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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اإلدارة الشاملة للنقدية ورقابة الخزائن1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اإلدارة الفعَّالة لالئتمان والتحصيل2

1,950$البحرينJan17-Jan-13اإلدارة النقدية وتنمية مهارات أمناء الصندوق3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األساليب الحديثة في إدارة عمليات الفوترة والتحصيل4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27التخطيط المالي وإدارة النقدية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التسويات االئتمانية وتحصيل القروض6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10المنهج المتكامل في تنمية مهارات مندوبي التحصيل7

يFeb21-Feb-17المهارات الحديثة لتحصيل الديون المتعثرة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المهارات المتقدمة في أساليب التفاوض لتحصيل الديون9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التعثر بين التنبؤ والعالج: إدارة التعثر االئتماني10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إدارة السيولة والرقابة على النقـدية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إدارة القروض والديون المتعثرة واستراتيجيات تحصيلها ومتابعتها12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24إدارة النقدية وتخطيط السيولة والربحية 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إدارة النقدية وتنمية مهارات أمناء الصندوق 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7 إدارة وقياس المخاطر االئتمانية والتنبؤ بالعجز المالي15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة وقياس المخاطرة االئتمانية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إعداد المطالبات وكيفية تفاديها في العقود المحلية والعالمية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تحليل مخاطر االئتمان للشركات18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تحليل مؤشرات الجدارة االئتمانية واألداء االقتصادي19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تدعيم خبرات إدارة الخزائن والنقدية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تنمية مهارات مندوبي التحصيل22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2جدارة العميل ومشاكل المتابعة االئتمانية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9دعم وتطوير األداء المهني والفني ألمناء الًعهد المالية 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16قائمة التدفقات النقدية 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23األساليب الحديثة إلدارة االئتمان والنقدية والتحصيل26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1جدارة العميل ومشاكل المتابعة االئتمانية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7اإلدارة الفعَّالة لالئتمان والتحصيل28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة الديون المتعثرة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إدارة القروض والديون المتعثرة واستراتيجيات تحصيلها ومتابعتها30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إدارة ومعالجة الديون31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تحليل مؤشرات الجدارة االئتمانية واألداء االقتصادي32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تدعيم خبرات إدارة الخزائن والنقدية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18متابعة القروض ومعالجة الديون المتعثرة34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إدارة النقدية وتخطيط السيولة35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1الديون المتعثرة واألطر القانونية لمعالجتها36

االئتمان والنقدية والتحصيل



3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8المهارات الحديثة لتحصيل الديون المتعثرة37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تحليل مخاطر االئتمان للشركات38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22المنهج المتكامل في تنمية مهارات مندوبي التحصيل39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إدارة النقدية وتنمية مهارات أمناء الصندوق 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إدارة النقدية وتخطيط السيولة والربحية 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13إدارة وقياس المخاطرة االئتمانية42

3,750$دبيOct31-Oct-20 إدارة وقياس المخاطر االئتمانية والتنبؤ بالعجز المالي43

1,950$البحرينOct31-Oct-27األساليب الحديثة إلدارة االئتمان والنقدية والتحصيل44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة مخاطر منح االئتمان للشركات45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17جدارة العميل ومشاكل المتابعة االئتمانية47

يNov5-Dec-24تحصيل الديون المتعثرة 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تحصيل الديون الصعبة والميتة49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تحصيل الديون الصعبة والميتة50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15الديون المتعثرة واألطر القانونية لمعالجتها51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة ومعالجة الديون المتعثرة52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّال 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7دبلوم- استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّال المستوى األول 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13ممارس متقدم- استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّال المستوى الثالث 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20ممارس معتمد- استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّال المستوى الثاني 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتصال التنظيمي 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االتصال الخطابي 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االتصال الشفوي والكتابي واللفظي وغير اللفظي7

يFeb21-Feb-17االتصال وأهميته في اإلدارة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االتصال وبحوث التأثير في دراسات االتصال الجماهيري9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3االتصال وبناء فريق عمل10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10االتصال وحل النزاعات داخل المنشأة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17االتصاالت اإلدارية الفعَّالة12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24االتصاالت اإلدارية وفن التعامل مع اآلخرين 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1االتصاالت التحريرية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7االتصاالت الشفوية الفعَّالة15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14االتصاالت اللفظية وغير اللفظية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21االتصاالت في المنظمة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1االتصاالت وأنظمة االتصاالت18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5االتصاالت ودورها في تحسين عالقات العمل19

االتصال واالتصاالت



5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12االستراتيجيات اإلعالمية المتقدمة وتقنيات االتصال الفعَّال20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19االستراتيجيات الحديثة في التفاوض واالتصاالت الفعَّالة 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26االستراتيجيات المتقدمة والتقنيات الحديثة في التفاوض واالتصاالت الفعَّالة22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2االستراتيجية اإلعالمية وتقنيات االتصال اإلعالمي23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9اإلدارة االستراتيجية للحمالت اإلعالنية ومهارات االتصال اإلعالني الفعَّال 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16اإلدارة الناجحة بأسلوب االتصال الفعَّال 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1 اإلعالن الدولي واالتصاالت27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7األساليب الفعَّالة لالتصاالت الهاتفية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14البرمجة اللغوية ومهارات االتصال الفعَّال29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21البرنامج المتكامل إلعداد موظفي االتصال30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28التحدث واالستماع بفعَّالية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4التفاوض والتأثير واالتصال وحل الصراعات32

4,200$صاللةAug22-Aug-11التقنيات الحديثة لالتصال والتسيير33

2,450$صاللةAug22-Aug-18التمّيز في االتصال الداخلي34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25السلوك الوظيفي ومهارات االتصال35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1العالقات العامة ومهارات االتصال الفعَّال 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8المنهج المتكامل في إدارة مراكز االتصاالت37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إدارة الحوار واالتصال 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إدارة المخاطر في شركات االتصاالت39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إدارة فن االتصال مع اآلخرين40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إعداد وتطوير موظفي االتصال41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13أسرار االتصال الفعَّال 42

3,750$دبيOct31-Oct-20تحسين مهارات اإلصغاء وأساليب الحوار43

1,950$البحرينOct31-Oct-27 مع جماهير المنظمة connection والتواصل impressionتشكيل االنطباعات 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3 سيجما في مجال االتصاالت 6تطبيق مفاهيم 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تطبيقات إدارية في مراكز االتصاالت الهاتفية 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تطوير مهارات االتصال وطرق التفاعل اإليجابي مع اآلخرين47

يNov5-Dec-24تقنيات االتصال 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تقنية مهارات االتصال الفعَّالة وإدارة حلقات الجودة49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تكنولوجيا ومعدات مراكز االتصاالت50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15مقومات االتصال الفعَّال51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مهارات االتصال اإلقناعي الفعَّال52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اتخاذ قرارات االستثمار في البورصة 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اختيار األسهم وأساليب االستثمار في األسواق المالية 2

االستثمار والبورصة



1,950$البحرينJan17-Jan-13اختيار الفرص االستثمارية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استخدام المشتقات المالية في إدارة مخاطر االستثمار4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27استراتيجيات االختيار في أسواق األوراق المالية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات االستثمار 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استراتيجيات االستثمار في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة 7

يFeb21-Feb-17استراتيجيات االستثمار وإدارة األموال8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24استراتيجيات االستثمار وإدارة المحافظ المالية 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3استراتيجيات إدارة وتكوين وتحليل وتخطيط المحافظ االستثمارية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10استراتيجيات تسويق الخدمات المالية واالستثمارية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17االتجاهات الحديثة في االستثمار12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24االتجاهات الحديثة في االستثمار في األسواق المالية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التأجير التمويلي واالستثمار: االتجاهات الحديثة في االستثمار14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7االتجاهات الحديثة في تخطيط ومتابعة الموازنة االستثمارية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14االتجاهات الحديثة في طرق تقييم األوراق المالية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21االتجاهات الحديثة لالستثمار في البورصة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1االتجاهات الحديثة والمتقدمة في التمويل واالستثمار18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5 االستثمار في األسهم على المدى الطويل19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12االستثمار في األسواق الرأسمالية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19االستثمار في األوراق المالية 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26االستثمار في البورصات واألسواق المالية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2أسس تكوينها وإدارتها: االستثمار في المحافظ االستثمارية والصناديق المشتركة23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9االستثمار في المناطق الحرة24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16االستثمار في بورصات األسهم العالمية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23االستثمار في بورصة األوراق المالية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1العائد والمخاطر: االستثمار في سوق األسهم27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تطوير اإلدارة العربية لجذب االستثمار: االستثمار والتمويل28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14االستثمار وإدارة األسهم29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21االستثمار ومعايير المحاسبة الدولية 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28االستراتيجيات االستثمارية واإلدارة المتقدمة لرؤوس األموال 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4االستراتيجيات الحديثة في االستثمار وإدارة األموال في المصارف اإلسالمية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11االستراتيجيات الحديثة إلدارة االستثمار في األسواق الرأسمالية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18اإلبداع والتمّيز في قراءة تحركات سوق األسهم 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25اإلدارة الفعَّالة لالستثمارات المحلية والدولية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1اإلعالم المحاسبي ومتطلبات سوق األوراق المالية36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8اإلفصاح في التقارير المالية لخدمة المتعاملين في سوق األوراق المالية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15األدوات الحديثة لمعالجة المخاطر االستثمارية 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22األساليب الحديثة لالستثمار في البنوك اإلسالمية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1األساليب العالمية للفصل في منازعات األوراق المالية40



4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6األسواق المالية واالستثمار فيها 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13األسواق المالية وإدارة االستثمار في األوراق المالية42

3,750$دبيOct31-Oct-20األسواق المالية وقياس المردود والمخاطر43

1,950$البحرينOct31-Oct-27األوراق التجارية 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3البرنامج المتكامل لالستثمار وآلية عمل األسواق المالية 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10البرنامج المتكامل للتعامل في بورصة األوراق المالية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17البورصات المالية وتكوين محافظ االستثمار47

يNov5-Dec-24البورصة واألوراق المالية والسندات وإدارة االستثمار48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1البورصة واألوراق المالية والمستندات وإدارة االستثمار49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8البورصة والتحوالت الهيكلية للشركات50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15االتجاهات الحديثة في االستثمار في األسواق المالية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22البرنامج المتكامل للتعامل في بورصة األوراق المالية52

4

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التخطيط االقتصادي ودراسات الجدوى للمشروعات الصناعية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اتجاهات عولمة االقتصاد وأثرها على الشركات والمؤسسات2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات دراسة الجدوى3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتجاهات الحديثة لالستشارات5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3البرنامج المتكامل في دراسة الجدوى 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التخطيط االقتصادي ودراسات الجدوى للمشروعات الصناعية7

يFeb21-Feb-17التخطيط إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية من وجهة نظر تطبيقية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التمكين االقتصادي9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الجوانب المؤسسية واإلدارية للتكامل االقتصادي العربي10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10 كيف ستشكل الضغوط االقتصادية الحالية على عالم الغد: إدارة أزمة الرأسمالية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إعداد دراسات الجدوى12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إعداد وتقييم دراسة الجدوى للمشروعات الصناعية باستخدام منهجية األمم المتحدة14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إعداد ودراسة الجدوى االقتصادية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14دراسات الجدوى االقتصادية للقنوات التليفزيونية والفضائية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1دراسات الجدوى المبدئية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5دراسة الجدوى االقتصادية لخصخصة المشروعات العامة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12دراسة الجدوى االقتصادية لشركات الغزل والنسيج20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19دراسة الجدوى باستخدام الحاسب اآللي21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26دراسة الجدوى للمشاريع االقتصادية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2دراسة الجدوى وإدارة أنظمة الطاقة23

االقتصاد واالستشارات والدراسات والبحوث



5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9دراسة الجدوى وتقييم المشروعات24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16دراسة جدوى المشروعات 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23سياسات االقتصاد الكلي26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1طرق إعداد البحوث والدراسات وإجراء الدراسات المسحية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7عوامل نجاح الخدمة االستشارية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14مكونات نظام اإلنذار المبكر للتحديات االقتصادية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21منهجية وإجراءات البحوث والدراسات وأداء التقارير30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28مهارات إعداد الدراسات والبحوث31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مهارات إعداد الدراسات والبحوث الميدانية 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11مهارات إعداد دراسات الجدوى 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18مهارات إعداد دراسات الجدوى االقتصادية بغرض تقييم المشروعات   34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مهارات إعداد دراسة الجدوى االقتصادية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مهارات طرق احتساب المؤشرات االقتصادية36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8طرق إعداد البحوث والدراسات وإجراء الدراسات المسحية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15عوامل نجاح الخدمة االستشارية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22مكونات نظام اإلنذار المبكر للتحديات االقتصادية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1مهارات إعداد الدراسات والبحوث40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مهارات إعداد الدراسات والبحوث الميدانية 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مهارات إعداد دراسات الجدوى 42

3,750$دبيOct31-Oct-20مهارات إعداد دراسات الجدوى االقتصادية بغرض تقييم المشروعات   43

1,950$البحرينOct31-Oct-27مهارات إعداد دراسة الجدوى االقتصادية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مهارات طرق احتساب المؤشرات االقتصادية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10البرنامج المتكامل في دراسة الجدوى 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17التخطيط إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية من وجهة نظر تطبيقية47

يNov5-Dec-24التمكين االقتصادي48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1التخطيط االقتصادي ودراسات الجدوى للمشروعات الصناعية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8الجوانب المؤسسية واإلدارية للتكامل االقتصادي العربي50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15 كيف ستشكل الضغوط االقتصادية الحالية على عالم الغد: إدارة أزمة الرأسمالية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22دراسة الجدوى وإدارة أنظمة الطاقة52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة المهنية في المؤسسات1

2,150$دبي أو أبوظبيTrauma7-Jan11-Janادارة المخاطر واالزمات االمنية 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استخدام الحاسب اآللي في إجراء الصيانة الوقائية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االلمام بنواحي السالمة لإلدارة العليا 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27 البريطانيNEBOSHاالمن و السالمة وفق منهاج 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلجراءات األمنية وسرية تداول المعلومات وتوثيقها إلكترونيا6

األمن والسالمة



2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلجراءات المتقدمة إلجراء تقييم وتخمين وتحليل المخاطر لكافة مقرات العمل7

يCyber terrorism17-Feb21-Febاإلرهاب اإللكتروني 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24األساليب الحديثة في تطبيق السالمة في مواقع العمل 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3األساليب الحديثة لتأمين وحراسة المنشأة10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10األمان لمحطات توليد الكهرباء11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17األمن اإللكتروني في حماية المنشأة الهامة12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24األنشطة والفهرسة اإللكترونية للملفات: األمن اإللكتروني13

(تطبيقات اإلجراءات المتخصصة للحفاظ على المنشأة وسالمة العاملين)البرنامج التخصصي إلدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية 14 1-Apr12-Apr5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنو

3,050$مدريد أو برشلونةNASP7-Apr11-Aprالبرنامج التمهيدي ألخصائي السالمة حسب متطلبات الهيئة الوطنية األمريكية ألخصائي السالمة 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التحقيق الفني والتطبيقي في مجال األمن الصناعي16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التحقيق الفني والتطبيقي للحوادث في مجال األمن الصناعي17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1التحكم والسيطرة على مداخل ومخارج المؤسسة18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5التطوير واالتجاهات الحديثة ألعمال األمن والسالمة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التميز في إعداد وصياغة التقارير األمنية والمراسالت20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19السالمة المهنية في المجال الصناعي21

7,500$كندا أو أمريكا26-May6-Jun(Ergonomicsاالرجونومكس )العناية بصحة العاملين 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2الكشف المبكر عن األمراض المهنية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9نظام السالمة والصحة المهنية العالمية (االوشا)المدخل إلى معايير ومبادئ وأساليب التدريب على 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المستشار االستراتيجي االمني المعتمد25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23 المن المعلومات وحماية االنترنتCISSP-CISEالمعيار االمني العالمي 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1المفاهيم األساسية لإلنشاء والتطوير لنظم إدارة السالمة والصحة المهنية طبقًا لمتطلبات المواصفات العالمية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7امن المؤتمرات والمعارض والفعاليات28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إجراءات األمن والسالمة المهنية في العمليات البترولية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إجراءات األمن والسالمة في المنشأة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إجراءات األمن والسالمة في المنشآت31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4 األمريكيةOSHAإجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية وفقا لمعايير 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إجراءات األمن والصحة والسالمة المهنية33

2,450$صاللةUSA – OSHA18-Aug22-Augإجراءات األمن والصحة والسالمة المهنية األمريكي وفقًا لمعايير  34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25الخطط والبرامج: إجراءات السالمة الصناعية35

ISO-19011 وكيفية التدقيق عليها وتنفيذها وفقًا لمواصفة OHSAS 1800 األمريكية والمواصفة البريطانية OSHAإجراءات الصحة والسالمة المهنية وفقًا لمعايير 36 1-Sep5-Sep3,050$اسطنبول أو قبرص

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إستراتيجية بناء المنظومة األمنية للمنشآت37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إعداد خبير معتمد في إدارة السالمة والصحة المهنية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أساسيات إدارة الصحة والسالمة39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أساليب إدارة عمليات األمن الصناعي40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6(مستوى متقدم)أمن المنشآت الحيوية 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13أمن وسالمة المخازن والمستودعات42

3,750$دبيOct31-Oct-20 أمن وسالمة المستشفيات والمؤسسات العالجية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27تأمين وحراسة المنشآت الصناعية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تأهيل مشرفي األمن والسالمة والصحة المهنية45



2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشأة الصناعية 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تطبيق نظم الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية47

ي24-Nov5-Dec(HAZID)تقييم األخطار فى أماكن العمل وكيفية السيطرة عليها48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1العالمية (االوشا)تقييم أداء مشرفي السالمة والصحة المهنية وفقاً  لمعايير49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8  األمريكيةOsha-usa (األوشا)تقييم أداء مشرفي السالمة وفقَا للمعايير 50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15العالمية (االوشا)تقييم برامج السالمة والصحة المهنية وفقاً لمعايير 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22(المصادر)تنمية المهارات  الميدانية لمسؤولي األمن 52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1تنمية المهارات السلوكية لرجال األمن53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7تنمية المهارات القيادية في مجال السالمة الصناعية54

1,950$البحرينJan17-Jan-13تنمية مهارات السالمة في الطيران55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة المهنية في المنشأة 56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27تنمية مهارات مسؤولي  السالمة الصناعية57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التصدي لها- جرائم المعلوماتية، أشكالها، آلياتها 58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10شهادة المستشار االستراتيجي االمنى المعتمد59

يHealth and Safety Certified17-Feb21-Febشهادة معتمد  صحة وسالمة 60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24فن اإلدارة والتنظيم في األمن الصناعي61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3كل ما يتعلق باالوشا مع التركيز الخاص على دور مشرف السالمة62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10العالمية (االوشا)مبادئ نظم السالمة والصحة المهنية وفقاً  لمعايير 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةOH&S 1800117-Mar21-Marمتطلبات نظام الصحة والسالمة المهنية وفق المواصفة  64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المنظومة الدولية إلدارة السالمة والصحة المهنية65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1المهارات األساسية في األمن الصناعي66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7المهارات القيادية واإلشرافية في األمن الصناعي67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المواصفة القياسية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية وفقًا للمعايير البريطانية 68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21أجهزة اإلنذار والكشف عن األخطار69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1أخطار أماكن العمل والوقاية منها70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5أساسيات األمن الصناعي الحديثة71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12أساسيات السالمة والصحة المهنية 72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19أساسيات إدارة األمن والسالمة73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26أساسيات إدارة الصحة والسالمة74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2أساليب إدارة عمليات األمن الصناعي75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9أمن وسالمة المخازن والمستودعات76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16 أمن وسالمة المستشفيات والمؤسسات العالجية77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23أنظمة مراجعة السالمة وتكوين فرق العمل78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إجراءات األمن والسالمة في المنشأة79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إجراءات األمن والصحة والسالمة المهنية80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14الخطط والبرامج: إجراءات السالمة الصناعية81

ISO-19011 وكيفية التدقيق عليها وتنفيذها وفقًا لمواصفة OHSAS 1800 األمريكية والمواصفة البريطانية OSHAإجراءات الصحة والسالمة المهنية وفقًا لمعايير 82 21-Jul1-Aug5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرة

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إدارة األمن الصناعي والسالمة المهنية 83



3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة األمن والسالمة الصناعية84

4,200$صاللةAug22-Aug-11إدارة األمن والسالمة للمخازن والمستودعات85

2,450$صاللةAug22-Aug-18إدارة السالمة الصناعية86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إدارة السالمة المهنية في الصناعة87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إدارة الصحة والسالمة المهنية88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إدارة الطوارئ وسالمة المنشأة وصحة العاملين 89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إدارة أعمال التدقيق لنظم إدارة السالمة والصحة المهنية90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22التطبيقات واإلجراءات: إدارة أنظمة السالمة المهنية91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إدارة عمليات األمن الصناعي 92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إعداد خبير معتمد في إدارة السالمة والصحة المهنية93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOSHA 180019913-Oct17-Octإعداد وإصدار وتوثيق نظام إدارة السالمة والصحة المهنية طبقا للمواصفة 94

3,750$دبيOct31-Oct-20تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشأة الصناعية 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27تدابير السالمة الصناعية96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تطبيق نظم الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10العالمية (االوشا)تقييم أداء مشرفي السالمة والصحة المهنية وفقاً  لمعايير98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17العالمية (االوشا)تقييم برامج السالمة والصحة المهنية وفقاً لمعايير 99

يNov5-Dec-24تنمية المهارات القيادية في مجال السالمة الصناعية100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة المهنية في المنشأة 101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تنمية مهارات مسؤولي السالمة الصناعية102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15القيادة الفعَّالة في السالمة الصناعية103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22الكشف المبكر عن األمراض المهنية104
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونية في أعمال التخطيط والميزانية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 في التحليل اإلحصائيSPSSاستخدام برنامج 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االحصاء لغير االحصائيين3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االستمارة اإلحصائية وجمع البيانات والمعلومات4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلحصاء المتقدم في خدمة اإلدارة باستخدام الحاسب اآللي 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلحصاء ودوره في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلحصائيات النقدية7

يFeb21-Feb-17األدوات والمؤشرات اإلحصائية الوصفية وطرق إعداد االستمارات اإلحصائية 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24األساليب االحصائية وتطبيقاتها9

2,150$الطائف أو جدةSPSS3-Mar7-Marاألساليب اإلحصائية 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10األساليب اإلحصائية في إعداد وتحليل البيانات 11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17األساليب اإلحصائية واستخداماتها12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24األساليب الحديثة في التحليل اإلحصائي 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األساليب المقارنة في تشخيص وتحليل الواقع14

اإلحصاء التطبيقي



3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التحكم بالعمليات اإلحصائية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التحليل اإلحصائي16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21مستوى متقدم- التحليل اإلحصائي 17

5,000$باريس أو جنيفSPSS1-May12-Mayالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5التحليل اإلحصائي التخاذ القرار في ظل الاليقين19

5,000$الشيك وهنغارياSPSS12-May23-Mayالتحليل اإلحصائي لقوائم االستقصاء والتطبيق في مجال األعمال التجارية باستخدام برنامج 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التقنيات اإلحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الرقابة اإلحصائية على العمليات22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2الضبط اإلحصائي 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9 سيجما 6الضبط اإلحصائي باستخدام 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16الطرق اإلحصائية للرقابة على العمليات25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المعالجة اإلحصائية للبيانات26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1الطرق واألساليب: المعاينات اإلحصائية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المعاينة وكيفية اختيار أدوات في التطبيقات البحثية المختلفة28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28المهارات اإلحصائية لإلداريين31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4المهارات اإلحصائية لإلداريين32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني33

2,450$صاللةAug22-Aug-18إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إعداد وتحليل االستبيانات35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إعداد وصياغة التقارير والمراسالت الرسمية ومحاضر االجتماعات36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إنشاء وتطوير النظم اإلحصائية العملية 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أساسيات إعداد وكتابة البحوث واستخدام األسلوب اإلحصائي39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أساسيات ومبادئ اإلحصاء40

4,200$الصين وهونج كونجSPSS6-Oct17-Octتحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تحليل البيانات باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية وكتابة التقارير42

3,750$دبيOct31-Oct-20متقدم- تصميم وتحليل التجارب اإلحصائية 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27تطبيقات اإلحصاء وتحليل التنبؤين واالنحدار الخطي 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تطبيقات عملية وتحليل التنبؤين واالنحدار الخطي45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تقنيات اإلحصاء األمني واألنظمة األمنية المتقدمة 46

7,500$طوكيو أو هولنداMINITAB 17-Nov21-Novتقنيات التحليل اإلحصائي باستخدام 47

يNov5-Dec-24سبع أدوات مؤثرة في ضبط العمليات اإلحصائية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مهارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونية في أعمال التخطيط والمتابعة49

م الشيخ أو الغردقة8-Dec12-Dec(SPSS)مهارات استخدام برنامج 50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تقنيات اإلحصاء األمني واألنظمة األمنية المتقدمة 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرة22-Dec26-Dec(SPSS)مهارات استخدام برنامج 52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اتخاذ القرارات المالية باستخدام أساليب التحليل والتخطيط المالي الحديثة1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اتخاذ القرارات المالية لإلدارة العليا2

1,950$البحرينJan17-Jan-13الخيارات والمبادالت والعقود اآلجلة والتحويط: استراتيجيات إدارة المشتقات واألدوات المالية الحديثة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةUCP 60020-Jan24-Janاالتجاهات الحديثة في االعتمادات المستندية وفق األعراف الدولية 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27 وانعكاساته المالية والضريبية BOTاالتجاهات الحديثة نحو تطبيق نظام 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االستراتيجيات الحديثة للتخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلثبات اإللكتروني القانوني في األسواق المالية 7

يFeb21-Feb-17اإلفصاح والشفافية في القوائم المالية للمؤسسات العامة والخاصة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24اإلنذار المبكر لألزمات المالية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3غسل األموال ـ أساليب وطرق المكافحة: األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10األساليب الفعَّالة في ترشيد التكلفة وتعظيم الربحية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةCFA17-Mar21-Marالبرنامج التأهيلي لشهادة محلل مالي معتمد 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24البيانات المالية الموحدة13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1قيمها وتحليلها وكيفية استخدامها في اتخاذ القرارات: البيانات المالية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التحليل االستراتيجي لألداء المالي بالوحدات االقتصادية 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التحليل اإلحصائي للبيانات المالية باستخدام الحاسوب16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التحليل المــــــالى وقـوائم التدفقـات النقـدية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1دراسات تطبيقية- التحليل المالي المتقدم 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مدخل األبعاد االستراتيجية: التحليل المالي لغير الماليين19

5,000$الشيك وهنغارياSPSS 12-May23-Mayالتحليل المالي واإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التخطيط المالي واالستدامة المالية للمشروعات االقتصادية والخدمية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التخطيط المالي وإعداد الموازنات23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التخطيط المالي وإعداد الموازنات في الوحدات الحكومية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16متقدم- التخطيط والتنبؤ والتحليل المالي 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التخطيط والرقابة المالية باستخدام نظم المعلومات المحاسبية 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التدفقات المالية الدولية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7التدفقات النقدية وتقييم العرض المالي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14التدقيق الداخلي للمؤسسات الحكومية المستوى االول29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21التدقيق المالي اإللكتروني30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28التدقيق المالي المبني على المخاطر31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4التشريعات الخاصة باألجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11المؤشرات والحلول: التنبؤ بالفشل المالي وإدارة األزمات33

2,450$صاللةAug22-Aug-18المنهج المتكامل إلعداد الخبير المالي المحترف: الخبير المالي34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25الذكاء المالي35

اإلدارة المالية



3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1الرد على تقارير الرقابة والمراجعة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8الرقابة القانونية والفنية على شركات الوساطة المالية 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15الرؤية االستراتيجية لتطبيقات موازنة البرامج واألداء38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22المالية المحاسبية االستثمارية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1المالية والخدع المحاسبية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6المحاسبة المالية المتقدمة وتدعيم األداء المهني العالي للماليين41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13المحاسبة المالية المستوى األول42

3,750$دبيOct31-Oct-20المحاسبة والتحليل المالي لخدمة متخذي القرارات43

1,950$البحرينOct31-Oct-27المحاسبة وأدوات التحليل المالي للمديرين غير الماليين44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3المسؤولية المدنية والجزائية لشركات الوساطة المالية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إعداد الدراسات المالية: المعايير الحديثة في التخطيط والتحليل المالي المتقدم46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية47

يNov5-Dec-24المفاهيم المالية المعاصرة48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1المنهج المتكامل إلعداد الخبير المالي49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8المهارات المالية ألمناء الصندوق وأخالقيات المهنة50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15المهارات المالية لغير الماليين51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22المهام اإلشرافية في المؤسسات المالية52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1النظام المالي الموحد للدول العربية53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7النظريات الخمس للتنبؤ بالفشل المالي54

1,950$البحرينJan17-Jan-13النظـم المتقدمة في المحاسبة وتحقيـق الرقابـة المالية وتقييـم االداء55

2,150$أبوظبي أو الشارقةAccess20-Jan24-Janالنظم المتكاملة للمراجعة المالية باستخدام 56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الهندسة المالية57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إدارة حمالت التمويل58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إدارة وقياس األداء المالي 59

يFeb21-Feb-17إدارة وقياس مخاطر السوق60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إعادة بناء الهياكل المالية ألغراض دعم النجاح وألغراض إدارة األزمات المالية61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إعداد التقارير المالية والميزانيات ومعالجة المديونيات 62

2,150$مسقط أو الدوحةIFRS10-Mar14-Marإعداد التقارير المالية وفق متطلبات 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إعداد التقارير والعروض المالية وإعداد الموازنات التخطيطية 64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24إعداد التقارير والقوائم المالية65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إعداد المدير المالي المحترف66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إعداد الموازنات الحكومية67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14متقدم– إعداد الموازنات الحكومية 68

5,000$سنغافورة أو لندنBOT21-Apr2-Mayإعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام 69

5,000$باريس أو جنيف1-May12-May (ZBB)إعداد الموازنة باستخدام األساس الصفري 70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إعداد وتحليل القوائم المالية71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إعداد وتحليل وصياغة التقارير المالية واإلدارية المتخصصة72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم األداء73



7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26أعداد وكتابة التقارير المالية74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2أهداف وسياسات اإلدارة المالية75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9أهمية التخطيط ووضع البرامج في إعداد الميزانية العامة76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تحليل التكاليف والموازنات التخطيطية والرقابة عليها 77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تحليل القوائم المالية باستخدام اكسل78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تحليل وتقييم األداء المالي الحكومي وفقًا للمقياس المرجعي79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7ترشيد اإلنفاق الحكومي والشفافية في إعداد الموازنات80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21محاسبة االجور للمرتبات واالستحقاقات والعوائد82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28مخاطر التمويل83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ومقارنتها مع المعايير األمريكية والبريطانية84

4,200$صاللةAug22-Aug-11معايير المحاسبة الدولية85

2,450$صاللةAug22-Aug-18منهجية تحليل البيانات وإعداد قواعد البيانات86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مهارات التحليل المالي وإعداد التقارير المالية باستخدام الحاسب اآللي87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مهارات التخطيط والرقابة المالية وتقييم األداء88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8مهارات التخطيط وإعداد الخطط المالية للوحدات الحكومية89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15نظام مانجو لإلدارة المالية90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22آليات التخطيط والضبط المالي91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أثر البيئة الصناعية المعاصرة على مقاييس األداء المالية 92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6أخالقيات المهنة للعاملين باإلدارات المالية ومراقبي الحسابات في الحكومة والقطاع الخاص93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13أدوات تحليل القوائم المالية94

3,750$دبيOct31-Oct-20 أدوات قياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية للموازنة العامة95

1,950$البحرينOct31-Oct-27أدوات وأساليب التحليل المالي96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3التقنيات الحديثة إلعداد وكتابة التقارير المالية97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10التقنيات واالستراتجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17المهارات المالية للمدراء غير الماليين99

يNov5-Dec-24آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ومكافحة أعمال الرشوة والفساد100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1أهمية التخطيط ووضع البرامج في إعداد الميزانية العامة101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8أخر المستجدات: إعداد التقارير المالية الدولية وفق المعايير الدولية102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إعداد التقارير والعروض المالية وإعداد الموازنات التخطيطية 103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إعداد الموازنات الحكومية باستخدام الحاسب اآللي104

8

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجية التصدير واالستيراد1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اشتراطات تصدير السلع الغذائية 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتجاهات المعاصرة في االستيراد والتجارة الدولية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االتفاقات الثنائية وإدارة المخاطر التصديرية 4

االستيراد والتصدير



2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27األشكال الرئيسة لتنظيم قطاع التصدير المطبقة في دول العالم ذات األنظمة االقتصادية المختلفة5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3البرنامج التطبيقي للتسويق الدولي وزيادة القدرة على التصدير 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10القرارات واالستراتيجيات التصديرية في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية 7

يFeb21-Feb-17القوانين واألنظمة لدائرة التموين واالستيراد والتصدير8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إجراءات الشراء الخارجي ووسائل الدفع في التجارة الخارجية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إدارة التصدير10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إعداد وتنمية البرامج التصديرية المتكاملة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17أدوات وأساليب زيادة القدرة على التصدير12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تبسيط إجراءات االستيراد والتصدير 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تفعيل وتنمية الصادرات الصناعية 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تنمية الصادرات واتفاقيات التجارة الحرة 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تنمية مهارات إعداد وكتابة المراسالت في مجال االستيراد والتصدير والشحن16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21طرق وأساليب إعداد بحوث التسويق بغرض التصدير17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1طرق وآليات إعداد وتنمية البرامج التصديرية المتكاملة 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5فعاليات التصدير وطرق تمويل التجارة الخارجية وضمان المخاطر19

5,000$الشيك وهنغارياManifest12-May23-May (المانفستو)قائمة الشحن 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الئحة األعراف الدولية اإللكترونية وقواعد فحص مستندات الشحن21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26معايير فحص مستندات الشحن المتداولة في نطاق االعتمادات المستندية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2مقومات تنمية وتشجيع الصادرات23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9مهارات التسويق للتصدير24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16استراتيجية التصدير واالستيراد25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إعداد وتنمية البرامج التصديرية المتكاملة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تفعيل وتنمية الصإدارة الصناعية 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تنمية الصإدارة واتفاقيات التجارة الحرة 28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14طرق وآليات إعداد وتنمية البرامج التصديرية المتكاملة 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21طرق وأساليب إعداد بحوث التسويق بغرض التصدير30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28فعاليات التصدير وطرق تمويل التجارة الخارجية وضمان المخاطر31

3,050$اسطنبول أو أنقرةManifest4-Aug8-Aug (المانفستو)قائمة الشحن 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11الئحة األعراف الدولية اإللكترونية وقواعد فحص مستندات الشحن33

2,450$صاللةAug22-Aug-18معايير فحص مستندات الشحن المتداولة في نطاق االعتمادات المستندية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مقومات تنمية وتشجيع الصإدارة35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مهارات التسويق للتصدير36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8االتجاهات المعاصرة في االستيراد والتجارة الدولية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15القرارات واالستراتيجيات التصديرية في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أدوات وأساليب زيادة القدرة على التصدير39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تنمية مهارات إعداد وكتابة المراسالت في مجال االستيراد والتصدير والشحن40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6الئحة األعراف الدولية اإللكترونية وقواعد فحص مستندات الشحن41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13معايير فحص مستندات الشحن المتداولة في نطاق االعتمادات المستندية42



