء وإدارة فريق العمل الفعَّال 117

6,000$طوكيوAug20-Aug-9أساسيات قيادة األفراد والفرق وإدارة المنظمات 118

3,050$لندنAug13-Aug-9اإلبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل 119

3,050$النمساAug13-Aug-9المهارات االبتكارية واإلبداعية في التميز القيادي واإلداري 120

4,200$ماليزياAug27-Aug-16التميز واإلبداع في األداء والذكاء الوظيفي 121

4,200$الجزائرAug27-Aug-16أساليب االتصال الفعَّال وفن التواصل مع اآلخرين 122

5,000$سنغافورةEFQM Model 16-Aug27-Augاإلجادة المؤسسية باستخدام أحدث نماذج الجودة 123

4,200$ماليزياAug27-Aug-16المهارات االحترافية في األداء العالي والدبلوماسية اإلدارية 124

2,450$صاللةAug27-Aug-23التوجيه واإلرشاد وإدارة األداء لتحقيق أفضل النتائج 125

2,450$الدار البيضاءAug27-Aug-23أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفعَّالة 126

3,050$الدانماركAug27-Aug-23اإلدارة االستراتيجية الحديثة ومهارات القيادة الفعَّالة 127

2,450$ماليزياAug27-Aug-23المهارات اإلبداعية في إدارة التغيير واالبتكار في العمل 128

3,050$فرانكفورتCEM 1-Sep5-Sepالجودة والتميز في تجربة المتعاملين 129

3,050$برلينSep5-Sep-1أساليب ومنهجيات القيادة واإلدارة المرنة والرشيقة 130

3,050$باريسSep5-Sep-1اإلدارة اإلبداعية والحضور التنفيذي الفعَّال 131

5,000$النمساSep12-Sep-1المهارات اإلدارية المتقدمة في ضوء التحوالت العالمية132

4,200$ماليزياEvent Management Diploma 6-Sep17-Sepالدبلوم االحترافي في إدارة الفعَّاليات 133

2,750$جاكرتاSep10-Sep-6أفضل الممارسات العالمية في اإلدارة االستراتيجية والقيادة 134

2,450$الدار البيضاءSep10-Sep-6اإلدارة بالنتائج وتحليل وتبسيط إجراءات العمل 135

2,450$ماليزياSep10-Sep-6المهارات اإلشرافية المتقدمة والكفاءة في تسيير العمل 136

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13الذكاء االجتماعي والتواصل والتأثير في اآلخرين 137

6,000$طوكيوSep24-Sep-13أفضل الممارسات واالستراتيجيات القيادية العالمية 138

2,450$الدار البيضاءSep17-Sep-13اإلشراف اإلبداعي وتعزيز العمل بالجودة والتميز 139

3,050$لندنSep17-Sep-13المهارات التفاعلية وبناء االتصال الفعَّال مع اآلخرين 140

2,450$الرباطSep24-Sep-20الريادة ومهارات اإلبداع واالبتكار في العمل 141

6,000$نيوزيالندSep1-Oct-20أفضل نظم وأساليب اإلدارة الذكية وتحقيق النتائج 142

2,450$ماليزياSep24-Sep-20اإلشراف الفعَّال في خلق بيئة عمل عالية األداء 143

2,450$الرباطCRM 20-Sep24-Sepالمهارات الشاملة في إدارة عالقات العمالء 144

3,050$لندنSep1-Oct-27الفاعلية في األداء واتخاذ القرارات واإلبداع تحت الضغوط 145

6,000$كنداSep8-Oct-27الرؤية واالستراتيجية وإدارة المنظمة: برنامج القادة االستراتيجيين146



3,050$لندنSep1-Oct-27األخالقيات االحترافية والسلوك المتميز في بيئة العمل 147

3,050$باريسSep1-Oct-27المهارات القيادية الحديثة وسيكولوجية اإلبداع القيادي 148

6,000$استرالياCertified Creativity Leader 4-Oct15-Oct- القائد اإلبداعي المعتمد 149

6,000$كنداAchieving Leadership Excellence 4-Oct15-Octتحقيق التميز القيادي 150

2,450$ماليزياOct8-Oct-4األساليب الحديثة في تبسيط إجراءات وعمليات العمل 151

2,450$جاكرتاOct8-Oct-4المهارات المتقدمة في نظم التنسيق والمتابعة 152

6,000$طوكيوOct22-Oct-11القائد الكاريزمي الملهم والمخطط الفعَّال 153

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11تحقيق التميز في األداء باستخدام الذكاء العاطفي 154

6,000$نيويوركOct22-Oct-11األساليب والتقنيات اإلدارية الفعَّالة في إدارة األزمات 155

6,000$طوكيوOct22-Oct-11إتقان مهارات التفاوض عالية األداء واالتصال الفعَّال156

2,150$دبيOct22-Oct-18القيادة االبتكارية وبناء فرق العمل الفعَّالة 157

2,750$باكوOct22-Oct-18تطوير المهارات القيادية والفعَّالية وكفاءة األداء 158

2,450$جاكرتاOct22-Oct-18األسس الحديثة في اإلدارة والقيادة والتخطيط االستراتيجي 159

2,450$مومبايOct22-Oct-18إتقان مهارات التميز في القيادة واإلدارة اإلشرافية 160

2,150$الخبرOct29-Oct-25القيادة اإلبداعية واالبتكار المؤسسي في اإلدارة الحكومية 161

3,750$القاهرةOct5-Nov-25تطوير المهارات القيادية وفق نظم األعمال الحديثة162

2,150$دبيOct29-Oct-25التأثير والذكاء اإلبداعي في التعامل مع النزاعات وإدارتها 163

3,050$بلغارياOct29-Oct-25إدارة الصراعات وتقنيات التعامل مع الشخصيات الصعبة 164

3,050$رومانيا1-Nov5-Nov (CLIT)القيادة اإلبداعية والتفكير االبتكاري المتميز 165

2,150$دبيNov5-Nov-1تطوير جودة الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين 166

1,950$البحرينNov5-Nov-1التحفيز والقيادة الفعَّالة واإلدارة بالجدارة واإلبداع 167

2,150$أبوظبيNov5-Nov-1تمكين وتحفيز وتوجيه وإلهام اآلخرين : إدارة العمل الجماعي168

3,050$بلجيكاNov12-Nov-8القيادة التحويلية ومهارات تحفيز اإلبداع 169

2,150$الشارقةNov12-Nov-8تطوير كفاءة وتميز مهارات التفكير الناقد 170

2,150$مسقطNov12-Nov-8التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز اللياقة الذهنية 171

2,150$دبيNov12-Nov-8إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة وتمالك الضغوط 172

2,150$الكويتNov19-Nov-15القيادة التنفيذية والتخطيط اإلبداعي وتحقيق األهداف 173

2,150$دبيNov19-Nov-15تطوير كفايات األداء والمهارات اإلدارية الفعَّالة 174

2,150$الخبرNov19-Nov-15التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات الضخمة 175

2,450$مومبايNov19-Nov-15إعادة هندسة العمليات اإلدارية وتفعيل اإلبداع في العمل 176

4,200$ماليزياNov3-Dec-22القيادة الفعَّالة في عصر اإلدارة الحديثة والتحديات التنافسية177



2,150$أبوظبيNov26-Nov-22تطوير مهارات القيادة وفن التأثير على اآلخرين 178

2,150$المدينة المنورةNov26-Nov-22التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي واالبتكاري 179

2,150$دبيNov26-Nov-22أحدث اتجاهات تبسيط وتنظيم العمليات في تنفيذ األعمال 180

2,150$الشارقةDec5-Dec-1القيادة المؤثرة والذكاء القيادي االستراتيجي 181

4,200$ماليزياDec12-Dec-1تقنيات وأساليب القيادة الفعَّالة واإلدارة اإلبداعية182

2,150$الشارقةDec5-Dec-1التخطيط االستراتيجي وصياغة األهداف ورسم السياسات 183

5,000$لندنDec12-Dec-1أحدث االستراتيجيات القيادية ومهارات اإلبداع االبتكاري184

2,150$مسقطDec10-Dec-6القيادة عالية األداء ورسم األهداف وتحقيق النتائج 185

2,150$الكويتDec10-Dec-6تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالبتكاري والتحليلي 186

2,450$مومبايDec10-Dec-6التفكير اإليجابي والتحفيز وإطالق الطاقات اإلبداعية 187

5,000$باريسDec17-Dec-6أحدث ممارسات إدارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي 188

5,000$لندنDec24-Dec-13القيادة واالستراتيجيات الحديثة في إدارة األعمال189

3,050$النمساDec17-Dec-13القيادة واإلدارة المتميزة وبناء استراتيجيات المستقبل 190

1,950$البحرينDec17-Dec-13جدارة وكفاءة التميز اإلشرافي واإلداري الفعَّال 191

4,200$مومبايCustomer Care Specialist 13-Dec24-Decخبير خدمة عمالء معتمد 192

1,950$البحرينDec17-Dec-13التفكير والتخطيط االستراتيجي وصياغة الخيارات 193

2,150$دبيDec17-Dec-13التميز اإلداري والتفكير اإلبداعي واالبتكار االستراتيجي 194

1,950$البحرينDec17-Dec-13أحدث وأفضل أساليب التمّيز في خدمة العمالء 195

2,150$دبيDec17-Dec-13أخصائي تخطيط استراتيجي معتمد 196

5,000$لندنDec2-Jan-20القيادة والتأثير اإليجابي في بيئة العمل 197

5,000$روماDec31-Dec-20القيادة والكفاءة العالمية في إدارة األعمال198

5,000$رومانياDec2-Jan-20ذكاء التكيف والتميز واإلبداع في العمل 199

3,050$مدريدDec24-Dec-20فن القيادة الذكية عاطفًيا وتميز األداء 200

5,000$لندنDec2-Jan-20التميز اإلشرافي بصناعة اإلبداع وتحقيق النتائج 201

3,050$باريسDec24-Dec-20التميز القيادي وبناء وإدارة فريق العمل الفعَّال 202

5,000$لندنDec2-Jan-20أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال 203

3,050$برشلونةDec24-Dec-20أساسيات قيادة األفراد والفرق وإدارة المنظمات 204

6,000$الصينDec7-Jan-27الكاريزما القيادية وإتيكيت قوة الشخصية المتميزة 205

3,050$براغDec31-Dec-27فنون الجودة والمرونة الشخصية والرشاقة الذهنية 206

6,000$هونج كونجDec7-Jan-27التميز واإلبداع في األداء والذكاء الوظيفي 207

3,050$لندنDec31-Dec-27أساليب االتصال الفعَّال وفن التواصل مع اآلخرين 208



الموارد البشرية والتدريب2
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$الكويتJan30-Jan-26الممارسات العالمية في استراتيجيات التوظيف الفعَّال 1

2,150$عمَّانHRBP 26-Jan30-Janشريك األعمال االستراتيجي للموارد البشرية 2

1,950$البحرينFeb6-Feb-2اإلعداد االحترافي للوصف والمسار الوظيفي 3

2,150$الخبرFeb6-Feb-2صياغة لوائح الجزاءات ونظم تحفيز العاملين 4

2,150$المدينة المنورةFeb13-Feb-9األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين 5

2,150$مكة المكرمةFeb13-Feb-9المشاكل اإلجرائية والحلول القانونية : عقود العمل6

2,150$دبيFeb20-Feb-16األخصائي المعتمد في التطوير المؤسسي 7

2,150$الرياضFeb20-Feb-16فنون إدارة وتسوية الخالف والصراع في بيئة العمل 8

2,150$جدةFeb27-Feb-23األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات 9