3,750$دبيOct31-Oct-20مقومات تنمية وتشجيع الصإدارة43

1,950$البحرينOct31-Oct-27مهارات التسويق للتصدير44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3االتجاهات المعاصرة في االستيراد والتجارة الدولية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10القرارات واالستراتيجيات التصديرية في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17أدوات وأساليب زيادة القدرة على التصدير47

يNov5-Dec-24تنمية مهارات إعداد وكتابة المراسالت في مجال االستيراد والتصدير والشحن48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1أدوات وأساليب زيادة القدرة على التصدير49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تنمية مهارات إعداد وكتابة المراسالت في مجال االستيراد والتصدير والشحن50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تبسيط إجراءات االستيراد والتصدير 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22االتجاهات المعاصرة في االستيراد والتجارة الدولية52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات قياس األداء والمؤشرات وتحسين اإلنتاجية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات قياس األداء والمؤشرات وتحسين اإلنتاجية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13نظام اإلنتاج اآللي: اإلدارة الصناعية اليابانية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20اإلنتاج ومراقبة الجودة بين التطوير واالبتكار 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلنتاجية والتحسين المستمر5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلنتاجية وتبسيط اإلجراءات6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلنتاجية وتخطيط اإلنتاج7

يFeb21-Feb-17اإلنتاجية وطرق قياسها8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة اإلنتاج الصناعي9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إدارة اإلنتاج في المؤسسات العامة 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إدارة اإلنتاج والصيانة بمساعدة الحاسوب 11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إدارة اإلنتاج والعمليات12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24إدارة عمليات اإلنتاج من منظور الجودة الكلية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إدارة وتخطيط اإلنتاج 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إدارة وتطوير اإلنتاجية 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة وتطوير المنتجات والخدمات16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إعداد ومتابعة تقارير اإلنتاج17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تحسين اإلنتاجية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تخطيط وضبط اإلنتاج19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تخطيط ومتابعة اإلنتاج في ضوء المعايير والمتغيرات العالمية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تخطيط ومراقبة اإلنتاج21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تخطيط ومراقبة جودة اإلنتاج من خالل منظور المعايير والمتغيرات العالمية 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2حساب الكميات بالطرق الحديثة 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9مراقبة جودة اإلنتاج باستخدام األساليب الكمية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة وتطوير اإلنتاجية 25

اإلنتاج



5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة وتطوير المنتجات والخدمات26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إعداد ومتابعة تقارير اإلنتاج27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تحسين اإلنتاجية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تخطيط وضبط اإلنتاج29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تخطيط ومتابعة اإلنتاج في ضوء المعايير والمتغيرات العالمية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تخطيط ومراقبة اإلنتاج31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تخطيط ومراقبة جودة اإلنتاج من خالل منظور المعايير والمتغيرات العالمية 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11حساب الكميات بالطرق الحديثة 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18مراقبة جودة اإلنتاج باستخدام األساليب الكمية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إدارة عمليات اإلنتاج من منظور الجودة الكلية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1استراتيجيات قياس األداء والمؤشرات وتحسين اإلنتاجية36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8نظام اإلنتاج اآللي: اإلدارة الصناعية اليابانية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15اإلنتاج ومراقبة الجودة بين التطوير واالبتكار 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22اإلنتاجية والتحسين المستمر39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1استراتيجيات قياس األداء والمؤشرات وتحسين اإلنتاجية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6نظام اإلنتاج اآللي: اإلدارة الصناعية اليابانية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13اإلنتاج ومراقبة الجودة بين التطوير واالبتكار 42

3,750$دبيOct31-Oct-20اإلنتاجية والتحسين المستمر43

1,950$البحرينOct31-Oct-27اإلنتاجية وتبسيط اإلجراءات44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3اإلنتاجية وتخطيط اإلنتاج45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10اإلنتاجية وطرق قياسها46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة اإلنتاج الصناعي47

يNov5-Dec-24إدارة اإلنتاج في المؤسسات العامة 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إدارة اإلنتاج والصيانة بمساعدة الحاسوب 49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إدارة اإلنتاج والعمليات50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة وتخطيط اإلنتاج 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة وتطوير اإلنتاجية 52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1ادارة وتخطيط المؤسسات االعالمية 1

2,200$كوااللمبورJan10-Jan-6التعامل مع وسائل اإلعالم2

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام الحاسب اآللي ألجهزة الصوت والمونتاج اإلعالمي لمحطات التلفزيون واإلذاعة 3

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتصال بالجماهير ما بين اإلعالم والدعاية والتنمية4

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20اإلبداع في العمل اإلعالمي5

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلعالم التربوي6

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلعالم الخليجي والدولي 7

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلعـالم الـدولى وتكنولوجيـا اإلتصال8

اإلعالم



يFeb21-Feb-17األداء اإلعالمي الفعَّال9 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24األرشفة اإلذاعية والتلفزيونية باستخدام التقنية المتقدمة10

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3األرشفة اإللكترونية اإلعالمية11

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التعامل مع وسائل اإلعالم12

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التوثيق اإلعالمي وتأمين نظم المعلومات13

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المرأة واإلعالم 14

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1النظام اإلعالمي الجديد15

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7النظريات اإلعالمية المؤثرة في اتجاهات الجمهور والرأي العام16

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14الوسائل الحديثة للتواصل مع الوسائل اإلعالمية 17

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إدارة المؤسسات اإلعالمية 18

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األسس النظرية والنماذج- إدارة المؤسسات اإلعالمية 19

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5 إدارة الهوية التجارية وأصول الدعاية واإلعالن20

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12والترويج اإلعالن إدارة عمليات21

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة نظم االتصال واالعالم  أثناء االزمات والمواقف الطارئة22

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26أجهزة اإلعالم ودورها في توجيه المجتمع23

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2أخالقيات العمل اإلعالمي24

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9أسرار الظهور اإلعالمي المؤثر 25

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16أسس الفيلم التسجيلي26

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تجارب عالمية في اإلعالم المرئي والمسموع27

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تحرير وكتابة مجالت األطفال28

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تحكم القادة والمدراء باستخدام أسرار وفنون اإلعالم المؤثر 29

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14 (تكامل أم تنبؤين)عالقة جهاز األمن الوطني مع الوسائل اإلعالمية 30

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21فن  تصميم اإلعالنات والبروشورات     31

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28 فن التخطيط الفعَّال والتنظيم للحمالت اإلعالمية الفعَّال32

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مفاتيح التأثير القيادي باستخدام المهارات اإلعالمية33

4,200$صاللةAug22-Aug-11مناهج البحث اإلعالمي 34

2,450$صاللةAug22-Aug-18منهجيات  االتصال اإلعالمي35

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مهارات االتصال اإلخباري وإعداد المقاالت36

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مهارات االتصال وفن االلقاء في مواجهة الجمهور37

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8مهارات البث اإلعالمي المباشر38

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تحليل اإلعالم السياسي39

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22نشأة وسائل اإلعالم وتطورها40

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1وكاالت األنباء 41

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6التعامل مع وسائل اإلعالم 42

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13إعداد النشرات األخبارية في الراديو والتلفزيون43

3,750$دبيOct31-Oct-20دور المعدين والمخرجين في التعامل مع البرامج التلفزيونية في ظل العولمة وتكنولوجيا المعلومات 44

1,950$البحرينOct31-Oct-27وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة في العالم المعاصر 45

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3التوثيق اإلعالمي ونظم المعلومات46



2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية الموجهة لألطفال47

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17 صفات ومهارات الناطق اإلعالمي48

يNov5-Dec-24الوظيفة األخبارية لوسائل اإلعالم: وظائف االتصال الجماهيري49 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1األسس النظرية الجوانب المنهجية النماذج التطبيقية والتدريبات العملية: الرأي العام وطرق قياسه50

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إعداد وتنظيم المؤتمرات الصحفية وبرامج الزيارات الميدانية للوفود اإلعالمية51 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15القواعد الذهبية في العمل اإلعالمي52

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تجارب اإلعالم المرئي والمسموع في أوروبا53
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1ادارة نظم جودة الصيانة1

2,150$دبي أو أبوظبي7-Jan11-Jan (CMMS) استخدام الحاسب اآللي في إدارة وتقييم أعمال الصيانة2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استخدام الحاسب اآللي في تقييم أعمال الصيانة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20  وتطبيقاتها في نظم إدارة الجودة الشاملة - (TPM)االتجاهات الحديثة لنظام إدارة الصيانة الكلية 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتجاهات الحديثة والتقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كفائتها6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االستراتيجيات الحديثة لصيانة المرافق والمنشأة7

يFeb21-Feb-17اإلدارة المتقدمة للتشغيل والصيانة باستخدام الحاسب اآللي 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24اإلشراف الفعَّال على مشروعات الطرق وصيانتها 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3األساليب العلمية الحديثة لحساب تكاليف واقتصاديات الصيانة10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10البرنامج المتكامل في إدارة عقود الصيانة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التحكم والسيطرة على التآكل12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التحكم وضبط جودة التشييد والتفتيش على المواقع 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التحكيم في عقود األشغال والمقاوالت14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التخطيط واإلشراف على برامج الصيانة 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التصميم اإلنشائي وإعداد المستندات التعاقدية وطرح وترسية عطاءات المباني16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التعاقد وإدارة عقود اإلنشاءات17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1التفتيش على أماكن ومعدات العمل 18

5,000$لندن أو باريس5-May16-May(TPM)الصيانة اإلنتاجية الشاملة 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12الصيانة اإلنتاجية الشاملة للمشروعات والمرافق20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الصيانة التنبؤية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الصيانة الحديثة وكيفية إدارة عقود الصيانة22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2بناء النظـام والتشغيــل, التصميـم ,التخطيــط :الصيـانــة الكليــة 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9الصيانة المخططة والوقائية ورفع كفاءتها باستخدام الحاسب اآللي24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المهارات اإلشرافية في األعمال اإلنشائية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23النظم الحديثة للصيانة وترشيد استهالك المرافق العامة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أساليب تخطيط وجدولة أعمال الصيانة28

اإلنشاءات والصيانة

http://www.atcmisr.com/Details_ar.aspx?Page_ID=571


5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14أنظمة وأساسيات الصيانة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21أنواع وأساليب الصيانة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تأهيل مسؤولي ومديري الصيانة31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تحليل وتصميم المنشآت الخرسانية باستخدام الحاسب اآللي32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تخطيط  وجدولة أعمال الصيانة باستخدام الحاسب اآللي 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18متقدم- تخطيط وإدارة وتنفيذ وتقييم أعمال الصيانة ورفع كفاءتها وتطبيقاتها 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كوريا25-Aug5-Sep(CMMS)تخطيط وإدارة وتنفيذ وتقييم أعمال الصيانة ورفع كفاءتها وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اآللي 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تنمية مهارات المسؤولين في التشغيل والصيانة ودورهم في تحديد األولويات ألعمال المتابعة والرقابة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تنمية مهارات فني الصيانة37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تنمية مهارات مشرفي الصيانة38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تنمية مهارات مشرفي الصيانة المتقدم39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1توصيف المواد اإلنشائية واالعتبارات البينية في تصميم وتنفيذ المشروعات40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6متابعة وتدقيق عقود الصيانة والخدمات41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مختبر اإلدارة العلمية المتقدمة للصيانة الشاملة 42

3,750$دبيOct31-Oct-20مختبر إدارة وتخطيط الصيانة43

1,950$البحرينOct31-Oct-27مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3معاينة وترميم المنشأة 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10معايير تخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17هندسة تصميم وإنشاء وصيانة الجسور47

يNov5-Dec-24ورشة عمل آثار الصيانة الدورية في رفع كفاءة المنشآت الصحية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1الصيانة الدورية للمباني للمهندسين والفنيين49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8الصيانة المخططة والوقائية ورفع كفاءتها باستخدام الحاسب اآللي50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة المعايير الحديثة51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22النظم الحديثة للصيانة وترشيد استهالك المرافق العامة52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات السيطرة على المواقف العدائية وفن تحويل السلوكيات في البلديات1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات تقييم األداء المؤسسي باستخدام بطاقات األداء المتوازن في البلديات2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتجاهات الحديثة في موازنات المجالس المحلية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20 سيجما للوصول إلى األداء الفائق في البلديات6اإلدارة االستراتيجية ومنهج 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلدارة القيادية في البلديات5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3األدوار المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10البلدية اإللكترونية7

يFeb21-Feb-17التخطيط االستراتيجي للبلديات وفق معايير البنك الدولي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التدريب على الحكم المحلي9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إعادة التدوير: التدريب على أحدث التقنيات لمعالجة المخلفات الصناعية والتحكم بها10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التدريب لإلدارة المحلية11

البلديات والحكم المحلي



2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التطبيقات العملية لموازنة البرامج واألداء في البلديات12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24الحكم الداخلي في المنظمة المدنية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7الحكم المحلي والبلديات في ظل األدوار الجديدة للحكومة15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14الحكم على صالحية المنشأة القائمة وإعداد التقارير الفنية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21الحكومات المحلية في إطار الدولة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1الخدمات المركزية للسلطات المحلية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5العالقات بين السلطات المحلية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12العالقة بين الحكومة المركزية والمجالس المحلية واتجاهات تطورها في األنظمة المقارنة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المرأة وتعزيز دورها في انتخابات المجالس المحلية 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المشاركة الشعبية في الحكم المحلي22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المهارات اإلدارية لتنمية العمل البلدي23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة الحكم المحلي24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة المدن الحديثة25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة النفايات الصلبة البلدية والصناعية 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إدارة حمالت االنتخابات البلدية باحتراف27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إدارة وتطوير المناطق الريفية والقروية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إصالح الحكم المحلي29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إعداد الدراسات اإلقليمية للمدن30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إعداد القادة المحليين في البلديات31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4أساليب تمويل الحكم المحلي32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تجارب المنظمات الدولية في تطوير البلديات33

2,450$صاللةAug22-Aug-18تخطيط المدينة اإللكترونية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تدوير المخلفات الصلبة وطرق االستفادة منها 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في اإلدارة المحلية والبلديات 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8(المدن)تمويل البلديات 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تنظيم وإدارة المجالس البلدية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تنمية العمل البلدي 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل المجالس البلدية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6حاالت عملية في اإلدارة المحلية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13خصخصة مشاريع النظافة العامة42

3,750$دبيOct31-Oct-20دور البلديات في المحافظة على البيئـة 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27دور الحكومة المركزية والمحلية في التنمية المجتمعية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3قوانين اإلدارة المحلية في الدول العربية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مشاكل إدارة المدن في الدول العربية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مهارات التعامل مع الجمهور في البلديات واإلدارة المحلية47

يNov5-Dec-24مهارات التواصل في برامج التنمية المحلية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مهارات تشكيل المجالس واللجان المحلية في البلديات49



م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8نظم العاملين في الحكم المحلي50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15أحدث الطرق المبتكرة في معالجة مخلفات المدن الحديثة 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22االتجاهات الحديثة في موازنات المجالس المحلية52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1تجارب دولية في التأمين1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االتجاهات الحديثة للتسويق في شركات التأمين 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13المواجهة والتعامل: االحتيال في شركات التأمين3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20كشف المخالفات واالحتيال: االستراتيجيات الفنية في التحقيقات التأمينية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27في األخطار الجماعية والفردية  (التأمين)االكتتاب 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلجراءات الفعَّالة في التحقيقات التأمينية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10األساليب الحديثة في تسوية تعويضات التأمين 7

يFeb21-Feb-17البرنامج التأهيلي في نظم التأمين8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التأمين اإلسالمي من الناحية الشرعية ومقارنته بالتأمين التجاري9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التأمين البحري كعنصر هام في التجارة الدولية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التأمين البحري والبري والمسؤوليات المتعلقة بهما 11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الممارسات والقواعد التطبيقية: التأمين التكافلي اإلسالمي12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التأمين التكافلي كبديل للتأمين التجاري13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التأمين الشامل14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التأمين الصحي15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التأمين الممتاز للرعاية الصحية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التأمين الهندسي17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1التأمين على الحياة18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5التأمين على العمال وعمليات المقاوالت وتقدير االشتراكات واألجور الحكمية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التحليل المالي والمحاسبي في شركات التأمين 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التطبيقات الحديثة في التأمين التكافلي والتأمين التجاري21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الواقع والطموح: التوجهات المعاصرة في التأمين وجوانبه القانونية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2الجوانب الفنية لتأمين الحريق 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9الجوانب الفنية للتأمين البحري والتأمين على الناقالت واألعمال البحرية 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16العالقات العامة في شركات التأمين25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23القواعد الفنية والقانونية للتأمين 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1المنازعات التأمينية الحديثة27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المهارات اإلحصائية في إعداد وتصميم وتحليل التقارير التأمينية 28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14المهارات البيعية في شركات التأمين 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21الوثائق المرتبطة باالستثمار كأداة لمعالجة مشاكل التأمين30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إجراءات وأعمال التأمين للمـعدات الفنـية 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4نظرة متطورة: إدارة المخاطر التأمينية32

التأمين



4,200$صاللةAug22-Aug-11إدارة الموارد البشرية في شركات التأمين33

2,450$صاللةAug22-Aug-18إدارة شركات التأمين34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إعادة التأمين علميًا ومحاسبيًا 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إعداد الخطط التسويقية في مجال التأمين36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15أساليب رفع معدالت اإلنتاج في مجال تأمينات األشخاص 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22بوالص التحصيل 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1 تأمين الشبكات والنظم الداخلية للمؤسسة من القرصنة والتخريب40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تأمين المؤتمرات والمعارض بالمشروعات االقتصادية والهيئات العامة41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تأمين وسالمة مكان العمل ورفع الوعي الوقائي42

3,750$دبيOct31-Oct-20تسويق الخدمات التأمينية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27تنمية المهارات التسويقية لمدراء فروع شركات التأمين44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3حوادث التأمين وتسوية الخسائر ومعالجتها عالميًا45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10عـقد التأمين46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مبادئ التأمين الصحي المستوى األول47

يNov5-Dec-24مخاطر رأس المال لشركات التأمين وأساليب مواجهتها48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مد الحماية التأمينية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مفهوم التأمين التعاوني وقضايا التأمين50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تنمية المهارات الفنية للعاملين في سوق التأمين 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22حوادث التأمين وتأمين المقاولين52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةWTO1-Jan5-Janاتفاقية منظمة التجارة الدولية 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االتجاهات الحديثة في التجارة الدولية 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13 وعالقتها بقطاع النقل البحري في الدول العربيةGATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األساليب الحديثة في التفتيش على المحال التجارية واألسواق4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27 (الجات)اآلثار االقتصادية الناتجة عن تطبيق اتفاقية التجارة الدولية 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التجارة اإللكترونية والمواصفات الدولية للمنتجات 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10الجوانب القانونية واإلدارية: التجارة اإللكترونية7

يFeb21-Feb-17المفهوم والممارسة: التجارة اإللكترونية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24 تقنيات لضمان التفوق في العصر الرقمي: التجارة اإللكترونية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3نماذج اليونيسترال: التجارة اإللكترونية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التجارة الدولية وتأثيرها على التنمية المستدامة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تحديات الواقع وطموحات المستقبل- التجارة العربية البينية 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التحصيالت كأحد وسائل الدفع في التجارة الخارجية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوE-Commerce1-Apr12-Aprالتطورات الحديثة للتجارة اإللكترونية 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التفاوض التنافسي والعميل الدولي15

التجارة



7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات أمام الدول العربية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المعوقات والمشاكل االجرائية في المنافذ وتأثيرها على حركة التجارة بين الدول العربية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المناطق الحرة وأثرها على التجارة الخارجية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إدارة العقود التجارية والحلول العملية لمشكالت تنفيذها19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إدارة عمليات وتمويل التجارة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19أثر اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والدولية على أنشطة المناطق الحرة 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26أساليب التفاوض التجاري ومهاراته22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2أساليب حماية السلع المحلية طبقًا التفاقية منظمة التجارة23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9برامج إصالح التجارة الخارجية وتقييمها24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16بناء نظم التجارة اإللكترونية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تجارب عربية: تخطيط التجارة الخارجية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تنظيم البعثات التجارية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14عقود التجارة اإللكترونية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21عمليات التجارة الخارجية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28أثر اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والدولية على أنشطة المناطق الحرة 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4أساليب التفاوض التجاري ومهاراته32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إدارة العقود التجارية والحلول العملية لمشكالت تنفيذها33

2,450$صاللةAug22-Aug-18إدارة عقود التجارة الدولية 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إدارة عمليات وتمويل التجارة35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1بناء العقلية التجارية36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8بناء نظم التجارة اإللكترونية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تجارب عربية: تخطيط التجارة الخارجية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في مجال التجارة النقالة39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تمويل التجارة الخارجية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تنظيم البعثات التجارية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية42

3,750$دبيOct31-Oct-20طرق تمويل التجارة الخارجية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27عقود التجارة اإللكترونية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3عقود التجارة اإللكترونية ومنازعاتها45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10عمليات التجارة الخارجية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17فن إدارة الصفقات التجارية الدولية47

يNov5-Dec-24منتجات وعمليات التجارة الخارجية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورWTO1-Dec12-Decاتفاقية منظمة التجارة الدولية 49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8أساليب حماية السلع المحلية طبقًا التفاقية منظمة التجارة50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15الجوانب القانونية واإلدارية: التجارة اإللكترونية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22المفهوم والممارسة: التجارة اإللكترونية52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام طرق التحليل المختلفة في عملية التخطيط االستراتيجي1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7  وطرق التخطيط االستراتيجي طويل المدىFuturologyاستراتيجيات علم دراسة المستقبل 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13هل وضعت استراتيجيتك المستقبلية؟: افتتاح األسواق الرقمية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االستراتيجيات الحديثة لإلبداع والتخطيط المتمّيز وتحقيق األهداف االستراتيجية  4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلبداع اإلداري للتخطيط والتقييم والتنسيق5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلدارة والتخطيط االستراتيجي لإلدارة اإللكترونية الحديثة6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10 التحليل والتخطيط االستراتيجي المتقدم7

يFeb21-Feb-17 التخطيط االستراتيجي الفعَّال وطرق إدارة المستقبل8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرEFQM24-Feb28-Febالتخطيط االستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسى    9

2,150$الطائف أو جدةBSC3-Mar7-Marالتخطيط االستراتيجي باستخدام 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17 في التطوير والتغييرBSCالتخطيط االستراتيجي في مواجهة متطلبات العصر ودور بطاقة األداء المتوازن 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التخـطيـــط االستراتيجي إلدارة ناجحة13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1 التخطيط االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار المالي15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي في ظل العولمة16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات في الوحدات الحكومية 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1التخطيط االستراتيجي وإعداد وكتابة مقترحات وتوصيات المشاريع االستراتيجية18

5,000$لندن أو باريسBSC5-May16-Mayالتخطيط االستراتيجي وبطاقات األداء المتوازن 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التخطيط االستراتيجي وتحديات العولمة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التخطيط االستراتيجي وتطوير أداء المنظمات21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التخطيط االستراتيجي وتطوير أداء المنظمات22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التخطيط االستراتيجي وهندسة التغيير23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9 التخطيط اإلداري من االستراتيجية إلى الجدولة الزمنية24

5,000$الدانمارك وفنلنداScenario Planning 16-Jun27-Junالتخطيط بالسيناريو 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التخطيط بالسيناريو وقت األزمات والمواقف الحرجة 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التخطيط للطوارئ وإدارة األزمات27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7التفكير االستراتيجي في منظمات األعمال والتحديات التي تواجه إدارة المعرفة28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14العالقة بين التخطيط والموازنة العامة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المشاركة في التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع التنموية 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إعداد الخطط االستراتيجية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إعداد الخطط السنوية لإلدارة على مستوى األقسام والمنظمات32

4,200$صاللةAug22-Aug-11أدوات تطبيق وقياس الخطط االستراتيجية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18أدوات تطوير النظم المحاسبية لخدمة األغراض االستراتيجية 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25أساسيات تخطيط وتنفيذ العمليات35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أنماط ومهارات التخطيط الفعَّال36

التخطيط



3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تحليل وتصميم نظم التخطيط االستراتيجي37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تحويل األفكار االستراتيجية إلى برامج وخطط عمل38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تخطيط اإلنتاج في ضوء المعايير والمتغيرات العالمية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تخطيط القوى العاملة من منظور إدارة الجودة الشاملة40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تقييم الخطط االستراتيجية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تكامل أعمال التخطيط والمتابعة42

3,750$دبيOct31-Oct-20تنمية مهارات خبرات العاملين في التخطيط وسرعة اإلنجاز العالي43

1,950$البحرينOct31-Oct-27خطط واتجاهات التنمية الصناعية في الدول الخليجية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3طبيعة وظيفة التخطيط ومحاورها45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10فنون ومدارس التخطيط االستراتيجي46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مهارات التخطيط والتنسيق والمتابعة واالبتكار في العمل47

يNov5-Dec-24مهارات وطرق وأساليب التخطيط العمراني48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1 التخطيط الفعَّال لعمليات التدريب والتطوير49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8التخطيط القومي واإلقليمي والمحلي50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15التخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22التخطيط المبني على أساس تقييم المخاطر 52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1تنمية قدرات التدريب والتطوير1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7في التدريب  (power point)استخدام 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات التدريب والتأهيل الوظيفي وإدارة القوى العاملة وفق معايير منظمة العمل الدولية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الحقوق والواجبات: استقبال وتأهيل العاملين الجدد4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الموارد البشرية وتحقيق أهداف الجودة الشاملة: االبتكار في إدارة التدريب5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االتجاهات واالستراتيجيات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االحتراف في اإلعداد والتأهيل لمشرفي وأخصائي التدريب 7

يFeb21-Feb-17االحتياجات التدريبية بين النظرية والتطبيق وأساليب إعداد الخطة التدريبية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االستراتيجيات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي وتحقيق الجودة الشاملة9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3األصول والمبادئ العلمية للتدريب 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التدريب المبني على الجدارات11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةPBT17-Mar21-Mar/ التدريب الموجه باألداء 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التدريب الموجه باألداء اإلداري13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التدريب المؤسسي الموجه وقياس تكلفة وعائد التدريب14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التدريب على إدارة العمليات األمنية خالل الحوادث و تقدير الموقف األمني15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التدريب على أسلوب العصف الذهني16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التدريب على طرق وأساليب تخطيط وتنظيم العمل ومتابعة التنفيذ 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1 التطبيقات الحديثة لنظم المعلومات لدعم وتطوير أنشطة التدريب الوظيفي والتدريب18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مدخل إلى التدريب غير التقليدي: التعليم اإللكتروني19

التدريب اإلداري



5,000$الشيك وهنغارياNLP12-May23-Mayالمدرب المتقدم في البرمجة اللغوية العصبية 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المنظومة المتكاملة في تخطيط السياسات التدريبية وإعداد الخطط التدريبية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المنهجيات الحديثة في إدارة التدريب22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المهارات اإلدارية لمسؤولي التدريب والموارد البشرية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المهارات اإلدارية والفنية لمنسقي التدريب والموارد البشرية والتطوير الوظيفي24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16مستوى أول- إعداد وتأهيل المدرب 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23مستوى متقدم- إعداد وتأهيل المدرب 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناCTS1-Jul12-Julأخصائي التدريب المعتمد 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أدوات تقييم التدريب وقياس الفاعلية والعائد التدريبي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تأثير التدريب والتطوير على الموارد البشرية كقوة تنافسية وتعديل القدرات الكامنة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تحديد االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تدريب الفرق المساندة على منهجيات العمل بالجائزة32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تدريب المدرب المحترف33

2,450$صاللةAug22-Aug-18تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج والخطط التدريبية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم خطط التدريب35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1 تقنيات تهيئة البيئة الفعَّالة للتدريب في المنظمات36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8 تقنيات ربط التدريب مع تطوير الكفاءات37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تقنيات قياس الفعَّالية في عملية التدريب38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تقييم االحتياجات التدريبية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1مدخل تطبيقي-تقييم االحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6الموارد البشرية وتحقيق أهداف الجودة الشاملة: االبتكار في إدارة التدريب41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي42

3,750$دبيOct31-Oct-20االتجاهات الحديثة في العملية التدريبية وقياس العائد من التدريب43

1,950$البحرينOct31-Oct-27االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتطوير44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3االحتراف في اإلعداد والتأهيل لمشرفي وأخصائي التدريب 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10التدريب المبني على القدرات السلوكية : األساليب الحديثة في التدريب46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17األساليب الحديثة لنقل أثر التدريب إلى الواقع العملي47

يNov5-Dec-24المدخل االبتكاري- اإلشراف على العمليات التدريبية في المؤسسات 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تحليل وتقييم فعَّاليات التدريب وانعكاسها على أداء الموظفين 49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تحليل وحصر االحتياجات التدريبية في ظل التكنولوجيا المعاصرة50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تحويل التدريب51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22المدخل التطبيقي- تخطيط االحتياجات التدريبية 52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1تجارب عالمية :  أساليب تنمية وتطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي2

التربية والتعليم



1,950$البحرينJan17-Jan-13اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اكتشاف الموهوبين وأساليب رعايتهم5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3للمعلمين  (الذكاءات المتعددة)اكتشاف وتنمية القدرات الذهنية 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االتجاهات الحديثة في اإلدارة الصحية المدرسية ـ للمعلمين 7

يFeb21-Feb-17االتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االتفاقيات الدولية والقوانين في المجال التعليمي ورعاية الشباب9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3االحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال بناء االختبارات التحصيلية 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10االستراتيجيات الحديثة في عقد االجتماعات واللجان التربوية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17االقتصاد في التربية والتعليم12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلبداع اإلداري والقيادي لإلشراف التربوي13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1أصولها وتطبيقاتها: اإلدارة التعليمية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7دليل اإلرشاد والتوجيه للمدربين واإلداريين وأولياء االمور: اإلعداد النفسي الناشئين15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب الحديثة في التدريب للمشرفين التربويين16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األسس التربوية واإلعالمية للصحافة المدرسية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األهداف التربوية في المجال النفسحركي18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5التأهيل التربوي لألطر العاملة في مجال التعليم المهني والفني والتقاني 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التطبيقات الحديثة والكفاءة والفعالية في األداء التدريبي باستخدام الحاسب اآللي20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التطوير اإلداري للقيادات التعليمية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التعامل مع مثيرات العنف المدرسي22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2الحقيبة االجرائية لالختبارات التحصيلية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9الخصائص النمائية للمتعلمين ومراعاتها في التعليم والتعلم24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16الذكاءات المتعددة وطرق تنميتها في المواقف التربوية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23الكورت وتوظيفه في المنهاج التربوي26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1الوسائل وأثرها في عملّية الّتعليم والّتعّلم27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إدارة األنشطة التعليمية وتصميم البرامج وإعداد الخطط28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة التدريب التربوي 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21متقدم- إدارة الجودة الشاملة في التعليم 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إدارة الجودة الشاملة في العملية التعليمية31

3,050$اسطنبول أو أنقرة4-Aug8-Aug(TQM)إدارة الجودة الشاملة في المدارس 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية التربوية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إنشاء العقود المدرسية بين المدرسة والمربي35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أثر الثورة المعلوماتية واالتصالية على العناصر التعليمية36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تطبيقات إدارة الجودة في المنظمات الخدمية في مجال التربية والتعليم 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تعليم الفئات ذات االحتياجات الخاصة38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي في المؤسسات التربوية40



4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تنمية الذات والوالء الوظيفي للمؤسسات التربوية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تنمية المهارات اإلشرافية في المؤسسات التعليمية والتربوية42

3,750$دبيOct31-Oct-20قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثة43

1,950$البحرينOct31-Oct-27قيادة وإدارة العملية التعليمية 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3قياس أثر العائد من العملية التدريبية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10   كيف تشارك في جودة التعليم46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مفاهيم التقييم والقياس في المجال التربوي 47

يNov5-Dec-24(أبدأ من حيث انتهى اآلخرين )نظريات حديثة في التعلم 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1االتفاقيات الدولية والقوانين في المجال التعليمي ورعاية الشباب49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8العمليات القيادية لمدير المدرسة الفعَّال50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة المدارس الحكومية بأسلوب المدارس الخاصة51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22االسبوع التمهيدي بين الواقع والمأمول52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اتجاهات المستهلكين نحو دولة المنشأ وأثرها على تصميم المزيج التسويقي1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7احتراف التسويق االستراتيجي 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات ادارة التسويق3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استراتيجيات البيع والتسويق وتغيير اتجاهات العمالء4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27استراتيجيات التسويق التنافسي5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات التسويق الدولي6

2,150$الرياض  أو الكويتE-commerce10-Feb14-Febاستراتيجيات التسويق الدولي واإلدارة الناجحة لتطبيقات مفهوم 7

يNLP17-Feb21-Febاالستخدامات التسويقية للـ 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24األسس العملية والعلمية لدراسة السوق ووضع الخطط التسويقية المحلية والدولية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3 دليل التسويق لألطفال: األطفال كعمالء10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التسويق اإلعالمي11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الواقع وآفاق التطوير: التسويق اإللكتروني في الوطن العربي12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التسويق اإللكتروني لخدمات المؤسسات الحكومية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مدخل التخاذ القرارات التسويقية الفعَّالة: التسويق التكتيكي14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7المنهج المتكامل إلعداد قواعد البيانات التسويقية وتصميم بحوث التسويق15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المهارات المتقدمة للتسويق وفن إجراء المقابالت وعقد الصفقات 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المهارات المتقدمة لمندوبي المبيعات17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المهارات والخبرات الفعَّالة في التصدير والتسويق الخارجي18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5الوسائل الحديثة الحتساب تكلفة النشاط التسويقي وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تطوير وتنشيط المبيعات: إدارة االستراتيجيات التسويقية في حاالت الركود20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة األزمات البيعية والتسويقية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة العالقات العامة22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة المبيعات وتقسيم السوق و اختيار األسواق المستهدفة23

التسويق



5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة أزمات التسويق في المؤسسات المختلفة 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة تسويق الخدمات25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إعداد الخطط التسويقية في مجال السلع والخدمات المختلفة لكافة المؤسسات والشركات وإعداد الحمالت اإلعالنية 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إعداد الخطط والموازنات البيعية والتسويقية 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجwinfax7-Jul11-Julإعداد وإرسال آالف النشرات التسويقية باستخدام برنامج 28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إعداد وتصميم البحوث التسويقية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21أساليب تحليل المنافسين وتحليل السياسات التسويقية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28أساليب تصميم البحوث التسويقية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4أساليب عرض وتسويق المشاريع اإلنشائية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11أسرار الترويج وتقييم أداء النشاط التسويقي في عصر المعلومات33