2,150$دبيHR Audit 23-Feb27-Febمراجعة وتحليل ممارسات وسياسات الموارد البشرية 10

1,950$البحرينMar5-Mar-1األخصائي المعتمد في الموارد البشرية 11

2,450$الدار البيضاءMar5-Mar-1مراجعة وتصميم الهياكل التنظيمية المؤسسية 12

2,150$الخبرMar12-Mar-8األخصائي المعتمد في إدارة المواهب االستراتيجية 13

2,150$مسقطMar12-Mar-8استراتيجيات التوظيف وتحليل الوظائف وتصميمها 14

1,950$البحرينMar19-Mar-15األخصائي المعتمد في عالقات الموظفين 15

2,450$الرباطMar19-Mar-15مستوى متقدم - استراتيجيات وممارسات إدارة الموارد البشرية 16

2,150$الكويتMar26-Mar-22األساليب االستراتيجية الحديثة إلدارة الموارد البشرية 17

2,150$جدةMar26-Mar-22االستراتيجيات الحديثة في قياس وتطوير األداء الوظيفي 18

2,150$القاهرةMar2-Apr-29األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة19

3,750$اإلسكندريةMar9-Apr-29اإلدارة االحترافية للموارد البشرية20

2,150$عمَّانApr9-Apr-5األنظمة واالستراتيجيات الحديثة للتـدريب والتطويـر 21

4,200$ماليزياApr16-Apr-5اإلدارة الفعَّالة للموارد البشرية وبناء رأس المال البشري22

3,750$البحرينApr23-Apr-12اإلدارة الفعَّالة للموارد البشرية وبناء رأس المال البشري 23

2,150$دبيApr16-Apr-12اإلدارة المتقدمة لعالقات الموظفين 24

2,150$الخبرApr16-Apr-12إدارة وتنمية وتخطيط وتطوير : تكنولوجيا الموارد البشرية25

2,150$المدينة المنورةApr16-Apr-12تنمية وتطوير رأس المال البشري وفق اإلدارة للمستقبل 26

2,450$ماليزياApr23-Apr-19التخطيط للتعاقب الوظيفي وتطوير المواهب والكفاءات 27

2,450$جاكرتاApr23-Apr-19اإلدارة المتقدمة لعالقات الموظفين 28



2,150$عمَّانJun5-Jun-1التقنيات المتقدمة في تخطيط وتنفيذ وتقييم أداء العاملين 29

2,150$القاهرةJun5-Jun-1اإلدارية والقيادية وتطوير الذات30

3,050$النمساJun11-Jun-7التميز والكفاءة في إجراء المقابالت واالختيار والتعيين 31

3,050$لندنJun11-Jun-7اإلعداد االحترافي للوصف والمسار الوظيفي 32

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14الحوكمة وإدارة الجودة للموارد البشرية 33

6,000$طوكيوJun25-Jun-14األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين 34

3,050$لندنJun25-Jun-21الكفاءة في تنمية الموارد البشرية وتطوير القدرات 35

3,050$باريسJun25-Jun-21األخصائي المعتمد في التطوير المؤسسي 36

5,000$روماJun9-Jul-28الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية37

3,050$النمساJun2-Jul-28األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات 38

3,050$موسكوJul16-Jul-12استراتيجيات التوظيف وتحليل الوظائف وتصميمها 39

6,000$كنداJul23-Jul-12مستوى متقدم - استراتيجيات وممارسات إدارة الموارد البشرية 40

3,050$فرانكفورتJul16-Jul-12تصميم مصفوفة الكفاءات الوظيفية وإدارة األداء 41

3,050$باريسJul16-Jul-12تصميم وإدارة نظم العوائد والمكافآت والتعويضات 42

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12الممارسات الحديثة في التدريب االستراتيجي والتطوير الوظيفي 43

3,050$سنغافورةJul16-Jul-12األخصائي المعتمد في الموارد البشرية 44

6,000$نيويوركJul30-Jul-19االستراتيجيات الحديثة في قياس وتطوير األداء الوظيفي 45

5,000$النمساJul30-Jul-19اإلدارة االحترافية للموارد البشرية46

5,000$موسكوJul30-Jul-19تطوير أدلة سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية 47

6,000$استرالياKPIs 19-Jul23-Julتطوير سياسات ونماذج العمل باستخدام مؤشرات األداء 48

3,050$ميالنوJul23-Jul-19الممارسات العالمية في استراتيجيات التوظيف الفعَّال 49

5,000$النمساJul30-Jul-19الممارسات العالمية في إدارة منظومة الموارد البشرية50

3,050$براغJul23-Jul-19األخصائي المعتمد في إدارة المواهب االستراتيجية 51

3,050$لندنJul23-Jul-19األخصائي المعتمد في عالقات الموظفين 52

3,050$مدريدJul30-Jul-26المنهجيات والممارسات في ضبط جودة التدريب 53

3,050$فرانكفورتJul30-Jul-26المهارات التقنية إلدارة الموارد البشرية 54

3,050$روماJul30-Jul-26األساليب االستراتيجية الحديثة إلدارة الموارد البشرية 55

3,050$لندنJul30-Jul-26األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة56

3,750$صاللةAug13-Aug-2المهارات المتقدمة في إدارة الموارد البشرية وعالقات العمل57

2,450$الدار البيضاءAug6-Aug-2األنظمة واالستراتيجيات الحديثة للتـدريب والتطويـر 58

5,000$براغAug20-Aug-9مستوى متقدم - إدارة الموارد البشرية الدولية 59



3,050$لندنAug13-Aug-9التخطيط للتعاقب الوظيفي وتطوير المواهب والكفاءات 60

4,200$ماليزياAug27-Aug-16الجدارات / إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفاءات 61

4,200$جاكرتاAug27-Aug-16التقنيات المتقدمة في تخطيط وتنفيذ وتقييم أداء العاملين 62

2,450$صاللةAug27-Aug-23إدارة الموارد البشرية واألداء في المؤسسات الحكومية 63

2,450$الرباطAug27-Aug-23التميز والكفاءة في إجراء المقابالت واالختيار والتعيين 64

5,000$باريسSep12-Sep-1إدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي65

3,050$روماSep5-Sep-1الحوكمة وإدارة الجودة للموارد البشرية 66

2,450$ماليزيا6-Sep10-Sep (HCM)إدارة رأس المال البشري االستراتيجي 67

2,450$جاكرتاSep10-Sep-6الكفاءة في تنمية الموارد البشرية وتطوير القدرات 68

3,050$سنغافورةSep17-Sep-13إدارة رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة 69

4,200$جاكرتاSep24-Sep-13الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية70

2,450$الدار البيضاءSep24-Sep-20إدارة وتقييم مخاطر الموارد البشرية 71

3,050$فنلنداSep24-Sep-20الممارسات الحديثة في التدريب االستراتيجي والتطوير الوظيفي 72

3,050$لندنSep1-Oct-27إدارة وتوظيف المعرفة لتحقيق األداء المتميز 73

3,050$باريسSep1-Oct-27الممارسات العالمية في استراتيجيات التوظيف الفعَّال 74

2,450$ماليزياOct8-Oct-4إعداد إجراءات ونماذج التميز في عمليات الموارد البشرية 75

4,200$جاكرتاOct15-Oct-4الممارسات العالمية في إدارة منظومة الموارد البشرية76

3,050$سنغافورة11-Oct15-Oct (HR KPIs)إعداد مؤشرات األداء الرئيسية في إدارة الموارد البشرية 77

3,050$لندنOct15-Oct-11المنهجيات والممارسات في ضبط جودة التدريب 78

2,150$عمَّانOct22-Oct-18إعداد وتحليل وإدارة األجور والرواتب 79

3,050$اسطنبولOct22-Oct-18المهارات التقنية إلدارة الموارد البشرية 80

2,450$مومبايOct29-Oct-25أحدث الممارسات في التمتين والتدريب وإعداد القيادات اإلبداعية 81

3,750$عمَّانOct5-Nov-25المهارات المتقدمة في إدارة الموارد البشرية وعالقات العمل82

1,950$البحرينNov5-Nov-1أحدث وأفضل ممارسات الموارد البشرية لغير المختصين 83

3,750$القاهرةNov12-Nov-1مستوى متقدم - إدارة الموارد البشرية الدولية 84

2,450$سيريالنكاNov12-Nov-8أخصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد 85

2,150$الشارقةNov12-Nov-8الجدارات / إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفاءات 86

2,150$الكويت15-Nov19-Nov (PMS)أخصائي إدارة األداء 87

2,150$مسقطNov19-Nov-15إدارة الموارد البشرية واألداء في المؤسسات الحكومية 88

2,150$أبوظبيNov26-Nov-22أدوات إدارة وتطوير الكفاءات واقتصاديات العمل 89

4,200$مومبايNov3-Dec-22إدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي90



2,150$الشارقةDec5-Dec-1آليات التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة 91

2,150$دبي1-Dec5-Dec (HCM)إدارة رأس المال البشري االستراتيجي 92

2,150$مسقطDec10-Dec-6برمجة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الوظيفي 93

2,150$الرياضDec10-Dec-6إدارة رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة 94

1,950$البحرينDec17-Dec-13برنامج أخصائي موارد بشرية محترف 95

3,750$دبيDec24-Dec-13مستوى احترافي - تأهيل محللي ومنسقي التدريب 96

2,450$شرم الشيخDec17-Dec-13إدارة وتقييم مخاطر الموارد البشرية 97

2,150$دبيDec17-Dec-13إدارة وتوظيف المعرفة لتحقيق األداء المتميز 98

5,000$لندنDec2-Jan-20تخطيط الموارد البشرية وأساليب المتابعة والتقييم 99

2,150$دبيDec24-Dec-20تخطيط وإدارة التدريب والمسار الوظيفي 100

5,000$لندنDec2-Jan-20إعداد إجراءات ونماذج التميز في عمليات الموارد البشرية 101

3,050$ميالنو20-Dec24-Dec (HR KPIs)إعداد مؤشرات األداء الرئيسية في إدارة الموارد البشرية 102

3,050$روماDec31-Dec-27تخطيط وإدارة التعاقب الوظيفي وتوطين الوظائف 103

2,150$دبيDec31-Dec-27إعداد وتحليل وإدارة األجور والرواتب 104

العالقات العامة واإلعالم3
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,450$ماليزياCEM 26-Jan30-Janالجودة والتميز في تجربة المتعاملين 1

2,150$دبيJan30-Jan-26أحدث وأفضل أساليب التمّيز في خدمة العمالء 2

1,950$البحرينFeb6-Feb-2تحفيز الجماهير باألساليب الجّذابة واللغة المؤثّ رة : الخطابة اإلقناعية3

2,150$مسقطFeb6-Feb-2أخصائي اإلعالم الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي 4

3,750$دبيFeb20-Feb-9الدبلوم االحترافي في إدارة الفعَّاليات5

2,150$المدينة المنورةCPRS 9-Feb13-Febأخصائي عالقات عامة معتمد 6

2,150$مكة المكرمةFeb20-Feb-16العالقات اإلنسانية وكيفية التعامل مع اآلخرين 7

1,950$البحرينFeb20-Feb-16أخصائي معتمد إدارة السمعة المؤسسية 8

3,750$دبيFeb5-Mar-23العالقات العامة واالتصاالت االستراتيجية واإلعالم الرقمي9

2,150$جدةFeb27-Feb-23أسس العالقات العامة الدولية ومهارات تطبيقها 10

1,950$البحرينMar5-Mar-1العالقات العامة وإدارة السمعة المؤسسية والصورة الذهنية 11

2,150$المدينة المنورةMar5-Mar-1أفضل الممارسات والتطبيقات العملية في العالقات العامة 12

2,150$الخبرMar12-Mar-8العالقات العامة وفنون التفاعل مع الجمهور 13

2,450$الدار البيضاءMar12-Mar-8آداب المراسم والبرتوكول وفنون إدارة وتنظيم التشريفات 14



1,950$البحرينMar19-Mar-15الكاريزما وقوة الحضور العام المؤثر ألخصائي العالقات العامة 15

2,150$دبيMar19-Mar-15برنامج اإلدارة االستراتيجية للفعَّاليات 16

3,050$هولنداCRM 22-Mar26-Marالمهارات الشاملة في إدارة عالقات العمالء 17

3,750$القاهرةMar2-Apr-22برنامج مكثف في االتصال والعالقات العامة18

2,150$عمَّانMar2-Apr-29المهارات المتقدمة في تصميم استراتيجيات العالقات العامة 19

2,450$الرباطMar2-Apr-29بروتوكول وفن التعامل مع الشخصيات المهمة 20

2,150$الكويتApr9-Apr-5المستوى االحترافي - المتحدث الرسمي / الناطق اإلعالمي 21

2,150$عمَّانApr9-Apr-5تخطيط وإدارة حمالت العالقات العامة الفعَّالة 22

2,150$الخبرApr16-Apr-12األخصائي المعتمد في فن اإلتيكيت والبروتوكول الدولي 23

2,150$دبيApr16-Apr-12األساليب والتقنيات اإلدارية الفعَّالة في إدارة األزمات 24

2,150$الكويتApr16-Apr-12إدارة العالقات العامة والتسويق االجتماعي والمؤسسي 25

2,150$دبيApr16-Apr-12أحدث ممارسات إدارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي 26

2,450$ماليزياApr23-Apr-19النظم االستراتيجية للعالقات العامة واإلعالم اإللكتروني 27

2,450$جاكرتاApr23-Apr-19تصميم وبناء استراتيجيات العالقات العامة الفعَّالة 28

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1إدارة العالقات العامة والتسويق االجتماعي والمؤسسي 29

2,150$عمَّانJun5-Jun-1تطوير جودة الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين 30

6,000$طوكيوJun18-Jun-7أحدث ممارسات إدارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي 31

2,150$عمَّانJun11-Jun-7خبير خدمة عمالء معتمد32

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14أحدث وأفضل أساليب التمّيز في خدمة العمالء 33

3,050$سنغافورةJun18-Jun-14دبلوماسية ومهارات االتصال اإلقناعي والتأثيري في الرأي العام 34

3,050$لندنJun25-Jun-21أخصائي اإلعالم الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي 35

3,050$باريسJun25-Jun-21فن التفكير الذكي في العالقات العامة 36

3,050$النمساCPRS 28-Jun2-Julأخصائي عالقات عامة معتمد 37

3,050$فرانكفورتJun2-Jul-28فنون ومهارات التعامل وتقديم الخدمة المتميزة 38

6,000$طوكيوJul23-Jul-12استراتيجيات وممارسات العالقات العامة الرقمية 39

6,000$كنداJul23-Jul-12اإلبداع في إدارة المواقف والتعامل مع كبار الشخصيات 40

5,000$موسكوCRM 12-Jul23-Julالمهارات الشاملة في إدارة عالقات العمالء 41

5,000$فنلندا/ النرويج Jul23-Jul-12المهارات المتقدمة في تصميم استراتيجيات العالقات العامة 42

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12أخصائي معتمد إدارة السمعة المؤسسية 43

2,450$ماليزياJul16-Jul-12مهارات االتصال وفن اإللقاء والعرض والتأثير 44

5,000$الدانماركJul30-Jul-19اإلدارة الحديثة للعالقات العامة والمراسم والبروتوكول 45



3,050$النمساJul23-Jul-19اإلدارة الفعَّالة لالتصال االستراتيجي والعالقات العاّمة 46

5,000$بودابستJul30-Jul-19المستوى االحترافي - المتحدث الرسمي / الناطق اإلعالمي 47

2,150$عمَّانJul23-Jul-19النظم االستراتيجية للعالقات العامة واإلعالم اإللكتروني 48

3,050$ميالنوJul23-Jul-19أسس العالقات العامة الدولية ومهارات تطبيقها 49

3,050$لندنJul23-Jul-19أفضل الممارسات والتطبيقات العملية في العالقات العامة 50

3,050$مدريدJul30-Jul-26آداب المراسم والبرتوكول وفنون إدارة وتنظيم التشريفات 51

3,050$روماJul30-Jul-26برنامج اإلدارة االستراتيجية للفعاليات 52

4,200$صاللةAug13-Aug-2برنامج مكثف في االتصال والعالقات العامة53

3,050$لندنAug13-Aug-9بروتوكول وفن التعامل مع الشخصيات المهمة 54

4,200$ماليزياAug27-Aug-16تخطيط وإدارة حمالت العالقات العامة الفعَّالة 55

2,450$صاللةAug27-Aug-23تصميم وبناء استراتيجيات العالقات العامة الفعَّالة 56

3,050$باريسSep5-Sep-1تطوير جودة الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين 57

2,450$النمساCustomer Care Specialist 6-Sep10-Sepخبير خدمة عمالء معتمد 58

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13دبلوماسية ومهارات االتصال اإلقناعي والتأثيري في الرأي العام 59

2,450$الدار البيضاءSep24-Sep-20فن التفكير الذكي في العالقات العامة 60

3,050$لندنSep1-Oct-27فنون ومهارات التعامل وتقديم الخدمة المتميزة 61

2,450$ماليزياOct8-Oct-4مهارات االتصال وفن اإللقاء والعرض والتأثير 62

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11استراتيجيات وممارسات العالقات العامة الرقمية 63

2,450$مومبايOct22-Oct-18اإلبداع في إدارة المواقف والتعامل مع كبار الشخصيات 64

2,450$سيريالنكاOct29-Oct-25اإلدارة الحديثة للعالقات العامة والمراسم والبروتوكول 65

1,950$البحرينNov5-Nov-1اإلدارة الفعَّالة لالتصال االستراتيجي والعالقات العاّمة 66

2,150$الكويتNov12-Nov-8األخصائي المعتمد في فن اإلتيكيت والبروتوكول الدولي 67

2,150$مسقطNov19-Nov-15األساليب والتقنيات اإلدارية الفعَّالة في إدارة األزمات 68

2,150$أبوظبيCEM 22-Nov26-Novالجودة والتميز في تجربة المتعاملين 69

2,150$الشارقةDec5-Dec-1تحفيز الجماهير باألساليب الجّذابة واللغة المؤثّ رة : الخطابة اإلقناعية70

3,750$البحرينEvent Management Diploma 6-Dec17-Decالدبلوم االحترافي إدارة الفعَّاليات 71

2,150$الخبرDec17-Dec-13العالقات اإلنسانية وكيفية التعامل مع اآلخرين 72

3,750$دبيDec24-Dec-13العالقات العامة واالتصاالت االستراتيجية واإلعالم الرقمي73

5,000$لندنDec2-Jan-20العالقات العامة وإدارة السمعة المؤسسية والصورة الذهنية 74

3,050$روماDec24-Dec-20العالقات العامة وفنون التفاعل مع الجمهور 75

6,000$استرالياDec7-Jan-27الكاريزما وقوة الحضور العام المؤثر ألخصائي العالقات العامة 76



السكرتاريا وإدارة المكاتب4
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$دبيJan30-Jan-26الكتابة والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير 1

1,950$البحرينFeb6-Feb-2الكفاءة والفعَّالية في إدارة المكاتب التنفيذية 2

2,150$المدينة المنورةFeb13-Feb-9الشخصي المتميز / المساعد التنفيذي 3

2,150$مكة المكرمةFeb20-Feb-16المقاييس العالمية في إدارة الوثائق والحفظ والحماية األرشيفية 4

2,150$جدةFeb27-Feb-23المنظومة المتكاملة ألعمال السكرتاريا واإلدارة المكتبية 5

1,950$البحرينMar5-Mar-1المنهجيات الحديثة في إدارة مكاتب القيادات وكبار المسؤولين 6

2,150$دبيMar12-Mar-8المهارات االحترافية في اإلدارة الفعَّالة للمكاتب 7

2,150$الخبرMar19-Mar-15إدارة المكاتب باستخدام التكنولوجيا الرقمية 8

2,450$مومبايMar26-Mar-22إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية العالمية الحديثة 9

3,050$هولنداMar2-Apr-29إدارة الوثائق واألرشفة اإللكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي 10

2,150$عمَّانApr9-Apr-5إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة وتمالك الضغوط 11

2,150$الخبرApr16-Apr-12السكرتاريا التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة 12

2,450$ماليزياApr16-Apr-12الكاريزما واالتصال والتأثير للمساعدين التنفيذيين 13

4,200$جاكرتاApr30-Apr-19أساليب السكرتارية االحترافية لمكاتب القادة التنفيذيين 14

3,050$النمساJun5-Jun-1تكنولوجيا السكرتاريا وإدارة المكاتب 15

2,150$عمَّانCBP 7-Jun11-Junمحترف السكرتارية التنفيذية المعتمد 16

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14منهجيات القيادة المكتبية للسكرتير المحترف 17

3,050$لندنJun25-Jun-21مهارات العمل اإلداري والسكرتارية االحترافية 18

3,050$باريسJun2-Jul-28االتصال الكتابي الفعَّال في بيئة األعمال الحديثة 19

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12االتصال الكتابي الفعَّال في بيئة األعمال الحديثة 20

2,450$سيريالنكاJul16-Jul-12األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية واإلدارية 21

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية واإلدارية 22

4,500$باكوJul30-Jul-19األرشفة الذكية والتنظيم اإللكتروني الفعَّال للمعلومات والوثائق 23

2,750$جورجياJul23-Jul-19التميز واإلبداع واالبتكار في إدارة المكاتب والسكرتاريا 24

3,050$ميالنوJul23-Jul-19األرشفة الذكية والتنظيم اإللكتروني الفعَّال للمعلومات والوثائق 25

3,050$لندنJul23-Jul-19التميز واإلبداع واالبتكار في إدارة المكاتب والسكرتاريا 26

3,050$مدريدJul30-Jul-26السكرتاريا التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة 27

3,050$النمساJul30-Jul-26الكاريزما واالتصال والتأثير للمساعدين التنفيذيين 28



2,450$صاللةAug6-Aug-2الكتابة والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير 29

3,050$براغAug13-Aug-9الكفاءة والفعَّالية في إدارة المكاتب التنفيذية 30

4,200$ماليزياAug27-Aug-16الشخصي المتميز / المساعد التنفيذي 31

2,450$صاللةAug27-Aug-23المقاييس العالمية في إدارة الوثائق والحفظ والحماية األرشيفية 32

3,050$باريسSep5-Sep-1المنظومة المتكاملة ألعمال السكرتاريا واإلدارة المكتبية 33

2,450$ماليزياSep10-Sep-6المنهجيات الحديثة في إدارة مكاتب القيادات وكبار المسؤولين 34

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13المهارات االحترافية في اإلدارة الفعَّالة للمكاتب 35

2,450$الدار البيضاءSep24-Sep-20إدارة المكاتب باستخدام التكنولوجيا الرقمية 36

3,050$لندنSep1-Oct-27إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية العالمية الحديثة 37

2,450$ماليزياOct8-Oct-4إدارة الوثائق واألرشفة اإللكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي 38