2,450$صاللةAug22-Aug-18أسرار التسويق اإللكتروني في استخدام محركات البحث34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25أنماط العمالء وطرق التعامل معهم من خالل البرمجة اللغوية العصبية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1بحوث السوق باستخدام الحاسب اآللي36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8كيف نحصل على البيانات الصحيحة التخاذ القرار الصائب: بحوث السوق37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15 إلدارة التسويق والمبيعات والخدماتCRMتطوير المنظمات باستخدام 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تطوير مهارات التسويق والبيع من خالل الشبكة الدولية 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تنمية مهارات االتصال لرجال التسويق40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تنمية مهارات االتصال لرجال التسويق والبيع41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تنمية مهارات البيع42

3,750$دبيOct31-Oct-20القوانين الطبيعية لالستراتيجيات التنافسية- ثالثية التسويق 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27أساليب إعداد الخطط التسويقية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3شهادة االستشاري المحترف المعتمد في التسويق وإدارة المبيعات 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10والبرامج في المجتمع مهارات التسويق اإلعالمي للقيم والمبادئ46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مهارات التسويق الحديثة 47

يNov5-Dec-24مهارات التسويق الفعال48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مهارات التسويق بالهاتف49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مهارات تخطيط ومراقبة وتقييم األنشطة التسويقية والبيعية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15التسويق اإللكتروني51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22التسويق اإللكتروني لزيادة فعالية األنشطة التسويقية52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات التفاوض وتكتيكات عمليات المفاوضة البيعية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االستراتيجيات الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20اإلثبات في كل من العقود التجارية والعقود المدنية4

التعليم العالي

اضغط هنا لالنتقال إلى موقعنا لتجد أكثر من خمسة آالف برنامج في مختلف شؤون التعليم العالي

التفاوض والعقود والمناقصات



2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء من النواحي القانونية والعملية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3 (عقود الفيديك)البرنامج العملي الشامل الستخدام الشروط والتعاقدات والتحكيم 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10 مثلث التأثير في اآلخرين: التمّيز اإلبداعي في اإلقناع واالتصال والتفاوض7

يFeb21-Feb-17الصياغة النموذجية للعقود اإلدارية  8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرBOT 24-Feb28-Febالعقود االستثمارية في ظل نظام الـ 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3العقود اإلدارية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10العقود اإلدارية الحديثة وضوابط صياغتها وقواعد إجراءات التحكيم لفض المنازعات الناشئة عنها11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17المناقصات والعقود اإلدارية والعقود اإلدارية اإللكترونية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المهارات القانونية وفن صياغة المذكرات والعقود 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1النظام القانوني للتعاقد اإللكتروني14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إجراءات التعاقد وتنفيذ العقود في مجالي المناقصات والمزايدات ومشاكلها القانونية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة العقود والتعامل مع المؤسسات المالية والحلول العملية للمشكالت التي تواجهها16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إدارة المناقصات والعقود المحلية والدولية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إعداد المذكرات القانونية واللوائح وصياغتها18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إعداد المواصفات الفنية وتقديم العروض والعطاءات19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إعداد دفاتر الشروط وتقييم العروض وخط المفاوضات ومتابعة التنفيذ 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إعداد وإدارة العقود اإلنشائية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إعداد وترسيـة المناقصات والعطاءات وتنفيذها 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المناقصات والمزايدات: أساليب وطرق التعاقد23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9أساليب ومهارات إعداد وترسية العطاءات والممارسات والمناقصة24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16أسس دراسة العطاءات وإبرام العقود لغير المتخصصين25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23أصول الرقابة القانونية على العقود والمناقصات26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1أصول الصياغة النموذجية للعقود وكيفية التغلب على مشاكلها أثناء التنفيذ وتفادي تحقق أسبابها27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أصول نظام العمل28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تأهيل اختصاصي الممارسات والمناقصات وإعداد العقود 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تخطيط االحتياجات من المواد وتنمية مهارات التفاوض مع الموردين30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تقيم العروض وترسية العطاءات وإعداد العقود31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4سياسات وإجراءات قانون المناقصات والمزايدات وإبرام العقود والصفقات32

4,200$صاللةAug22-Aug-11شهادة االستشاري المحترف المعتمد في فن التفاوض وإدارة النزاعات 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18صياغة وتقييم العقود المحلية والدولية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25ضوابط وأصول تحرير العقود اإلدارية والمناقصات وإشكاالتها35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع الموردين في إدارة المشروعات فن36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8فن ومهارات التعامل مع اآلخرين ـ للنساء فقط 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15قراءة العقود وصياغتها والتفاوض حولها38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22قوانين الملكية الفكرية والعالمات التجارية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1كتابة العقود والمشتريات وإدارة التوريد40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6استراتيجيات وتكتيكات ومهارات التفاوض واإلقناع 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13استراتيجيات ومهارات عمليات التفاوض والمفاوضة42



3,750$دبيOct31-Oct-20االتجاهات الحديثة في العقود الدولية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27االتجاهات الحديثة في العقود وضوابط صياغتها44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3االستراتيجيات الحديثة في إعداد وصياغة وتنفيذ العقود اإلدارية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10االستراتيجيات المتقدمة في إدارة العقود وأفضل األساليب والممارسات القانونية في المناقصات46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها47

يNov5-Dec-24االعتبارات القانونية والفنية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1األسس الفنية لصياغة عقود المقاوالت اإلنشائية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8األسس القانونية إلعداد العقود والمذكرات والقرارات50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15األسس القانونية لالتفاقيات والعقود الخاصة بنظم المعلومات51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22اإلثبات في كل من العقود التجارية والعقود المدنية52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام البحث العلمي في تحديد احتياجات مشروعات الخدمات االجتماعية 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات التمكين في التخطيط للتنمية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات السياسة االجتماعية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استقطاب المتطوعين4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اكتشاف الموهوبين وتوظيف مواهبهم5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االتجاهات الحديثة في إدارة مؤسسات العمل االجتماعي6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االتجاهات المعاصرة في إدارة مؤسسات المجتمع المدني7

يFeb21-Feb-17االتجاهات المعاصرة في إدارة وتطوير الخدمات االجتماعية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االتصال الفعَّال والعالقات اإلنسانية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3االستراتيجيات المعاصرة في اإلرشاد األسري10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلشراف والرقابة على الصناديق الخيرية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلعداد المهني للمنسق االجتماعي12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التحديات التي تواجهها اإلدارة إزاء متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التخطيط االستراتيجي في مؤسسات الخدمة االجتماعية 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التخطيط االستراتيجي للجمعيات األهلية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التنمية المستدامة16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21أسس ومنطلقات وتطبيقات: التنمية المستدامة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1الجمعيات األهلية ودورها في مواجهة قضايا المرأة18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5الخدمة االجتماعية في مجال السكان وتنظيم األسرة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12·الخدمة االجتماعية في مجال سلوكيات اإلدارة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الخدمة االجتماعية في مواجهة المشكالت والظواهر االجتماعية 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الخدمة االجتماعية والمجتمع المدني22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2الدور اإلداري والتنموي للمرأة العربية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9الرعاية االجتماعية الوقائية والدفاع االجتماعي24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16السجالت في الجمعيات 25

التنمية االجتماعية



5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1العالقات بين مؤسسات الرعاية االجتماعية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7هروب من المسؤولية أم البحث عن تحد جديد؟ : العمل التطوعي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14أبعادها ومحاورها على صعيد الوطن العربي والعالم : القضية النسوية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المراقبون والمراقبات بمؤسسات الرعاية االجتماعية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28المرأة والعمل التطوعي31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4المالمح العامة الستراتيجية التنمية في إطار التكامل بين أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إضاءات في ضغوط الحياة اليومية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18إعداد الموازنات التقديرية في الجمعيات الخيرية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25أثر تطبيق نظام التمنيات االجتماعية على التدابير الخاصة للضمان االجتماعي التي أحدثتها مؤسسات خاصة35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أساسيات الدفاع االجتماعي36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8النوع االجتماعي: تنمية المرأة37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15مقترحات لتطوير العمل التطوعي: دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22علم النفس االجتماعي في الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1فن التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6المهارات المتقدمة للقيادات اإلدارية في العمل الخيري41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تقويم الممارسة في الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب42

3,750$دبيOct31-Oct-20الخدمة االجتماعية في المؤسسات التعليمية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27المهارات والوظائف اإلدارية في منظمات الخدمة االجتماعية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تنظيم وإدارة الجمعيات التعاونية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10الخدمة االجتماعية في المجال العمالي46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17المهام اإلشرافية في المؤسسات االجتماعية47

يNov5-Dec-24الخدمة االجتماعية في مجال السياحة48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إدارة الجودة الشاملة في منظمات الرعاية االجتماعية 49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة المؤسسات االجتماعية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22التطوير اإلداري في منظمات الرعاية االجتماعية 52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام الذاكرة بفعَّالية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام النظريات القديمة المستخدمة في تحفيز الطاقة العقلية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات الفوز في العمل والحياة 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20 استراتيجيات تطوير األداء األمثل للذاكرة وتقنيات القراءة السريعة4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتجاهات الحديثة في إدارة العقل5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االستراتيجيات المتقدمة في التركيز وإدارة الذات وإطالق طاقات اإلبداع في العمل6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االسترخاء الذهني والجسدي7

يFeb21-Feb-17االنضباط والتزام النظام8 2,150$دب 

التنمية الذاتية



2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24القواعد غير المكتوبة لإلبداع: اإلبداع9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3اإلعداد للمقابلة الشخصية 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلفراط الحس حركي11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17فهم ما وراء الكلمات: اإلنصات12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24األدوات الحديثة في التحفيز اإليجابي13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األساليب الحديثة للحس األمني والتحليل الذهني14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األسلوب األمثل في التحصيل العلمي15

7,500$نيوزيالندا أو استراليا14-Apr25-Apr (NLP)الجوانب التطبيقية في التنمية الذاتية باستخدام البرمجة اللغوية العصبية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إعادة هندسة الذات واكتشافها17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1أسس التقييم الذاتي18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5أهمية اإلنجاز في العمل الجماعي لبناء الذات اإلنسانية وتقديرها 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تطوير الذات والتخلص من االضطرابات النفسية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تنشيط وتخطيط الذاكرة الذهنية لتوليد األفكار اإلبداعية في العمل21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تنمية مهارات القراءة السريعة والتصويرية 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2دور الّسماع والّتكّلم في تنمية القدرات الّشخصّية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9فنون تطوير وتمكين الذات عبر شبكات اإلنترنت24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16كيف تصبح سعيدا في كل األوقات؟25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23بوصلة الشخصية: مختبرات التعرف على الشخصية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1مفاتيح الثقة بالنفس 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7مهارات التمّيز في البحث عن وظيفة28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14مهارات تقوية الذاكرة وتنمية الذات والذكاء العاطفي والوجداني29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21مهارات صناعة االحترام ومعرفة الذات30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إعادة هندسة الذات واكتشافها31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تطوير الذات والتخلص من االضطرابات النفسية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تنشيط الذاكرة والتخطيط الذهني33

2,450$صاللةAug22-Aug-18تنشيط وتخطيط الذاكرة الذهنية لتوليد األفكار اإلبداعية في العمل34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تنمية الذكاء وتقوية الذاكرة35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تنمية مهارات القراءة السريعة والتصويرية 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8دور الّسماع والّتكّلم في تنمية القدرات الّشخصّية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15فنون تطوير وتمكين الذات عبر شبكات اإلنترنت38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22فنون ومهارات القراءة التصويرية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1قوة التحكم في الذات40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6كيف تتخلص من الضغط النفسي 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13كيف تصبح سعيدا في كل األوقات؟42

3,750$دبيOct31-Oct-20كيف تفكر إيجابيا 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27كيف تفهم الغضب وتتخلص منه؟ 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3   كيفية إعداد وتنفيذ مقاييس التقييم الذاتي45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10بوصلة الشخصية: مختبرات التعرف على الشخصية46



7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مفاتيح الثقة بالنفس 47

يNov5-Dec-24مفهوم اإلدارة الذاتية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مهارات التمّيز في البحث عن وظيفة49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مهارات الثقة بالنفس50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15مهارات الذكاء الوجداني51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مهارات القراءة السريعة الفعَّالة52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1احتراف اإلعالم السياسي ومواجهة الحرب النفسية 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استجابة اإلدارة العربية للتغيير مع بداية القرن الحادي والعشرين2

1,950$البحرينJan17-Jan-13اعداد وكتابة التقارير السياسية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20التسويق السياسي4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27المفاوضات واالتفاقيات: التعاون الدولي5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التفاوض السياسي واالجتماعي واإلداري6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التنمية السياسية7

يFeb21-Feb-17المرأة والمعترك السياسي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24رفع مستوى الوعي السياسي للشباب: المواطنة الواعية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3(القواعد والنتائج )إدارة التفاوض السياسي 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10كيف تعمل روح المبادرة على إحياء القطاع العام؟: إعادة اختراع الحكومة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17أساسيات العلوم السياسية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تجارب التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري في الوطن العربي13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تحليل السياسة االقتصادية للدولة 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7حقوق اإلنسان وتطبيقاتها العملية في مجال التحقيق والمحاكمة15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14الواقع والطموح- دور المرأة التنموي في الخليج العربي 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21فن التحليل السياسي17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1فن التحليل السياسي المتقدم18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5كيفية التعامل مع المعلومات السياسية: مهارات االتصال واإلعالم السياسي19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية من خالل التكنولوجيا الحديثة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19اضواء على الجهاز اإلداري العربي21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التسويق السياسي22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التسويق السياسي في الحمالت االنتخابية 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المفاوضات واالتفاقيات: التعاون الدولي24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التفاوض السياسي واالجتماعي واإلداري25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التمكين السياسي للمرأة العربية ودور المؤسسات األهلية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري لدعم برامج اإلصالح والتنمية االقتصاديه27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7التنمية السياسية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14الدليل العملي إلعادة اختراع الحكومة29

التنمية السياسية



5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المرأة والمعترك السياسي30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28رفع مستوى الوعي السياسي للشباب: المواطنة الواعية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4أساسيات العلوم السياسية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11 أساليب متابعة السياسات33

2,450$صاللةAug22-Aug-18كيف تعمل روح المبادرة على إحياء القطاع العام؟: إعادة اختراع الحكومة34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إعداد المرشحين للعمل في منظمات إقليمية ودولية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تجارب اإلصالح اإلداري والتنمية اإلدارية في الدول العربية36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تجارب التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري في الوطن العربي37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15 تحليل السياسات العامة38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تحليل السياسات العامة من منظور اقتصادي39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تحليل السياسة االقتصادية للدولة 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تفعيل المشاركة السياسية للمرأة41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تنمية مهارات التنسيق والتكامل بين المجلس القومي للمرأة واألجهزة التنفيذية42

3,750$دبيOct31-Oct-20توزيع الدخل وسياساته43

1,950$البحرينOct31-Oct-27حقوق اإلنسان وتطبيقاتها العملية في مجال التحقيق والمحاكمة44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3حقوق المرأة في االتفاقيات الدولية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10رصد التمييز ضد المرأة46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17القوة الدافعة لالقتصاديات الوطنية: ريادة األعمال47

يNov5-Dec-24 متابعة تنفيذ السياسات التنموية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1كيفية التعامل مع المعلومات السياسية: مهارات االتصال واإلعالم السياسي49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مهارات التقديم والعرض للقضايا السياسية إعالميًا 50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15احتراف اإلعالم السياسي ومواجهة الحرب النفسية 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22استجابة اإلدارة العربية للتغيير مع بداية القرن الحادي والعشرين52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية وآليات االنضمام إليها1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7(اللوجيستيك)ادارة النقل المتكامل 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13اإلدارة والرقابة الجمركية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األساليب الحديثة لتطوير الخدمات في المطارات الدولية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27األمن والسالمة في الموانئ5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3البرنامج المتكامل لإلجراءات الجمركية الجديدة6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التخطيط االستراتيجي للموانئ البحرية 7

يFeb21-Feb-17التخليص الجمركي واإلفراج عن البضائع وفقا لالتفاقيات الدولية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24الجوانب اإلدارية والقانونية ألعمال الموانئ9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الجوانب التنظيمية واإلدارية للموانئ البحرية 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10وحماية المطارات الطرق الحديثة لتأمين11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17المفاهيم الحديثة في إدارة الموانئ والجمارك وتجارب ناجحة في إدارة الموانئ12

الجمارك والموانئ والمطارات



3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24النظام الجمركي ودليل التسويات الصلحية في قضايا التهريب والمخالفات الجمركية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إجراءات النقل والشحن والتخليص والتأمين على الصادرات14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7أساليب وتقنيات التفتيش الجمركي الفعَّال15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14أسرار االستفادة القصوى من اإلعفاءات الجمركية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية: تأمين المنافذ الشرعية للبالد17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1(7وفقا التفاقية الجات المادة رقم )تحديد القيمة لألغراض الجمركية 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة خدمات الطائرات 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تطوير العمل الجمركي في المنطقة العربية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19األساليب الحديثة في إدارة الترانزيت ومهارات التعامل معها21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26األساليب الحديثة في تنظيم وإدارة المناطق الحرة22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2األمن والسالمة في الموانئ23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9اإلدارة والرقابة الجمركية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16البرنامج المتكامل للجمارك25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التخطيط االستراتيجي للموانئ البحرية 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التخليص الجمركي27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7 التشريعات المنظمة للمناطق واألسواق الحرة28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14التعامل الجمركي والتأمين والنقل البحري29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21الجوانب اإلدارية والقانونية ألعمال الموانئ30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28الجوانب التنظيمية واإلدارية للموانئ البحرية 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4وحماية المطارات الطرق الحديثة لتأمين32

4,200$صاللةAug22-Aug-11العقود والممارسات والتصاريح الجمركية 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18المراقبة البحرية في الموانئ والقنوات المائية والبحار34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25المفاهيم الحديثة في إدارة الموانئ والجمارك وتجارب ناجحة في إدارة الموانئ35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1المفاهيم واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموانئ36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8النظام الجمركي ودليل التسويات الصلحية في قضايا التهريب والمخالفات الجمركية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15(السماح المؤقت والدروباك والتاكس ريبيت)النظم الجمركية الخاصة 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أساليب وتقنيات التفتيش الجمركي الفعَّال39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أساليب وتقنيات كشف التهريب الجمركي40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6أسرار االستفادة القصوى من اإلعفاءات الجمركية 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13أنظمة الموانئ42

3,750$دبيOct31-Oct-20إجراءات النقل والشحن والتخليص والتأمين على الصإدارة43

1,950$البحرينOct31-Oct-27إجراءات تدقيق مستندات الشحن44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة المناطق الحرة45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إدارة أنشطة النقل البحري وأعمال الوكاالت 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة عمليات تشغيل الشحن البحري47

يNov5-Dec-24إدارة وتحليل المخاطر الجمركية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية: تأمين المنافذ الشرعية للبالد49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تأمين أجسام السفن50 2,450$شر



5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تأمين شركات الطيران في المطارات الدولية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تحديث وتحسين اإلجراءات الجمركية52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدامات الحاسب في المجاالت الطبية وإدارة المستشفيات1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات التخطيـط الصحي2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات إدارة المستشفيات والخدمات الفنية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات الحكومية والخاصة4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االستراتيجيات الحديثة لإلدارة في قطاع الخدمات الصحية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االعتماد الدولي للمستشفيات6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10الحديثة في الخدمات الطبية والرعاية الصحية  اإلدارة7

يFeb21-Feb-17اإلدارة االستراتيجية للجودة الشاملة في المستشفيات والقطاعات الصحية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24اإلدارة البيئية المتكاملة للمستشفيات9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3اإلدارة المالية للخدمات الصحية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10األولية اإلسعافات11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلسعافات األولية في المنشأة الصناعية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24بلوغ التمّيز في إدارة المستشفى: األساليب الحديثة في إدارة المستشفيات13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األساليب الناجحة إلدارة الخدمات الصحية في ظروف األزمات والكوارث14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األصول العلمية في التنظيم اإلداري للمستشفيات15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14البرنامج المتكامل في إدارة خدمات الطوارئ ومراكز اإلسعاف 16

5,000$سنغافورة أو لندن21-Apr2-May(SPSSبرنامج )التحليل اإلحصائي في الحقل الصحي باستخدام الحاسوب 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1الرعاية الصحية لألطفال ودور الحضانات ورياض األطفال18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5الصيانة التنبؤية والعالجية لألجهزة والمعدات الطبية 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12العالقات اإلنسانية في قطاع الخدمات الصحية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الغذاء الصحي األمن21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الفهرسة والتصنيف الطبي22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2القيادة اإلبداعية في إدارة المستشفيات والخدمات الصحية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المخالفات في القطاع الطبي وقضايا األخطاء الطبية 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المداخل اإلبداعية في إدارة المستشفيات والمستوصفات الطبية 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المستشفى اإللكتروني26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1الندوة االعالمية للتوعية الصحية والوقائية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7النظم الحديثة في إدارة وتطوير الخدمات الصحية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-9001/200014إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الرعاية الصحية مقدمة لشهادة األيزو 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إدارة الرعاية الصحية األولية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إدارة السجالت الطبية و التأمين الصحي 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة الصيدليات ومخازن األدوية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إدارة المخلفات ومكافحة العدوى بالمستشفيات33

الخدمات الصحية والطبية



2,450$صاللةAug22-Aug-18إدارة عالقات العمالء ورعايتهم بالمستشفيات34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إدارة مراكز الخدمات الصحية الحكومية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إدارة ومحاسبة التأمين الصحي 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8 9001 و14000إعادة تبسيط اإلجراءات في المستشفيات من خالل سلسلة األيزو 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تحليل وتقويم السياسات الصحية الدوائية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورHealth Care Marketing22-Sep3-Octتسويق الخدمات الصحية 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تصميم واستخدام قواعد البيانات ونظم المعلومات بالمستشفيات40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وضمان استمراريتها41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تطبيقات الحكومة اإللكترونية في مجال الخدمات الصحية42

3,750$دبيOct31-Oct-20تطوير أداء العاملين في قطاع الخدمات الصحية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27تنمية مهارات العاملين في الملفات والتقارير الطبية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3خلق المفاهيم الحديثة لتطبيقات الجودة في المؤسسات الصحية والعالجية 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10سالمة المرضى وإدارة المخاطر46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مهارات االتصال لمقدمي الرعاية الصحية47

يNov5-Dec-24مهارات اإلدارة العليا في المستشفيات والمؤسسات الصحية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وضمان استمراريتها49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تطبيقات الحكومة اإللكترونية في مجال الخدمات الصحية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تطوير أداء العاملين في قطاع الخدمات الصحية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22 الجوانب االجرائية والتشريعية ودور اللجان الطبية: تعويضات إصابات العمل52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام الحاسوب في المساحة1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االحتراف في إدارة خدمات اإلسكان3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلبداع والتمّيز في إعداد دراسات التطوير المعماري 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3األساليب الحديثة في تخصيص األراضي الحكومية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التدقيق والمراجعة في تخصيص األراضي الحكومية7

يFeb21-Feb-17المهارات اإلدارية والقانونية في الرقابة على األراضي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة خدمات اإلسكان في ظل التغيرات المحلية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تدريب المتطوعين على المسح الميداني10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تنظيم وإدارة خدمات اإلسكان11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تنمية مهارات مشرفي خدمات اإلسكان12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات اإلسكانية 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1رسم خرائط الدولة باستخدام الحاسب اآللي14

3,050$مدريد أو برشلونةGPS7-Apr11-Aprقراءة الخرائط واإلحداثيات باستخدام 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14مسح األراضي 16

الخدمة اإلسكانية والتخطيط العمراني



5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21مهارات وطرق وأساليب التخطيط العمراني17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1(التطبيق) GISنظم المعلومات الجغرافية 18

5,000$لندن أو باريسGIS/GPS5-May16-Mayنظم المعلومات الجغرافية وعالقتها بالمجاالت الجيولوجية من حيث التحليل والتقييم 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12نظم حفظ المعلومات الجغرافية 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26األساليب الحديثة في تخصيص األراضي الحكومية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات اإلسكانية 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9مهارات وطرق وأساليب التخطيط العمراني24

5,000$الدانمارك وفنلنداGIS16-Jun27-Junنظرية نظم المعلومات الجغرافية 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1األساليب الحديثة في تخصيص األراضي الحكومية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات اإلسكانية 28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14مهارات وطرق وأساليب التخطيط العمراني29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةGIS21-Jul1-Augنظرية نظم المعلومات الجغرافية 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28استخدام الحاسوب في المساحة31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4االتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني32

4,200$صاللةAug22-Aug-11االحتراف في إدارة خدمات اإلسكان33

2,450$صاللةAug22-Aug-18االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25اإلبداع والتمّيز في إعداد دراسات التطوير المعماري 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1التدقيق والمراجعة في تخصيص األراضي الحكومية36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8المهارات اإلدارية والقانونية في الرقابة على األراضي37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إدارة خدمات اإلسكان في ظل التغيرات المحلية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تدريب المتطوعين على المسح الميداني39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تنظيم وإدارة خدمات اإلسكان40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6رسم خرائط الدولة باستخدام الحاسب اآللي41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورGPS13-Oct17-Octقراءة الخرائط واإلحداثيات باستخدام 42

3,750$دبيOct31-Oct-20قراءة الخريطة وتفسير الصور الجوية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27مسح األراضي 44

2,450$كولومبو أو دكاGIS 3-Nov7-Novنظام المعلومات الجغرافي 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10(التطبيق) GISنظم المعلومات الجغرافية 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17نظم المعلومات الجغرافية الخاصة باإلسكان والتخطيط العمراني47

يGIS/GPS24-Nov5-Decنظم المعلومات الجغرافية وعالقتها بالمجاالت الجيولوجية من حيث التحليل والتقييم 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1نظم حفظ المعلومات الجغرافية 49

م الشيخ أو الغردقةGIS8-Dec12-Decنظرية نظم المعلومات الجغرافية 50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22األساليب الحديثة في تخصيص األراضي الحكومية52

الخدمة المدنية27



رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1األجهزة المركزية للخدمة المدنية في الدول النامية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20المالمح الرئيسة لنظام الخدمة المدنية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27النظم القانونية لدواوين الخدمة المدنية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إصالح الخدمة المدنية لدعم دور القطاع الخاص7

يFeb21-Feb-17إصالح نظم الخدمة المدنية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24أساليب وقواعد تحديد األجور والمرتبات في الخدمة المدنية باألنظمة المختلفة9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تحديث الخدمة المدنية لتلبية احتياجات التنمية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تحديد االحتياجات التدريبية للخدمة المدنية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تطبيقات في الخدمة المدنية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تنظيم وإدارة األجهزة المركزية للخدمة المدنية 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7دور القضاء اإلداري في دعم وتعزيز الخدمة المدنية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21قوانين الخدمة المدنية وتطبيقاتها في الدول المختلفة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1قوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في الدول الخليجية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5معوقات تطوير نظم وأجهزة الخدمة المدنية في األقطار العربية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12نظم تعيين الموظفين في الخدمة المدنية بالدول العربية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تحسين أنظمة تقييم أداء العاملين في الخدمة المدنية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23نظام الخدمة المدنية السعودي26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تحسين أنظمة تقييم أداء العاملين في الخدمة المدنية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4نظام الخدمة المدنية السعودي32

4,200$صاللةAug22-Aug-11األجهزة المركزية للخدمة المدنية في الدول النامية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18المالمح الرئيسة لنظام الخدمة المدنية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25النظم القانونية لدواوين الخدمة المدنية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أساليب وقواعد تحديد األجور والمرتبات في الخدمة المدنية باألنظمة المختلفة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إصالح الخدمة المدنية لدعم دور القطاع الخاص37



2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إصالح إدارة الخدمة المدنية بالدول النامية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إصالح نظم الخدمة المدنية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تحديث الخدمة المدنية لتلبية احتياجات التنمية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تحديد االحتياجات التدريبية للخدمة المدنية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تطبيقات في الخدمة المدنية42

3,750$دبيOct31-Oct-20تنظيم وإدارة األجهزة المركزية للخدمة المدنية 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27دور القضاء اإلداري في دعم وتعزيز الخدمة المدنية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10قوانين الخدمة المدنية في الواليات المتحدة األمريكية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17قوانين الخدمة المدنية في دول الخليج العربي47

يNov5-Dec-24قوانين الخدمة المدنية وتطبيقاتها في الدول المختلفة48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1قوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في الدول الخليجية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مشاكل السلك الوظيفي في الخدمة المدنية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15معوقات تطوير نظم وأجهزة الخدمة المدنية في األقطار العربية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مفاهيم ترتيب الوظائف في الخدمة المدنية52

28

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1االتجاهات الحديثة في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية واألسس التنظيمية لعمليات الخصخصة1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االتجاهات الحديثة في خصخصة القطاعات2

1,950$البحرينJan17-Jan-13التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل المشروعات العامة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الخصخصة ودورها في تطوير الخدمات العامة4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة الهيكلة5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة هيكلة المؤسسات 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التجربة والممارسات: الخصخصة7

يFeb21-Feb-17المفاهيم الرئيسة لبرنامج الخصخصة 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة المشروعات الحكومية وخصخصة الخدمات9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إدارة سياسة الخصخصة10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تجارب عربية ودولية - آليات خصخصة المشروعات العامة 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تجارب عربية في الخصخصة13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1خصخصة مشاريع النظافة العامة14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل المشروعات العامة15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تجارب عربية ودولية - آليات خصخصة المشروعات العامة 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21خصخصة مشاريع النظافة العامة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل المشروعات العامة18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تجارب عربية ودولية - آليات خصخصة المشروعات العامة 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12خصخصة مشاريع النظافة العامة20

الخصخصة



5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19االتجاهات الحديثة في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية واألسس التنظيمية لعمليات الخصخصة21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26االتجاهات الحديثة في خصخصة القطاعات22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2الخصخصة ودروها في تطوير الخدمات العامة23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة الهيكلة24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة هيكلة المؤسسات 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التجربة والممارسات: الخصخصة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1المفاهيم الرئيسة لبرنامج الخصخصة 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة المشروعات الحكومية وخصخصة الخدمات29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إدارة سياسة الخصخصة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تجارب عربية في الخصخصة31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة هيكلة المؤسسات32

4,200$صاللةAug22-Aug-11التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل المشروعات العامة33

2,450$صاللةAug22-Aug-18تجارب عربية ودولية - آليات خصخصة المشروعات العامة 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25خصخصة مشاريع النظافة العامة35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1االتجاهات الحديثة في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية واألسس التنظيمية لعمليات الخصخصة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8االتجاهات الحديثة في خصخصة القطاعات37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل المشروعات العامة38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22الخصخصة ودورها في تطوير الخدمات العامة39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة الهيكلة40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة هيكلة المؤسسات 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13التجربة والممارسات: الخصخصة42

3,750$دبيOct31-Oct-20المفاهيم الرئيسة لبرنامج الخصخصة 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27إدارة المشروعات الحكومية وخصخصة الخدمات44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة سياسة الخصخصة45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تجارب عربية ودولية - آليات خصخصة المشروعات العامة 47

يNov5-Dec-24تجارب عربية في الخصخصة48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1خصخصة مشاريع النظافة العامة49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إدارة المشروعات الحكومية وخصخصة الخدمات50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة سياسة الخصخصة51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1دبلوم إعداد مضابط الجلسات ومحاضر اللجان 1

2Diploma in guidance and counseling7-Jan11-Jan2,150$دبي أو أبوظبي

1,950$البحرينJan17-Jan-13الدبلوم األمريكي االحترافي إلدارة األعمال3

الدبلومات المهنية



2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الدبلوم المعتمد إلعداد وتطوير الموارد البشرية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27دبلوم ادارة التدريب5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3دبلوم ادارة العقارات6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10دبلوم استراتيجيات إدارة العقود7

يFeb21-Feb-17دبلوم استراتيجيات تمويل العجز وتكتيكات توظيف فائض الموازنة العامة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24دبلوم االتجاهات الحديثة في اإلدارة والخدمات المالية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3دبلوم االتجاهات الحديثة في المؤتمرات الصحافية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10دبلوم اإلدارة االستراتيجية وتطوير األداء11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17دبلوم اإلدارة اإللكترونية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24دبلوم اإلدارة األمنية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1دبلوم اإلدارة التعليمية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7دبلوم اإلدارة الحديثة للمديرة العربية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14دبلوم اإلدارة الشاملة لماليات الحكومة ومرافق االقتصاد العام16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21دبلوم اإلدارة العامة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1دبلوم اإلدارة القانونية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5دبلوم اإلدارة المالية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12دبلوم اإلدارة المحلية والبلديات20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19دبلوم اإلرشاد األكاديمي21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26دبلوم اإلشراف اإلداري22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2دبلوم اإلشراف على المواقع اإللكترونية الحكومية وتطويرها23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9دبلوم اإلعالم األمني24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16 ، ودعم مهارات إعداد التقارير الدفتريةFast Closingدبلوم اإلقفال السريع 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23مشاكل القياس واالعتراف والعرض: دبلوم األدوات المالية الرئيسية والمشتقة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1دبلوم األرشفة اإللكترونية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7دبلوم األمن السياحي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14دبلوم األمن والسالمة الصناعية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21دبلوم البرمجة اللغوية العصبية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28دبلوم البورصة وأسواق األوراق المالية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4دبلوم التثمين العقاري32

4,200$صاللةAug22-Aug-11دبلوم التجارة اإللكترونية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18دبلوم التحكيم التجاري الدولي34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25دبلوم التحليل المالي35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1دبلوم التحليل والتخطيط المالي36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8 دبلوم التحول من األساس النقدي إلى أساس االستحقاق37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15دبلوم التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة االجتماعية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22دبلوم التخطيط االستراتيجي للمنظمات الحكومية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1 دبلوم التخطيط االستراتيجي للنقل40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6دبلوم التخطيط االستراتيجي لمدراء المؤسسات التعليمية41



2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13دبلوم التخطيط االستراتيجي لمنظمات الخدمة االجتماعية42

3,750$دبيOct31-Oct-20دبلوم التخطيط الوظيفي43

1,950$البحرينOct31-Oct-27دبلوم التسويق اإللكتروني44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3دبلوم التسويق الرياضي45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10دبلوم التسويق السياحي46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17دبلوم التسويق العقاري47

يNov5-Dec-24دبلوم التسويق المصرفي48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1دبلوم التسويق والمبيعات49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8دبلوم التعامل مع كبار الشخصيات50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15دبلوم التقارير المالية الدولية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22دبلوم التمويل العقاري52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1دبلوم التمويل واالستثمار53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7دبلوم التميز االدارى54

1,950$البحرينJan17-Jan-13دبلوم التميز في األداء الحكومي55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20دبلوم التميز في خدمة المراجعين في العمل الحكومي56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27دبلوم التنظيم وطرق وأساليب العمل57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3دبلوم التنمية االجتماعية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10دبلوم التنمية اإلدارية59

يFeb21-Feb-17دبلوم التنمية اإلعالمية60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24دبلوم التنمية السياسية61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3دبلوم التوجيه واإلرشاد النفسي62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10دبلوم الجدارة الوظيفية63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17دبلوم الجوانب المالية والفنية إلدارة المشاريع64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24دبلوم الجودة في التدريب65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1دبلوم الجودة في الرعاية الصحية66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7دبلوم الحكومة اإللكترونية67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14دبلوم الدراسات اإلكتوارية68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21دبلوم الرعاية الصحية األولية69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1دبلوم الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ واإلسعاف70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5دبلوم الرقابة المالية71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12دبلوم السجالت الطبية72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19دبلوم السكرتارية وإدارة األعمال المكتبية73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26دبلوم السكرتارية ومديري المكاتب العصريين74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2دبلوم السياسة الدولية75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9دبلوم الشؤون القانونية76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16دبلوم الشؤون المالية واإلدارية77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23دبلوم العالقات الخارجية والتعاون الدولي78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1دبلوم العالقات العامة اإللكترونية79



3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7دبلوم العالقات العامة واإلعالم والمراسم والبروتوكول80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14دبلوم العالقات العامة والدولية لشؤون المجالس البرلمانية81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21دبلوم العلوم األمنية82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28دبلوم العمل البلدي83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4دبلوم العمليات القيادية لمدراء المدارس84

4,200$صاللةAug22-Aug-11دبلوم القانون اإلداري85

2,450$صاللةAug22-Aug-18دبلوم القانون البحري86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25دبلوم القانون الدولي87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1دبلوم القيادة اإلدارية والمداخل الحديثة في التطوير اإلداري 88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8دبلوم المحاسبة اإلدارية والتكاليف89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15دبلوم المحاسبة الحكومية90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1دبلوم المحاسبة عن شركات التأمين92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6دبلوم المحاسبة لغير المحاسبين93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13دبلوم المحاسبة وتدقيق الحسابات94

3,750$دبيOct31-Oct-20دبلوم المخازن والمشتريات95

1,950$البحرينOct31-Oct-27دبلوم المراجعة عبر الحاسوب96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3دبلوم المراسم والبروتوكول والتعامل مع كبار الشخصيات97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10دبلوم المراسم والبروتوكول ومهارات تنظيم االجتماعات98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17دبلوم المرافعات أمام المحاكم وآليات وخطط الدفاع في القضايا99

يNov5-Dec-24دبلوم المصطلحات القانونية والعقود الدولية100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1دبلوم المهارات اإلدارية المتكاملة لرجال القضاء101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8دبلوم المهارات اإلدارية المتكاملة لضباط األمن العام والجيش102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15دبلوم المهارات اإلدارية المتكاملة لألمناء العامين ونوابهم103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22دبلوم المهارات اإلدارية المتكاملة للمهندسين104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1دبلوم المهارات الفنية لإلذاعيين105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7دبلوم المهارات القيادية للمدير العصري106

1,950$البحرينJan17-Jan-13دبلوم المهارات المتكاملة للسكرتارية التنفيذية الحديثة107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20دبلوم المهارات المتكاملة للصحافة واإلعالم108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27دبلوم المهارات واألساليب العصرية للتسويق109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3دبلوم النظام اإلعالمي العالمي الجديد110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10دبلوم النظم المالية واإلدارية للمستشفيات111

يFeb21-Feb-17دبلوم النظم المتكاملة للمحاسبة في القطاع النفطي112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24دبلوم إدارة االستثمار113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3دبلوم إدارة اإلحصاء114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10دبلوم إدارة اإلنتاج والعمليات115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17دبلوم إدارة األزمات116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24دبلوم إدارة األعمال117



5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1دبلوم إدارة األعمال المصرفية118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7دبلوم إدارة البيئة المعاصرة119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14دبلوم إدارة التأمين120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21دبلوم إدارة التدريب121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1دبلوم إدارة الترويج السياحي122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5دبلوم إدارة التسويق والمبيعات123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12دبلوم إدارة التمريض124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19دبلوم إدارة الجودة الشاملة125

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26دبلوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2دبلوم إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9دبلوم إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16دبلوم إدارة الجودة الشاملة في المجال الرياضي129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23دبلوم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الرعاية االجتماعية130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1دبلوم إدارة الخدمات الصحية131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7دبلوم إدارة السياحة والفنادق132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14دبلوم إدارة الصيانة وتشغيل المرافق133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21دبلوم إدارة العقارات134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28دبلوم إدارة الفنادق والمطاعم135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4دبلوم إدارة المحافظ وصناديق االستثمار136

4,200$صاللةAug22-Aug-11دبلوم إدارة المخازن والمستودعات137

2,450$صاللةAug22-Aug-18دبلوم إدارة المراسم138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25دبلوم إدارة المرور139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1دبلوم إدارة المستشفيات140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8دبلوم إدارة المشتريات والمخازن141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15دبلوم إدارة المشروعات142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22دبلوم إدارة المفاوضات الدولية143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1دبلوم إدارة المكتبات ومراكز مصادر المعلومات144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6دبلوم إدارة المواد واإلمداد145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13دبلوم إدارة الموارد البشرية146

3,750$دبيOct31-Oct-20دبلوم إدارة الموارد البشرية االستراتيجية147

1,950$البحرينOct31-Oct-27دبلوم إدارة الموارد البشرية في المطاعم والفنادق148

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3دبلوم إدارة الموارد البشرية في شركات الطيران149

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10دبلوم إدارة الموارد البشرية في منظمات الخدمة االجتماعية150

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17دبلوم إدارة النوادي151

يNov5-Dec-24دبلوم إدارة الوجهات السياحية152 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1دبلوم إدارة الوعظ واإلرشاد الديني153

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8 دبلوم إدارة الوقت وضغوط العمل154 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15دبلوم إدارة شؤون الموظفين155



3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةB.O.T22-Dec26-Decدبلوم إدارة مشاريع ال 156

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1دبلوم إدارة مكاتب القادة والوزراء والوكالء157

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7دبلوم إدارة نظم الجودة والبيئة158

1,950$البحرينJan17-Jan-13دبلوم إدارة وتنظيم السجالت159

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20في مجال محاسبة النفط والمعادن ( IFRS )دبلوم إرشادات 160

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27دبلوم إعداد التقارير اإلدارية والفنية161

1,950$البحرينFeb7-Feb-3دبلوم إعداد التقارير المالية162

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10دبلوم إعداد القادة163

يFeb21-Feb-17دبلوم إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي164 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24دبلوم إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية165

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3دبلوم أساسيات النقل وجمع البيانات وتصنيفها166

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10دبلوم أصول التقاضي وإجراءات التحكيم التجاري الدولي167

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17دبلوم أمن وسالمة المنشآت168

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24دبلوم أنماط واقتصاديات النقل169

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1دبلوم برامج المهارات اإلدارية والفنية لمسئولي الصيانة170

3,050$مدريد أو برشلونة7-Apr11-Apr( BOT )دبلوم بناء موازنة المشاريع، واالستثمار بنظام 171

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14دبلوم تأمين الشبكات172

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21دبلوم تأمين وحراسة المنشآت والمؤتمرات والشخصيات الهامة173

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1دبلوم تجارب اإلعالم المرئي والمسموع في أوروبا174

5,000$لندن أو باريس5-May16-May( IFRS )وتحت مظلة  (IAS)دبلوم تحديث التطبيقات المحاسبية وفق متطلبات 175

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12دبلوم تخطيط المناهج التعليمية176

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19دبلوم تخطيط وتقييم برامج خفض التكاليف وتعظيم العائد177

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26دبلوم تدعيم األداء المهني للمدقق الداخلي178

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2دبلوم ترشيد اإلنفاق وضبط األداء في كيانات االقتصاد العام179

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9دبلوم تسويق الخدمات الحكومية اإللكترونية180

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16دبلوم تصميم وتطوير النظم المحاسبية181

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23دبلوم تصميم وتطوير أنظمة التكاليف182

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1دبلوم تطوير العمل البرلماني العربي183

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7دبلوم تطوير كفاءة مجالس اإلدارة في العالم العربي184

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14دبلوم تطويع معايير المهنة لخدمة االستراتيجية المالية للمنشأة185

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21دبلوم تقارير األداء والمسئولية وفق المعايير الدولية 186

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28 دبلوم تكوين وإدارة فرق العمل187

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4دبلوم تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض188

4,200$صاللةAug22-Aug-11دبلوم تنمية وتطوير المهارات اإلدارية189

2,450$صاللةAug22-Aug-18دبلوم تنمية وتطوير المهارات المحاسبية190

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25دبلوم خدمة العمالء والمراجعين191

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1دبلوم خدمة المجتمع192

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8دبلوم خصخصة المشاريع193



2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15دبلوم دراسة الجدوى وتقييم المشروعات194

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22دبلوم فنون التفاوض195

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1دبلوم محاسبة البنوك196

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6دبلوم محاسبة التكاليف197

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورIFRS13-Oct17-Octدبلوم محاسبة القيمة العادلة وفق متطلبات 198

3,750$دبيOct31-Oct-20دبلوم مستجدات المحاسبة والضبط المالي وفق معايير التقارير الدولية199

1,950$البحرينOct31-Oct-27دبلوم معايير المراجعة الداخلية الدولية200

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3دبلوم مهارات التحليل االقتصادي الكلي201

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10دبلوم مهارات التخطيط االستراتيجي والتنفيذي202

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17دبلوم مهارات العرض واإللقاء والتمثيل الرسمي203

يNov5-Dec-24دبلوم مهارات جلب األموال وفنون استثمارها204 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1دبلوم نظم الشبكات والمراسالت اإللكترونية205

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8دبلوم نظم المعلومات اإلدارية206 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15دبلوم نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية207

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22الدبلوم المعتمد إلعداد وتطوير الموارد البشرية208
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اإلشراف على المراكز القرآنية وتقييم أدائها1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي2

1,950$البحرينJan17-Jan-13الدعوة وكسب التأييد 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20ميادينه وآثاره: العمل التطوعي4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27المفاهيم األساسية للدعوة وكسب التأييد5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إعداد الدعاة في مجاالت الثقافة األسرية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إعداد خطة تنفيذ لحملة الدعوة7

يFeb21-Feb-17أساليب الحديثة في الدعوة واإلرشاد8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3مهارات إدارة برامج الدعوة 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المفاهيم األساسية للدعوة وكسب التأييد13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7الدعوة وكسب التأييد 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14ميادينه وآثاره: العمل التطوعي16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21أساليب الحديثة في الدعوة واإلرشاد17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إعداد الدعاة في مجاالت الثقافة األسرية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إعداد خطة تنفيذ لحملة الدعوة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مهارات إدارة برامج الدعوة 20

الدعوة واإلرشاد



5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2ميادينه وآثاره: العمل التطوعي23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9أساليب الحديثة في الدعوة واإلرشاد24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إعداد الدعاة في مجاالت الثقافة األسرية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إعداد خطة تنفيذ لحملة الدعوة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1اإلشراف على المراكز القرآنية وتقييم أدائها27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14الدعوة وكسب التأييد 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21ميادينه وآثاره: العمل التطوعي30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28المفاهيم األساسية للدعوة وكسب التأييد31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إعداد الدعاة في مجاالت الثقافة األسرية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إعداد خطة تنفيذ لحملة الدعوة33

2,450$صاللةAug22-Aug-18أساليب الحديثة في الدعوة واإلرشاد34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مهارات إدارة برامج الدعوة 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22المفاهيم األساسية للدعوة وكسب التأييد39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6الدعوة وكسب التأييد 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13ميادينه وآثاره: العمل التطوعي42

3,750$دبيOct31-Oct-20أساليب الحديثة في الدعوة واإلرشاد43

1,950$البحرينOct31-Oct-27إعداد الدعاة في مجاالت الثقافة األسرية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إعداد خطة تنفيذ لحملة الدعوة45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مهارات إدارة برامج الدعوة 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي47

يNov5-Dec-24تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1ميادينه وآثاره: العمل التطوعي49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8أساليب الحديثة في الدعوة واإلرشاد50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إعداد الدعاة في مجاالت الثقافة األسرية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إعداد خطة تنفيذ لحملة الدعوة52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجية التخطيط لتأمين المناسبات والمباريات الرياضية ومكافحة شغب المالعب 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استكشاف الموهوبين رياضيا2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتجاهات الحديثة في أساليب التربية الرياضية3

الرياضة البدنية



2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االتجاهات المعاصرة في تنظيم الرياضات البحرية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية والرياضة6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلحصاء الوصفي في علوم التربية البدنية7

يFeb21-Feb-17اإلعداد الذهني وتطوير التفكير التخطيطي لالعبي كرة القدم8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24األسس العلمية والعملية للتمرينات الفنية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10البطوالت والدورات الرياضية وتنظيمها11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التأهيل الفني للعمل باألندية الصحية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التخطيط االستراتيجي في العمل الرياضي13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التدريب العقلي في المجال الرياضي14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التربية الرياضية والترويح للمعاقين15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التسويق الرياضي16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التقنيات الحديثة لكيفية إعداد البرامج التلفزيونية الرياضية الرئيسة 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1الجديد في العالج الطبيعي وإصابات المالعب18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5العالقات العامة في المجال الرياضي19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12المسؤولية الجنائية عن استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19اإلطار المفاهيمي اختبارات المعرفة الرياضية أسس بنائها ونماذج كاملة منها: المعرفة الرياضية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المهارات المتكاملة في تنظيم البطوالت الدولية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التقويم والقياس التحليلي في األداء البدني: الميكانيكا الحيوية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة األندية الصحية والرياضية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة البرامج والمنشأة الرياضية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة الجودة الشاملة في المجال الرياضي26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إعداد مدربين لتنفيذ برامج رياضية لكبار السن27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أحدث األساليب لبناء الفريق الرياضي في القرن الحادي والعشرين28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14المدخل والتاريخ والفلسفة والمهنة واإلعداد المهني والنظام األكاديمي: أصول التربية البدنية والرياضية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تأهيل المتخصصين في برامج الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تطبيقات في المجال الرياضي: تدريب المهارات النفسية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تطبيقات الطب البديل للرياضيين وغير الرياضيين32

4,200$صاللةAug22-Aug-11سيكولوجية التربية البدنية والرياضة33

2,450$صاللةAug22-Aug-18طرق بناء وتقنين االختبارات والمقاييس في التربية البدنية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مناهج التربية البدنية المعاصرة35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1اإلعداد النفسي للرياضيين36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضي37

2,150$عّمان أو بيروتPublic Relations in the Sport Field 15-Sep19-Sepالعالقات العامة في المجال الرياضي 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إدارة األندية الصحية والرياضية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1فسيولوجيا التدريب الرياضي40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مناهج التربية البدنية المعاصرة41



2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13منهجية البحث العلمي في علوم التربية البدنية والرياضية42

3,750$دبيOct31-Oct-20مهارات المحرر الرياضي التلفزيوني43

1,950$البحرينOct31-Oct-27مهارات حكام المالعب في مواجهة الضغوط النفسية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3نموذج الكفيئة البدنية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10االتجاهات المعاصرة في تنظيم الرياضات البحرية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17البطوالت والدورات الرياضية وتنظيمها47

يNov5-Dec-24العالقات العامة في المجال الرياضي48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1المهارات المتكاملة في تنظيم البطوالت الدولية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تنمية الموارد البشرية في المجال الرياضي50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15االتجاهات المعاصرة في تنظيم الرياضات البحرية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22دوافع التفوق في النشاط الرياضي52
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام التجارب المعملية في كتابة تقارير التربة1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اقتصاديات ودراسات الجدوى للمشروعات الزراعية والتسويق2

1,950$البحرينJan17-Jan-13المدخل االبتكاري- االتجاهات الحديثة في تصميم وتزيين الحدائق 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االستخدام األمثل للميكنة الزراعية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27األساليب الحديثة في مكافحة اآلفات الزراعية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3األساليب الحديثــة لتخطيط برامج اإلرشاد الزراعي الصحراوية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التخطيط والرقابة المالية في المنشأة الزراعية7

يFeb21-Feb-17التوعية المائية واإلرشاد المائي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المحاسبة والتكاليف في المشروعات الزراعية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إدارة برامج اإلرشاد واإلعالم الزراعي واالجتماع الريفي10

2,150$مسقط أو الدوحةCAPPA10-Mar14-Marتخطيط السياسات الزراعية باستخدام برنامج كابا 11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تخطيط وجدولة أعمال الصيانة والتشغيل بمحطات المياه والصرف الصحي 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تقنيات استصالح واستزراع األراضي الصحراوية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تكنولوجيا المعامل وضبط جودة مياه الشرب 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7دراسة الجدوى إلنشاء شركة زراعية تختص بإنتاج األلبان15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14(التوزيع- النقل - المواصفات )زجاجات مياه الشرب المعدنية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21طرق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1طرق مكافحة آفات المحاصيل والخضر والفاكهة18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مشاركة المرأة في المشروعات الزراعية في المناطق الجديدة والمستصلحة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12نظام المحافظة على مصادر المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المحاسبة والتكاليف في المشروعات الزراعية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة برامج اإلرشاد واإلعالم الزراعي واالجتماع الريفي22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التوعية المائية واإلرشاد المائي23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المحاسبة والتكاليف في المشروعات الزراعية24

الزراعة ومصادر المياه



5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة برامج اإلرشاد واإلعالم الزراعي واالجتماع الريفي25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة عمليات معالجة المياه الملوثة 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1استخدام التجارب المعملية في كتابة تقارير التربة27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7اقتصاديات ودراسات الجدوى للمشروعات الزراعية والتسويق28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14االتجاهات الحديثة في إدارة حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المدخل االبتكاري- االتجاهات الحديثة في تصميم وتزيين الحدائق 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28االتجاهات الحديثة في معالجة المياه31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4االستخدام األمثل للميكنة الزراعية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11األساليب الحديثة في مكافحة اآلفات الزراعية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18األساليب الحديثة لتخطيط برامج اإلرشاد الزراعي34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25األساليب الحديثــة لتخطيط برامج اإلرشاد الزراعي الصحراوية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1االستراتيجية المستقبلية لمكافحة اآلفات 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8التحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه والمياه العادمة37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15التخطيط والرقابة المالية في المنشأة الزراعية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22 (مياه الشرب والمياه العادية)أسس مراقبة نوعية المياه 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إنشاء وإدارة المشروعات الزراعية الصغيرة40

4,200$الصين وهونج كونجCAPPA6-Oct17-Octتخطيط السياسات الزراعية باستخدام برنامج كابا 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تخطيط وجدولة أعمال الصيانة والتشغيل بمحطات المياه والصرف الصحي 42

3,750$دبيOct31-Oct-20تقنيات استصالح واستزراع األراضي الصحراوية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27تكنولوجيا المعامل وضبط جودة مياه الشرب 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تنمية موارد األراضي وتحسين إدارتها45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10خصائص ونوعية وطرق توزيع مياه الشرب46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17دراسة الجدوى إلنشاء شركة زراعية تختص بإنتاج األلبان47

يNov5-Dec-24(التوزيع- النقل - المواصفات )زجاجات مياه الشرب المعدنية 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1طرق تنقية مياه الشرب من المصادر المختلفة 49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8طرق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15طرق مكافحة آفات المحاصيل والخضر والفاكهة51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مشاركة المرأة في المشروعات الزراعية في المناطق الجديدة والمستصلحة52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 فن ادارة وتنظيم االجتماعات2

1,950$البحرينJan17-Jan-13حوكمة الشركات ودور سكرتير مجلس االدارة في تطبيقها 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استخدام اللغة االنجليزية في إعداد المراسالت والتقارير 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مستوى متقدم - استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات تطوير األداء المكتبي والحد من التراكم الورقي6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االبتكار واإلبداع في أعمال السكرتارية واإلدارة اإللكترونية في أعمال المكاتب7

السكرتارية وإدارة المكاتب



يFeb21-Feb-17االبتكار واإلبداع في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االتجاهات الحديثة في أعمال السكرتارية التنفيذية9

2,150$دبيMar7-Mar-3اعداد وتنمية مهارات مديري المكاتب10

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات السكرتارية11

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10االستراتيجيات المتقدمة واإلبداع والتمّيز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّالة12

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلبداع والتمّيز في أعمال اإلدارة المكتبية والسكرتارية اإللكترونية13

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة14

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1اإلبداع والتميز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة15

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7اإلتيكيت والبروتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب16

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14اإلدارة اإللكترونية في أعمال السكرتارية التنفيذية17

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب18

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1اإلدارة الحديثة للمكاتب مع تطبيقات على الحاسوب19

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5اإلدارة الحديثة للمكاتب والتخطيط واإلعداد والصياغة الدقيقة لمحاضر االجتماعات20

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12األداء المتميز في السكرتارية اإللكترونية الحديثة21

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19والنواب والمدراء   البرنامج المتقدم والمتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء22

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التحول من اإلدارة باإلجراءات للمدراء والسكرتارية في اإلدارة العليا إلى اإلدارة بنظم المعلومات23

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التطبيقات اإللكترونية واستخدام اإلنترنت للسكرتارية العالمية24

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التطبيقات التقنية لألرشفة اإللكترونية25

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التطوير الذاتي للسكرتير العصري26

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التعامل مع الضغوطات وترتيب األولويات وإدارة المكاتب والسكرتارية27

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التمّيز االبتكاري لموظفي االستقبال ومدراء المكاتب األمامية من منظور الجودة الشاملة 28

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّالة 29

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّالة للسكرتارية المتقدمة 30

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21التمّيز واإلبداع في أعمال السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب المتطورة 31

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28التمّيز واإلبداع في أعمال السكرتارية ومدراء المكاتب وكيفية تنمية مهارات االتصال واالبتكار وإدارة الوقت32

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4التميز االبتكاري لموظفي االستقبال ومدراء المكاتب األمامية من منظور الجودة الشاملة33

4,200$صاللةAug22-Aug-11الرؤية اإلبداعية للسكرتارية التنفيذية34

2,450$صاللةAug22-Aug-18الرؤية التنفيذية واإلبداعية لسكرتارية متقدمة األداء35

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياE-Secretary25-Aug5-Sepالسكرتارية اإللكترونية 36

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1السكرتارية اإللكترونية المتقدمة37

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8ومهارات التعامل مع الجمهور وفنون اإلتيكيت  السكرتارية الحديثة38

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15السكرتارية الحديثة واإلدارة المكتبية عقل وقلب المؤسسة 39

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22السكرتارية العالمية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية40

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1السكرتارية المعاصرة واإلدارة الفعَّالة لمكاتب المستقبل41

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6السكرتارية واإلدارة المكتبية42

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13السكرتير واإلعداد الجيد الجتماعات العمل الفعَّالة43

3,750$دبيOct31-Oct-20السكرتيرة المتألقة44

1,950$البحرينOct31-Oct-27الطرق الحديثة باستخدام الحاسوب في الدورات المستندية والمراسالت البريدية لمدراء المكاتب 45



2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3الفهرسة واألرشفة اإللكترونية المتقدمة للوثائق والملفات وتطبيقاتها باستخدام شبكة اإلنترنت46

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مفاتيح التطوير الذاتي- القدرات الجوهرية للسكرتارية اإلبداعية 47

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارات التنفيذية ومفهوم تفعيل االتصاالت اإلدارية الحديثة48

يNov5-Dec-24القيادة اإلشرافية والتفكير اإلستراتيجي لمدراء المكاتب اإلدارية العليا49 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1المبادئ العلمية لتصميم المكاتب50

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني إلدارة المكاتب العليا ومتابعة أعمال السكرتارية51 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15المنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب اإللكترونية52

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةOutlook22-Dec26-Decالمنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب باستخدام 53

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1المنهج المتكامل في إعداد وتأهيل مدراء مكاتب الوزراء والقادة وكبار الشخصيات54

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7المنهج المتكامل الستراتيجيات إدارة المحفوظات والوثائق وتصنيفها وأرشفتها واسترجاعها إلكترونيًا55

1,950$البحرينJan17-Jan-13المنهج المتكامل ألعمال السكرتارية العربية56

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20المنهج المتكامل ألعمال السكرتارية المحترفة والتعامل مع إدارة المكاتب المتطورة 57

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27المهارات اإلدارية الشاملة في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية58

1,950$البحرينOneNote 20073-Feb7-Febالمهارات المتقدمة في تنظيم األعمال 59

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10المهارات المتكاملة لسكرتيرة األلفية الثالثة ـ للنساء فقط 60

يFeb21-Feb-17المهارات المطلوبة للسكرتارية في إعداد خطط عمل المدراء 61 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المهارات المعاصرة للسكرتارية وإدارة المكاتب62

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3المهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب63

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10المدخل اإلبداعي– المهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب 64

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17(المدخل اإلبداعي)المهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب 65

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24الميكنة الحديثة لمدراء المكاتب وأعمال السكرتارية في الحكومة اإللكترونية66

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1النظم واالتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب والسكرتارية اإللكترونية67

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7الوثائق وفهرسة وتنظيم الملفات مع تطبيقات على الحاسوب68

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14الوسائل العلمية في حفظ وتخزين المخطوطات 69

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21الوسائل العلمية في حفظ وتخزين المعلومات70

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إدارة االتصال الفَعال واالبتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد االداري71

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إدارة االتصال الفعَّال واالبتكاري للسكرتارية التنفيذية72

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إدارة المكاتب العليا الملحقة بقيادات الصف األول وأسس تنظيم االجتماعات والمقابالت الداخلية والخارجية73

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة المكاتب العليا والبروتوكول وتنظيم أعمال المدراء74

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة المكاتب في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت75

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطن2-Jun13-Jun (VIP)إدارة المكاتب لإلدارة العليا والشخصيات الهامة 76

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة المكاتب والتخطيط واإلعداد والصياغة الدقيقة لمحاضر االجتماعات77

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية اإللكترونية78

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثة79

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إدارة المكاتب والسكرتارية العليا إلكترونيًا80

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إدارة المكاتب والسكرتارية واألرشيف اإللكتروني81

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14نحو إدارة بدون ورق- إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات 82

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21مستوى متقدم- نحو إدارة بدون ورق : إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات83



3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إدارة أعمال السكرتارية باستخدام الحاسب اآللي84

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة أعمال علوم السكرتارية العليا85

4,200$صاللةAug22-Aug-11إدارة مكاتب الشخصيات والقيادة العليا86

2,450$صاللةAug22-Aug-18إطالق القدرات الجوهرية لمدراء المكاتب العليا وصقل أساسيات التنظيم اإلداري87

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إعادة هندسة إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية الحديثة 88

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إعداد وتأهيل مديري مكاتب القادة والوزراء والمدراء89

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إعداد وتقييم دراسة الجدوى للمشروعات الصناعية باستخدام منهجية األمم المتحدة 90

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15أخالقيات العمل في مجال السكرتارية91

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أساليب السكرتارية االحترافية لمكاتب القادة التنفيذيين92

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أساليب السكرتارية المعاصرة في التخطيط والمتابعة اإلدارية93

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6أمناء وسكرتارية الجمعيات التطوعية94

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13إدارة الوقت وضغوط العمل/ تخطيط وتنظيم عمل السكرتير95

3,750$دبيOct31-Oct-20تخطيط ومراقبة اإلنتاج في األعمال المكتبية96

1,950$البحرينOct31-Oct-27تطبيق مفاهيم الجودة ألقسام اإلدارة العليا والسكرتارية التخصصية97

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3 في إدارة مكاتب اإلدارة العلياNLPتطبيقات 98

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في مجال أعمال السكرتارية99

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تطوير القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارية العليا والسكرتارية التنفيذية 100

يNov5-Dec-24تطوير إدارة المحفوظات والمعلومات في ظل التشغيل اإللكتروني101 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1 تطوير مهارات السكرتارية والعاملين في شؤون الموظفين والموارد البشرية102

م الشيخ أو الغردقة8-Dec12-Dec(Coaching)تطوير وتفعيل اإلدارة المكتبية العليا والسكرتارية بواسطة المفهوم اإلداري الحديث 103 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تقنية المكاتب العصرية104

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين المعلومات إلكترونيا 105

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1تنظيم االجتماعات106

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7تنظيم االجتماعات وإدارة الوقت والتميز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفّعالة107

1,950$البحرينJan17-Jan-13(المعلومات الصحفية)تنظيم المحفوظات واألرشيف الصحفي 108

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20تنظيم وإدارة اإلجتماعات109

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27تنظيم وإدارة األرشيف 110

1,950$البحرينFeb7-Feb-3تنظيم وإدارة الوثائق اإللكترونية111

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10تنظيم وإدارة الوثائق واألرشيف112

يFeb21-Feb-17تنفيذ أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب إلكترونيا113 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24 تنمية المعارف اإلدارية والتنظيمية للقائمين بأعمال السكرتارية المتقدمة114

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تنمية مهارات السكرتير في التعامل مع الشخصيات الهامة 115

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تنمية مهارات مدراء المكاتب116

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تنمية مهارات مديرة مكاتب اإلدارة العليا ـ للنساء فقط 117

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24دور التطبيقات اإللكترونية في زيادة أداء السكرتارية ومدراء المكاتب118

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1دور التكامل اإلداري والمالي في نجاح مهام السكرتارية الحديثة119

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7سكرتارية اإلدارة العليا120

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14مهارات وسلوكيات : سكرتارية القرن الجديد121



5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21صقل وتنمية مهارات مدراء المكاتب العليا والسكرتارية باستخدام مهارات العالقات العامة122

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1صناعة نجوم األداء في السكرتارية التنفيذية123

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5طرق التحول الفعَّال نحو مفهوم السكرتارية في الدول المتقدمة124

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12 طرق تنظيم الملفات وسرعة إنجاز المعامالت125

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19طرق وأساليب حفظ الوثائق المتطورة126

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26عقد االجتماعات الفعَّالة127

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2علوم السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة الملحقة بالقيادات وكبار المسئولين128

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9عمليات المكاتب األمامية129

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16عناصر إعداد وتطوير نظم الحفظ130

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23فن تفجير قوة الطاقة البشرية وإدارة األولويات والمهام للسكرتير العصري131

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1 لمدراء المكاتب Communicator 2007فنون االتصال الحديثة مع العمالء 132

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7فنون التعامل مع المراسم والبروتوكوالت لمديري مكاتب الوزراء والوكالء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية 133

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14فنون إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين134

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21مقومات أعمال السكرتارية التنفيذية المتمّيزة 135

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28مهارات االتصال واالبتكار وتقوية الذاكرة للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب136

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مهارات االتصال وتأثيرها في عمل السكرتارية ومدراء المكاتب137

4,200$صاللةAug22-Aug-11مهارات اإلدارية الذاتية والسلوكية لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية138

2,450$صاللةAug22-Aug-18متقدم - مهارات السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة 139

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مهارات السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب إلكترونيًا140

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مهارات السكرتارية الحديثة141

5,000$لندنSep14-Sep-1إدارة فعالية مكاتب السكرتارية التنفيذية142

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8مهارات السكرتارية وفن اإلتيكيت143

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15مهارات السكرتير اإللكتروني144

3,050$لندنSep26-Sep-22المنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب اإللكترونية145

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22مهارات العالقات العامة المتخصصة في مجال السكرتارية146

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1مهارات إنهاء المناقشات والزيارات غير الضرورية وإنهاء المكالمات الهاتفية147

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مهارات تداول وحفظ المراسالت والوثائق للمساعدين اإلداريين148

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مهارات تقوية الذاكرة واالبتكار وتقنيات االتصال للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب 149

3,750$دبيOct31-Oct-20مهارات كتابة وإعداد التقارير والمراسالت الفعالة150

1,950$البحرينOct31-Oct-27مؤتمر اإلدارة المتميزة للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب151

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مؤتمر فن إدارة المكتب الحديث152

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10نظم التوثيق والتسجيل واالسترجاع للوثائق والملفات153

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا154

يNov5-Dec-24اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة155 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا156

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين المعلومات إلكترونيا 157 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15اإلتيكيت والبروتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب158

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22المنهج االبتكاري والتفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية159
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام الحاسب اآللي في األنشطة السياحية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام الحاسب اآللي في المكاتب بالفنادق2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتجاهات الحديثة في السياحة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلدارة البيئية المتكاملة في المنشأة السياحية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلدارة السياحية الفعَّالة6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10األساليب اإلدارية المختلفة لتحقيق أهداف الفندق7

يFeb21-Feb-17األمن الفندقي والسالمة والنظم واللوائح الفندقية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التدريب العملي على أعمال المطاعم9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التسويق السياحي10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التسويق والترويج السياحي11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التمّيز في الخدمات الفندقية وتحقيق رضا الزبائن12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24الحجز وحساب وإصدار تذاكر الطيران13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1السياحة التعليمية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7السياحة البيئية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14العالقات العامة في قطاعي الفنادق والسياحة16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المراسالت والتقارير السياحية باللغة االنجليزية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المناهج الحديثة والعالمية لألداء الفائق إلدارة الفنادق الكبرى18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5المهارات اإلدارية الفندقية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12النظام المحاسبي في الفنادق والمنشأة السياحية   20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة الجودة في صناعة الضيافة21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة الخدمات الفندقية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة الفنادق واالستراحات وخدمات اإلعاشة في المؤسسات الصناعية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة المخاطر والسالمة للعاملين بالفنادق24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة المطـاعـم25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة المكاتب األمامية في الفنادق26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إدارة الموارد البشرية في الفنادق والمطاعم السياحية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إدارة حمالت اإلعالم السياحي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة مطاعم الخدمة السريعة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21أساسيات التسويق الفندقي وتنمية المبيعات الفندقية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28أساليب القيادة الفندقية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4أساليب تطوير اإلعالم السياحي 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تذاكر السفر اإللكترونية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18تنظيم المهرجانات السياحية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25سياسات التسويق الخارجي للخدمة السياحية35

السياحة والسفر والفنادق



3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1في إدارة الفنادق واألعمال السياحية شهادة الخبير المحترف المعتمد36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8شهادة محترف في إدارة أعمال السياحة و السفر 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15صناعة السياحة في الوطن العربي من منظور استراتيجي وإداري وتنموي38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22األدالء السياحيين: فن اإلرشاد السياحي39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1فن وإدارة العالقات العامة في قطاعي الفنادق والسياحة40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6محاسبة شركات السياحة41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مسؤوليات ومهارات المشرف في الفندق42

3,750$دبيOct31-Oct-20مهارات االتصال الفعَّال في الفنادق43

1,950$البحرينOct31-Oct-27مهارات بيع المنتج السياحي44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة الموارد البشرية في الفنادق والمطاعم السياحية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10التمّيز في الخدمات الفندقية وتحقيق رضا الزبائن46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة الفنادق واألعمال السياحية 47

يNov5-Dec-24أساليب تطوير اإلعالم السياحي 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1فن وإدارة العالقات العامة في قطاعي الفنادق والسياحة49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8األدالء السياحيين: فن اإلرشاد السياحي50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15االتجاهات الحديثة في السياحة51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22االستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات األمن القومي1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات التحقيق في الجرائم المستحدثة 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات تصميم األجهزة األمنية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االتجاهات الحديثة في قيادة المؤسسات األمنية والتنسيق بين الدوائر األمنية في القطاعين العام والخاص4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلجراءات األمنية والمهارات المتكاملة لضباط في إدارة األزمات األمنية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلدارة الحديثة لألمن في المصارف6

2,150$الرياض  أو الكويتCyber terrorism10-Feb14-Febاإلرهاب اإللكتروني 7

يFeb21-Feb-17اإلرهاب وحقوق اإلنسان8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24اإلشراف األمني الفعَّال وإعداد الخطط االستراتيجية األمنية9