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة وتمالك الضغوط 39

2,150$القاهرةOct22-Oct-18أساليب السكرتارية االحترافية لمكاتب القادة التنفيذيين 40

2,150$عمَّانOct29-Oct-25تكنولوجيا السكرتاريا وإدارة المكاتب 41

1,950$البحرينCBP 1-Nov5-Novمحترف السكرتارية التنفيذية المعتمد 42

2,150$دبيNov12-Nov-8منهجيات القيادة المكتبية للسكرتير المحترف 43

2,150$الكويتNov19-Nov-15مهارات العمل اإلداري والسكرتارية االحترافية 44

2,150$أبوظبيNov26-Nov-22أساليب السكرتارية االحترافية لمكاتب القادة التنفيذيين 45

2,150$الشارقةDec5-Dec-1تكنولوجيا السكرتاريا وإدارة المكاتب 46

2,150$مسقطCBP 6-Dec10-Decمحترف السكرتارية التنفيذية المعتمد 47

1,950$البحرينDec17-Dec-13منهجيات القيادة المكتبية للسكرتير المحترف 48

2,150$دبيDec17-Dec-13مهارات العمل اإلداري والسكرتارية االحترافية 49

5,000$لندنDec2-Jan-20االتصال الكتابي الفعَّال في بيئة األعمال الحديثة 50

3,050$روماDec24-Dec-20األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية واإلدارية 51

2,150$دبيDec31-Dec-27األرشفة الذكية والتنظيم اإللكتروني الفعَّال للمعلومات والوثائق 52

المحاسبة والمالية5
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$دبيJan30-Jan-26االتجاهات الحديثة في محاسبة الرواتب واألجور 1

2,150$القاهرةJan30-Jan-26أحدث أساليب التخطيط والتقييم المالي المتكامل 2

3,750$دبيFeb13-Feb-2االتجاهات والنظم الحديثة في المحاسبة واإلدارة المالية3

1,950$البحرينFeb6-Feb-2أخصائي الجرائم المالية المعتمد 4

3,750$دبيFeb20-Feb-9اإلدارة المالية والمحاسبية المتقدمة لألعمال5



2,150$المدينة المنورة9-Feb13-Feb (VAT)أخصائي ضريبة القيمة المضافة 6

2,150$مكة المكرمةFeb20-Feb-16التقيبم والجدولة وإعداد ميزانية المشروع : اإلدارة الناجحة للمشاريع7

2,150$الكويتFeb20-Feb-16أدوات المحاسبة والرقابة على التكاليف 8

2,150$جدةFeb27-Feb-23اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية الحديثة 9

2,150$الخبرFeb27-Feb-23أساسيات اإلدارة الضريبية والتسوية الفنية للضرائب 10

1,950$البحرينMar5-Mar-1األخصائي المعتمد في اإلدارة المالية 11

2,150$دبيMar5-Mar-1أساسيات التدقيق الداخلي وإعداد السياسات 12

2,150$الخبرMar12-Mar-8األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها 13

2,150$الرياضMar12-Mar-8أساسيات المالية والمحاسبة للمديرين غير الماليين 14

1,950$البحرينMar19-Mar-15األدوات الحديثة في المحاسبة الضريبية والتدقيق الضريبي 15

2,150$دبيFFAC 15-Mar19-Marأساسيات المحاسبة المالية 16

2,150$جدةMar26-Mar-22األدوات المتكاملة والنظم الحديثة في اإلدارة المالية 17

2,150$الشارقةMar26-Mar-22أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد الموازنات وتحليل االنحرافات 18

2,150$القاهرةMar2-Apr-29األساليب الحديثة في مراجعة وفحص الحسابات 19

2,450$ماليزياMar2-Apr-29أساليب الرقابة والتدقيق المالي الداخلي الحديثة 20

2,150$عمَّانApr9-Apr-5األساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط وإعداد الموازنات 21

3,050$اسطنبولApr9-Apr-5أساليب إعداد وعرض قوائم البيانات المالية 22

2,150$الخبرApr16-Apr-12االتجاهات الحديثة في المحاسبة والنظم المالية 23

2,150$دبيApr16-Apr-12االتجاهات الحديثة في المراقبة والتدقيق المالي واإلداري 24

2,150$الخبرApr16-Apr-12إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية 25

2,150$دبيApr16-Apr-12إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى 26

2,450$ماليزياApr23-Apr-19التخطيط االستراتيجي والتحليل والرقابة المالية وإعداد الميزانية 27

2,450$جاكرتاApr23-Apr-19أسس القياس المحاسبي لاليرادات والمصروفات 28

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1التسويات الجردية وإعداد وتحليل القوائم المالية 29

3,050$الدانماركJun5-Jun-1أفضل أدوات الممارسة والتوجهات إلدارة الخزينة 30

2,150$عمَّانJun11-Jun-7التقنيات الحديثة في التخطيط وإدارة العمل المحاسبي 31

3,050$روماJun11-Jun-7أفضل ممارسات التخطيط والرقابة وتقييم األداء المالي 32

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14التقنيات الحديثة في تحليل البيانات المالّية وإعداد التقارير باستخدام االكسل 33

3,050$النمساJun18-Jun-14اكتشاف الغش والخطأ في العمليات المالية 34

3,050$باريسJun25-Jun-21التنظيم المالي للمخازن ومراقبة الحسابات المخزنية 35

3,050$لندنJun25-Jun-21تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية 36



5,000$فرانكفورتJun9-Jul-28الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية 37

3,050$مدريدJun2-Jul-28تدقيق الحسابات المالية وفق أفضل المعايير الدولية 38

6,000$كنداFinancial KPIs 12-Jul16-Julاستخدام مؤشرات األداء في اإلدارة المالية 39

3,050$فنلندا/ النرويج Jul16-Jul-12استراتيجيات معالجة االنحرافات في الموازنات المالية 40

2,450$سيريالنكاJul16-Jul-12إعداد الموازنات المالية والتحليل المالي 41

3,050$سنغافورةJul16-Jul-12إعداد الموازنات كأساس للتخطيط وتقييم األداء 42

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12الرقابة الداخلية في كشف االختالسات والفساد واالحتيال المالي 43

2,450$بودابستJul16-Jul-12ترشيد النفقات وكيفية التعامل مع األزمات المالية 44

5,000$النمساJul30-Jul-19استراتيجيات وتقنيات التخطيط المالي وإعداد الموازنات 45

3,050$لندنJul23-Jul-19االتجاهات الحديثة في السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية 46

4,500$باكوJul30-Jul-19إعداد وتحليل القوائم المالية والموازنات الحكومية 47

2,750$جورجياROB 19-Jul23-Julإعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء 48

3,050$ميالنوJul23-Jul-19الرقابة الفعَّالة على المدفوعات والمقبوضات المالية 49

3,050$لندنJul23-Jul-19الرقابة المالية والتدقيق المحاسبي الداخلي 50

3,050$روماJul23-Jul-19تطوير وإعادة هيكلة النظم المحاسبية الحكومية وفقا للمعايير الحديثة 51

3,050$لندنJul23-Jul-19تقديم التقارير المالية وفق أعلى معايير الجودة 52

3,050$مدريدJul30-Jul-26الكفاءة في فحص ومراجعة القوائم المالية 53

3,050$باريسFinance for Non-Financial Professionals 26-Jul30-Julالمالية لغير الماليين 54

3,050$برشلونةJul30-Jul-26تقنيات وأساليب التخطيط والتحليل المالي المتقدم 55

3,050$لندنJul30-Jul-26تقييم األداء المالي وإعداد الموازنات التقديرية 56

2,450$صاللةProfessional Financial Accountant 2-Aug6-Augالمحاسب المالي المحترف 57

2,450$الدار البيضاءAug6-Aug-2تنمية مهارات المحاسبين والمراقبين الماليين 58

3,050$لندنAug13-Aug-9المحاسبة القانونية والرقابة على االحتيال 59

3,050$برلينIFRS Expert 9-Aug13-Aug- خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 60

4,200$ماليزياMS Excel 16-Aug27-Augالمحاسبة المالية المتقدمة باستخدام أوراق العمل 61

4,200$جاكرتاAug27-Aug-16رسم االستراتيجيات المالية والتنبؤات وإعداد الموازنات 62

2,450$صاللةAug27-Aug-23المحاسبة والضبط المالي وفق معايير التقارير المالية 63

2,450$الرباطAug27-Aug-23سياسات االقتصاد الكلى واإلصالح االقتصادي 64

3,050$باريسSep5-Sep-1المحاسبة والمالية في صناعة النفط والغاز 65

5,000$لندنSep5-Sep-1فن إعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي66

2,450$ماليزياSep10-Sep-6المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي والمالي 67



3,050$سنغافورةSep10-Sep-6كشف عمليات االحتيال المحاسبي والمخالفات المالية 68

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13المراجعة الشاملة لحسابات النقد والبنوك 69

2,750$ماليزياSep17-Sep-13محاسبة األصول الثابتة وإجراءات الرقابة عليها 70

2,450$الدار البيضاءSep24-Sep-20المعالجة المحاسبية للعمليات المالية 71

2,450$ماليزيا20-Sep24-Sep (ACCA)معايير التدقيق والمراجعة الدولية 72

3,050$لندنIPSAS 27-Sep1-Octالمعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية 73

6,000$طوكيوIFRS 27-Sep8-Oct- معايير المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها 74

2,450$ماليزياOct8-Oct-4الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي 75

6,000$واشنطنOct15-Oct-4مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات ومراجعة الحسابات الختامية 76

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراقبة المالية 77

5,000$الدانماركOct22-Oct-11مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية 78

2,150$دبيOct22-Oct-18الممارسات الحديثة في إعداد وكتابة وعرض التقارير المالية 79

2,150$مسقطOct22-Oct-18مهارات إعداد الميزانية وإدارتها ومراقبة تنفيذها 80

2,450$مومبايOct29-Oct-25الممارسات الحديثة في محاسبة الرواتب واألجور 81

2,150$الكويتOct29-Oct-25مهارات إعداد وتقديم وتحليل البيانات المالية 82

1,950$البحرينNov5-Nov-1الممارسات المهنية المحاسبية في مجال القياس والعرض واإلفصاح 83

2,150$دبيNov5-Nov-1مهارات قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية 84

2,150$الرياضNov12-Nov-8المنهجيات المتقدمة في إعداد موازنة البرامج واألداء 85

2,150$الشارقةCOSO 8-Nov12-Novنظم التدقيق والرقابة الداخلية وإعداد تقرير المدقق 86

2,150$الكويتNov19-Nov-15الهندسة المالية وترشيد النفقات في القطاع الحكومي 87

2,150$مسقطIFRS / IAS 15-Nov19-Novنظم ومعايير المحاسبة الماليـة الحديثة 88

2,150$أبوظبيNov26-Nov-22اليات المحاسبة الحديثة على أساس االستحقاق 89

2,150$الرياضNov26-Nov-22وضع الموازنات والتوجيه والرقابة عليها 90

2,150$المدينة المنورةDec5-Dec-1 إدارة العمليات المالية الحكومية والمال العام91

2,150$الشارقةDec5-Dec-1تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية 92

2,150$مسقطDec10-Dec-6إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم 93

2,150$مكة المكرمةDec10-Dec-6تدقيق الحسابات المالية وفق أفضل المعايير الدولية 94

3,750$البحرينDec24-Dec-13مستوى متقدم - إدارة المخاطر المالية واإلدارية 95

2,150$دبيDec17-Dec-13استراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي وإعداد الخطط 96

2,450$مومبايDec17-Dec-13ترشيد النفقات وكيفية التعامل مع األزمات المالية 97

2,150$دبيDec17-Dec-13تطوير وإعادة هيكلة النظم المحاسبية الحكومية وفقا للمعايير الحديثة 98



5,000$لندنDec2-Jan-20إعداد التقارير والقوائم المالية باستخدام الجداول اإللكترونية 99

3,050$روماDec24-Dec-20إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية وفق المعايير الدولية 100

5,000$باريسDec2-Jan-20تقديم التقارير المالية وفق أعلى معايير الجودة 101

3,050$النمساDec24-Dec-20تقنيات وأساليب التخطيط والتحليل المالي المتقدم 102

2,150$دبيDec31-Dec-27إعداد القيود المحاسبية للعمليات المالية وفقا للمعايير الدولية 103

2,450$شرم الشيخDec31-Dec-27تقييم األداء المالي وإعداد الموازنات التقديرية 104

المراجعة والتدقيق والرقابة6
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$دبيJan30-Jan-26المراجعة الحكومية الحديثة 1

1,950$البحرينFeb6-Feb-2المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي والمالي 2

2,150$المدينة المنورةFeb13-Feb-9المراجعة الشاملة لحسابات النقد والبنوك 3

2,150$مكة المكرمةFeb20-Feb-16المشتريات والمخازن واللوجستية4

2,150$جدةFeb27-Feb-23الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي 5

1,950$البحرينMar5-Mar-1إعداد وعرض تقرير المدقق الداخلي وأوراق عمله 6

2,150$الخبرMar12-Mar-8أحدث الممارسات في المراجعة المبنية على المخاطر 7

2,150$القاهرةMar19-Mar-15أخصائي الجرائم المالية المعتمد 8

2,450$ماليزياMar26-Mar-22أساسيات التدقيق الداخلي وإعداد السياسات 9

4,200$جاكرتاMar9-Apr-29أساليب الرقابة والتدقيق المالي الداخلي الحديثة 10

2,150$عمَّانApr9-Apr-5تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي 11

2,150$الخبرApr16-Apr-12الكفاءة في فحص ومراجعة القوائم المالية 12

2,450$جاكرتاApr16-Apr-12المحاسبة القانونية والرقابة على االحتيال 13

2,450$ماليزيا19-Apr23-Apr (ACCA)معايير التدقيق والمراجعة الدولية 14

2,750$جورجياJun5-Jun-1ممارسات ومعايير التدقيق الداخلي والحوكمة 15

2,150$عمَّانCOSO 7-Jun11-Junنظم التدقيق والرقابة الداخلية وإعداد تقرير المدقق 16

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14االتجاهات الحديثة في المراقبة والتدقيق المالي واإلداري 17

3,050$لندنJun25-Jun-21األدوات الحديثة في المحاسبة الضريبية والتدقيق الضريبي 18

3,050$باريسJun2-Jul-28األساليب الحديثة في مراجعة وفحص الحسابات 19

3,050$الدانماركJul16-Jul-12االتجاهات الحديثة في المراقبة والتدقيق المالي واإلداري 20

3,050$هولنداJul16-Jul-12األدوات الحديثة في المحاسبة الضريبية والتدقيق الضريبي 21

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12الرقابة الفعَّالة على المدفوعات والمقبوضات المالية 22

5,000$سنغافورةJul30-Jul-19األساليب الحديثة في مراجعة وفحص الحسابات 23



2,450$مومبايJul23-Jul-19الرقابة الفعَّالة على المدفوعات والمقبوضات المالية 24

3,050$ميالنوJul23-Jul-19الكفاءة في فحص ومراجعة القوائم المالية 25

3,050$النمساJul23-Jul-19المحاسبة القانونية والرقابة على االحتيال 26

3,050$مدريدJul30-Jul-26المراجعة الحكومية الحديثة 27

3,050$لندنJul30-Jul-26المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي والمالي 28

2,450$صاللةAug6-Aug-2المراجعة الشاملة لحسابات النقد والبنوك 29

3,050$براغAug13-Aug-9المشتريات والمخازن واللوجستية30

4,200$ماليزياAug27-Aug-16الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي 31

2,450$صاللةAug27-Aug-23إعداد وعرض تقرير المدقق الداخلي وأوراق عمله 32

3,050$باريسSep5-Sep-1أحدث الممارسات في المراجعة المبنية على المخاطر 33

2,450$مومبايSep10-Sep-6أخصائي الجرائم المالية المعتمد 34

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13أساسيات التدقيق الداخلي وإعداد السياسات 35

2,450$الدار البيضاءSep24-Sep-20أساليب الرقابة والتدقيق المالي الداخلي الحديثة 36

3,050$لندنSep1-Oct-27تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي 37

2,450$ماليزيا4-Oct8-Oct (ACCA)معايير التدقيق والمراجعة الدولية 38

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11ممارسات ومعايير التدقيق الداخلي والحوكمة 39

6,000$نيويوركCOSO 18-Oct29-Octنظم التدقيق والرقابة الداخلية وإعداد تقرير المدقق 40

2,150$عمَّانOct29-Oct-25االتجاهات الحديثة في المراقبة والتدقيق المالي واإلداري 41

2,450$مومبايNov5-Nov-1األدوات الحديثة في المحاسبة الضريبية والتدقيق الضريبي 42

2,150$دبيNov12-Nov-8األساليب الحديثة في مراجعة وفحص الحسابات 43

2,150$الكويتNov19-Nov-15الرقابة الفعَّالة على المدفوعات والمقبوضات المالية 44

2,150$أبوظبيNov26-Nov-22الكفاءة في فحص ومراجعة القوائم المالية 45

2,150$الشارقةDec5-Dec-1المحاسبة القانونية والرقابة على االحتيال 46

2,150$مسقطDec10-Dec-6المراجعة الحكومية الحديثة 47

3,750$دبيDec24-Dec-13المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي والمالي 48

2,450$مومبايDec17-Dec-13المراجعة الشاملة لحسابات النقد والبنوك 49

5,000$لندنDec2-Jan-20المشتريات والمخازن واللوجستية50

3,050$روماDec24-Dec-20الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي 51

2,150$دبيDec31-Dec-27إعداد وعرض تقرير المدقق الداخلي وأوراق عمله 52

إدارة المشاريع7
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم



2,150$دبيJan30-Jan-26إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى 1

1,950$البحرينFeb6-Feb-2إنشاء وتطوير مكتب إدارة المشاريع الفعَّال 2

2,150$المدينة المنورةFeb13-Feb-9مستوى متقدم - أدوات وتقنيات إدارة المشروعات 3

2,150$مكة المكرمةAgile PM 16-Feb20-Feb (االجايل)أساسيات إدارة المشاريع المرنة 4

2,150$جدةFeb27-Feb-23معتمد عالميا - تقنيات إدارة مشاريع متعددة 5

1,950$البحرينMar5-Mar-1تقنيات تخطيط المشاريع والتفاوض على العقود 6

2,150$الخبرCBP 8-Mar12-Marمحترف األعمال المعتمد في إدارة المشاريع 7

2,150$دبي15-Mar19-Mar (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 8

2,150$جدةMar26-Mar-22مهارات القيادة والتواصل في المشاريع 9

2,150$القاهرةMar2-Apr-29االستراتيجيات والتقنيات الحديثة لرصد وتقييم المشاريع 10

3,750$عمَّانApr16-Apr-5اإلدارة الفعَّالة للعقود والمشاريع11

2,150$الخبرApr16-Apr-12التقيبم والجدولة وإعداد ميزانية المشروع : اإلدارة الناجحة للمشاريع12

2,450$مومبايApr16-Apr-12إدارة مخاطر، تعاقدات واتصاالت المشاريع 13

2,450$ماليزياApr23-Apr-19اإلدارة الفعَّالة للمشاريع وتحسين أداء المشروع 14

2,750$باكوJun5-Jun-1اإلدارة المتكاملة للمشاريع ونطاق العمل والوقت 15

2,150$عمَّانJun11-Jun-7التقيبم والجدولة وإعداد ميزانية المشروع : اإلدارة الناجحة للمشاريع16

2,750$جورجياJun18-Jun-14تعاقدات واتصاالت المشاريع : إدارة مخاطر17

3,050$لندنJun25-Jun-21إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى 18

3,050$باريسJun2-Jul-28إنشاء وتطوير مكتب إدارة المشاريع الفعَّال 19

3,050$هولنداJul16-Jul-12االستراتيجيات والتقنيات الحديثة لرصد وتقييم المشاريع 20

5,000$فنلندا/ النرويج Jul23-Jul-12اإلدارة الفعَّالة للعقود والمشاريع21

2,450$النمساJul16-Jul-12مستوى متقدم - أدوات وتقنيات إدارة المشروعات 22

5,000$الصينJul30-Jul-19اإلدارة الفعَّالة للمشاريع وتحسين أداء المشروع 23

3,050$البوسنةJul23-Jul-19اإلدارة المتكاملة للمشاريع ونطاق العمل والوقت 24

3,050$ميالنوAgile PM 19-Jul23-Jul (االجايل)أساسيات إدارة المشاريع المرنة 25

6,000$كنداJul30-Jul-19معتمد عالميا - تقنيات إدارة مشاريع متعددة 26

3,050$مدريدJul30-Jul-26تقنيات تخطيط المشاريع والتفاوض على العقود 27

3,050$لندنCBP 26-Jul30-Julمحترف األعمال المعتمد في إدارة المشاريع 28

2,450$صاللة2-Aug6-Aug (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 29

3,050$باريسAug13-Aug-9مهارات القيادة والتواصل في المشاريع 30

4,200$ماليزياAug27-Aug-16االستراتيجيات والتقنيات الحديثة لرصد وتقييم المشاريع 31



4,200$صاللةAug3-Sep-23اإلدارة الفعَّالة للعقود والمشاريع32

3,050$النمساSep5-Sep-1اإلدارة الفعَّالة للمشاريع وتحسين أداء المشروع 33

2,450$ماليزياSep10-Sep-6اإلدارة المتكاملة للمشاريع ونطاق العمل والوقت 34

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13التقيبم والجدولة وإعداد ميزانية المشروع : اإلدارة الناجحة للمشاريع35

2,450$الدار البيضاءSep24-Sep-20إدارة مخاطر، تعاقدات واتصاالت المشاريع 36

3,050$لندنSep1-Oct-27إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى 37

2,450$ماليزياOct8-Oct-4إنشاء وتطوير مكتب إدارة المشاريع الفعَّال 38

5,000$سنغافورةOct22-Oct-11مستوى متقدم - أدوات وتقنيات إدارة المشروعات 39

2,150$عمَّانAgile PM 18-Oct22-Oct (االجايل)أساسيات إدارة المشاريع المرنة 40

6,000$اليابانOct5-Nov-25معتمد عالميا - تقنيات إدارة مشاريع متعددة 41

1,950$البحرينNov5-Nov-1تقنيات تخطيط المشاريع والتفاوض على العقود 42

2,150$دبيCBP 8-Nov12-Novمحترف األعمال المعتمد في إدارة المشاريع 43

2,150$الكويت15-Nov19-Nov (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 44

2,150$أبوظبيNov26-Nov-22مهارات القيادة والتواصل في المشاريع 45

3,750$عمَّانDec12-Dec-1مستوى متقدم - أدوات وتقنيات إدارة المشروعات 46

2,150$مسقطAgile PM 6-Dec10-Dec (االجايل)أساسيات إدارة المشاريع المرنة 47

1,950$البحرينDec17-Dec-13معتمد عالميا - تقنيات إدارة مشاريع متعددة 48

2,150$دبيDec17-Dec-13تقنيات تخطيط المشاريع والتفاوض على العقود 49

5,000$لندنCBP 20-Dec2-Janمحترف األعمال المعتمد في إدارة المشاريع 50

3,050$روما20-Dec24-Dec (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 51

2,150$دبيDec31-Dec-27مهارات القيادة والتواصل في المشاريع 52

العقود والمناقصات8
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$القاهرةJan30-Jan-26اآلليات الحديثة وأفضل الممارسات في إدارة العقود 1