2,150$الطائف أو جدةUSA / NFPA / BS3-Mar7-Marاإلطفاء بين الوقاية والمكافحة حسب مواصفات 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلعداد اإلنساني لرجل األمن11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارث 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24األساليب الحديثة في إجراء االستجوابات والتحقيقات األمنية 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األساليب الحديثة في إجراء التحقيق والتحريات في المجال األمني 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األساليب الحديثة في مكافحة األعمال اإلرهابية وتأمين المطارات والمرافق الحيوية 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب الحديثة للتقنيات األمنية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21 (نظرة أكثر شمولية)األسلوب العلمي في مواجهة األعمال اإلرهابية 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1 اآلليات الحديثة في إدارة غرف العمليات الرئيسة أثناء األزمات األمنية18

الشؤون األمنية والعسكرية



5,000$لندن أو باريسMay16-May-5البحث والتحري في الجريمة المنظمة 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12البرنامج الفني في إعداد وكتابة التقارير األمني20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19البرنامج المتكامل في تخطيط وإدارة العمليات األمنية وأساليب التنسيق الحديثة بين الدوائر األمنية في المؤسسات الحكومية والخاصة21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التخطيط االستراتيجي للقيادة األمنية بالمنشأة الحيوية 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التعامل األمني مع المظاهرات واالعتصامات23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التفكير بالسيناريو في العمل األمني24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التمّيز واإلبداع في التفتيش األمني للمنشأة الحيوية ومهارات التعامل مع المراجعين25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23 التنبؤات األمنية للوقاية من الجريمة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تنمية الحس األمني – الوقاية من الجريمة – التوعية األمنية 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7الحماية اإللكترونية من السطو المسلح لمباني المصارف28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14الحماية األمنية في المؤتمرات واالحتفاالت29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21الحماية الجنائية لبورصة األوراق المالية 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28الحماية الجنائية والمعلومات لنظام الحكومة اإللكترونية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4الرصد وقياس األداء األمني في المنشأة الصناعية 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11الطرق الحديثة لتأمين وحماية الموانئ والمطارات33

2,450$صاللةAug22-Aug-18القيادة واإلشراف األمني34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25المدخل الشمولي في تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في العمليات األمنية 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1المدخل المتكامل في وضع الخطط االستراتيجية للقادة األمنية 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إدارة األزمات األمنية والتفاوض مع العناصر المخترقة للنظام األمني 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15 إدارة األمن باألهداف38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إدارة الطوارئ وكيفية السيطرة عليها في المنشأة الصناعية والخدمية والتجارية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إدارة الكوارث واألزمات40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إدارة المخاطر االمنية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13إدارة نظم تأمين الشخصيات الهامة42

3,750$دبيOct31-Oct-20إدارة وتأمين الجامعات43

1,950$البحرينOct31-Oct-27إدارة وتقييم األخطار التي تتعرض لها المنشأة خالل مراحلها المختلفة44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3أسس وأساليب إدارة األزمات األمنية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10أمن االحتفاالت والمؤتمرات والمعارض وحماية الشخصيات الهامة والمتابعة األمنية 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17البرية- البحرية - أمن المرافق والمنافذ الحدودية الجوية 47

يNov5-Dec-24مستوى متقدم- أمن المنشأة الحيوية 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1 بناء خطة للطوارئ تناسب المخاطر الموجودة في المنشأة49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مهارات تنمية الحس األمني  50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15الدفاع االجتماعي ورعاية المسجونين والمفرج عنهم51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تنمية مهارات كتابة التقارير األمنية 52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1(تطبيق صناعي وخدمي)استخدام المحاكاة في التخطيط ودعم القرارات الفنية 1

الصناعة



2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االتجاهات الحديثة في تخطيط وإدارة المناطق الصناعية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13التجربة اليابانية- اإلدارة الحديثة لإلنتاج 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األساليب العملية واإلحصائية للرقابة على أداء المعامل4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27األسس والمهارات المتكاملة إلدارة العملية اإلنتاجية 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التقنيات الحديثة وتطبيقات التحكم الصناعي اإلنتاجي في القطاعات المختلفة 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10الخصائص الفنية والمعايير الحديثة لعمليات تخزين المواد الغذائية ومراقبة جودتها 7

يFeb21-Feb-17الكفاءة اإلنتاجية في المنشأة الصناعية 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المشاكل النفسية وأثرها في الميدان اإلداري لإلنتاج9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إعداد اتفاقيات المشاريع الصناعية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إعداد مدير اإلنتاج والمصنع الفعَّال11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17برامج الرسم باستخدام الحاسب اآللي12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تحليل وتقييم مخاطر سالمة الغذاء 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تخطيط االحتياجات من الخامات والمستلزمات باستخدام الحاسب اآللي 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تخطيط العمليات اإلنتاجية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14  تطبيق الحاسبات اآللية في التحكم في العمليات الصناعية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تطبيقات الجودة العالمية لتطوير الخدمات والمنتجات 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1مدخل اإلدارة االستراتيجية- تطوير أداء المؤسسات الصناعية 18

5,000$لندن أو باريسPLC5-May16-Mayحل مشكالت الصناعة باستخدام 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12هندسة اإلبداع والنجاح ومعايير الجودة في التخطيط الصناعي20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تطبيقات الحاسب اإللكتروني في عمليات التحكم21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تطوير أداء المؤسسات الصناعية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2مدخل اإلدارة االستراتيجية- تطوير أداء المؤسسات الصناعية 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تقييم األداء للمؤسسات الصناعية 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تكنولوجيا العمليات والطاقة اإلنتاجية25

5,000$بلجيكا وهولنداPLC23-Jun4-Julحل مشكالت الصناعة باستخدام 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1خبراء الجودة الراغبون في تحقيق األعطال الصفرية في اإلنتاج والعمليات27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7دراسة الفاقد لنظام التوزيع28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14سياسات التشغيل29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الصناعة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28 كيف نجحت الشركات الصناعية األلمانية متوسطة الحجم31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مراحل ومعوقات نمو الشركات الصناعية العائلية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11مهارات إعداد التقارير الفنية بقطاع التعدين33

2,450$صاللةAug22-Aug-18مهارات تقيّيم المشروعات الصناعية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25موازنة خطوط اإلنتاج والتجميع35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1نظم االتصاالت والمعلومات في المصانع36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8وتحليل المضاعفات (المخرجات- المدخالت )نموذج 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15هندسة اإلبداع والنجاح ومعايير الجودة في التخطيط الصناعي38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22هندسة أساليب قياس وتحسين األداء الصناعي 39



2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إدارة السيطرة على الخسائر في الصناعة40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إعداد اتفاقيات المشاريع الصناعية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13األسس والمهارات المتكاملة إلدارة العملية اإلنتاجية 42

3,750$دبيOct31-Oct-20(تطبيق صناعي وخدمي)استخدام المحاكاة في التخطيط ودعم القرارات الفنية 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27االتجاهات الحديثة في تخطيط وإدارة المناطق الصناعية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3طرق وتطبيقات االختبارات غير االتالفية أساسيات45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10األساليب العملية واإلحصائية للرقابة على أداء المعامل46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تصميم وتطوير المنتجات47

يNov5-Dec-24تصميم ورقابة النماذج48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تصنيع وسالمة الغذاء49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8  تطبيق الحاسبات اآللية في التحكم في العمليات الصناعية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تطبيقات الجودة العالمية لتطوير الخدمات والمنتجات 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تطبيقات الحاسب اإللكتروني في عمليات التحكم52
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التمّيز واإلبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7الجوانب التطبيقية لقانون الضمان االجتماعي2

1,950$البحرينJan17-Jan-13الدراسات اإلكتوارية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20مستوى متقدم: الدراسات اإلكتوارية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27العلم اإلكتواري 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إدارة صناديق ادخار المعاشات والتأمينات االجتماعية ودور تكنولوجيا المعلومات7

يFeb21-Feb-17إدارة صناديق ادخار المعاشات ودور تكنولوجيا المعلومات8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3أنظمة التقاعد والضمان االجتماعي في الدول الخليجية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10قانون العمل والتأمينات االجتماعية 11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17قانون العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات  12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24نظام التأمينات االجتماعية الجديد وتطبيقاته العملية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1نظام المعاشات والتقاعد14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7الدراسات اإلكتوارية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1التمّيز واإلبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5الدراسات اإلكتوارية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الجوانب التطبيقية لقانون الضمان االجتماعي22

التأمين االجتماعي/ الضمان 



7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2العلم االكتواري 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9أنظمة التقاعد والضمان االجتماعي في الدول الخليجية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة صناديق ادخار المعاشات والتأمينات االجتماعية ودور تكنولوجيا المعلومات25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة صناديق ادخار المعاشات ودور تكنولوجيا المعلومات26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1قانون العمل والتأمينات االجتماعية 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7قانون العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات  28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14نظام التأمينات االجتماعية الجديد وتطبيقاته العملية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21نظام المعاشات والتقاعد30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28الدراسات اإلكتوارية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي32

4,200$صاللةAug22-Aug-11 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18التمّيز واإلبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1نظام المعاشات والتقاعد36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8الدراسات اإلكتوارية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1التمّيز واإلبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13التمّيز واإلبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية42

3,750$دبيOct31-Oct-20الجوانب التطبيقية لقانون الضمان االجتماعي43

1,950$البحرينOct31-Oct-27الدراسات اإلكتوارية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مستوى متقدم: الدراسات اإلكتوارية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10العلم اإلكتواري 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي47

يNov5-Dec-24إدارة صناديق ادخار المعاشات والتأمينات االجتماعية ودور تكنولوجيا المعلومات48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إدارة صناديق ادخار المعاشات ودور تكنولوجيا المعلومات49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15أنظمة التقاعد والضمان االجتماعي في الدول الخليجية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22قانون العمل والتأمينات االجتماعية 52

37

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1احتراف علم العالقات العامة واإلعالم لقياس الرأي العام 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم أنشطة العالقات العامة2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات العالقات العامة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استراتيجيات العالقات العامة اإللكترونية واإلعالم والمعاصر4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27استراتيجيات العالقات العامة في االتصال اإلعالمي وإدارة األزمات5

العالقات العامة والبروتوكول والمعارض



1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات العالقات العامة واالتيكيت والبروتوكول الدولي6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استراتيجيات العالقات العامة واإلعالم المعاصرة7

يFeb21-Feb-17استراتيجيات العالقات العامة والرأي العام8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24استراتيجيات العالقات العامة ودورها في تحقيق التمّيز اإلداري9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3استراتيجيات العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكول10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10استراتيجيات العالقات العامة وقياس الرأي العام11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17استراتيجيات المؤتمرات الصحافية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24 استراتيجيات النجاح والتفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1استراتيجيات إدارة العالقات العامة واإلعالم المتكاملة14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7استراتيجيات تنظيم إدارة العالقات العامة واإلعالم15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14استراتيجية العالقات العامة واالتصال واإلعالم الفعَّال16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21استقبال الوفود والزائرين وحماية األشخاص الهامة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1االبتكار في إعادة وتنظيم وهيكلة إدارة العالقات العامة الحديثة18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5االبتكار واإلبداع في وسائل اإلعالم والعالقات العامة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12االتجاهات اإلدارية الحديثة ألقسام العالقات العاملة واإلعالم في القطاع العام والخاص20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19االتجاهات الحديثة في التنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات الدولية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26االتجاهات الحديثة في العالقات العامة22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2 (تطبيقات وورش عمل)االتجاهات الحديثة في العالقات العامة واإلعالم اإلقناعي 23

5,000$السويد والنرويجCRM9-Jun20-Junاالتجاهات الحديثة في العالقات العامة وإدارة عالقات العمالء 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16االتجاهات الحديثة في إدارة العالقات العامة25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23االتجاهات الحديثة في تنفيذ وتقييم برامج اإلعالم والعالقات العامة 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1االتجاهات الحديثة إلدارة العالقات العامة واإلعالم27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14مستوى متقدم- االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21االتجاهات العالمية في العالقات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28االتجاهات المعاصرة إلدارة المعارض واألسواق الدولية 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في تفعيل خطط العالقات العامة32

4,200$صاللةAug22-Aug-11االستراتيجيات اإلعالمية المتقدمة وتقنيات االتصال ألخصائيي العالقات العامة واإلعالم33

2,450$صاللةAug22-Aug-18االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة واإلعالم وقياس الرأي العام والدعاية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة واإلعالن   35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8االستراتيجيات العالمية للعالقات العامة في تحسين الدبية الذهنية للمؤسسات37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15االستراتيجيات المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وقياس الرأي العام 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22االستراتيجيات المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وقياس الرأي العام والدعاية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1االستقبال والعالقات العامة40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6اإلبداع واالبتكار في إدارة العالقات العامة والمراسم والبروتوكول41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13اإلتيكيت ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات  اإلبداع والتمّيز وفنون42

3,750$دبيOct31-Oct-20اإلبداع والتمّيز وفنون المراسم والبروتوكوالت لكبار الشخصيات 43



1,950$البحرينOct31-Oct-27اإلبداع والتمييز واالبتكار في إدارة العالقات العامة واالتصاالت44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3(أدب السلوك)اإلتيكيت 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10اإلتيكيت والبروتوكول في العالقات العامة46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17اإلتيكيت والبروتوكول وفن التعامل مع كبار الشخصيات47

يNov5-Dec-24اإلدارة االستراتيجية الناجحة للعالقات العامة واإلعالم48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1اإلدارة االستراتيجية للعالقات العامة49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8 اإلدارة التنفيذية المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15اإلدارة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي للعالقات العامة واإلعالم وقياس الرأي العام والدعاية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22اإلدارة الحديثة للعالقات العامة52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اإلدارة الحديثة للعالقات العامة وأعمال المراسم والبرتوكول واالتكيت53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اإلدارة الحديثة والمتكاملة للعالقات العامة54

1,950$البحرينJan17-Jan-13اإلدارة الفعَّالة ألنشطة العالقات العامة في ظل المتغيرات المعاصرة55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20اإلدارة الفعَّالة لالجتماعات والمؤتمرات 56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلدارة الفعَّالة للعالقات العامة57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اإلدارة الفعَّالة للعالقات العامة والتحدث في وسائل اإلعالم58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلدارة الفعَّالة للعالقات العامة ومهارات البروتوكول59

يFeb21-Feb-17اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولية وفن المراسم والبروتوكول61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وفنون التعامل مع الجمهور62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلدارة المستقبلية للعالقات العامة وفن البروتوكول64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلدارة المعاصرة للعالقات العامة في مواجهة التحديات واألزمات65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1اإلدارة المعاصرة للعالقات العامة والمراسم والبروتوكول66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7اإلدارة الناجحة للعالقات العامة67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14اإلعالم والبروتوكول والعالقات العامة68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األداء اإلشرافي والنموذجي واإلبداعي لعمل إدارة العالقات العامة69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األداء النموذجي والبراعة في األداء للعاملين بالعالقات العامة70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األدوار المستقبلية للعالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12األدوار المستقبلية لمسؤولي العالقات العامة72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19األساليب الحديثة في ترتيب وتنظيم إدارة العالقات العامة73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26األساليب الحديثة إلدارة المعارض واألسواق الدولية 74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2األساليب الحديثة لبناء عالقات عمل ناجحة 75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9األساليب الحديثة والمهارات اإلبداعية في إدارة العالقات العامة76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16األساليب المعاصرة لتخطيط أعمال العالقات العامة والحمالت اإلعالمية77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23 األسس العلمية الحديثة في مجال العالقات العامة78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1 األسس العلمية الناجحة إلدارة العالقات العامة واإلعالم79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7األسس العلمية في العالقات العامة80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14البرنامج التأهيلي للمسوقين ومندوبي العالقات العامة81



5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21البرنامج المتقدم فن المراسم واإلتيكيت والعالقات العامة واالتصاالت82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28البرنامج المتكامل ألخصائي العالقات العامة واإلعالم83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4البروتوكول الدولي والتشريفات84

4,200$صاللةAug22-Aug-11البروتوكول طريقة للتمّيز85

2,450$صاللةAug22-Aug-18البروتوكول واإلتيكيت 86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25البروتوكول والتشريفات87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1التحول من إدارة العالقات العامة إلى اإلدارة المعلوماتية اإلعالمية في المنظمات الحكومية88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8التخطيط االستراتيجي للعالقات العامة واإلعالم89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15  التخطيط االستراتيجي واإلدارة التنفيذية الحديثة للعالقات العامة واإلعالم90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22التخطيط اإلبداعي للمراسم والبرتوكول91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1التخطيط المبدئي لبرنامج الزيارة الرسمية 92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6التخطيط إلدارة المؤتمرات والمعارض واالحتفاالت ودورها في عالمنا المعاصر93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13التخطيط ألعمال المراسم والبروتوكول94

3,750$دبيOct31-Oct-20التخطيط وتنفيذ برنامج زيارة رسمية للمنظمة 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27التدريب الميداني إلعداد قيادات العالقات العامة واإلعالم96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3التغيير والتطوير كمدخل للنجاح في إدارة أقسام العالقات العامة97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10التغيير والتطوير كمدخل للنجاح إلدارة أقسام العالقات العامة98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17التفاوض الفعال والتأثير الفعال للعالقات العامة واإلعالم والصحافة99

يNov5-Dec-24التقنيات الحديثة في العالقات العامة واإلعالم الخارجي100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1التقنيات الحديثة في إدارة نشاط العالقات العامة واإلعالم101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8التقنيات الحديثة للعالقات العامة واإلعالم102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15التكنولوجيا الحديثة في فنون االتصال والعالقات العامة103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22واإلعالم  التمّيز االبتكاري واإلبداع اإلداري ألخصائيي العالقات العامة104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التمّيز االبتكاري واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم 105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التمّيز في المهارات المهنية والسلوكية لممارسي العالقات العامة106

1,950$البحرينJan17-Jan-13التمّيز في إدارة أعمال وأنشطة العالقات العامة107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20التمّيز في صناعة األسس العلمية والعملية إلدارة العالقات العامة واإلعالم 108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27التمّيز في صناعة وإدارة األحداث والمناسبات109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة لالتصاالت 110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة ونظم االتصاالت111

يFeb21-Feb-17التمّيز واإلبداع في العالقات العامة اإللكترونية 112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التمّيز واإلبداع في إدارة العالقات العامة وفنون المراسم والتشريفات والضيافة113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3 التوجهات الحديثة للعالقات العامة واإلعالم الهادف114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الجوانب النظرية والعملية في إدارة العالقات العامة واإلعالم المعاصر115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الدعاية وفنون اإلقناع للرأي العام في عصر العولمة116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24األسس النظرية والنماذج التطبيقية: الدعاية117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1الدور الحديث في العالقات العامة في تميز المنظمات المعاصرة118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7الدور الحديث للقيادة في العالقات العامة119



7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14الدور العصري للعالقات العامة120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21الدور المتنامي للعالقات العامة في تطوير المؤسسات العربية121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1الرأي العام والدعاية 122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األسس والمبادئ- العالقات العامة 123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12النظرية والتطبيق- العالقات العامة 124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19العالقات العامة اإللكترونية125

7,500$كندا أو أمريكاEPR26-May6-Junالعالقات العامة اإللكترونية 126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2 العالقات العامة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9العالقات العامة اإللكترونية وفنون المراسم ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16العالقات العامة الدولية129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المراسم والبروتوكول- العالقات العامة الدولية 130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1العالقات العامة الشاملة131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7العالقات العامة الفعَّالة الحديثة 132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14العالقات العامة المتقدمة 133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21العالقات العامة المتقدمة في عصر المعلومات والتعامالت اإللكترونية 134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28العالقات العامة المتقدمة والخدمة فائقة التمّيز135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4العالقات العامة المتقدمة والخدمة فائقة التمّيز وفقًا لمعايير الجودة الشاملة136

4,200$صاللةAug22-Aug-11العالقات العامة المتقدمة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية137

2,450$صاللةAug22-Aug-18العالقات العامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات 138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25العالقات العامة بين المنظمات القديمة والمتقدمة139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1العالقات العامة عبر اإلنترنت140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8العالقات العامة في القطاع الحكومي141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15العالقات العامة في المشروعات التجارية142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22العالقات العامة في المنشأة اآللية143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1العالقات العامة في المؤسسات الحكومية144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6العالقات العامة في الوزارات والمؤسسات الرسمية145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13العالقات العامة للسكرتارية في المنظمات الحديثة146

3,750$دبيOct31-Oct-20العالقات العامة من منظور مثالي 147

1,950$البحرينOct31-Oct-27 العالقات العامة واالتصاالت التسويقية المتكاملة148

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3العالقات العامة واإلدارة العليا149

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10العالقات العامة واإلعالم150

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17العالقات العامة واإلعالم اإللكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت151

يNov5-Dec-24العالقات العامة واإلعالم األزموي152 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1العالقات العامة واإلعالم المتقدم153

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8العالقات العامة واإلعالم باستخدام تكنولوجيا المعلومات 154 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15العالقات العامة واإلعالم في إدارة األزمات واألحداث الطارئة155

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22العالقات العامة واإلعالم من خالل متغيرات العولمة وتكنولوجيا المعلومات156

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1العالقات العامة واإلعالم والمعارض157



2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7العالقات العامة واإلعالن158

1,950$البحرينJan17-Jan-13العالقات العامة واإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات 159

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20العالقات العامة والتعامل مع الجمهور160

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27العالقات العامة والتعامل مع الجمهور والعمالء161

1,950$البحرينFeb7-Feb-3العالقات العامة والتعامل مع وسائل اإلعالم162

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10العالقات العامة والتعاون مع اإلعالم ومهارات التفاوض مع المسؤولين163

يFeb21-Feb-17العالقات العامة والتفاعل مع الجمهور164 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24العالقات العامة والخدمة فائقة التمّيز وفقا لمعايير الجودة الشاملة165

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3 العالقات العامة والخدمة فائقة التمّيز وفقا لمعايير الجودة الشاملة واإلدارة اإللكترونية المعاصرة166

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10العالقات العامة والرسالة اإلعالمية المؤسسية بالمفهوم الدولي167

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17العالقات العامة والمراسم والبروتوكول برؤية معاصرة168

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24العالقات العامة وإدارة األزمات169

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1العالقات العامة وإدارة األزمات والكوارث 170

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7العالقات العامة وأساليب التمّيز في خدمة المواطنين 171

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14العالقات العامة وآداب المراسم والبرتوكوالت والتشريفات172

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21العالقات العامة وبناء االتصال الداخلي للمؤسسات 173

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1العالقات العامة وتطوير الدبية الذهنية الداخلية والخارجية 174

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5(المدخل اإلبداعي)العالقات العامة وتنظيم وإدارة المؤتـمرات والمراسم واالحتفاالت الكبرى 175

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12العالقات العامة ودورها في تفعيل األداء المؤسسي176

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19العالقات العامة وفق معايير الجودة الشاملة177

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26العالقات العامة وفن اإلتيكيت والبرتوكول والمراسم والتعامل مع كبار الشخصيات178

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2العالقات العامة وفن اإلتيكيت والبروتوكول والمراسم179

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9العالقات العامة وفن التأثير في المستهلكين180

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16العالقات العامة وفن التعامل مع الجمهور 181

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23العالقات العامة وفن المراسم واإلتيكيت ومهارات التعامل مع الجمهور182

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1العالقات العامة ومهارات االتصال اإلقناعي والتأثيري في الرأي العام183

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7العالقات العامة ومهارات االتصال وفن التعامل مع كبار الشخصيات184

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14العالقات العامة ومهارات تنظيم المؤتمرات والمعارض واالجتماعات185

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21األسس والمبادئ : العالقات العامة186

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28النظرية والتطبيق: العالقات العامة187

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تحويل المشاكل إلى فرص : العالقات العامة188

4,200$صاللةAug22-Aug-11فنون اإلتيكيت والبروتوكول: العالقات العامة189

2,450$صاللةAug22-Aug-18مهارات االتصال والتخطيط والتنسيق والتقييم: العالقات العامة190

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25الفكر الحديث في قيادة العالقات العامة وفنون االتيكيت المعاصر191

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1القواعد الحاكمة لبروتوكول الجلسة االفتتاحية للمؤتمرات192

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8 القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة193

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15القوة التنافسية من خالل العالقات العامة واإلعالم 194

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22الكتابة للعالقات العامة195



2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1المهمة وكيفية أدائها: المتحدث الرسمي196

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6المدخل اإلبداعي في تنظيم وإدارة المؤتمرات واالحتفاالت الكبرى197

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13المدخل اإلبداعي إلدارة العالقات العامة 198

3,750$دبيOct31-Oct-20المراسم واإلتيكيت والبروتوكوالت وفن التعامل مع كبار الشخصيات199

1,950$البحرينOct31-Oct-27المراسم والبرتوكول والعالقات العامة الدولية200

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3المراسم والبرتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات والقادة 201

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10المراسم والبروتوكول واإلتيكيت202

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17المراسم والبروتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات203

يNov5-Dec-24المراسم والبروتوكوالت في العالقات العامة204 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1المعايير العالمية إلدارة العالقات العامة واإلعالم في ظل المتغيرات العالمية205

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8المفهوم الشامل للعالقات العامة في ضوء الفكر اإلداري الحديث206 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15المفهوم الشامل للعالقات العامة ودورها في تحقيق التمّيز اإلداري207

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22المقومات السلوكية والمهنية لمدراء العالقات العامة واإلعالم208

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1الممارسات الناجحة في العالقات العامة واإلعالم209

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7المنظومة المتكاملة إلدارة أقسام العالقات العامة210

1,950$البحرينJan17-Jan-13المنهج االبتكاري والتمّيز في إدارة العالقات العامة واالتصاالت211

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20المنهج المتكامل في العالقات العامة واإلعالم212

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27المنهج المتكامل إلعداد قيادات العالقات العامة واإلعالم213

1,950$البحرينFeb7-Feb-3المنهج المتكامل إلعداد مدراء وقيادات العالقات العامة واإلعالم214

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10 المنهج المتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها في تحقيق التمّيز اإلداري215

يFeb21-Feb-17 المهارات اإلدارية والبرتوكول واإلتيكيت لمسؤولي العالقات العامة ومدراء المكاتب216 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المهارات اإلدارية وفنون البروتوكول والمراسم لمسؤولي العالقات العامة ومدراء المكاتب217

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3المهارات اإلعالمية المؤثرة والعالقات العامة218

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10المهارات اإلعالمية للعالقات العامة219

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17المهارات التنفيذية والتصنيفية للعاملين في دعم أنشطة العالقات العامة220

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المهارات السلوكية لمديري العالقات العامة221

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1المهارات السلوكية والتطبيقية في العالقات العامة222

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7المهارات السلوكية والمهنية للعاملين في العالقات العامة واإلعالم223

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14 لمسؤولي العالقات العامة (الميدانية)المهارات العلمية 224

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المهارات القيادية الحديثة لشاغلي وظائف العالقات العامة225

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المهارات القيادية لشاغلي وظائف العالقات العامة226

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5المهارات القيادية لشاغلي وظائف العالقات العامة والتسويق بالبنوك227

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12المهارات المتقدمة في اختيار وتعيين مسؤولي العالقات العامة228

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المهارات المتقدمة في تطبيق قواعد البرتوكول واإلتيكيت229

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المهارات المتقدمة في تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والمراسم واالحتفاالت230

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2 المهارات المتقدمة إلدارة العالقات العامة231

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول 232

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المهارات المتكاملة لمحترفي العالقات العامة واإلعالم233

http://www.acctegypt.com/program.aspx?ID=459


5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المهارات المتكاملة لمدراء العالقات العامة234

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1المهارات المتكاملة لمديري العالقات العامة235

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المهارات المهنية والسلوكية المعاصرة للعالقات العامة236

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14المهارات الميدانية لموظفي العالقات العامة237

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المهارات الميدانية لموظفي العالقات العامة واإلعالم الفعَّال 238

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28النظم المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واإلعالم المعاصر239

 (التخطيط+ البحث + التنسيق + اإلدارة + اإلنتاج )األساسية لعمل إدارة العالقات العامة الحديثة  الوظائف240 4-Aug8-Aug3,050$اسطنبول أو أنقرة

4,200$صاللةAug22-Aug-11الوظائف الجديدة للعالقات العامة واإلعالم في المنظمات المعاصرة241

2,450$صاللةAug22-Aug-18الوظائف الحديثة للعالقات العامة واإلعالم في ظل العولمة 242

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إتقان فن ومهارات العالقات العامة والتمّيز في تنظيم وإدارة االجتماعات243

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إتيكيت االجتماعات والمقابالت 244

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إتيكيت التقديم والتعارف والمصافحة وتقديم بطاقات الزيارة245

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إتيكيت الوالئم الرسمية246

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إتيكيت الوالئم الرسمية وطرق إعدادها 247

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إتيكيت حفالت االستقبال248

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إجراءات وأساليب إدارة العالقات العامة في تحسين الدبية الذهنية للمؤسسات249

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13إدارة البرتوكول والمراسم250

3,750$دبيOct31-Oct-20إدارة الحفالت والمؤتمرات251

1,950$البحرينOct31-Oct-27مستوى متقدم– إدارة العالقات العامة اإللكترونية 252

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة العالقات العامة إلكترونيًا253

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إدارة العالقات العامة من خالل متغيرات العولمة وتكنولوجيا المعلومات254

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة العالقات العامة والتحدث في وسائل اإلعالم 255

يNov5-Dec-24إدارة العالقات العامة وتكنولوجيا المعلومات 256 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إدارة العالقات العامة وفن التواصل مع اآلخرين وخدمة الجمهور257

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8واإلتيكيت (البروتوكول)إدارة المراسم 258 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة المعارض وقاعات العرض259

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة المناسبات260

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1إدارة منظومة العالقات العامة261

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7إدارة منظومة العالقات العامة واإلعالم الحديثة262

1,950$البحرينJan17-Jan-13إدارة وتنظيم المؤتمرات263

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إدارة وتنظيم أعمال المؤتمرات والمعارض264

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27إعداد الخبير االستراتيجي في إدارة العالقات العامة واالتصاالت الدولية265

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إعداد المؤتمرات والندوات الثقافية واألدبية266

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إعداد خطة لتحسين الدبية الذهنية للمنظمات المختلفة267

يFeb21-Feb-17إعداد خطط العالقات العامة268 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24 إعداد وتأهيل مسؤولي العالقات العامة269

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إعداد وتحرير التحقيقات في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون270

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إعداد وتحرير التقارير اإلخبارية في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون271



2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إعداد وتنظيم المعارض272

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24إعداد وتنظيم المؤتمرات273

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات األدبية الثقافية274

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7 إقامة المعارض واألسواق عبر اإلنترنت275

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14النشرات اإلخبارية للتلفزيون إنتاج276

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21أخالقيات العمل في العالقات العامة والبروتوكول277

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1أخالقيات العمل في مجال العالقات العامة والمراسم والبروتوكول278

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5أساليب تخطيط وتفعيل حمالت العالقات العامة الدولية279

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12أسس العالقات العامة واإلعالم 280

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19أسس العالقات وفن المراسم والبروتوكول والتعامل مع كبار الشخصيات 281

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26أسس المراسم والبروتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات282

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2أسس مراسم االستقبال والضيافة 283

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9أصول البروتوكول في العالقات العامة284

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16أصول المراسم والبروتوكول واالتيكيت لكبار الشخصيات285

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23أصول إتيكيت األعمال286

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1أعمال المراسم والبروتوكول واإلعالم الفعال287

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أهمية التخطيط إلدارة العالقات العامة288

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14أهمية التنمية اإلدارية لوظيفة العالقات العامة289

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21أهمية العالقات العامة لرواد األعمال290

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28آداب المراسم والبروتوكوالت والتشريفات الملكية291

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4آليات تطبيق برنامج إدارة عالقات العمالء292

4,200$صاللةAug22-Aug-11بروتوكول الجلسة االفتتاحية والختامية للمؤتمرات 293

2,450$صاللةAug22-Aug-18بروتوكول إعداد الزيارات الرسمية 294

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25بناء أقسام ورسم خطط عمل أقسام العالقات العامة من خالل تحليل رؤية المؤسسات295

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1بناء وتنظيم إدارة العالقات العامة واإلعالم296

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تجهيز المؤتمرات وأعمال المراسم واالحتفاالت وفن التأثير الفعال297

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تحرير مواد الرؤى في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون298

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تحليل العالقات البشرية299

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تخطيط برامج العالقات العامة300

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تخطيط وإدارة المؤتمرات والمعارض واالحتفاالت301

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تخطيط وإدارة حمالت العالقات العامة302

3,750$دبيOct31-Oct-20تخطيط وتصميم حمالت العالقات العامة واإلعالم303

1,950$البحرينOct31-Oct-27تخطيط وتنظيم المعارض والمؤتمرات304

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تخطيط وتنظيم إدارة المؤتمرات واالحتفاالت305

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10 تخطيط وتنظيم وإعداد المؤتمرات306

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تصميم استراتيجيات قسم العالقات العامة307

يNov5-Dec-24تصميم المطبوعات308 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تصميم وتطبيق استراتيجية معاصرة ألنشطة العالقات العامة واإلعالم309



م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8معايير االختيار والتنفيذ - تصميم وتنفيذ برامج العالقات العامة 310 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تطبيق فنون اإلتيكيت والبروتوكول311

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تطوير القدرات الفنية والشخصية لمسؤولي العالقات العامة واإلعالم312

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1تطوير أداء مسؤولي العالقات العامة واإلعالم313

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7تطوير مهارات أخصائي العالقات العامة314

1,950$البحرينJan17-Jan-13تطوير مهارات موظفي العالقات العامة315

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20تعزيز العالقة بين الجمهور والمنظمة 316

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27تفعيل العالقات العامة في إدارة األزمات 317

1,950$البحرينFeb7-Feb-3تقييم وقياس أنشطة العالقات العامة واإلعالم318

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في العالقات العامة319

يFeb21-Feb-17تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في إدارة العالقات العامة والمراسم والبروتوكول320 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24تنظيم المؤتمرات321

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تنظيم المؤتمرات واالحتفاالت322

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تنظيم المؤتمرات والندوات 323

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تنظيم وإدارة االجتماعات والمؤتمرات والمعارض324

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تنظيم وإدارة المعارض التجارية325

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1(المدخل اإلبداعي)تنظيم وإدارة المؤتمرات والمراسم واالحتفاالت الكبرى 326

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض327

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والمراسم واالحتفاالت328

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تنمية المهارات االتصالية للعاملين في العالقات العامة329

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تنمية مهارات التحدث ولباقة الحوار لمسؤولي العالقات العامة 330

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5(المهارات البيعية)تنمية مهارات التعامل مع الجمهور بالمعارض 331

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تنمية مهارات العاملين بالعالقات العامة واإلعالم332

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تنمية مهارات العاملين في العالقات العامة واإلعالم333

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تنمية مهارات العاملين في إدارة العالقات العامة 334

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تنمية مهارات العالقات العامة335

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تنمية مهارات العالقات العامة في ظروف المنافسة336

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تنمية مهارات العالقات العامة واالستقبال 337

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تنمية مهارات تنظيم وإدارة المعارض المحلية والدولية 338