2,150$المدينة المنورةFeb6-Feb-2الجوانب القانونية للصياغة النموذجية للعقود 2

4,200$ماليزياFeb20-Feb-9الدبلوم االحترافي في إعداد وصياغة ومراجعة العقود 3

2,150$مكة المكرمةFeb20-Feb-16الصياغة القانونية في كتابة وإعداد العقود 4

2,150$مسقطFeb27-Feb-23الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات وإبرام العقود 5

1,950$البحرينMar5-Mar-1المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات 6

2,150$الخبرMar12-Mar-8الممارسات الحديثة في إعداد وصياغة وتنفيذ العقود اإلدارية 7

2,150$المدينة المنورةMar19-Mar-15المهارات المتكاملة في التفاوض وفض المنازعات التعاقدية 8



2,150$الرياضFIDIC 22-Mar26-Mar- إدارة العقود حسب مرجعية فيديك 9

2,150$القاهرة29-Mar2-Apr (PPPs)إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 10

2,150$عمَّانApr9-Apr-5إعداد العقود وصياغتها وطرق حل المنازعات 11

2,150$الخبرApr16-Apr-12األخصائي المعتمد في إعداد وإدارة العقود 12

2,150$الكويتApr16-Apr-12األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود 13

2,450$ماليزياApr23-Apr-19مستوى متقدم - إعداد وإدارة العقود والمناقصات 14

2,450$سيريالنكا1-Jun5-Jun (CICCM)أخصائي العقود التجارية الدولية المعتمد 15

2,450$مومبايJun11-Jun-7أساسيات إدارة العقود والممارسات التعاقدية 16

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14أسس إعداد وصياغة االتفاقيات والعقود ومراجعتها 17

3,050$لندنJun25-Jun-21أسس وقواعد تنظيم وإدارة التعاقدات الحكومية 18

3,050$باريس28-Jun2-Jul (FIDIC- B.O.T)أصول إعداد وتنفيذ العقود الدولية 19

5,000$موسكوJul23-Jul-12االستراتيجيات الحديثة في إدارة العقود 20

2,450$ماليزياJul16-Jul-12اإلبداع في تصميم العقد والبنود النموذجية في العقود 21

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12تطبيق أحدث منهجيات وممارسات إدارة العقود 22

5,000$النمساJul30-Jul-19اإلدارة الفعَّالة للعقود والتغييرات والمطالبات العقدية 23

4,200$ماليزياJul30-Jul-19اإلدارة الفعَّالة للعقود والمشاريع24

3,050$ميالنوJul23-Jul-19صياغة عقود الخدمات والمشتريات والمناقصات والمزايدات 25

3,050$فرانكفورتJul23-Jul-19 (حل المنازعات- آليات التنفيذ - الصياغة )فن إبرام العقود 26

3,050$مدريد26-Jul30-Jul (CPCM)مدير العقود االحترافي المعتمد 27

3,050$لندنJul30-Jul-26ممارسات ومهارات التفاوض على العقود وصياغتها 28

2,450$صاللةAug6-Aug-2مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود 29

5,000$باريسAug20-Aug-9االستراتيجيات الحديثة في إدارة العقود30

4,200$ماليزياAug27-Aug-16اإلبداع في تصميم العقد والبنود النموذجية في العقود 31

2,450$الدار البيضاءAug27-Aug-23اإلدارة الفعَّالة للعقود والتغييرات والمطالبات العقدية 32

5,000$النمساSep5-Sep-1اإلدارة الفعَّالة للعقود والمشاريع33

2,450$ماليزياSep10-Sep-6األخصائي المعتمد في إعداد وإدارة العقود 34

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود 35

2,450$الرباطSep24-Sep-20اآلليات الحديثة وأفضل الممارسات في إدارة العقود 36

3,050$لندنSep1-Oct-27الجوانب القانونية للصياغة النموذجية للعقود 37

4,200$ماليزياOct15-Oct-4الدبلوم االحترافي في إعداد وصياغة ومراجعة العقود 38

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11الصياغة القانونية في كتابة وإعداد العقود 39



2,450$مومبايOct22-Oct-18الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات وإبرام العقود 40

2,150$الخبرOct29-Oct-25المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات 41

1,950$البحرينNov5-Nov-1الممارسات الحديثة في إعداد وصياغة وتنفيذ العقود اإلدارية 42

6,000$طوكيوNov19-Nov-8المهارات المتكاملة في التفاوض وفض المنازعات التعاقدية 43

2,150$الكويتFIDIC 15-Nov19-Nov- إدارة العقود حسب مرجعية فيديك 44

2,150$أبوظبي22-Nov26-Nov (PPPs)إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 45

2,150$الشارقةDec5-Dec-1إعداد العقود وصياغتها وطرق حل المنازعات 46

3,750$دبيDec17-Dec-6مستوى متقدم - إعداد وإدارة العقود والمناقصات 47

2,150$مسقط13-Dec17-Dec (CICCM)أخصائي العقود التجارية الدولية المعتمد 48

2,150$دبيDec17-Dec-13أساسيات إدارة العقود والممارسات التعاقدية 49

5,000$لندنDec2-Jan-20أسس إعداد وصياغة االتفاقيات والعقود ومراجعتها 50

3,050$روماDec24-Dec-20أسس وقواعد تنظيم وإدارة التعاقدات الحكومية 51

2,150$دبي27-Dec31-Dec (FIDIC- B.O.T)أصول إعداد وتنفيذ العقود الدولية 52

القانونية والقضائية9
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$القاهرةJan30-Jan-26مستوى متقدم - إتقان اللغة والكتابة القانونية 1

1,950$البحرينFeb6-Feb-2إتقان فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي 2

2,150$المدينة المنورةFeb13-Feb-9العقود واالتفاقيات والمقاضاة : إدارة المخاطر القانونية3

2,150$مكة المكرمةFeb20-Feb-16إعداد المستشار القانوني الدولي المحترف 4

2,150$مسقطFeb27-Feb-23أصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية 5

1,950$البحرينMar5-Mar-1أصول وأفضل ممارسات إجراءات التحقيق التأديبي 6

2,150$الخبرMar12-Mar-8فن الصياغة القانونية الحديثة وإحكام النص القانوني 7

1,950$البحرينMar19-Mar-15فن صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية 8

2,150$جدةMar26-Mar-22المتطلبات والمهارات : فنون تقديم االستشارات القانونية9

2,150$القاهرةMar2-Apr-29فنون ومهارات التحكيم الدولي 10

2,150$عمَّانApr9-Apr-5مهارات االدعاء والدفاع في القضايا اإلدارية 11

2,150$الخبرApr16-Apr-12المهارات القانونية في اإلقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا 12

2,150$دبيApr16-Apr-12المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية 13

2,450$ماليزياApr23-Apr-19مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود 14

2,450$سيريالنكاJun5-Jun-1مهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون وفن الترافع 15



2,150$عمَّانJun11-Jun-7الجوانب القانونية في التحقيقات اإلدارية وتوقيع الجزاءات 16

5,000$اسطنبولJun25-Jun-14الدبلوم المهني في الصياغة القانوينة وفن المرافعات 17

3,050$لندنJun25-Jun-21الفكر القانوني المتميز في االستشارات القانونية وتكوين الرأي القانوني 18

3,050$باريسJun2-Jul-28القانون اإلداري وتطبيقاته في منظومات اإلدارة الحديثة 19

2,750$جورجياJul16-Jul-12الجوانب القانونية في التحقيقات اإلدارية وتوقيع الجزاءات 20

4,200$جاكرتاJul23-Jul-12الدبلوم المهني في الصياغة القانوينة وفن المرافعات 21

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12المهارات القانونية في اإلقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا 22

4,200$مومبايJul30-Jul-19الفكر القانوني المتميز في االستشارات القانونية وتكوين الرأي القانوني 23

2,750$باكوJul23-Jul-19القانون اإلداري وتطبيقاته في منظومات اإلدارة الحديثة 24

3,050$ميالنوJul23-Jul-19المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية 25

3,050$لندنJul23-Jul-19مستوى متقدم - إتقان اللغة والكتابة القانونية 26

3,050$مدريدJul30-Jul-26إتقان فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي 27

3,050$النمساJul30-Jul-26العقود واالتفاقيات والمقاضاة : إدارة المخاطر القانونية28

2,450$صاللةAug6-Aug-2إعداد المستشار القانوني الدولي المحترف 29

3,050$فرانكفورتAug13-Aug-9أصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية 30

4,200$الدار البيضاءAug27-Aug-16أصول وأفضل ممارسات إجراءات التحقيق التأديبي 31

2,450$ماليزياAug27-Aug-23فن الصياغة القانونية الحديثة واحكام النص القانوني 32

3,050$باريسSep5-Sep-1فن صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية 33

2,450$الرباطSep10-Sep-6المتطلبات والمهارات : فنون تقديم االستشارات القانونية34

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13فنون ومهارات التحكيم الدولي 35

2,450$مومبايSep24-Sep-20مهارات االدعاء والدفاع في القضايا اإلدارية 36

3,050$لندنSep1-Oct-27مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود 37

2,450$ماليزياOct8-Oct-4مهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون وفن الترافع 38

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11الجوانب القانونية في التحقيقات اإلدارية وتوقيع الجزاءات 39

3,750$البحرينOct29-Oct-18الدبلوم المهني في الصياغة القانوينة وفن المرافعات 40

2,150$الخبرOct29-Oct-25الفكر القانوني المتميز في االستشارات القانونية وتكوين الرأي القانوني 41

3,050$سنغافورةNov5-Nov-1القانون اإلداري وتطبيقاته في منظومات اإلدارة الحديثة 42

2,150$دبيNov12-Nov-8المهارات القانونية في اإلقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا 43

2,150$الكويتNov19-Nov-15المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية 44

2,150$أبوظبيNov26-Nov-22مستوى متقدم - إتقان اللغة والكتابة القانونية 45

2,150$الشارقةDec5-Dec-1إتقان فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي 46



2,150$مسقطDec10-Dec-6العقود واالتفاقيات والمقاضاة : إدارة المخاطر القانونية47

1,950$البحرينDec17-Dec-13إعداد المستشار القانوني الدولي المحترف 48

2,150$الكويتDec17-Dec-13أصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية 49

5,000$لندنDec2-Jan-20أصول وأفضل ممارسات إجراءات التحقيق التأديبي 50

3,050$روماDec24-Dec-20فن الصياغة القانونية الحديثة واحكام النص القانوني 51

2,450$مومبايDec31-Dec-27فن صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية 52

المشتريات والمخازن واللوجستية10
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
3,750$عمَّانJan6-Feb-26اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود 1

1,950$البحرينFeb6-Feb-2اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات 2

2,150$المدينة المنورةFeb13-Feb-9اإلدارة المتميزة للمخازن والمشتريات 3

2,150$مكة المكرمة16-Feb20-Feb (CLTD)األخصائي المعتمد في اللوجستيات والنقل والتوزيع 4

2,150$جدةFeb27-Feb-23األخصائي المعتمد في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون 5