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تنمية مهارات تنظيم وإقامة المعارض339

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تنمية مهارات مسؤولة العالقات العامة ـ برنامج موجه للقطاع النسائي فقط 340

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تنمية مهارات مسؤولي عقد المؤتمرات وورش العمل341

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تنمية مهارات مشرفي الخدمات والعالقات العامة 342

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تنمية مهارات موظفي اإلعالم الخارجي والعالقات العامة343

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تنمية مهارات موظفي العالقات العامة344

4,200$صاللةAug22-Aug-11دبلوماسية العالقات العامة345

2,450$صاللةAug22-Aug-18 دوائر التمّيز في العالقات العامة346

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25دور العالقات العامة فى زيادة فعالية المؤتمرات والمعارض347



3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1دور العالقات العامة في االتصال اإلقناعي والتأثير في الرأي العام 348

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8 دور العالقات العامة في التعامل مع األزمات والكوارث349

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15دور العالقات العامة في التنظيم والتخطيط إلدارة المؤتمرات الرسمية350

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22دور العالقات العامة في إدارة األزمات351

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1دور العالقات العامة في إدارة األزمات إعالميًا352

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6دور العالقات العامة في إدارة األزمات واألحداث الطارئة353

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13دور العالقات العامة في إدارة العملية التفاوضية354

3,750$دبيOct31-Oct-20دور العالقات العامة في إدارة القضايا والمشكالت355

1,950$البحرينOct31-Oct-27دور العالقات العامة في إدارة عمليات التطوير والتغيير356

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3دور العالقات العامة في إدارة ومواجهة األزمات357

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10 دور العالقات العامة في تحسين الدبية الذهنية للمنظمات358

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17دور العالقات العامة في تطوير وتحديث الهوية المؤسسية359

يNov5-Dec-24دور العالقات العامة في زيادة فعَّالية المؤتمرات والمعارض360 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1دور العالقات العامة في صناعة هوية المنظمة361

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8دور العالقات العامة في صناعة واتخاذ القرار362 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15 األزمات دور العالقات العامة في مواجهة363

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22دور العالقة العامة في مواجهة وإدارة األزمات364

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1دور إدارة العالقات العامة في تحقيق السيطرة األمنية بالمنشأة الحيوية365

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7ديناميكية العالقات العامة واإلعالم الفعَّال366

1,950$البحرينJan17-Jan-13ديناميكية إدارة مكاتب العالقات العامة واإلعالم367

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20 شهادة االستشاري المحترف المعتمد في العالقات العامة والدولية368

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27شهادة االستشاري المحترف المعتمد في تنظيم المعارض369

1,950$البحرينFeb7-Feb-3  في العالقات العامة والدولية شهادة الخبير المحترف المعتمد370

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10طرق إعداد الحفالت والوالئم الرسمية وترتيب المدعوين 371

يFeb21-Feb-17طرق تجهيز الموائد الرسمية 372 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24طرق تقديم الطعام في المناسبات الرسمية 373

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3عناصر التواصل مع الجمهور374

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10فن االتصال والعالقات 375

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17فن االتيكيت والبروتوكول والتعامل مع اآلخرين376

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24فن االستقبال والضيافة377

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1فن االستقبال والضيافة والتعامل مع اآلخرين378

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7فن اإلتيكيت في إدارة األعمال والبروتوكوالت االجتماعية379

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14فن اإلتيكيت واآلداب االجتماعية والبروتوكول 380

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21فن اإلتيكيت والبروتوكول الرسمي والعالقات العامة381

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1فن اإلتيكيت والبروتوكول في العالقات العامة382

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5فن اإلتيكيت والبروتوكول إلدارة االستقبال والمكاتب األمامية383

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12فـن األداء الراقي المتمّيز للعالقات العامة واإلعالم الفعَّال وفنون التواصل384

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19فن األداء الراقي المتميز للعالقات العامة واإلعالم الفعال385



7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26فن الدعاية386

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2(البروتوكول)فن المراسم 387

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9واإلتيكيت والعالقات العامة  (البروتوكول)فن المراسم 388

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16فن الممارسة الفعَّالة إلدارات العالقات العامة واإلعالم389

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23فن الممارسة الناجحة للعالقات العامة390

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1فن إدارة األزمات وتطبيقاته في العالقات العامة 391

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7فن إدارة المؤتمرات والمعارض والزيارات الرسمية والعالقات العامة392

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14فن إعداد وتجهيز واختيار إخراج الكتيبات المطبوعة والمنشورات393

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21فنون االتيكيت المعاصر وأعمال المراسم والبرتوكول394

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28فنون االتيكيت والمراسم للوصول لذروة األداء العالي واللياقة الذهنية في استقبال كبار الشخصيات الهامة395

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4فنون ومهارات اإلتيكيت والبروتوكول396

4,200$صاللةAug22-Aug-11قياس الرأي العام والتأثير فيه397

2,450$صاللةAug22-Aug-18قياس رأي الجمهور في وسائل اإلعالم وتحديد اتجاهات الصحف398

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25كيف تعقد مؤتمرا صحفيا ناجحا399

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1لغة الجسد والعالقات العامة400

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8مختبر اإلدارة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي للعالقات العامة واإلعالم 401

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15مختبر تخطيط وتنظيم وإدارة الملتقيات والمؤتمرات والمعارض 402

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22مختبر تطوير أداء العالقات العامة403

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1مراسم الجلسة االفتتاحية للمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية 404

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مسؤوليات العالقات العامة405

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مفهوم العالقات العامة اإللكترونية406

3,750$دبيOct31-Oct-20مفهوم العالقات العامة وأهدافها407

1,950$البحرينOct31-Oct-27مفهوم وماهية العالقات العامة 408

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مهارات االتصال التحريري والكتابة في العالقات العامة409

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مهارات االتصال في العالقات العامة410

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مهارات االتصال واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم411

يNov5-Dec-24مهارات االتصال والعالقات اإلنسانية في العمل412 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مهارات االتصال والعالقات مع اآلخرين413

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8 وتقيم األداء للعاملين بإدارة العالقات العامة  مهارات االتصال وبناء فرق العمل414 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15مهارات االتصاالت والعالقات مع اآلخرين415

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مهارات اإلتيكيت والبروتوكول للعاملين في مجال المحاسبة416

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1  مهارات البروتوكول واإلتيكيت وفن المراسم417

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7مهارات التأثير واإلقناع418

1,950$البحرينJan17-Jan-13مهارات التحرير واإلخراج الصحفي للعاملين في العالقات العامة419

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20مهارات التعامل مع كبار الشخصيات420

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم والكتابة للعالقات العامة 421

1,950$البحرينFeb7-Feb-3 مهارات التفوق في أداء العالقات العامة422

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10مهارات التقديم واإللقاء المتمّيز والتأثير الخطابي للعاملين بالعالقات العامة 423



يFeb21-Feb-17مهارات العالقات العامة424 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24مهارات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة425

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3مهارات العالقات العامة والمراسم والبروتكول426

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10مهارات القيادة واإلبداع لمدراء العالقات العامة واإلعالم الفعَّال427

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17مهارات القيادة واإلبداع لمدراء العالقات العامة واإلعالم الفّعال428

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24مهارات المراسم والبروتوكول واإلتيكيت429

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مهارات إدارة المؤتمرات والمعارض430

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7 مهارات إعداد وتجهيز المطبوعات والمنشورات431

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14مهارات تخطيط وتنظيم المتلقيات والمؤتمرات432

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21مهارات تخطيط وتنظيم وإدارة المؤتمرات433

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1مهارات تطبيقية في العالقات العامة 434

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مهارات تنظيم المؤتمرات وتفعيل أعمال اللجان المنظمة 435

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مهارات تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات 436

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19مهارات تنظيم وإدارة المهرجانات والمؤتمرات437

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26مهارات فن اإلتيكيت438

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2مهارات مديري العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة 439

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9مواجهة المواقف الصعبة لرجل العالقات العامة 440

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16 مواصفات رجال العالقات العامة وأهمية اكتساب المهارات الجديدة441

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23موظفو العالقات العامة والعولمة 442

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1ميكنة العالقات العامة واإلعالم ومسايرة االتجاهات الحديثة 443

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7هندسة العالقات العامة وتنظيمها االستراتيجي وفق معايير الجودة الشاملة444

38

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات التجارة اإللكترونية وحمايتها1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات الحوكمة اإللكترونية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجيات وتطبيقات التجارة اإللكترونية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االتجاهات الحديثة في تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتصاالت اإللكترونية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االتصاالت الرقمية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االستراتيجيات المتقدمة في عقود التجارة اإللكترونية 7

يFeb21-Feb-17اإلبداع واألرشفة اإللكترونية للوثائق والملفات8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24اإلبداع والتمّيز في الكتابات والمراسالت اإللكترونية9

2,150$الطائف أو جدةE- Management3-Mar7-Marاإلدارة اإللكترونية 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلدارة اإللكترونية لالجتماعات11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلدارة اإللكترونية والمعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلدارة اإللكترونية وتحديات المستقبل13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1اإلدارة اإللكترونية ومدير المستقبل14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7اإلدارة الحديثة لألرشيف ومراكز التوثيق والمعلومات15

العمل اإللكتروني



7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التطبيقات وأساليب التغلب على المشكالت: اإلدارة الحكومية اإللكترونية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21اإلدارة العامة الجديدة والحكومة اإللكترونية 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1اإلشراف على المواقع اإللكترونية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األرشفة اإللكترونية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12األرشفة اإللكترونية المتقدمة 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تنظيم الحفظ وتأمين الوثائق: األرشفة اإللكترونية المتقدمة21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26األرشفة اإللكترونية وتأمين الوثائق والمعلومات22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2األرشفة والفهرسة اإللكترونية للملفات والوثائق23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9األرشفة والفهرسة اإللكترونية وأهميتها في عصر المعلومات 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16األعمال في العصر اإللكتروني25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23ممارسات الحاضر وتطلعات المستقبل: البرلمان اإللكتروني والحكومة اإللكترونية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1البرنامج المتكامل في إدارة األعمال اإللكترونية 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7البنك اإللكتروني28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14التجارة اإللكترونية في ظل اإلدارة والحكومة اإللكترونية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21التجربة الماليزية في الحكومة اإللكترونية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28التحول االستراتيجي إلى المنظمات اإللكترونية 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4التطبيقات المالية اإللكترونية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11التعاقدات اإللكترونية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18التقنيات الحديثة إلدارة المواقع الحكومية اإللكترونية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياshare point25-Aug5-Sepالتوثيق اإللكتروني باستخدام 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1التوثيق اإللكتروني واإلجراءات السرية في تداول المعلومات المهمة 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8التوقيع اإللكتروني37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15الجوانب القانونية في تعامالت التداول اإللكترونية 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22الجوانب القانونية لإلدارة اإللكترونية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1 الجوانب القانونية للمعامالت اإللكترونية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6الجوانب القانونية واإلدارية للتجارة اإللكترونية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13الجوانب القانونية والفنية للمعامالت اإللكترونية42

3,750$دبيOct31-Oct-20الحكومة اإللكترونية 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27من البيروقراطية إلى اإللكتروقراطية- الحكومة اإللكترونية 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3الحكومة اإللكترونية بين الواقع والمأمول45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10الحكومة اإللكترونية في ظل استراتيجيات وآليات التطبيقات اإلدارية 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الدول العربية47

يNov5-Dec-24الحكومة اإللكترونية ودورها في أعمال السكرتارية 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1األهمية واألهداف والتطبيقات واألداء: الحكومة اإللكترونية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8التجارب العالمية وآلية التطبيق: الحكومة اإللكترونية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15المتطلبات وخطوات التنفيذ : الحكومة اإللكترونية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22المعايير العالمية لتطبيق أعمال الحكومة اإللكترونية: الحكومة اإللكترونية52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1مجاالت وآليات التنفيذ: الحكومة اإللكترونية53



2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7الخدمات اإللكترونية بين النظرية والتطبيق54

1,950$البحرينJan17-Jan-13 الدخول إلى أسواق المستقبل الرقمية55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الشركات اإللكترونية56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الصيغ التطبيقية لتجاوز محددات اإلدارة اإللكترونية57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الضوابط القانونية للمعامالت اإلليكترونية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10العقود اإللكترونية59

يFeb21-Feb-17القيادة اإلبداعية وتكنولوجيا اإلدارة اإللكترونية60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المبادئ اإللكترونية والكهربائية61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3المشكالت الرئيسة في المواقع العربية اإللكترونية وأساليب الحل62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10المشكالت والقضايا المتعلقة بالبحث واالسترجاع باللغة العربية63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17المعامالت الرقمية64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المعامالت القانونية اإللكترونية وعقود التجارة الدولية65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1المفاهيم التقنية والعلمية في الحكومة اإللكترونية66

3,050$مدريد أو برشلونةEDI7-Apr11-Aprالمفاهيم المتقدمة في كيفية تبادل البيانات إلكترونيا 67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المفاهيم المستحدثة ما بين الحكومة اإللكترونية68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21اإلدارة بدون ورق: المكتب الرقمي69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1مسؤولية مزود خدمات اإلنترنت - الملكية الفكرية عبر اإلنترنت 70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12المنظمة الرقمية72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المنظومة المتكاملة في أمن وسرية المستندات اإللكترونية وتقنيات الحكومة اإللكترونية73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المنظومة المتكاملة إلعداد الموظف الشامل في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية 74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنOutlook 20072-Jun13-Jun المهارات المتقدمة في إدارة البريد اإللكتروني75

5,000$السويد والنرويجSharePoint Designer 20079-Jun20-Junالمهارات المتقدمة في إدارة تصميم المواقع 76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المهارات المتقدمة في إدارة مواقع اإلنترنت الحكومية 77

5,000$بلجيكا وهولنداMU -ARGUS23-Jun4-Julالموثوقية في جمع ونشر البيانات إلكترونيا باستخدام برنامج 78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1استخدامات الحاسب اآللي في إدارة األعمال : إدارة األعمال اإللكترونية79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7نحو مؤسسات إلكترونية: إدارة بال أوراق80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة عمليات التحول نحو الحكومة اإللكترونية81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إعداد وتجهيز االجتماعات اإللكترونية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28أساسيات ومكونات الدوائر اإللكترونية83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4بناء وتطوير وحماية المواقع اإللكترونية84

4,200$صاللةAug22-Aug-11تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة اإللكترونية 85

2,450$صاللةAug22-Aug-18تبسيط اإلجراءات في الحكومة اإللكترونية86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تقليص األعمال الورقية في المكاتب87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تكنولوجيا اإلنترنت واالتصاالت والتجارة اإللكترونية88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8استشراف المستقبل: تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة اإللكترونية89

2,150$عّمان أو بيروتM-GOV 15-Sep19-Sep وحكومة الهاتف المحمول E-GOV readiness وجاهزية الحكومة اإللكترونية E-GOVمفاهيم جديدة ومستحدثة ما بين الحكومة اإللكترونية : تكنولوجيا المعلومات في الحكومة اإللكترونية90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22توظيف التقنية في إدارة العمل91



2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1دور مراجعة الحسابات في تأمين شبكة اإلنترنت في إجراء عملية التجارة اإللكترونية92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6طرق بناء مواقع الحكومة اإللكترونية93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13طرق ووسائل الدفع اإللكتروني94

3,750$دبيOct31-Oct-20فنون التنسيق والمتابعة اإللكترونية في ظل التحول نحو تكنولوجيا المعلومات 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27محددات الحكومة اإللكترونية96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مهارات تبسيط اإلجراءات في ظل اإلدارة اإللكترونية97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مهارات تبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين الوظيفي في ظل اإلدارة اإللكترونية98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17معايير النجاح والجودة: مواقع الحكومة اإللكترونية99

يNov5-Dec-24نظم المعلومات اإللكترونية ودعم القرار100 ي أو أبوظب  2,150$دب 
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اإلعالم البرلماني2

1,950$البحرينJan17-Jan-13البرلمان اإللكتروني3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20 البرلمان والموازنة العامة4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3المنظومة المتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير اللجان البرلمانية 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10 المواطن والموازنة العامة7

يFeb21-Feb-17 إدارة الحمالت االنتخابية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة الحمالت االنتخابية للمرأة9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10للنساء- إدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد 11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إدارة المجالس الوطنية التشريعية 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24أهمية تطوير العالقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1آداب المراسم والبرتوكوالت والتشريفات 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تقنيات التمّيز لإلعالم البرلماني15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14توظيف تكنولوجيا المعلومات في األعمال البرلمانية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21 حقوق المرأة بين الواقع والتشريع17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1دور التشريعات في تنمية دور المرأة القيادي18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5دور السلطة التشريعية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12فن المراسم والبروتوكول20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19فن إعداد وصياغة وعرض التقارير البرلمانية في ظل منهجية البرلمان اإللكتروني21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26قواعد البروتوكول والمراسم22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2مهارات تطبيقات الحاسب اآللي في مجال نظم المعلومات التشريعية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9مؤشرات قياس أداء البرلمانات24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16نظام المواطن الرقيب25

العمل البرلماني
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات العالقات العامة واإلتيكيت والبروتوكول الدولي1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 الدبلوماسية والمراسم الرسمية: اإلتيكيت والبروتوكول2

1,950$البحرينJan17-Jan-13تجارب عربية وعالمية متمّيزة في إدارة الدبلوماسية من أجل لتنمية: اإلدارة الدبلوماسية والتنمية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األسبقيات وطرق تحديدها في المناسبات الرسمية 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27البرتوكول العسكري والدبلوماسي5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3البرنامج المتكامل لمهارات التعامل مع نظم وقواعد منظمات التعاون الدولي6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التثقيف النفسي للدبلوماسيين 7

يFeb21-Feb-17التطبيق العملي للتمثيل الدبلوماسي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التطبيق العملي للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التمّيز في األداء الدبلوماسي ومهارات تنظيم المؤتمرات واالجتماعات10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الدبلوماسية العامة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الدبلوماسية وعلم التفاوض12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24العالقات الدولية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1العالقات الدولية العربية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7العالقات الدولية من منظور تفاوض15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14العالقات العامة الدولية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21(المراسم)العالقات العامة السياسية 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1العالقات العامة وفن اإلتيكيت والبرتوكول والمراسم18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5القيادة الدبلوماسية العليا19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12القيادة الدبلوماسية الوسيطة 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الملحقين الدبلوماسيين الجدد 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الملحقين الفنيين 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المهارات القنصلية والمالية 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة العالقات العامة الدولية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة المكاتب الدبلوماسية بنظم المعلومات ومعايير الجودة الشاملة25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23أثر الشركات متعددة الجنسية على التنمية والعالقات الدولية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1أسرار التفاوض الفعَّال وتحقيق الممكن27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أسس المراسم والبروتوكول واالجتماعات الدولية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14أسس إعداد خطط ووثائق التعاون الدولي29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21أصول وفنون التفاوض30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تأهيل السفراء الجدد من خارج السلك31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تطوير مهارات قرينات الدبلوماسيين 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تنمية المهارات الدبلوماسية 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18تنمية مهارات العالقات الدولية من منظور تفاوضي34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25فن الدبلوماسية اإلتيكيت والمراسم والبروتوكوالت ولغة الجسد35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1قواعد البروتوكول واإلتيكيت36

العمل الدبلوماسي



3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8قواعد عمل منظمات التعاون الدولي37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15مكانة الموظف الدولي ودوره في حل المنازعات الدولية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22مهارات اإلتيكيت والتعامل مع الضيوف39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1للعاملين بالمطارات والمنافذ الحدوديـة-مهارات التعامل مع الدبلوماسيين 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مهارات التفاوض الدبلوماسي ووسائل اإلقناع 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مهارات التفاوض الدولي42

3,750$دبيOct31-Oct-20مهارات التفاوض ودبلوماسية اإلقناع43

1,950$البحرينOct31-Oct-27وظائف البعثات الدبلوماسية في الخارج 44
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1االتجاهات الحديثة في صحافة األطفال1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التجهيزات التقليدية والرقمية للطباعة الفلكسوجرافية 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13التحرير االقتصادي 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20التحرير اإلخباري4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27التحرير الرياضي5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التحرير الصحفي والتمّيز في كتابة المذكرات الصحفية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10األحبار والتقارير: التحرير الصحفي7

يFeb21-Feb-17التحرير واإلعالمي في المجال اإلداري 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التصميم الفني للصحافة المطبوعة9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التصوير االحترافي10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التصوير الفوتوغرافي للصحافة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التصوير واإلخراج12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التفسير اإلعالمي ألدب المقالة13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1الرؤية الحديثة في الصحافة المكتوبة14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7الريادة في تنمية مهارات اإلعداد والتحرير واإلخراج الصحفي 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14الصحافة اإلقليمية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21الصحافة اإللكترونية والسبق الصحفي 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1الصحافة المتخصصة 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5الصحافة المطبوعة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12الصحافة وتطورها 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المدخل في فن التحرير الصحفي21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المكتب الصحفي22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة الصحف23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة اللقاء الصحفي24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة المؤسسات الصحفية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إعداد الخبر الصحفي26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1أساسيات اإلخراج الصحفي وتطبيقاته27

العمل الصحافي



3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أساسيات التحرير الصحفي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تحرير الفنون الصحفية 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تصميم وإخراج الصحف والمجالت30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28توثيق وتنظيم المعلومات الصحفية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4صناعة النشر والتوزيع32

4,200$صاللةAug22-Aug-11طباعة الصحف وإخراجها 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18فن ومهارات المقابلة الصحفية والتحقيق الصحفي 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25فنون التحرير الصحفي للصحف المطبوعة واإللكترونية 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1فنون وممارسات التحرير الصحفي36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8قارئ النشرة المراسل37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15ماهية العمل الصحفي38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22مهارات اإلعداد للمجلة وكتابة التقارير الصحفية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1مهارات التصوير االحترافي40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مونتاج األحبار الفنية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13هموم الصحافة والصحفيين 42

3,750$دبيOct31-Oct-20هندسة التفكير والمعالجة الصحفية 43

42

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجيات التمويل1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العمالء 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استراتيجية جذب وإدارة الودائع المصرفية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20تقييم أداء البنوك على أساس القيمة: االتجاهات الحديثة في تقييم أداء البنوك4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االستعالم واالئتمان المصرفي 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االعتماد المستندي اإللكتروني في ضوء الئحة األعراف الموحدة6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10مستوى متقدم- االعتمادات المستندية 7

يFeb21-Feb-17االعتمادات المستندية وفقا لإلصدار الجديد لالئحة األعراف الدولية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االئتمان للمنشأة الصغيرة والمتوسطة لموظفي االئتمان9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3اإلبداع المصرفي10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10 اإلجراءات القانونية في التحصيل واألعمال المصرفية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلحصاءات النقدية والمالية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلدارة االستشرافية للمصارف13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األساليب الحديثة في المحاسبة والتحليل المصرفي 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األمن المعلوماتي للبنوك في ظل ثورة التكنولوجيا 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التأمين وإدارة الخطر في القطاع المصرفي16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التخطيط االستراتيجي لألعمال المصرفية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تطبيق عملي– التسويق المصرفي 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف 23التسويق المصرفي وأفضل 19

العمل المصرفي



5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التطبيقات المعاصرة للضمانات والرهونات في المؤسسات المالية 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التعامل مع النقد األجنبي 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التعليمات المصرفية لمؤسسات النقد22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التمويل المصرفي وتحليل مخاطر اإلئتمان23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التمويل واالستثمار ودور المصارف في تمويل مشاريع الخصخصة24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التمويل وفق الصيغ اإلسالمية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23الجوانب القانونية والفنية والمحاسبية للعمليات المصرفية 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1الحسابات والودائع27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7الحواالت البنكية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14الحوكمة في القطاع المصرفي29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21رؤية مستقبلية- الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28الرقابة واإلشراف على البنوك31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4الرقابة والمتابعة على االئتمان والتمويل المصرفي وإدارة الديون غير المنتظمة 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11السكرتارية واألداء الفعَّال في المؤسسات المالية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18الصرف األجنبي وأسواق النقد34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25الضبط المؤسسي في البنوك35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1القيادة المصرفية وتحدياتها المعاصرة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15المحاسبة المالية اإلسالمية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22المداخل الحديثة للعالقات المصرفية الدولية 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1المدير المتمّيز في العمل المالي والمصرفي40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6المراجعة والتفتيش في قطاع المصارف41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية 42

3,750$دبيOct31-Oct-20المفاهيم الحديثة إلدارة البنوك43

1,950$البحرينOct31-Oct-27المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة البنوك اإلسالمية بعد عولمة أسواق المال45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إدارة التعامل بالعمالت االجنبية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة الجودة الشاملة في المصارف47

يNov5-Dec-24إدارة المخاطر المصرفية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إدارة النشاط االستثماري في المصارف50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة وفهرسة وتنظيم الملفات والوثائق في البنوك والمؤسسات المالية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة ومعالجة الديون المتعثرة52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1إعداد الخطط التسويقية للفروع في المصارف53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7إعداد المستندات البنكية54

1,950$البحرينJan17-Jan-13أساسيات االئتمان المصرفي55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20أساسيات التحليل االنتمائي 56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27أساسيات العمل المصرفي57



1,950$البحرينFeb7-Feb-3إدارة الفروع المصرفية- أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي 58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10متقدم- أساسيات العمل في المصارف اإلسالمية 59

يFeb21-Feb-17أمن البنوك والمؤسسات المصرفية60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24بناء خطة استمرارية العمل في البنوك والمؤسسات المالية61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3بناء فريق العمل وإدارة االجتماعات لغايات العمل المصرفي62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تبييض األموال وسرية أعمال المصارف وآليات مكافحة تبييض األموال63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تحليل القوائم المالية للمصارف64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تحليل المراكز االئتمانية للعمالء بالبنوك65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تحليل أداء نظم المعلومات في القطاع المصرفي واالستثماري66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تحليل مخاطر االئتمان بالتجزئة67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تحليل وتقييم عمالء المصارف68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تحليل ونقد التقارير المالية للمصارف69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تخطيط القوى العاملة في قطاع المصارف70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تسويق الخدمات المالية اإلسالمية71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تسويق الخدمات المصرفية 72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تطبيقات في التعامل مع االعتمادات المستندية وخطابات الضمان 73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26 حول إدارة المخاطر في البنوك والمصارف2تطبيقات لجنة بازل 74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تطوير اإلجراءات البنكية75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تطوير المهارات اإلشرافية في البنوك76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تقييم الجدارات والسياسات االئتمانية للعميل 77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تقييم الشركات من أجل منحها االئتمان78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1(خدمات وحلول )تمويل التجارة في المصارف اإلسالمية 79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية في البنوك والمؤسسات المالية80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المؤسسات المالية والمصرفية81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21خصائص ومواصفات موظف المصرف اإلسالمي82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28خطابات الضمان من المنظور المحلي والدولي83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4دعم وإدارة المخاطر المصرفية 84

4,200$صاللةAug22-Aug-11دور المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة غسل األموال85

2,450$صاللةAug22-Aug-18رسائل السويفت لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحصيالت المستندية86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25صيغ التمويل في المؤسسات المالية اإلسالمية87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1صيغ وعمليات التمويل اإلسالمي88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8طرق وأساليب إعداد دراسات وبحوث السوق الميدانية بالتطبيق على الخدمات المصرفية89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15عمليات وتمويل التجارة الخارجية90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22قياس كفاءة األداء في الفروع المصرفية91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1كشف التزييف والتزوير المصرفي92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6وإعداد القوائم المالية في القطاع المصرفي  (IFRS)مبادئ 93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13متطلبات العمل في المصارف94

3,750$دبيOct31-Oct-20مستجدات الرقابة المالية بالمصارف اإلسالمية95



1,950$البحرينOct31-Oct-27معايير المحاسبية الدولية في خدمة القطاع المصرفي96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3ممارسة األعمال المصرفية97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10النظام اإللكتروني للحواالت المصرفية (سويفت)نظام 98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17نظام الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء في البنوك99

يNov5-Dec-24نظم الدفع اإللكترونية وبطاقات االئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية 100 ي أو أبوظب  2,150$دب 
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اجتهادات اللجان ومحاكم الوسط التجاري1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات تفعيل وتطوير إدارات الشؤون القانونية ومسؤوليات أعضائها2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتجاهات الحديثة في التعامل مع الجرائم المالية وآلية معالجتها في ظل القوانين الحديثة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االتجاهات الحديثة في إدارة الشؤون القانونية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتجاهات الحديثة في إعداد المذكرات القانونية واللوائح وصياغتها5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االتجاهات المعاصرة في علم النفس الجنائي6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االعتماد المستندي والتجارة اإللكترونية في ظل القواعد الدولية والتشريع الداخلي7

يFeb21-Feb-17النظريات االقتصادية– االقتصاد السياسي 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االقتصاد الدولي: االقتصاد السياسي9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3اإلدارات القانونية ودورها في المؤسسات التابعة لها10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلدارة العامة11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلدارة القانونية اإللكترونية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلدارة القانونية المتقدمة13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مفاهيم معاصرة وأساليب– اإلدارة المتقدمة في القوانين 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7اإلعالنات والعالمات التجارية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14اإليجاب والقبول في العقد اإلداري16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األحكام الجزائية العامة 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األحكام الشرعية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5(التجربة الماليزية)األحكام القانونية للتفتيش واالنضباط الوظيفي 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12األحكام القانونية واإلدارية في العالقات الوظيفية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19األحوال الشخصية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26األداء القانوني النموذجي على شركات الوساطة المالية 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2األساليب الحديثة لفض المنازعات والتحكيم23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9األساليب الحديثة للطعون في األحكام أمام القضاء اإلداري والعادي24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16األصول العملية لتطبيق نظام اإلجراءات الجزائية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23(داخل المكتب ـ أمام الجهات القضائية)األعمال االجرائية لمكاتب المحاماة 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1(تعقيب- مالية– سكرتارية – إدارة )األعمال اإلدارية في مكاتب المحاماة 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7األنظمة السياسية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14اآلثار القانونية واإلدارية الستخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة اإللكترونية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21البرلمان في الدول العربية30

القانون



3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28البرنامج المتكامل في الشؤون القانونية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مستوى متقدم- التأمينات االجتماعية 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11وثائق تحكيمية/ التحكيم الدولي/ التحكيم في البلدان العربية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25التحكيم في القوانين العربية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1التحكيم والنظام العام36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8التشريعات والقوانين المتعلقة بحوادث العمل37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15التصرف في النزاعات واإلشكاالت كأداة إلدارة عصرية أكثر فاعلية 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22التنظيم الدولي39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1التنظيم القانوني لعقود نقل التكنولوجيا40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6التنظيم القانوني لإلنترنت في المؤسسات الحكومية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13التنظيم القانوني للبيئة في العالم42

3,750$دبيOct31-Oct-20التوعية القانونية للمرأة العاملة 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27التوقيع اإللكتروني وتطبيقات التوقيع اإللكتروني فنيًا وقضائيًا44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات قضاء وتحكيما45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10الثقافة القانونية العامة46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17الثقافة القانونية لغير القانونيين47

يNov5-Dec-24الجوانب الفنية والقانونية الستخدام الشبكات الالسلكية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1الجوانب الفنية والقانونية لالعتمادات المستندية 49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8الجوانب القانونية في اإلدارة50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15الجوانب القانونية في العملية اإلدارية والمالية واإللكترونية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22الجوانب القانونية في المعامالت اإللكترونية52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1الجوانب القانونية للقرارات اإلدارية53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7الحقوق األدبية األصلية 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13الحماية القانونية والفنية لمواقع اإلنترنت وأسماء الدومين55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الخالفات والنزاعات في أسواق المال وآليات حلها57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الدعم القانوني لعملية اتخاذ القرار في الظروف العادية ووقت األزمات58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10السياحة والتشريعات السياحية والفندقية في البالد العربية59

يFeb21-Feb-17السياسات الجبهوية المتضاربة من الحرب إلى السلم60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الطبيعة القانونية للقرار اإلداري62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17القانون اإلداري العام64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24القانون اإلداري العام والمنازعات اإلدارية65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1(الشركات التجارية-الملكية التجارية والصناعية– التنظيم القانوني للتجارة )القانون التجاري 66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األصول الجماعية/ العقود التجارية / المصارف والبورصات / اإلسناد التجارية /القانون التجاري 67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تنازع القوانين والمحاكم: القانون الدولي الخاص68



5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21القانون الدولي العام69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1القانون المدني70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5القضاء في الدول العربية71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12القضايا الجمركية72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19القيمة القانونية لقرارات مجلس االمن الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26اللوائح واإلجراءات اإلدارية لتأسيس الشركات المساهمة والقابضة 74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2الميزانية - االيرادات : المالية العامة النفقات75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المتطلبات القانونية للتعاقد والتحكيم76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المجلس الدستوري بين النص واالجتهاد والفقه المقارن77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المرأة والقانون78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1المستشار القانوني في المؤسسات الحكومية والقطاع العام79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية 81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المشكالت العملية في التنفيذ الجبري لألحكام القضائية والحلول النظامية82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28المهارات اإلبداعية واإللكترونية للسكرتارية القانونية83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4المهارات الفنية للعاملين باإلدارة القانونية 84

4,200$صاللةAug22-Aug-11المهارات القانونية المتقدمة في مشاكل الضبط القضائي والتحقيق في الجرائم البيئية85

2,450$صاللةAug22-Aug-18المهارات القانونية واإلدارية وتطوير العالقات بين اإلداريين والقانونيين86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25آليات فض المنازعات: النظام القانوني87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15نظرية القانون- نظرية الحق : النظرية العامة للقانون90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22النظرية العامة للموجبات والعقود91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي: النظم االنتخابية92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6النيابة العامة لدى القضاء الشرعي93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13الهندسة القانونية في حماية الملكية الفكرية في ظل المتغيرات الدولية 94

3,750$دبيOct31-Oct-20إجراءات التحكيم بين األجهزة القضائية ومؤسسات التحكيم العربية95

1,950$البحرينOct31-Oct-27إجراءات التظلم من األوامر والقرارات وإشكاالت تنفيذ األحكام القضائية 96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة األعمال الدولية97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10التحكيم والتسوية في المشاريع اإلنشائية: إدارة الخالفات98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة الشؤون القانونية اإللكترونية والمكتب القانوني اإللكتروني99

يNov5-Dec-24إدارة مكاتب المحاماة100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في الدول العربية 101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8أحكام االسرة في اإلسالم102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15أحكام اإلفالس والصلح الواقي في التشريعات العربية103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22أساسيات االقتصاد السياسي104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7أساسيات القانون106



1,950$البحرينJan17-Jan-13الملكية الصناعية- الشركات التجارية - التجار- األعمال التجارية : أساسيات القانون التجاري107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20أساسيات المالية العامة108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27أساليب الكتابة القانونية وصياغة التشريعات واللوائح والعقود109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3أساليب إعداد وتطوير اللوائح المالية لشركات المساهمة110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10أساليب تسوية المنازعات طبقا لقواعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية111