1,950$البحرينMar5-Mar-1األساليب التقنية الحديثة في تحليل ومراقبة المخزون 6

2,150$الخبرMar12-Mar-8اآلليات الحديثة وأفضل الممارسات في إدارة العقود 7

2,150$دبيMar19-Mar-15التخطيط البعيد وقصير المدى للسياسات الشرائية 8

2,150$الرياضMar26-Mar-22التقنيات الحديثة في إدارة المخازن والمستودعات 9

2,150$القاهرةATPS\ "29-Mar2-Apr"\التقنيات المتقدمة في المشتريات والتوريد 10

2,150$عمَّانApr9-Apr-5التنظيم المالي للمخازن ومراقبة الحسابات المخزنية 11

2,150$الخبرApr16-Apr-12اإلبداع في تصميم العقد والبنود النموذجية في العقود 12

2,150$دبيApr16-Apr-12اإلدارة االستراتيجية للمشتريات وسالسل اإلمداد والتموين 13

2,450$ماليزياApr23-Apr-19ت وإجراءات التخزين عادولمستالتنظيم والتخطيط للمخازن وا14

2,750$باكوJun5-Jun-1القواعد القانونية واإلدارية الحديثة في المشتريات والعقود 15

2,450$مومبايJun11-Jun-7المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات 16

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14الممارسات الحديثة في اللوجستيات والمشتريات واإلمدادات 17

3,050$لندنJun25-Jun-21النظم الحديثة في أمن وسالمة المخازن والمستودعات 18

3,050$باريسJun2-Jul-28إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية 19

2,450$مومبايJul16-Jul-12إدارة عمليات التجهيز وأنظمة اإلمداد والتموين الحديثة20

2,450$سيريالنكاJul16-Jul-12استراتجيات التفاوض والتعاقد وإدارة عالقات الموردين 21

2,450$ماليزياJul16-Jul-12إدارة سلسلة التوريد والشراء ومراقبة المخزون 22

4,500$جورجياJul30-Jul-19استراتيجيات إدارة اامشتريات ومنع االحتيال ومخاطر الشراء 23



2,150$القاهرةJul23-Jul-19االتجاهات العالمية في إدارة المخازن وعمليات مناولة المواد 24

3,050$ميالنوJul23-Jul-19إدارة عمليات تصنيف وتأهيل وتقييم أداء الموردين 25

5,000$لندنJul30-Jul-19مستوى متقدم - إعداد وإدارة العقود والمناقصات 26

3,050$مدريدJul30-Jul-26أحدث أنظمة تكنولوجيا إدارة المخازن والتخزين 27

3,050$باريسJul30-Jul-26أحدث تقنيات التحول الرقمي في سلسلة عمليات المشتريات 28

2,450$صاللةAug6-Aug-2أحدث تقنيات إدارة المشتريات واإلمدادات االستراتيجية 29

3,050$النمساAug13-Aug-9أحدث ممارسات إعداد المواصفات وإدارة المناقصات والعقود 30

5,000$فرانكفورت16-Aug27-Aug (CICCM)أخصائي العقود التجارية الدولية المعتمد 31

2,450$صاللةCIPS ”23-Aug27-Aug“أخصائي المشتريات الدولي المعتمد 32

3,050$باريسSep5-Sep-1أساليب ومنهجيات إدارة مخاطر سالسل التوريد 33

2,450$ماليزياSep10-Sep-6آليات إدارة اإلمداد والشراء االستراتيجي 34

4,200$جاكرتاSep24-Sep-13تخطيط وإدارة المشتريات والعمليات اللوجستية 35

2,450$الدار البيضاءSep24-Sep-20تقنيات إدارة سالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية 36

3,050$لندنSep1-Oct-27تنظيم وإدارة مخازن ومستودعات المواد الخطرة 37

2,450$ماليزياOct8-Oct-4جدارات تشغيل وإدارة المستودعات والمخزون 38

3,050$سنغافورةACPCO\ "11-Oct15-Oct"\شهادة متقدمة في عمليات الشراء والتعاقدات 39

2,750$باكوSCMP 18-Oct22-Octمحترف إدارة سالسل اإلمداد 40

2,450$مومبايOct29-Oct-25إدارة عمليات التجهيز وأنظمة اإلمداد والتموين الحديثة41

1,950$البحرينNov5-Nov-1استراتجيات التفاوض والتعاقد وإدارة عالقات الموردين 42

2,150$مسقطNov12-Nov-8استراتيجيات إدارة اامشتريات ومنع االحتيال ومخاطر الشراء 43

2,150$الكويتNov19-Nov-15االتجاهات العالمية في إدارة المخازن وعمليات مناولة المواد 44

2,150$أبوظبيNov26-Nov-22اإلبداع في تصميم العقد والبنود النموذجية في العقود 45

2,150$الشارقةDec5-Dec-1اإلدارة االستراتيجية للمشتريات وسالسل اإلمداد والتموين 46

4,200$مومبايDec17-Dec-6اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود47

1,950$البحرينDec17-Dec-13اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات 48

2,150$دبيDec17-Dec-13اإلدارة المتميزة للمخازن والمشتريات 49

5,000$لندن20-Dec2-Jan (CLTD)األخصائي المعتمد في اللوجستيات والنقل والتوزيع 50

3,050$روماDec24-Dec-20األخصائي المعتمد في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون 51

2,450$مومبايDec31-Dec-27األساليب التقنية الحديثة في تحليل ومراقبة المخزون 52

الصياتة والتشغيل والهندسة الفنية11
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم



2,150$عمَّانJan30-Jan-26التقنيات الفنية في قراءة وكتابة الرسومات الهندسية 1

2,150$القاهرةFeb6-Feb-2الجدارة اإلدارية والفنية للمشرفين على التشغيل والصيانة 2

1,950$البحرينFeb13-Feb-9الصيانة الحديثة لنظم توزيع الكهرباء 3

2,150$عمَّانFeb20-Feb-16الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة 4

2,150$الكويتFeb27-Feb-23الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث 5

1,950$البحرينMar5-Mar-1إدارة الجودة المتقدمة في الصيانة 6

2,150$الخبرMar12-Mar-8إدارة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية 7

2,150$دبيMar19-Mar-15إدارة موازنة الصيانة ومراقبتها 8

2,150$جدةMar26-Mar-22أفضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت 9

2,150$القاهرةMar2-Apr-29إدارة وتخطيط إيقاف المصانع للصيانة 10

2,150$عمَّانApr9-Apr-5إدارة وهندسة قطع الغيار ألغراض التشغيل والصيانة 11

1,950$البحرينApr16-Apr-12التقنيات التكنولوجية الحديثة في أعمال الصيانة 12

2,150$دبيApr16-Apr-12التقنيات الحديثة لنظم إدارة الصيانة 13

2,450$ماليزياApr23-Apr-19إعداد المواصفات والتقارير الفنية وإدارة عقود الصيانة 14

2,150$مومبايJun5-Jun-1أحدث االستراتيجيات في الصيانة وضمان الجودة والتحكم 15

2,150$عمَّانPPM 7-Jun11-Jun- أحدث الطرق العالمية للصيانة الوقائية والتنبؤية 16

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14أساليب بناء وتطوير مؤشرات قياس أداء الصيانة 17

3,050$لندنJun25-Jun-21أسس تدقيق واعتماد المخططات الهندسية 18

3,050$باريسJun2-Jul-28أفضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت 19

2,750$باكوJul16-Jul-12اإلدارة المتقدمة للتشغيل والصيانة باستخدام الحاسب اآللي 20

2,750$جورجياJul16-Jul-12اإلشراف وتحسين ممارسات التشغيل والصيانة 21

2,450$اسطنبولJul16-Jul-12أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة قي الصيانة 22

5,000$موسكوJul30-Jul-19التخطيط االستراتيجي الحديث لعمليات الصيانة 23

4,200$ماليزياJul30-Jul-19مستوى متقدم - التخطيط واإلشراف على برامج الصيانة 24

3,050$ميالنوJul23-Jul-19برمجة وتوثيق أعمال الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي 25

3,050$النمساJul23-Jul-19تحسين كفاءة أعمال الصيانة الروتينية26

3,050$مدريدJul30-Jul-26تحليل وتقييم مؤشرات الصيانة الوقائية التنبؤية 27

3,050$فرانكفورتJul30-Jul-26تخطيط الصيانة وجدولتها وتدقيقها ومقارنتها 28

2,450$صاللةTPM 2-Aug6-Augتخطيط وجدولة أعمال الصيانة الشاملة 29

3,050$لندنMaintenance Audit 9-Aug13-Augتدقيق ومراجعة أعمال الصيانة 30

4,200$ماليزياAug27-Aug-16تشغيل وصيانة مرافق النقل والتخزين بالنفط والغاز والمنتجات المكررة 31



2,450$صاللةAug27-Aug-23تشغيل وفحص أنظمة الحماية الكهربائية 32

3,050$باريسSep5-Sep-1تصميم واإلشراف على خطط التشغيل والصيانة 33

2,450$ماليزياSep10-Sep-6تطبيق األساليب واالستراتيجيات الحديثة في الصيانة 34

4,200$جاكرتاSep24-Sep-13مستوى متقدم - تقنيات الصيانة الكھربائية 35

2,450$الدار البيضاءSep24-Sep-20تقنيات إدارة نظم الصيانة المتقدمة للمالحظين 36

5,000$لندنSep8-Oct-27مستوى متقدم - تقنيات إعداد خطط وجداول الصيانة 37

2,450$ماليزياOct8-Oct-4تقنيات أعمال الصيانة للمضخات والتوربينات 38

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11تكنولوجيا الصيانة الذكية وتحليل األعطال 39

2,150$دبيOct22-Oct-18تكنولوجيا الغاليات والتوربينات والضواغط40

2,150$الخبرOct29-Oct-25 (االختيار والتشغيل والصيانة وإصالح األعطال)تكنولوجيا المضخات 41

1,950$البحرينNov5-Nov-1 (الصدأ/ التآكل )تكنولوجيا معالجة وحماية المعادن ضد 42

2,150$دبيNov12-Nov-8رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم 43

2,150$الكويتNov19-Nov-15صيانة الشبكات الكهربائية وخطوط الجهد العالي 44

2,150$أبوظبيHVAC 22-Nov26-Novصيانة وتشغيل معدات واجهزة التهوية والتبريد والتكييف 45

2,150$الشارقةDec5-Dec-1قياس مؤشرات األداء ألعمال الصيانة وتعزيز كفاءتها 46

2,150$مسقط6-Dec10-Dec (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 47

1,950$البحرينDec17-Dec-13منظومات الصيانة الحديثة للمباني والمرافق 48

2,150$دبيDec17-Dec-13مهارات القيادة والتواصل في المشاريع 49

5,000$لندنDec2-Jan-20مهارات إدارة الصيانة الحديثة 50

3,050$روماDec24-Dec-20ميكانيكا المواد وتقنيات عمليات اللحام الحديثة 51

5,000$لندنDec2-Jan-20هندسة الموثوقية واستراتيجيات الصيانة المتقدمة 52

2,150$دبيDec31-Dec-27نظم إدارة وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة 53

األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة12
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$عمَّانJan30-Jan-26األمن الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر 1

2,150$مسقطFeb6-Feb-2األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة2

2,150$المدينة المنورةFeb13-Feb-9التدقيق الداخلي على جوانب السالمة والصحة المهنية 3