يFeb21-Feb-17أسس إعداد وصياغة النظم واللوائح112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24أصول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3أصول اإلجراءات الجنائية114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تشخيص المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية والرقابة عليها115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تشريعات الوظيفة العامة في العالم العربي116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تطبيقات التحكيم التجاري الدولي 117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي واستراتيجيات صياغة العقود118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7مسؤوليات وصالحيات مدراء وموظفين أقسام الشؤون القانونية: تطوير وتفعيل أقسام الشؤون القانونية119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تنمية المهارات القانونية لغير القانونيين 120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تنمية المهارات القانونية للمرأة المديرة121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تنمية المهارات القانونية واالستشارية لمديري اإلدارة القانونية122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تنمية المهارات القانونية واالستشارية والعالقة بين القانونيين واإلداريين123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تنمية مهارات مديري ومسؤولي الشؤون القانونية124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تنمية وصقل الملكات القانونية لفهم النصوص وممارسة الشؤون القانونية والقضائية125

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26حقوق اإلنسان وضماناتها الدستورية في الدول العربية126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2حل المشكالت والنزاعات القانونية وأساليب تالفيها 127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9حل المنازعات عن طريق التحكيم128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16حماية المستهلك129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23حماية برامج الكمبيوتر130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1دعاوى االستئناف المدنية الجزائية 131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7دعاوى االعتراض على التنفيذ132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14دور المحامي في تطبيق األصول العملية لكيفية التقاضي133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21اإلطار القانوني والتنظيمي: دور المرفق العام في التنمية الشاملة134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4دولة القانون136

4,200$صاللةAug22-Aug-11رجل األعمال والقانون137

2,450$صاللةAug22-Aug-18رفع المسؤولية الجنائية في أسباب االباحة138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25رقابة ديوان المحاسبة اإلدارية المسبقة139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8سلطة التأديب وضوابطه وضماناته القانونية141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15سلطة المحكم األمرية في التحكيم الداخلي142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22شرط التحكيم وتسوية منازعات التأمين143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1صياغة اللوائح القانونية واإلدارية وضمانة الرقابة القضائية144



4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6صياغة النظم واللوائح القانونية145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13صياغة بنود واتفاقيات وقرارات التحكيم146

3,750$دبيOct31-Oct-20طرق معالجة قضايا توظيف األموال وإعداد التقارير قانونيًا147

1,950$البحرينOct31-Oct-27ظاهرة التهرب الضريبي148

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3حقيقته ومشروعيته: عقد التأمين149

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10فن صياغة النظم القانونية واللوائح والقرارات اإلدارية150

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17فنون ومهارات التحكيم الدولي151

يNov5-Dec-24فنون ومهارات صياغة التشريعات واللوائح والتعاميم152 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1فنون ومهارات صياغة ومراجعة التشريعات واللوائح والتعاميــم153

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8قانون االستمالك المنقح154 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15اإلثبات اإللكتروني: قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية155

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22قانون اإليجارات بين األصل والتعديل156

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1قانون األحوال الشخصية لغير المسلمين 157

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7قانون األعمال والشركات158

1,950$البحرينJan17-Jan-13قانون البلديات159

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20قانون العقوبات العام والخاص160

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27قانون الملكية الفكرية والضبطية القضائية161

1,950$البحرينFeb7-Feb-3قانون الموظفين162

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10قضاء األمور المستعجلة163

يFeb21-Feb-17قضايا التحكيم في الدول العربية164 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24قواعد التحكيم الدولي والداخلي وإجراءاته165

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3 قواعد صياغة وإدارة العقود الدولية166

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10قوانين االنتخابات في الدول العربية167

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17مبادئ وأحكام القانون اإلداري168

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24مبدا حياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق169

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي170

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7محكمة التمييز 171

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14مختارات من أحكام األحوال الشخصية172

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21مختبر المشكالت القانونية وأساليب تفاديها 173

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث والوصية والوقف174

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث والوقف175

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مستقبل منظمة االمم المتحدة في ظل العولمة176

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19مسؤوليات وصالحيات مديري الشؤون القانونية ومعاونيهم177

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26مسؤولية الرقابة القانونية على الغش والخطأ واالحتيال وفقًا للمعايير الدولية 178

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2مسؤولية المستشفيات الحكومية179

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9مشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقًا لقواعد القانون الدولي180

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16مصادر وأحكام االلتزام181

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23معاهدة براغ وتعديالتها لتوحيد بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن182



5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر183

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7مكافحة غسل األموال184

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14ملكية الشقق والطوابق والشاليهات في األبنية المفرزة185

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21الرشوة وتبييض األموال: من جرائم اصحاب الياقات البيضاء186

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28مهارات اإلبداع والتمّيز في الجوانب القانونية في اإلدارة 187

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مهارات الباحث القانوني188

4,200$صاللةAug22-Aug-11مهارات التفاوض للقانونيين وإعداد وإدارة المناقصات والعقود189

2,450$صاللةAug22-Aug-18مهارات التفسير القانوني وصياغة ومتابعة اإلجراءات القانونية 190

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25نظام اإلرث والوصايا واألوقاف في الفقه اإلسالمي191

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1نظام التأمين اإلسالمي192

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8نظام التحكيم التجاري193

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15نظام التوقيع العالمي194

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22نظرية الجريمة المتعدية القصد195

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1نظم الرقابة المتقدمة على دستورية القوانين196

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6وقف تنفيذ القرار اإلداري197

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13وكيل التفليسة والقاضي المشرف198

44

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1الدفع بعدم التنفيذ: االمتناع المشروع عن الوفاء في عقود المفاوضات1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اإلثبات القضائي2

1,950$البحرينJan17-Jan-13التنسيق اإلداري والقانوني ألعمال المحضرين والتبليغ القضائي3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20القضاء اإلداري 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27القضاء اإلداري والعقود اإلدارية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3قضاء اإللغاء: القضاء اإلداري ومبدأ المشروعية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10القضاء اإلداري ومهارات التحقيق7

يFeb21-Feb-17القضاء اإلداري ومهارات التحكيم 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24قضاء اإللغاء: القضاء اإلداري9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3المقاضاة والتحكيم في المنازعات الملكية الفكرية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إجراءات التقاضي وإقامة الدعاوي وتنفيذ األحكام11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إجراءات التقاضي وإقامة الدعاوي وطلب الحقوق وتنفيذ األحكام12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24أصول المرافعات المدنية أمام المحاكم13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1أصول مباشرة الدعاوي المدنية والجزائية وتنفيذ أحكامها14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7أصول وآداب المرافعة وحق التقاضي وتحضير المذكرات والتقارير القانونية واإلدارية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تحليل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21متقدم- تحليل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تطوير مهارات الموثقين18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية19

القضاء والمحاكم



5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تنمية مهارات تنفيذ األحكام المدنية والمستعجلة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19حقوق وواجبات المحامي21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26دور مسؤولي الدوائر الشرعية في تطبيق نظام المرافعات22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2سلطة النيابة في تحريك الدعاوي الجنائية واالنضباطية العسكرية في المجتمع الشرطي23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9طرق الطعن في األحكام واألوامر وإشكاالت التنفيذ24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16فن الدفاع عن القضايا المالية وأصول المرافعات25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23فنون الدفاع أمام المحكمة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1فنون ومهارات إجراءات التقاضي27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7فنون ومهارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14قواعد المرافعات والتنفيذ الجبري 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21مبدأ المشروعية والقضاء اإلداري وقضاء التأديب30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28مهارات الترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مهارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم32

45

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1  إدارة الجودة والتطوير المؤسسي1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي2

1,950$البحرينJan17-Jan-13اتصال فعَّال نحو أداء متكامل 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20 اختيار البدائل وتحليل بيئة العمل4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اختيار المديرين5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اختيار قائد وأعضاء فريق العمل6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اخالقيات العمل7

يFeb21-Feb-17ادارة االزمات8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24ادارة الـذات وفن قيادة اآلخرين9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3ادارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10ادارة الوقت  وضغوط العمل11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17ادارة الوقت وضغوط العمل12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24 استخدام اإلنترنت في تطوير الجهاز الحكومي13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية والهيئات المستقلة14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7استخدام األساليب العلمية لتخفيض التكاليف وزيادة اإلنتاجية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14استخدام األساليب الكمية في حل المشكالت واتخاذ القرارات16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21استخدام التفكير المتوازي لصقل مهارات اإلبداع واالبتكار للقادة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5 استخدام الحاسب اآللي في اتخاذ القرارات19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12استخدام الحاسب اآللي في تخفيض التكاليف وزيادة الربحية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19استخدام الحاسبات اإللكترونية في اإلدارة21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26استخدام الحاسوب للقيادات العليا22

القيادة واإلدارة والتطوير



7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2استخدام اللغة االنجليزية في إعداد المراسالت والتقارير23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9استخدام المحاسبة اإلدارية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16استخدام المؤشرات المالية التخاذ القرارات اإلدارية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23استخدام أساليب الذكاء االصطناعي في المؤسسات والشركات26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونية في أعمال التخطيط والمتابعة لإلدارة العليا 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7استخدام تكنولوجيا المعلومات في التخطيط االستراتيجي والتخطيط الموجه ألهداف المشروعات28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين األداء الحكومي29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21استخدام تكنولوجيا المعلومات في تيسير إجراءات العمل في المنظمات الحكومية والقطاع الخاص30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28استخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع األداء التنافسي للمؤسسات العامة31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4 استخدام علم أنماط البشر في تطوير األداء اإلداري32

4,200$صاللةAug22-Aug-11استخدام نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات33

2,450$صاللةSIGMA 18-Aug22-Aug 6استراتيجيات 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25استراتيجيات االبتكار واإلبداع ودورها في التطوير الوظيفي35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1استراتيجيات اإلبداع التنظيمي لتحقيق الدافعية واالبتكار36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8استراتيجيات اإلبداع في حل المشكالت37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15استراتيجيات اإلدارة اليابانية لتطوير المنظمات 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22استراتيجيات األداء المتمّيز 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع االلكتروني40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع االلكتروني41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورNLP13-Oct17-Octاستراتيجيات البرمجة اللغوية العصبية 42

3,750$دبيOct31-Oct-20استراتيجيات تطوير األداء المكتبي والحد من التراكم الورقي43

1,950$البحرينOct31-Oct-27اسرار التفوق الوظيفي44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3االبتكار واإلبداع في حل المشكالت وصنع القرارات اإلدارية بكفاءة45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10االتجاهات الحديثة في إدارة التغيير واإلبداع46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17االتجاهات الحديثة في إدارة الصراعات والتعامل مع ذوي المرؤوس الصعب والمواقف العدائية47

يNov5-Dec-24االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنمية المسار الوظيفي للعاملين48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1االتجاهات الحديثة والمعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومة الذكية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8االتجاهات الفكرية والمهارات اإلدارية للمدير المتميز50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15االختيار المهني في ميادين إدارة األعمال51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22االدارة  الذكية وتطوير شؤون الموظفين فى ظل الحكومة الذكية52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1االدارة الحديثة للمخازن والمشتريات53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االدارة والتفكير اإلستراتيجي لمدراء مكاتب اإلدارة العليا54

1,950$البحرينJan17-Jan-13االرتقاء بمستوى اجتماعات اإلدارة55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االرشفة االلكترونية في ظل الحكومة الذكية56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االرشفة االلكترونية في ظل الحكومة الذكية57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االرشفة االلكترونية في ظل الحكومة الذكية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االستثمار الفعَّال للسيطرة على الوقت وضغوط العمل59

يFeb21-Feb-17االستثمار الفعَّال للسيطرة على الوقت وضغوط العمل 60 2,150$دب 



2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االستثمار الفعَّال للوقت61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17االستراتيجيات المتقدمة في التركيز وإدارة الذات وإطالق طاقات اإلبداع في العمل64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24االستراتيجيات المتقدمة في التركيز وإدارة الذات وإطالق طاقات اإلبداع في العمل65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التفاوض واالتصاالت الفعَّالة االستراتيجيات المتقدمة والتقنيات الحديثة في66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة للتمّيز القيادي واإلبداع اإلداري 67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14 سيجما6االستراتيجيات والتطبيقات اإلدارية للـ 68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21االستراتيجيات والتطبيقات للمهارات اإلشرافية الحديثة69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1 االنطالقة الفائقة في تحسين الجودة Six Sigmaاالستراتيجية اإلدارية ستة سيجما 70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5االستراتيجية الحديثة إلعداد القيادات المستقبلية71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12 العلوم الفعلية الحديثة  االستراتيجية الحديثة للنجاح وتخطي الحواجز باستخدام72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19االستراتيجية المتقدمة في التركيز وإدارة الذات وإطالق طاقات اإلبداع في العمل73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26اإلبداع في صنع القرارات وتحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية 74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المتقدم- اإلبداع والتميز اإلداري وتحقيق االبتكار القيادي  75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9اإلبداع وإطالق الطاقة الكامنة 76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16اإلبداع وبرمجة التفكير المؤسسي77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23اإلبداع وحل المشكالت وإعادة تشكيل العقل لمواكبة التغيرات المحلية78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1 اإلبداعية وتوليد القيادة األفكار االبتكارية79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14اإلتيكيت والبرتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21اإلتيكيت والبرتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28اإلتيكيت والبرتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4اإلتيكيت والبرتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب84

4,200$صاللةAug22-Aug-11اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية في المؤسسات85

2,450$صاللةAug22-Aug-18اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25اإلحالل الوظيفي وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية وربط المسارين الوظيفي والتدريبي87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1المهام واالحتياجات: اإلدارات88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8اإلدارة االبتكارية لألداء89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15اإلدارة اإلستراتيجة90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22األدوات واألساليب وعالقتها بالحاسب اآللي: اإلدارة اإلشرافية الحديثة91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6والنظم الخبيرة (DSS)اإلدارة اإللكترونية و مهارات التعامل مع نظم دعم القرار 93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا تقنية المعلومات94

3,750$دبيExpert Systems20-Oct31-Oct والنظم الخبيرة DSSاإلدارة اإللكترونية ومهارات التعامل مع نظم دعم القرار 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27اإلدارة األلمانية تكتسح أوربا والعالم96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3اإلدارة األمنية الشاملة97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10اإلدارة التكنوستراتيجية في تطوير األداء المؤسسي والفردي98



7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17اإلدارة التنظيمية99

يNov5-Dec-24اإلدارة الذاتية100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1اإلدارة العامة الجديدة والحكومة اإللكترونية101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8اإلدارة الفعالــة لشـــئون الموظفـــين اإلدارة الفعالــة لشـــئون الموظفـــين102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15اإلدارة المتميزة في السكرتارية ومدراء المكاتب اإلدارية 103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22اإلدارة المعاصرة بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةNLP 1-Jan5-Janاإلدارة باستخدام البرمجة الذهنية اللغوية 105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7بالفوضى المنظمة- اإلدارة باإلجراءات 106

1,950$البحرينJan17-Jan-13 سيجما6اإلدارة بمفهوم 107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20اإلدارة بمفهوم هوشين108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلدارة تحت ضغوط العمل 109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التقييم بالنتائج ودور المسؤول في تطوير مستوى نضج المعاونين: اإلدارة حسب األهداف110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلدارة طريقة تفكير 111

يOpen-Book Management 17-Feb21-Febاإلدارة على المكشوف 112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24اإلدارة والقيادة113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلشراف على المواقع اإللكترونية115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإليجابية في االتصال والتعامل مع اآلخرين بشكل فعَّال116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24  األبعاد الحديثة في القيادة117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األبعاد الستة للقيادة المتمّيزة118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األبعاد الفكرية والتمّيز اإلداري119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األخطاء التي يقع فيها المديرون وكيفية تفاديها120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21 األخطاء السبعة في إدارة الشركات العائلية121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األخطاء الشائعة في اإلدارة122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األخطاء الشائعة في اإلدارة 123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12األخالقية والسلوك في الوظيفة العامة124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينWTO19-May30-Mayاألداء االستراتيجي النموذجي في ظل 125

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26األداء اإلشرافي اإلبداعي واالبتكار األداء المتمّيز126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2األداء اإلشرافي الفعَّال لمشرفي الخدمات والعالقات العامة127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9األداء اإلشرافي النموذجي128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي: األداء اإلشرافي النموذجي واإلبداعي129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23األداء اإلشرافي النموذجي والمهارات اإلشرافية130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1اإلدارة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي اإلبداعي : األداء اإلشرافي النموذجي131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7التفكير االستراتيجي ومهارات التطوير المستمر : األداء اإلشرافي النموذجي132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي: األداء اإلشرافي النموذجي133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21األداء البشري الفعَّال134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28األداء المتكامل للمديرين المتميزين135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4األداء المتميز وأساليب تحقيق اإلنجاز العالي للخدمة136



4,200$صاللةAug22-Aug-11األدوار القيادية واإلدارية للمديرين137

2,450$صاللةAug22-Aug-18األرشفة اإللكترونية138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25األساليب التقنية في تنظيم الملفات والوثائق139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1األساليب الحديثة لتبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15األساليب العلمية والعملية في تغيير ثقافة المنظمات142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22األساليب العلمية والعملية لدعم اتخاذ القرارات143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1األساليب الفعَّالة التخاذ القرارات144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6 األساليب الفعَّالة لبناء وإدارة فرق األزمات145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13األساليب الفعَّالة لتحقيق الريادة والتمّيز اإلداري للمؤسسات 146

3,750$دبيOct31-Oct-20األساليب الفعَّالة لتحليل المشكالت واتخاذ القرارات147

1,950$البحرينOct31-Oct-27األساليب القيادية الفعَّالة في اإلشراف على العاملين وتوجيههم148

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3األوجه األربعة للقيادة وتطوير العمليات اإلدارية149

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10األوجه األربعة للقيادة وتطوير العمليات اإلدارية بمفاهيم الستة سيجما وبطاقة األداء المتوازن150

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17(باللغة اإلنجليزية)البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات 151

يNov5-Dec-24البرنامج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية للمدراء152 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1البرنامج المتكامل لمدير األلفية الثالثة 153

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8البرنامج المعتمد في مهارات التفكير اإليجابي 154 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15البعد االستراتيجي لتقييم األداء المتوازن155

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22التجربة البريطانية والمناهج الدولية للقيادة الذكية156

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية157

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التجربة اليابانية في نقل وتوطين التكنولوجيا األوروبية158

1,950$البحرينJan17-Jan-13التحفيز وتقييم االداء 159

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20التحفيز وتقييم أداء العاملين160

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27 العالقات المتشابكة– التحفيز وزيادة اإلنتاجية 161

1,950$البحرينFeb7-Feb-3مدخل لزيادة اإلنتاجية والجودة في العمل: التحفيز162

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التحوالت العالمية الحديثة والتطوير اإلداري 163

يFeb21-Feb-17التخطيط االستراتيجي المبني على النتائج164 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التخطيط االستراتيجي ألعضاء اإلدارة العليا 165

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3كيف تخطط بفاعلية في األجل القصير: التخطيط التشغيلي166

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التخطيط التنفيذي167

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التخطيط لتنفيذ المهام واألعمال واالستقباالت وتحضير االجتماعات168

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24األسس والتطبيقات: التطوير اإلداري169

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التطوير التنظيمي وإدارة التغيير170

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التطوير الذاتي للشخصية القيادية األكثر سموًا171

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التعامل مع الضغوط وإدارة الوقت وترتيب األولويات وضبط العواطف في العمل172

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21 تطبيقات من الحياة والعمل– التفكير االبتكاري وخلق التنافسية 173

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1مهارات اإلقناع والتأثير الخطاب اللفظي وغير اللفظي : التقنيات القيادية174



5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مهارات التفاوض الفعَّال: التقنيات القيادية175

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التقييم الشامل لألداء باستخدام المداخل الحديثة176

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التمّيز في المعالجة واإلجهاد والتوتر والسيطرة على ضغوط العمل ومضاعفة األداء177

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التمّيز في تنمية مهارات التفويض والتمكين ومسارات السلطة 178

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّالة179

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التميز اإلداري وبناء فرق العمل ووحدات العمل المتميز180

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التميز القيادي واإلبداع اإلداري181

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التميز في اإلدارة الفعالة للوقت 182

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التميز في السياسة االستراتيجية للمؤسسة183

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7التميز في خدمة العمالء 184

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14التنمية اإلدارية في تطوير األداء اإلداري للقطاع الحكومي185

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21التنمية اإلدارية والعمل الجماعي 186

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28التنمية الذاتية لمدير المستقبل187

3,050$اسطنبول أو أنقرة4-Aug8-Aug(NLP)البرمجة الذهنية للنجاح في العمل والحياة : التنمية الذاتية لمديري المستقبل188

4,200$صاللةAug22-Aug-11التوازن األسري واإلداري 189

2,450$صاللةAug22-Aug-18التوازن بين العمل واألسرة190

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25التوازن في العمل والحياة وتنمية إدارة الذات وتحقيق مهارات التأثير واالتصال الفعَّال 191

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1التواصل المبدع واختراق اآلخر 192

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8التواصل الناجح193

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15التوجهات العالمية لتطوير مهارات المدير العصري وتطوير أداء المنظمات194

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22الحكومة االلكترونية195

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1الخدمة فائقة التميز وطرق الرقي بالخدمات الحكومية196

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز فى فن الحوار و قوة االتصال197

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز فى فن الحوار و قوة االتصال198

3,750$دبيOct31-Oct-20السالمة والصحة المهنية199

1,950$البحرينOct31-Oct-27السلوك اإلنساني ومهارات القيادة والتعامل200

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3بناء النظـام والتشغيــل, التصميـم ,التخطيــط :الصيـانــة الكليــة 201

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10الطرق اإلبداعية في حل المشكالت202

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17العولمة في مجاالتها المتعددة203

يNov5-Dec-24الفهرسة واألرشفة اإللكترونية المتقدمة للوثائق والملفات204 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1الفهرسة واألرشفة اليدوية واإللكترونية المتقدمة للوثائق والملفات205

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح206 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15القيادات اإلدارية207

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22القيادة االبتكارية واإلبداعية وإعداد فرق عمل عالية األداء 208

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1القيادة االدارية المتميزة209

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7القيادة االستراتيجية والتفكير برؤى مستقبلية وتحديد األهداف ورسم االستراتيجيات ووضع الخطط210

1,950$البحرينJan17-Jan-13وتطبيقها  القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا المستقبلية وإعداد اتجاهات العمل211

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20القيادة اإلبداعية وفن التعامل مع األزمات اإلدارية212



2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27القيادة اإلدارية المتفوقة213

1,950$البحرينFeb7-Feb-3القيادة اإلدارية والمداخل الحديثة في التطوير اإلداري214

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10(المادة العلمية باالنجليزي)القيادة التنفيذية اإلبداعية في المنظمات الحديثة 215

يFeb21-Feb-17القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي المتمّيز وتحقيق األهداف216 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24القيادة الذاتية وخلق الفرص217

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3القيادة الشبابية218

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10القيادة الظرفية والمهارات السلوكية للمفاوضات219

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17القيادة الفعَّالة في األلفية الثالثة220

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24القيادة المتقدمة واستراتيجيات االتصال الفّعال221

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1القيادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالية االنجاز222

3,050$مدريد أو برشلونةSITUATIONAL LEADERSHIP7-Apr11-Aprالقيادة الموقفية 223

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14القيادة نحو اإلبداع والتمّيز والتجديد في اإلدارة العربية 224

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21(رؤساء أقسام ومشرفين)القيادة واإلشراف اإلداري للعاملين في اإلدارة الوسطى 225

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المدخل المتكامل في إدارة وتنظيم األعمال لمدراء المكاتب226

5,000$لندن أو باريسCMM5-May16-Mayالمدير اإلداري المعتمد  227

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إعداد وتهيئة مديري المستقبل: المدير الدولي وصياغة هندسة التغيير228

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19أدوار مستقبلية لمواجهة المتغيرات العالمية: المدير العربي229

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26 االستخدام الفعَّال للسلطة: المدير العصري بين الساعة والبوصلة230

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المدير الفعال231

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9قيادة نظم االتصال بفعَّالية- المدير المفوه 232

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المهارات المتكاملة: المدير الناجح233

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المراسم واإلتيكيت والبروتوكوالت وفن التعامل مع كبار الشخصيات234

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التحديات واالفاق: المرأة في اإلدارات الحكومية235

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المرأة وصناعة القرار 236

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14 المربع الذهبي إلدارة وقيادة الوقت237

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المرتكزات الفكرية إلدارة المستقبل238

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28المسائل التأديبية والتحقيق اإلداري239

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4المستشار المعتمد في اإلدارة اإلستراتيجية240

4,200$صاللةAug22-Aug-11المنهج اإللكتروني لتطوير اعمال السكرتارية التنفيذية241

2,450$صاللةAug22-Aug-18المنهج الشامل في التميز واإلبداع وتبسيط إجراءات العمل242

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25المهارات االدارية المتقدمة لشؤون الموظفين243

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1المهارات اإلبداعية للقيادات النسائية في ظل منهج الجودة الشاملة244

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8المهارات اإلبداعية واالبتكارية للقادة والمدراء ورؤساء األقسام245

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15المهارات اإلدارية الحديثة246

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22المهارات اإلدارية المتكاملة لضباط وضباط صف األمن العام والجيش247

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1المهارات اإلدارية والسلوكية للمدراء ورؤساء األقسام248

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6المهارات اإلدارية والسلوكية لمديرى المكاتب249

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13المهارات السلوكية والقيادية لإلداريين والمشرفين250



3,750$دبيOct31-Oct-20المهارات القيادية الفعالة  وبناء فرق العمل251

1,950$البحرينOct31-Oct-27المهارات القيادية واإلدارية الحديثة252

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3المهارات المتقدمة في التوجيه والنحفيز وتمكين العاملين253

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10المهارات المتقدمة لكتابة التقارير والرسائل الرسمية254

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17النظام اإلداري الفّعال في مؤسسات التعليم العالي255

يDEMING 24-Nov5-Decالوصول إلى ذروة األداء المتمّيز بتطبيق أفكار 256 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1اليأت ومنهجيات قياس اراء المتهاملين بالخدمات257

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إدارة  وتخطيط القوى العاملة258 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة األداء الكلي للمنظمات والمؤسسات الحكومية 259

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة األزمات والكوارث260

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1إدارة األولويات لتجنب األزمات اإلدارية261

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7إدارة األولويات للمدراء والمشرفين262

1,950$البحرينJan17-Jan-13إدارة التحقيق اإلداري263

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إدارة التعويضات 264

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27إدارة التغيير وتحسين مناخ العمل في المنظمات المعاصرة265

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إدارة التغيير ودبلوماسية اإلدارة266

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إدارة التغيير ومرونة الفكر للتجاوب مع المتغيرات البيئية والسلوك اإلنساني267

يFeb21-Feb-17إدارة الخالفات268 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة العقود واالتفاقيات269

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3مستوى متقدم- نحو إدارة بدون ورق - إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات 270

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إدارة المكتبات وتنمية التقنيات271

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إدارة المناقصات والعقود272

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24إدارة الوقت واألولويات والتعامل مع الضغوطات273

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إدارة الوقت والتخلص من الضغوط274

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إدارة الوقت والذات ضغوط العمل275

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14كيف تدير وقتك بكفاءة وتتمكن من انجاز المزيد من المهام: إدارة الوقت276

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إدارة تقنية المعلومات277

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إدارة شؤون الموظفين مع تطبيقات نظام العمل والعمال االماراتي278

5,000$لندن أو باريس5-May16-May( CRM )إدارة عالقات العمالء279

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إدارة قسم الضيافة في المستشفيات280

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة مراكز الخدمات في المستشفيات الحكومية والخاصة281

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة نظم المعلومات وفق المنهج البريطاني282

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة وأرشفة الوثائق إلكترونيًا283

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة وتنظيم المعلومات والوثائق284

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة وفهرسة وتنظيم الملفات والوثائق285

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إستراتيجيات اإلصالح وعالقته بالجودة الشاملة واألداء المؤسسي286

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إطالق الطاقات واألفكار اإلبداعية في العمل287

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إطالق القدرات الجوهرية لمدراء المكاتب العليا وصقل أساسيات العمل اإلداري288



5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إعادة هندسة إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية الحديثة289

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةRe- Engineering21-Jul1-Augإعادة هندسة بناء المؤسسات 290

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إعداد التقارير وتصميم النماذج باستخدام الحاسب اآللي291

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إعداد الكوادر اإلدارية لدعم المكاتب الفنية للقيادات العليا292

4,200$صاللةAug22-Aug-11إعداد محاضر االجتماعات والفعاليات293

2,450$صاللةAug22-Aug-18إعداد وتأهيل القادة تنمية المهارات األساسية لقادة المستقبل السلوكية والذهنية 294

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء295

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أثر تكنولوجيا المعلومات على النشاط القانوني واإلداري296

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8أخالقيات الوظيفة العامة والعوامل اإلدارية المؤثرة في مخالفتها297

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15 (التفكير السلبي– اإلجهاد – االنشغال الذهني )أدوات التعامل والسيطرة على 298

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أدوات تحويل األفكار إلى خطة عمل299

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أدوات تطبيق وقياس الخطط االستراتيجية300

4,200$الصين وهونج كونجInnovative ways of thinking for Problem solving and Decision making6-Oct17-Octأساليب التفكير االبتكاري في حل المشكالت واتخاذ القرارات 301

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13أهمية التطوير واإلنجاز في العمل الجماعي302

3,750$دبيOct31-Oct-20(اتكيت األعمال )آداب السلوك في مجال األعمال 303

1,950$البحرينOct31-Oct-27آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري304

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3آلية التعامل مع االعتراضات والشكاوى ومهارات عالجها305

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10آلية التعامل مع االعتراضات والشكاوي ومهارات عالجها306

7,500$طوكيو أو هولنداRF17-Nov21-Novآلية نقل البيانات باستخدام 307

يNov5-Dec-24لحل المشكالت بطرق إبداعية (triz)برنامج 308 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1(النموذج االوروبي  )برنامج تطبيقات نموذج الدائرة المتميزة 309

م الشيخ أو الغردقةBSC 8-Dec12-Decبطاقات األداء المتوازن 310 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15بناء روح المبادرة وتطوير االبداع لفرق العمل311

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22بناء وادارة فرق العمل312

(الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة) على تحسين أداء اإلدارة الحكومية DSSتأثير نظم دعم اتخاذ القرار 313 1-Jan5-Jan2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورة

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 (بناء القدرات القيادية)تأهيل المدراء الجدد 314

1,950$البحرينJan17-Jan-13تبسيط اإلجراءات في العمل بمفهوم الحكومة  الذكية315

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل316

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي317

1,950$البحرينFeb7-Feb-3تبسيط إجراءات العمل وتسهيل اإلجراءات318

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10أساليب إدارة التكلفة لترشيد القرارات اإلدارية- تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير األداء االستراتيجي 319

يFeb21-Feb-17تحقيق الريادة والتميز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية320 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24تحليل الشخصية وتنمية المهارات السلوكية321

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تحليل وتصميم وإنشاء نظم المعلومات المساندة لإلدارة322

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تحليل وتقييم الممارسات اإلدارية لألجهزة الحكومية323

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجة17-Mar21-Mar (Ms Excel)تحليل وقياس اإلنتاجية مع تطبيقات عملية باستخدام برنامج 324

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24 في تطوير األعمال NLPتطبيق 325

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة 326

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7 في تطوير اإلدارةFuturologyتطبيقات علم االستشراف 327



7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تطبيقات معايير التفوق الوظيفي  لفئة المشرفيين328

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تطبيقات معايير التفوق الوظيفي للموظف الحكومي المتميز329

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تطبيقات ومعايير القيادة المتميزة330

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5(مختبر قياس القدرات )تطوير القدرات الذهنية 331

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تطوير شؤون الموظفين باستخدم الحاسب االلي في ظل الحكومةااللكترونية332

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تطوير مهارات اإلداريين والمشرفين للتغلب على أعباء العمل والوصول إلى التميز اإلداري 333

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تطوير مهارات المفتشين334

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تطوير نظم العمل في الشؤون اإلدارية335

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تطوير نظم العمل وتنشيط اإلجراءات في العمل336

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تعزيز وتفعيل الشراكة االستراتيجية وفقا لمعايير التميز337

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تفعيل المهارات الذاتية والتقنية وتحسين األداء338

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تقييم أداء الموظف والتعامل مع المرؤوسين األعلى339

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7مستوى أول  - CORTتكنولوجيا التفكير العلمي المنظم باستخدام الكورت 340

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14مستوى متقدم - CORTتكنولوجيا التفكير العلمي المنظم باستخدام الكورت 341

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تكنولوجيا التميز واإلبداع في التطوير والتخطيط اإلداري ومهارات التخطيط المستمر342

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تكنولوجيا التميز واإلبداع ومهارات التغيير والتطوير المستمر343

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تنظيم االجتماعات واللجان وادراة الوقت والتفويض والتنسيق الفعال344

4,200$صاللةAug22-Aug-11تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتفويض والتنسيق الفعَّال 345

2,450$صاللةAug22-Aug-18تنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين346

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تنمية المهارات االدارية والسلوكية للمدراء347

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تنمية المهارات االدارية والفنية لمنسقي الموارد البشرية348

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تنمية المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام والمشرفين349

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تنمية المهارات اإلدارية للمهندسين وللمديرين الفنيين350

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تنمية المهارات اإلدارية والذهنية والسلوكية لمديرى مكاتب اإلدارية العليا351

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للموظف الفعَّال352

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين 353

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تنمية المهارات اإلدارية والقيادية واإلشرافية354

3,750$دبيOct31-Oct-20تنمية مهارات التميز في خدمة العمالء355

1,950$البحرينOct31-Oct-27تنمية مهارات القراءة والكتابة لذوي اإلعاقات السمعية 356

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تنمية مهارات القيادة التنفيذية والموقفية لمواجهة االحتراق اإلداري357

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تنمية مهارات أخصائي تطوير إداري358

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تنمية وتطوير أنظمة العمل359

يNov5-Dec-24جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز360 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1حل المشكالت واتخاذ القرارات361

م الشيخ أو الغردقة8-Dec12-Dec (Mind Mapping)حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام الخرائط الذهنية 362 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15استراتيجيات األعمال: اإلدارة اإللكترونية للمؤسسات الحكومية: حلقة تطبيقية363

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22خصائص المدير الفعَّال والتمييز بين دوره كرئيس ودوره كقائد364

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1دور اإلدارة العليا في صناعة المؤسسة الُمجيدة365



2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة366

1,950$البحرينJan17-Jan-13دور التعليم التقني والمهني في تنمية المجتمع367

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة368

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27دينـاميكيــة االتصـال الفعــال وسيكـولوجيـة لغـــة الجســـد369

1,950$البحرينFeb7-Feb-3سمات الموظف الناجح ومهارات التعامل مع المديرين والزمالء370

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10سيكولوجية صنع القرارات ومهارات التفكير الحيوي في اإلدارة المتقدمة371

يFeb21-Feb-17شهادة خبير في القيادة و اإلدارة372 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24صياغة االستراتيجيات باستخدام منهجية وأدوات بطاقات اإلنجاز المتوازن373

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3صيـاغـة االستـراتيجيـة ووضع األهـداف ورسم السياسات374

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10طرق وأساليب تدعيم المركز التنافسي للمنظمة  375

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17عشرون خطأ قاتال يقع فيها المديرون وكيف تتفاداها؟376