2,150$مكة المكرمةFeb20-Feb-16التعامل األمن مع المواد الخطرة4

2,150$جدةFeb27-Feb-23التقنيات والممارسات الحديثة في األمن الصناعي 5

1,950$البحرينBehavioral Safety 1-Mar5-Marالسالمة السلوكية 6

2,150$الخبرMar12-Mar-8السالمة والصحة المهنية طبقا لمواصفات الجوده 7



3,750$دبيMar26-Mar-15الصحة والسالمة المتقدمة8

2,150$جدةMar26-Mar-22القيادة األمنية ومهارات اتخاذ القرارات 9

2,150$القاهرةMar2-Apr-29الكفاءة والفعَّالية في عمليات اإلطفاء واإلنقاذ 10

2,150$عمَّانApr9-Apr-5المخاطر الكيميائية وطرق الوقاية من األمراض المهنية 11

2,150$القاهرةApr16-Apr-12األمن الصناعي في تخزين ونقل وتوزيع المنتجات النفطية 12

2,150$الكويتApr16-Apr-12األمن الصناعي والسالمة المهنية في المنظمات 13

2,150$الخبرApr16-Apr-12هندسة السالمة من الحرائق وإدارة المخاطر 14

1,950$البحرينApr16-Apr-12هندسة الصحة والسالمة الصناعية 15

2,450$ماليزياApr23-Apr-19المعايير الدولية في السالمة المهنية ومنع الخسائر 16

2,750$جورجياJun5-Jun-1النظم الحديثة في أمن وسالمة المخازن والمستودعات 17

2,150$عمَّانJun11-Jun-7النظم المتقدمة لألمن الصناعي ومعايير السالمة العامة 18

3,050$اسطنبولJun18-Jun-14الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث 19

3,050$لندنJun25-Jun-21إدارة األزمات األمنية والتفاوض األمني 20

3,050$باريسJun2-Jul-28إدارة األمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية 21

4,500$باكوJul23-Jul-12مستوى متقدم - استراتيجيات إدارة الكوارث واألخطار 22

3,050$موسكوJul16-Jul-12االتجاهات الحديثة في الرقابة واالستعداد واالستجابة للطوارئ 23

2,450$مومبايJul16-Jul-12ممارسات السالمة المهنية وتعزيز أمان بيئة العمل 24

3,050$فرانكفورتJul16-Jul-12ممارسات الكفاءة في معرفة التهديدات وتقييم وتحليل المخاطر 25

3,050$اسطنبولJul16-Jul-12إدارة الطوارئ والسالمة العامة في محطات الكهرباء 26

5,000$الدانماركJul30-Jul-19اإلدارة المتكاملة للطوارئ واألزمات والكوارث 27

3,050$هولنداJul23-Jul-19األدوات والتقنيات المتقدمة إلدارة سالمة العمليات 28

5,000$فنلنداJul30-Jul-19مستوى متقدم - مهارات إعداد الخطط األمنية وخطط الطوارئ 29

2,150$عمَّانISO 1 19-Jul23-Julنظام إدارة الجودة للصحة والسالمة المهنية 30

3,050$النمساJul23-Jul-19إدارة المخاطر من منظور السالمة والصحة المهنية 31

3,050$لندنJul23-Jul-19إدارة أنظمة السالمة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية 32

3,050$مدريدJul30-Jul-26إدارة عمليات الحماية عالية الخطورة 33

3,050$فرانكفورتJul30-Jul-26أحدث اامعايير العالمية في مجاالت السالمة والصحة المهنية 34

2,450$صاللةAug6-Aug-2أخصائي السالمة العامة وأمن وحماية المنشآت 35

3,050$لندنAug13-Aug-9أخصائي السالمة المهنية36

4,200$ماليزياAug27-Aug-16أخصائي إدارة األزمات والكوارث ومنع الخسائر 37

2,450$صاللةAug27-Aug-23أخصائي صحة بيئة العمل38



3,050$باريسSep5-Sep-1أخصائي هندسة التحكم في مخاطر بيئة العمل 39

2,450$ماليزياSep10-Sep-6أصول التحقيقات وإعداد التقارير االمنية 40

2,750$جاكرتاSep17-Sep-13أفضل ممارسات السالمة العامة والصحة المهنية 41

3,750$القاهرةSep1-Oct-20مستوى متخصص - أمن وسالمة الفعَّاليات وضبط الحشود 42

3,050$لندنSep1-Oct-27بناء وقيادة فربق االستجابة والدعم في حاالت الطوارئ 43

2,450$ماليزياOct8-Oct-4تحليل وتصنيف المناطق الخطرة لضمان السالمة التشغيلية 44

3,050$سنغافورةOct15-Oct-11تطبيق أحدث معايير السالمة في محطات الوقود 45

2,150$دبيOct22-Oct-18تطوير ورفع كفاءة أنظمة األمن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة 46

2,150$عمَّانOct29-Oct-25تقنيات الهندسة األمنية في تأمين وحماية المنشآت الحيوية 47

1,950$البحرينNov5-Nov-1تقنيات تأمين وحراسة المنشئات الصناعية والنفطية 48

2,150$الشارقةNov12-Nov-8تقنيات نظم الحراسة وتامين المنشآت 49

2,150$الكويتNov19-Nov-15تنمية مهارات مشرفي األمن والسالمة الصناعية 50

3,750$القاهرةNov26-Nov-22مستوى متقدم - دورة األمن الصناعي للنفط والغاز 51

2,150$مسقطDec5-Dec-1دورة السالمة في المعامل والمختبرات52

2,150$عمَّانDec10-Dec-6دورة مكافحة الحريق المتقدمة53

1,950$البحرينDec17-Dec-13عمليات الحماية الكالسيكية للشخصيات الهامة 54

2,150$دبيDec17-Dec-13معاينة وتحليل الحوادث واألمراض المهنية وإجراء التحقيقات 55

5,000$لندنDec2-Jan-20معايير األمن والسالمة المتقدمة وأساليبها الحديثة 56

3,050$روماOSHA 20-Dec24-Dec: معايير إدارة السالمة والصحة المهنية57

2,150$دبيDec31-Dec-27مستوى متخصص - مكافحة الحريق واإلخالء اآلمن 58

الهندسة الكهربائية واإللكترونية13
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
2,150$القاهرةFeb20-Feb-16التقنيات الحديثة في تركيب وتشغيل وصيانة الكابالت الكهربائية 1

2,150$اإلسكندريةFeb27-Feb-23الصيانة الحديثة لنظم توزيع الكهرباء 2

1,950$البحرينMar5-Mar-1الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمحطات التوليد 3

2,150$عمَّانMar12-Mar-8الهندسة الكهربائية لغير المتخصصين 4

2,150$القاهرةMar19-Mar-15إدارة الطوارئ والسالمة العامة في محطات الكهرباء 5

2,150$اإلسكندريةMar26-Mar-22الصيانة واالختبار والتفتيش وتقييم المخاطر : إمدادات الطاقة الكهربائية6

1,950$البحرينMar2-Apr-29أنظمة إدارة مرافق الشبكة الكهربائية الذكية 7

2,150$عمَّانApr9-Apr-5أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة 8

3,750$البحرين19-Apr23-Apr (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 9



2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1تحسين كفاءة وجودة الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية 10

2,150$عمَّانJun11-Jun-7تشغيل وصيانة وفحص المحوالت الكهربائية 11

2,150$القاهرةJun18-Jun-14تشغيل وفحص أنظمة الحماية الكهربائية 12

3,750$القاهرةJun2-Jul-21مستوى متقدم - تقنيات الصيانة الكھربائية 13

2,150$عمَّانJun2-Jul-28دورة احترافية لتركيبات األنظمة الشمسية 14

1,950$البحرينJul16-Jul-12رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم 15

2,150$عمَّانJul23-Jul-19صيانة الشبكات الكهربائية وخطوط الجهد العالي 16

5,000$لندن19-Jul30-Jul (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 17

2,150$عمَّانJul30-Jul-26هندسة القوى الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة 18

2,150$القاهرةJul30-Jul-26وثوقية واقتصاديات أنظمة القوى الكهربائية 19

2,150$اإلسكندريةAug6-Aug-2التقنيات الحديثة في تركيب وتشغيل وصيانة الكابالت الكهربية 20

1,950$البحرينAug13-Aug-9الصيانة الحديثة لنظم توزيع الكهرباء 21

3,750$عمَّانAug27-Aug-16الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمحطات التوليد 22

2,150$القاهرةAug27-Aug-23الهندسة الكهربائية لغير المتخصصين 23

2,150$اإلسكندريةSep5-Sep-1إدارة الطوارئ والسالمة العامة في محطات الكهرباء 24

1,950$البحرينSep10-Sep-6الصيانة واالختبار والتفتيش وتقييم المخاطر : إمدادات الطاقة الكهربائية25

2,150$عمَّانSep17-Sep-13أنظمة إدارة مرافق الشبكة الكهربائية الذكية 26

2,150$القاهرةSep24-Sep-20أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة 27

5,000$النمسا27-Sep1-Oct (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 28

1,950$البحرينOct8-Oct-4تحسين كفاءة وجودة الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية 29

2,150$عمَّانOct15-Oct-11تشغيل وصيانة وفحص المحوالت الكهربائية 30

2,150$القاهرةOct22-Oct-18تشغيل وفحص أنظمة الحماية الكهربائية 31

3,750$اإلسكندريةOct29-Oct-25مستوى متقدم - تقنيات الصيانة الكھربائية 32

1,950$البحرينNov5-Nov-1دورة احترافية لتركيبات األنظمة الشمسية 33

2,150$القاهرةNov12-Nov-8رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم 34

2,150$اإلسكندريةNov19-Nov-15صيانة الشبكات الكهربائية وخطوط الجهد العالي 35

1,950$البحرينNov19-Nov-15الصيانة واالختبار والتفتيش وتقييم المخاطر : إمدادات الطاقة الكهربائية36

3,750$دبي22-Nov3-Dec (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 37

2,150$عمَّانNov26-Nov-22أنظمة إدارة مرافق الشبكة الكهربائية الذكية 38

2,150$القاهرةDec5-Dec-1هندسة القوى الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة 39

2,150$اإلسكندريةDec5-Dec-1أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة 40



1,950$البحرينDec10-Dec-6وثوقية واقتصاديات أنظمة القوى الكهربائية 41

3,750$دبي6-Dec17-Dec (PgMP)محترف إدارة برامج المشاريع 42

2,150$عمَّانDec17-Dec-13التقنيات الحديثة في تركيب وتشغيل وصيانة الكابالت الكهربية 43

2,150$القاهرةDec17-Dec-13الصيانة الحديثة لنظم توزيع الكهرباء 44

2,150$اإلسكندريةDec17-Dec-13تحسين كفاءة وجودة الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية 45

1,950$البحرينDec17-Dec-13تشغيل وصيانة وفحص المحوالت الكهربائية 46

3,750$عمَّانDec2-Jan-20الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمحطات التوليد 47

2,150$القاهرةDec24-Dec-20الهندسة الكهربائية لغير المتخصصين 48

3,750$اإلسكندريةDec2-Jan-20تشغيل وفحص أنظمة الحماية الكهربائية 49

1,950$البحرينDec24-Dec-20مستوى متقدم - تقنيات الصيانة الكھربائية 50

2,150$عمَّانDec31-Dec-27إدارة الطوارئ والسالمة العامة في محطات الكهرباء 51

2,150$القاهرةDec31-Dec-27دورة احترافية لتركيبات األنظمة الشمسية 52

 مدة مختلفة لتنفيذ أي من هذه البرامجأو/و مختلف تاريخ أو/و مختلف بلديمكنكم اختيار 
.(أكثر من خمسة وعشرين ألف برنامج) اضغط هنا للتعرف على برامجنا األخرى