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24أبعاد التطوير وأدوات التطوير: فلسفة التطوير لكل منهاج377

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1فن اتخاذ القرار378

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7فن اتخاذ القرار وحل المشكالت في العمل379

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14فن اعداد وكتابة التقارير االدارية380

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21فن خدمة المراجعين381

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1فنون اإلقناع ومهارات االتصال الفعَّال وبناء فريق العمل382

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5قضايا وإشكاليات تحسين األداء في األجهزة الحكومية383

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12قيادات العمادات والكليات وتحليل عوامل القوة والضعف والفرص والتحديات384

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19قيادة التغيير وصناعة استراتيجيات المستقبل385

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26قيادة الفريق البحثي386

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2كايزن منهج التحسين والتطوير المستمر387

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9كتابة األفكار اإلبداعية388

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16كتابة األفكار والمقترحات الخالقة389

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23كتابة التقارير باللغة العربية واإلنجليزية390

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1كيف تتحكم بقدراتك الذهنية والبدنية والمالية؟391

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7كيف ترى خدمتي392

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14كيف تكّون عالقات فعالة مع رئيسك في العمل393

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21متابعة ورقابة أداء وتنفيذ خطة العمل والمفاهيم األساسية لتنظيم العمل394

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28سر ريادة الشركات الكبرى العالمية: مثلث الريادة395

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مختبر مهارات التمّيز والفعَّالية اإلدارية للمديرة العربية 396

4,200$صاللة11-Aug22-Aug(Benchmarking)مدخل المعايرة 397

2,450$صاللةAug22-Aug-18مستشار تطوير الخدمات المعتمد في القطاع الحكومي والخاص398

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مشروع إدارة غرفة العمليات والتحكم399

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1معايير  تصميم وتحقيق اهداف فريق العمل المتميز400

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8مفهوم وأهمية الهندسة اإلدارية كطريق للتغير والتطوير في القطاع الحكومي401

2,150$عّمان أو بيروتIAO15-Sep19-Sepمقيم استراتيجي معتمد من منظمة 402

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورEFQM22-Sep3-Octمقييم معتمد للنموذج االوروبي 403



2,150$دبي أو أبوظبيFIDIC1-Oct5-Octقواعد / التحكيم / التعاقد / التفاوض / المراسالت - منظومـة المشتريـات 404

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6منهج اإلدارة االستشرافية والفكر االستراتيجي 405

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13منهجيات إعداد الدرسات والبحوث406

3,750$دبيOct31-Oct-20مهارات االتصال407

1,950$البحرينOct31-Oct-27مهارات االتصال اإلداري وبناء فرق العمل وتقييم األداء408

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مهارات االتصال الفعَّال409

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مهارات االتصال الفّعال والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين410

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مهارات االتصال والتعامل مع االخرين411

يNov5-Dec-24مهارات االتصال وفن التعامل مع الجمهور412 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مهارات األتصال والتفاوض المتقدمة413

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8 واالستخدام األمثل للذاكرة وتطوير الذكاءNLPمهارات البرمجة اللغوية العصبية 414 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15مهارات التعامل مع اآلخرين415

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مهارات التغيير416

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1مهارات التفاوض الفعال417

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7في مواجهة االزمات والتمّيز اإلداري مهارات التفاوض418

1,950$البحرينJan17-Jan-13مهارات العرض وااللقاء419

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20مهارات العرض والتقديم الفعال 420

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مهــــــارات إبــــرام العقـــــود واإلتفاقيــــات الدولية421

1,950$البحرينFeb7-Feb-3مهارات إدارة األولويات422

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10(للمهندسين والفنيين )مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية 423

يFeb21-Feb-17نيةورإللكتاسائل رلوكتابة اصياغة رات مها424 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24مهارة إعداد وكتابة التقارير425

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3نظم الرقابة على العمل اإلداري والفني426

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10نظم المعلومات في الشؤون االدارية 427

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17هندسة االبداع واستراتيجيات االعمال االبتكارية وتعزيز الفعالية االدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز االبداع واالبتكار428

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24هندسة القيمة طبقا لمواصفات الجمعية األمريكية لهندسة القيمة429

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1ورشة عمل التحقيق اإلداري430

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7ورشة عمل في أصول وضوابط التحقيق اإلداري431

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14وكالء التغيير والمهارات الالزمة432
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اختبارات قياس الضغط العالي للمعدات الكهربائية 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات األمن والسالمة للشبكات الكهربائية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االستغالل األمثل وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األمن الصناعي الكهربائي4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التركيبات الكهربائية في المباني السكنية والمستشفيات والمصانع6

الكهرباء



2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التمّيز في فحص وصيانة وحدات محطات توليد الطاقة 7

يFeb21-Feb-17الجودة واألمان في نقل القوى الكهربائية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24الصيانة الكهربائية 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الصيانة الميكانيكية والكهربائية المبرمجة10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الصيانة لآلالت والمعدات الكهربائية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الصيانة واإلصالح ألجهزة التبريد والتكييف الهواء12

3,050$أثينا أو فييناSCADA24-Mar28-Marالصيانة والتوقعات الكهربائية باستخدام أنظمة 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إدارة العمليات في محطات القوى الكهربائية ومحطات تنقية وتحلية المياه 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7أنظمة ومرحالت الحماية للمولد الرئيس والمثير 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21 صيانة األجهزة الكهربائية واإلليكترونية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1عمليات التبادل الحراري وأنواع المبادالت الحرارية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5قواطع الدوائر الكهربائية ذات الضغط العالي19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12منع الخسائر في محطات توليد الطاقة الكهربائية 20
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التحاليل الكيميائية في الصناعة1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التحاليل الكيميائية والجرثومية للخضار والفاكهة2

1,950$البحرينJan17-Jan-13الرقابة على أداء المعامل الكيميائية 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20السالمة في المختبرات الكيماوية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الطرق الحديثة لمعالجة المخلفات الصلبة والسائلة 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الفحص الجرثومي للمياه والمياه العادمة واألغذية ومواد التجميل6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10المحاسبة في قطاع البتروكيمياويات7

يFeb21-Feb-17المختبر الكيميائي العمليات واألجهزة واألدوات والجودة والسالمة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المعالجة الكيميائية للمياه9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إعداد الفنيين الكيميائيين للمختبرات الصناعية 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تأهيل مهندسي الكيمياء11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تطبيقات المواد المرجعية في التحاليل الكيميائية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24حساب االرتياب في التحاليل الكيميائية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1دور وتأثيرات األحوال الجوية على اإلشعاعات واألجهزة الحديثة في التعامل معها 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7مخاطر المواد الكيميائية وأساليب الوقاية منها15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14معامل التحاليل الكيماوية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21مهارات التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وطرق الوقاية منها17
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1كيف تستقطب أفضل البائعين وتحتفظ بهم لسنين: استثمر في المبيعات1

الكيمياء

المبيعات



2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات البيع التنافسي2

1,950$البحرينJan17-Jan-13أفكار وأساليب ومهارات أفضل البائعين: استراتيجيات البيع المتقدمة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استراتيجيات البيع واختراق األسواق4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27استراتيجيات التفاوض البيعي5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات التوزيع ومنافذ البيع6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استراتيجيات تطوير إدارة المبيعات 7

يFeb21-Feb-17استراتيجيات تنشيط المبيعات8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االستراتيجيات العالمية للتسويق الدولي والمبيعات9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3اإلجراءات المكتبية في البيع10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلدارة الفعَّالة لرجال البيع11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلدارة الفعَّالة لعمليات البيع باألجل والتحصيل الفعَّال12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلدارة الفعَّالة للمبيعات خطوة بخطوة 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1اإلدارة الفعَّالة والجوانب التنظيمية للقوى البيعية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األساليب اإلحصائية في مجال المبيعات15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب الحديث في إعداد الخطط التسويقية وزيادة المبيعات16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األساليب الحديثة لتنمية المهارات البيعية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األسرار العشرة لتنمية مهارات التفاوض البيعي 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األسرار العشرة للبائع المحترف19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12األسس الحديثة للتنبؤ بالمبيعات20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19البائع المحترف21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26البائع المحترف وأساليب المحافظة على العمالء22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2البائع المحترف وفن البيع وإجراء المقابالت البيعية الفعَّالة 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9البيع اإللكتروني24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16البيع السحري25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23البيع الفعَّال وإبرام التعاقدات البيعية الناجحة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناCross Selling1-Jul12-Julالبيع المتقاطع 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7البيع ألهل القمة28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14 خطوات6البيع للمؤسسات في 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21التخطيط االستراتيجي إلدارة المبيعات والتسويق30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28التخطيط االستراتيجي إلعداد خطط المبيعات والتسويق31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4الترويج وتنشيط المبيعات32

4,200$صاللةAug22-Aug-11التطبيقات الحديثة في تطوير المهارات البيعية لمندوبي التجزئة33

2,450$صاللةAug22-Aug-18التنبؤ بالمبيعات وتحقيق األهداف34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25السيادة في المبيعات    35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1الصفقات الناجحة عبر الهاتف36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعَّالة لرجال البيع 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15قيادة فرق البيع: المهارات االحترافية لمدير المبيعات الناجح38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22المهارات اإلبداعية للبائع المحترف39



2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1المهارات اإلشرافية لمشرفي المبيعات40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6المهارات البيعية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13المهارات البيعية المهنية42

3,750$دبيOct31-Oct-20المهارات الالزمة إلقفال عملية البيع43

1,950$البحرينPublisher 200727-Oct31-Octالمهارات المتقدمة في إدارة المبيعات والملفات عبر اإلنترنت وعرضها 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3النجاح في المبيعات45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إتقان مهارات وفنون البيع46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة األداء البيعي لمديري المبيعات47

يNov5-Dec-24إدارة العالقة مع العميل وفن البيع الشخصي48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إدارة المبيعات49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إدارة فرق البيع من أجل تحقيق نتائج فعَّالة 50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15االنتقال من عملية البيع إلى إدارة فريق العمل: إدارة قوة المبيعات51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة وتخطيط المقابالت البيعية52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1إدارة وتصميم عمليات البيع53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7إعادة تشكيل فريق البيع54

1,950$البحرينJan17-Jan-13إعداد خطط البيع الفعَّال في شركات االتصال55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إعداد رجل البيع المحترف56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27إعداد مديري المبيعات57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إعداد وتأهيل مندوب المبيعات الناجح58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10أدوات البيع االبتكاري 59

يFeb21-Feb-17البائع االبتكاري= القوة الدافعة الخيال الصخب الفكر العلمي البناء : أدوات البيع االبتكاري60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24أدوات وأساليب تقييم أداء رجال البيع61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3أدوات وآليات تنشيط المبيعات62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10أساسيات البيع في شركات االتصال المحمول63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17أساليب زيادة وتنشيط المبيعات64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24كيف تتحكم بقدراتك الذهنية والبدنية والمالية؟: أسرار البيع بالتليفون65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1أسرار البيع بالهاتف66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7أسرار إنهاء عملية البيع بنجاح67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14أسس وأدوات التنبؤ بالمبيعات68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21أنظمة وإجراءات عمل محاسب المبيعات69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تجهيز وعرض المنتج70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5دور نظرية الطلب في دراسة المبيعات: تحليل المبيعات71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تخطيط وإدارة اللقاءات البيعية في عرض المشاريع والخدمات72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تدريب مشرفي المبيعات 73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26ترويج المبيعات وعرض المنتجات74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2ترويج وعرض المبيعات75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تطبيقات في تكنولوجيا المبيعات76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تطوير المهارات األساسية لمندوب المبيعات 77



5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تقنيات إقفال العملية البيعية78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1أساسي- تنمية المهارات البيعية لرجال البيع 79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7مستوى متقدم - تنمية المهارات البيعية لرجال البيع 80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تنمية المهارات المهنية والسلوكية لمدير المبيعات الناجح 81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تنمية مهارات البائع المحترف والتفوق على المنافسين 82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تنمية مهارات البيع لمندوبي المبيعات والمعارض83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تنمية مهارات التفاوض البيعي84

4,200$صاللةAug22-Aug-11تنمية مهارات تخطيط وتنفيذ المقابالت البيعية85

2,450$صاللةAug22-Aug-18خطط تنشيط المبيعات وتحقيق األهداف البيعية86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25خمس وعشرون استراتيجية للبيع تزيد مبيعات منظمتك فورًا87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1دور بحوث السوق في رفع الطلب وزيادة المبيعات88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8طرق وأساليب البيع المتقدمة89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15طرق وأساليب التنبؤ بالمبيعات وإعداد الخطط التسويقية 90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22عميل مدى الحياة 91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1فن المبيعات92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6فن ومهارة إدارة فريق البيع المحترف وصناعة النجاح93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13قيادة نمو المبيعات في بيئة تنافسية94

3,750$دبيOct31-Oct-20قيادة وإدارة فرق المبيعات عالية األداء 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27كيف تختار أفضل البائعين باستخدام الملكات الخمس األساسية للباعة المتمّيزين96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3كيف تصبح رجل مبيعات محترف؟97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10كيف تضاعف مبيعاتك من خالل تقديم خدمة متمّيزة لعمالئك98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17كيف تقود فريق البيع بنجاح99

يNov5-Dec-24محترفي المبيعات100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1المهارات السلوكية والمهنية: مدير المبيعات الفعَّال101

م الشيخ أو الغردقةILM8-Dec12-Decمدير المبيعات المعتمد 102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15مراحل العملية البيعية103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مفاتيح البيع الناجح وتكنولوجيا المبيعات104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1مهارات االتصال واإلقناع والتأثير لرجال البيع105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7مهارات االحتراف في العناية بالعمالء وزيادة المبيعات 106

1,950$البحرينJan17-Jan-13القضاء على األخطاء القاتلة للبائع المتمّيز: مهارات البيع االبتكاري107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20مهارات البيع والتعامل مع العمالء108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مستوى متقدم- مهارات البيع والتعامل مع العمالء 109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إعداد منسوبي المبيعات: مهارات البيع وفن تقديم العروض البيعية110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10مهارات التعامل مع ضريبة المبيعات بمراحلها الثالث111

يFeb21-Feb-17مهارات التفاوض وإتمام التعاقد112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24مهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية 113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3 مهارات التنسيق وفن البيع الحديث114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10مهارات العرض والتقديم في البيع115



2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17مهارات إعداد وإجراء المقابالت البيعية 116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24مهارات إعداد وعرض تقارير المبيعات117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مهارات رجال البيع والعناية بالعمالء118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7مهارات مدير البيع المحترف119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14هندسة وإدارة فن البيع وتطوير األداء البيعي 120

49

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1االتجاهات الحديثة في إدارة المصادر التراثية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التأهيل واإلدارة لمواقع التراث واآلثار2

1,950$البحرينJan17-Jan-13إدارة المتاحف التاريخية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إدارة عمليات التأمين ومواجهة المخاطر بالمتاحف والمواقع األثرية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27إعداد أمناء أقسام العمالت للمتاحف والمعارض التاريخية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3تحليل وتقويم المباني القديمة واألثرية وطرق ترميمها 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10تحليل وتقويم المنشآت والمباني األثرية القديمة وطرق ترميمها7

يFeb21-Feb-17طرق ووسائل حماية وإعادة تأهيل المباني األثرية المعرضة ألخطار الحريق8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24طرق ووسائل حماية وإعادة تأهيل المباني األثرية المعرضة لألخطار9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3المفاوضات وتحليل اآلثار: منظمة التجارة العالمية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10مهارات العرض المتحفي لآلثار والمقتنيات11

50

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اتجاهات جديدة في المحاسبة اإلدارية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام الموازنات التشغيلية والمالية في إعداد الموازنات الحكومية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في رفع كفاءة المحاسب الحكومي3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20 في تطوير أداء المحاسب اإلداريMs Excelاستخدام برنامج 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27 في تطوير أداء المحاسب اإلداريMs Excelاستخدام برنامج 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات إدارة التكلفة6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استراتيجيات إعداد الموازنات الحكومية7

يFeb21-Feb-17استراتيجيات إعداد الموازنات ذات األبعاد األربعة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24استراتيجيات تطوير كفاءة المحاسبين9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3استراتيجيات تعظيم الربح وخفض التكلفة بين المنهج الياباني والمنهج األمريكي تطبيقا على البيئة العربية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10استراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17استراتيجية التحول نحو تطبيق موازنة البرامج واألداء12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24االتجاهات الحديثة في إعداد الميزانيات والحسابات الختامية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1االتجاهات الحديثة في تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7االستراتيجيات المتقدمة لتطوير األداء المهني للمحاسبين والمدققين وفق المعايير الدولية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14االستراتيجيات المتقدمة لتطوير المهارات واألداء المهني للمحاسبين والمدققين وفقا للمعايير الدولية16

المتاحف واآلثار

المحاسبة



5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21االستراتيجيات المتقدمة لتطوير كفاءة المحاسبين والمدققين وفقا للمعايير الدولية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1االستراتيجية الحديثة في تقليل التكاليف والنفقات الحكومية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5(2)االستعداد لتنفيذ متطلبات بازل 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12االندماج والملكية وإعادة الهيكلة برؤية مالية ومحاسبية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19األمالك– االندماجات واالستحواذات 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26اإلدارة الفعَّالة لألقسام المحاسبية وتخطيط الربحية والتدفقات النقدية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2اإلدارة المالية المتقدمة23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9اإلدارة المالية وإعداد قوائم الميزانية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16اإلدارة المتقدمة للمعالجة المحاسبية في القطاع الحكومي 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23اإلدارة المحاسبية لغير المحاسبين26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1اإلدارة النقدية وتنمية المهارات ألمناء الصندوق27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7اإلعداد والتأهيل المتحان المجمع العربي للمحاسبين القانونيين28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14اإلفصاح والعرض المحاسبي وفق متطلبات األسواق المالية والمعايير الدولية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21اإلقفال السريع ومهارات إعداد واستخدام التقارير الدورية والختامية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4األدوات المحاسبية واإلدارية الحديثة وبحوث العمليات واإلحصاء في إعداد الموازنات الحكومية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11األساليب الحديثة في التكاليف33

2,450$صاللةAug22-Aug-18األساليب الحديثة في التكاليف34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25األساليب الحديثة في الجرد35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1األساليب الحديثة في ضبط ورقابة التكاليف36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8األساليب الحديثة في محاسبة الرواتب واألجور37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15األساليب الحديثة لتطوير كفاءة المحاسبين إلعداد الموازنات والخطط المالية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22األساليب الحديثة لحسابات القطاع العام والمنشأة الحكومية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1األساليب الحديثة لقياس الربحية وتحليل التكلفة وإعداد التقارير المالية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6األساليب الحديثة للتنبؤ باإليرادات41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13البرنامج المتكامل لتطوير األداء وخفض التكلفة42

3,750$دبيOct31-Oct-20البرنامج المتكامل للتطبيقات المحاسبية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27البرنامج المتكامل للتطبيقات المحاسبية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3التحديات التي تواجه المحاسبين في بيئة األعمال اإللكترونية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10التحكم في نظم التكاليف المستهدفة وأدوات التكاليف الحديثة 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17التحليل االستراتيجي للتقارير المالية وفق معايير المحاسبة الدولية47

يNov5-Dec-24التحليل المالي 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1التحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8التحول من النظام المحاسبي النقدي إلى نظام االستحقاق50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15التحول من النظام النقدي إلى نظام االستحقاق في القطاع الحكومي51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22التخطيط المالي باستخدام الحاسب اإللكتروني52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التدقيق والمراجعة الداخلية في المؤسسات المالية والمصرفية 53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7في دفاتر الوحدات الحكومية المحاسبي  التسجيل54



1,950$البحرينJan17-Jan-13التسويات الجردية واألخطاء المحاسبية ومعالجتها55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27التطبيقات المحاسبية الحديث وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي57

1,950$البحرين3-Feb7-Feb(ABC)التكاليف المستندة على األنشطة 58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التوجهات الحديثة في إعداد وكتابة التقارير المالية 59

يFeb21-Feb-17الجوانب القانونية والمحاسبية في عقود التأجير التمويلي60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24العمليات المحاسبية ألمين الصندوق61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3القراءة النقدية للقوائم المالية طبقا للمعايير الدولية62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10القوائم المالية الموحدة في الشركات القابضة والتابعة 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17القوائم والتقارير المالية في ظل عصر تطوير تكنولوجيا المعلومات64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24القيمة مقابل التكلفة65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1القيود المحاسبية للعمليات والتدقيق على عمليات الصرف والتحصيل 66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7المبادئ األساسية لمحاسبة التكاليف67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياStrategic Managerial Accounting14-Apr25-Aprالمحاسبة اإلدارية االستراتيجية 68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ودورها في دعم الميزة التنافسية للشركات69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المحاسبة اإلدارية الحديثة70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5المحاسبة اإلدارية المتقدمة وخفض التكاليف في المصارف والمؤسسات المالية71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية والموازنات- المحاسبة الحكومية 72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المحاسبة الحكومية اإللكترونية73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية مع التطبيق باستخدام الحاسب اآللي : المحاسبة الحكومية وهيكلة النظام المحاسبي74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المحاسبة المالية لغير المحاسبين75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المحاسبة المالية للشركات وقواعد استخراج وتحليل النتائج76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المحاسبة المالية للشركات وقواعد استخراج وتحليل النتائج77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المحاسبة المالية للمديرين78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1المحاسبة المالية للمديرين التنفيذيين79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المحاسبة المالية واإلدارية الحديثة 80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14 المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنيات خفض كلفة التخزين81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المحاسبة والتخطيط المالي المتقدم وإعداد القوائم والموازنات المالية82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28المحاسبة ومهارات قراءة القوائم المالية لغير المحاسبين والماليين83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4المدخل الحديث في تقنيات إعداد الموازنات مع استخدام الحاسوب84

4,200$صاللةAug22-Aug-11المستجدات والمتغيرات في المعايير المحاسبية الدولية85

2,450$صاللةAug22-Aug-18المشاكل المحاسبية في القطاع الحكومي86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25المعالجة المحاسبية للعمليات المالية لغير الماليين 87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1المعالجة المحاسيبة للنفقات في المؤسسات الحكومية88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8 المعاملة المحاسبية والضريبية لنشاط البيع بالتقسيط89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22المعايير المحاسبية الدولية والتعديالت عليها91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية من منظور دولي92



4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6الموازنات التخطيطية ومحاسبة التكاليف93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13(الرقابة- التنفيذ - اإلعداد )الموازنات الحكومية 94

3,750$دبيOct31-Oct-20الموازنات الحكومية وصوال للحسابات الختامية95

1,950$البحرينOct31-Oct-27الميزانية العامة للدولة96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة97

2,450$بومباي أو نيودلهيMs Access 200010-Nov14-Novالنظم المحاسبية باستخدام برنامج 98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17النظم المحاسبية في المنظمات التطوعية99

ي24-Nov5-Dec (NGO)النظم المحاسبية في المنظمات غير الهادفة للربح 100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1 النظم المحاسبية والتحليل المالي101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8 التكاليف المحاسبية كخريطة لألداء والربحية: إدارة التكاليف102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة الخدمات اإلدارية والمالية103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة الموازنات التقديرية104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1األصول والمطلوبات والخصوم: إدارة الموجودات105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7إعادة هيكلة القطاع الحكومي في إطار الفكر اإلداري والمحاسبي والقانوني المعاصر106

1,950$البحرينJan17-Jan-13إعداد القوائم المالية والمحاسبة عن االستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومتطلبات البورصــة107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إعداد قوائم التدفقات النقدية باستخدام الحاسب اآللي108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27إعداد موازنة البرامج واألداء109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10 وإدارة التدفقات النقدية- أزمة السيولة 111

يFeb21-Feb-17أساسيات التمويل واالستثمار 112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24أساسيات العمل المحاسبي وإمساك الدفاتر 113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3أساليب الحديثة لتطوير كفاءة المحاسبين إلعداد الموازنات والخطط المالية114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10أساليب تطوير النظام المحاسبي الحكومي ونماذج مكافحة الفساد المالي115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17آليات التحول من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج واألداء116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24 في المحاسبة الحكوميةBSCبطاقات األداء المتوازن 117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تأهيل المحاسبين في المحاسبة الحكومية118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تثقيف العاملين في اإلجراءات المطلوبة لتطبيق قانون المحاسبة119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المحاسبة المتقدمة وإعداد الموازنات: تخطيط وتحليل القوائم المالية120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تخطيط ورقابة التكاليف121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تدريب المحاسب حديث التخرج على المختبر الدفتري والكمبيوتر122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تدعيم دور المحاسب والمدقق الداخلي في إدارة األزمات المالية 123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تسعير تكاليف الخدمات في القطاع الحكومي124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تصفية الشركات125

7,500$كندا أو أمريكاMS Access 26-May6-Jun 2003تصميم النظم المحاسبية باستخدام برنامج 126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تصميم نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة 127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تصميم وإعادة بناء نظم التكاليف باستخدام الحاسب اآللي 128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تطبيقات المحاسبة اإللكترونية باستخدام الحاسب اآللي129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تطوير نظم التكاليف والرقابة عليها باستخدام الحاسب اآللي130



5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تطوير نظم المحاسبة عن التكاليف131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع الحكومي132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تعديالت النظام المحاسبي الموحد133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةBSC21-Jul1-Augتقييم األداء باستخدام القياس المتوازن 134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تقييم األداء باستخدام الموازنات 135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مستوى متقدم- تقييم األداء باستخدام الموازنات 136

4,200$صاللةAug22-Aug-11تقييم األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن137

2,450$صاللةAug22-Aug-18تقييم أداء محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار 138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تكاليف األنشطة كأداة فعَّالة لترشيد القرارات اإلدارية الحديثة في ظل تطورات البيئة الصناعية139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تنظيم مبادئ وأساليب المحاسبة الحكومية وإعداد الموازنات 140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تنمية المهارات المحاسبية إلكترونيًا141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تنمية مهارات إعداد واستخدام الموازنات التخطيطية اعتمادا على مفهوم البرامج واألداء لتفعيل الرقابة وتقييم األداء المالي للمنظمات142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تنمية مهارات مسؤولي الشؤون المالية143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1حساب الكميات والتكاليف144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6حساب تكلفة الخدمات في القطاع الحكومي145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13النتائج - المناقشات - البرنامج : حسابات الحكومة146

3,750$دبيACCPAC Advantage 50 20-Oct31-Octحسابات القبض باستخدام برنامج 147

1,950$البحرينACCPAC Advantage 5027-Oct31-Octحسابات المدفوعات باستخدام برنامج 148

2,450$كولومبو أو دكاACCPAC Plus 613-Nov7-Novحسابات المدفوعات باستخدام برنامج 149

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10دور محاسبة التكاليف في رفع كفاءة المحاسب الحكومي150

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17دور مؤسسات الموازنة في اإلدارة المالية العامة151

يNov5-Dec-24رفع أداء المحاسب والمراقب المالي152 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1رفع كفاءة المحاسب الحكومي ألغراض إعداد الموازنات153

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8عناصر العرض واإلفصاح للشركات154 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15عولمة مهنة المحاسبة وتطوير مهام القياس واإلفصاح155

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22في دفاتر الوحدات الحكومية  المحاسبي  فن التسجيل156

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1فن إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد 157

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7قراءة وتحليل القوائم المالية والميزانيات لغير الماليين158

1,950$البحرينJan17-Jan-13(السند ألمر– الكمبيالة – الشيك )قضايا األوراق التجارية 159

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20قياس وتحسين اإلنتاجية لخفض التكلفة160

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27محاسبة التكاليف 161

1,950$البحرينFeb7-Feb-3مستوى متقدم– محاسبة التكاليف 162

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10محاسبة التكاليف لغير المحاسبين163

يFeb21-Feb-17محاسبة التكاليف للمدراء غير الماليين164 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24محاسبة التكاليف واإلدارة على أساس األنشطة165

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3محاسبة المشروعات وعالقتها بالموازنات التخطيطية166

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10محاسبة الموجودات ومحاسبة االندثارات في النظام المحاسبي الحكومي167

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17محاسبة تكاليف النشاط168

http://www.acctegypt.com/program.aspx?ID=495


3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24محاسبة وتحليل التكاليف الحكومية للتخطيط والرقابة169

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مستجدات العمل المحاسبي عن تكلفة وربحية عقود المقاوالت وأعمال التشييد والبناء 170

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7مستجدات دعم كفاءة المحاسب والمراقب المالي171

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14مسك الدفاتر والمحاسبة في الهيئات الحكومية172

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21معالجة تعثر العمالء والقراءة النقدية للقوائم المالية173

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1معايير المحاسبة الحكومية الدولية للقطاع الحكومي174

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5معايير المحاسبة الحكومية الدولية وإعداد التقارير المالية175

5,000$الشيك وهنغارياIFRS12-May23-May والمعايير الدولية لإلبالغ والتقرير IASمعايير المحاسبة الدولية 176

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19 في التقارير المالية المحاسبية Excelمهارات استخدام دوال برنامج 177

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26مهارات التخطيط وإعداد الخطط المالية للوحدات الحكومية178

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تجربة دبي- مهارات المحاسبة في الحكومة اإللكترونية 179

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9مواجهة مشكالت السيولة والعسر المالي في المؤسسات180

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16عرض شامل للتجربة الماليزية : موازنة البرامج واألداء181

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23مؤتمر االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي في األجهزة والدوائر الحكومية182

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1احد المتطلبات األساسية لموازنة البرامج واألداء: مؤشرات األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية183

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجABC – Activity Based Costing7-Jul11-Julنظام ال 184

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14نظام المحاسبة عن االستحقاق والموجودات والرواتب في الدوائر الحكومية185

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21نظم المعلومات المحاسبية الدولية186

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28نظم المعلومات المحاسبية باستخدام الحاسب وخرائط التدقيق187

3,050$اسطنبول أو أنقرةABC4-Aug8-Augنظم محاسبة ومراقبة التكاليف على أساس األنشطة 188

51

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اتجاهات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام األدوات اإلحصائية في أعمال التدقيق2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استخدام األساليب الكمية في التخطيط والرقابة المالية بالوحدات الحكومية3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استخدام أدوات اإلحصائية في أعمال التدقيق والمراجعة 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتجاهات الحديثة في التدقيق5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االتجاهات الحديثة في التدقيق المالي واإلداري6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة المالية7

يFeb21-Feb-17االتجاهات الحديثة في الرقابة الداخلية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االتجاهات الحديثة في المراجعة وفحص الحسابات9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3متقدم- االتجاهات الحديثة في المراجعة وفحص الحسابات 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات المحاسبين والمراجعين الداخليين11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17االتجاهات المعاصرة في التدقيق والرقابة في ظل معايير المراجعة الدولية12

3,050$أثينا أو فييناCOSO24-Mar28-Marاالتجاهات المعاصرة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1االحتراف في إعداد المراجع والمدقق الداخلي الكفيء في الوحدات الحكومية 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية باستخدام الحاسب اآللي15

(التدقيق )المراجعة 



7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة في الوحدات الحكومية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21(المستوى األساسي)األساليب الحديثة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1(المستوى المتقدم)األساليب الحديثة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األساليب الفنية للمراجعة الداخلية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12األساليب والتقنيات الحديثة في التدقيق والمراجعة باستخدام الحاسب اآللي20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19األنظمة الحديثة في التدقيق والرقابة الداخلية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26األنظمة المتكاملة للمتابعة والرقابة الداخلية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2البراعة في األداء والتفتيش اإلداري وأعمال الرقابة والمتابعة23

5,000$السويد والنرويجCIA9-Jun20-Junالبرنامج التأهيلي لشهادة مدقق داخلي معتمد 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التخطيط المالي والرقابة وتقييم األداء في المنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التخطيط والرقابة والتقييم المالي وإعداد الدراسات المالية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التدقيق الداخلي القائم على قياس المخاطر27

(تدقيق الشركات الصناعية- تدقيق المصارف والمؤسسات المالية - تدقيق الشركات )التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات 28 7-Jul11-Jul3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرج

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-900000014التدقيق الداخلي لنظام األيزو 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21التدقيق الداخلي والرقابة المالية للمنشآت الحكومية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةCOSO28-Jul1-Augالتدقيق والضبط المالي تحت مظلة 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4التدقيق والمراجعة في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات المحاسبية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11التدقيق والمراقبة المالية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18التفتيش والرقابة وإعداد التقارير الفعَّالة34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25التفتيش والمتابعة في الفحص والتدقيق للعمليات المالية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1التقنيات اإللكترونية للمراجعة والتدقيق36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8التقنيات الحديثة في التدقيق والرقابة المالية من منظور األنظمة اآللية 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15التكاليف المعيارية كأداة تخطيط ورقابة38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22التكاليف المعيارية ودورها كأداة في التخطيط والرقابة المالية 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1التمّيز في عمل المراجعة والتقييم والتفتيش الدوري للمنشأة40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6الجوانب التطبيقية في المعايير المحاسبية الدولية واألمريكية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13الرقابة االستراتيجية في أعمال الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي42

3,750$دبيOct31-Oct-20الرقابة اإلدارية في المنظمات الحكومية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27الرقابة اإلدارية والمالية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3األدوات واألساليب: الرقابة اإلدارية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10الرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17الرقابة الشاملة على النقد والخزائن والمتحصالت النقدية47

يNov5-Dec-24الرقابة الشاملة على النقد والخزائن والمدفوعات والمتحصالت النقدية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1الرقابة الشاملة على النقدية والخزائن ماليا وأمنيًا49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8الرقابة الفعَّالة على المدفوعات والمقبوضات50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15الرقابة المالية الحديثة والمحاسبة الحكومية من منظور مالي وقانوني 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22الرقابة المالية العليا52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية53



2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7الرقابة المالية في الوحدات الحكومية طبقا للمعايير الدولية54

1,950$البحرينJan17-Jan-13الرقابة المالية والتدقيق الداخلي 55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الرقابة المالية والشرعية في المصارف والمؤسسات المالية واإلسالمية56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الرقابة المالية والمحاسبة الحكومية من منظور مالي وقانوني57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الرقابة المالية وتقويم أداء التنظيمات الحكومية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10الرقابة على تشغيل البيانات المحاسبية وتدفقها بين اإلدارة المالية والحاسوب59

يFeb21-Feb-17المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية والموازنات وتطبيقها باستخدام الحاسب اآللي60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية وإعداد الميزانيات 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3المخاطر والرقابة في أعمال التدقيق الداخلي والخارجي62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الداخلي الفعَّال (المدقق)المراجع 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةOHSAS 18001-199917-Mar21-Marالمراجعة الداخلية على نظام السالمة والصحة المهنية 64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1المراجعة الداخلية والتدقيق في المؤسسات المالية66

3,050$مدريد أو برشلونةCPA7-Apr11-Aprالمراجعة والرقابة الداخلية من وجهة نظر المراجع الخارجي وفقا لـ 67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المراجعة والرقابة المالية باستخدام الحاسب اآللي68

5,000$سنغافورة أو لندنoxley21-Apr2-Mayالمراجعة وخدمات التأكد بعد صدور قانون 69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي باستخدام الحاسب اآللي70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12المعايير الدولية في التدقيق والرقابة المالية72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المنهج المتكامل في التدقيق الخارجي73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المنهج المتكامل في التدقيق الداخلي74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المهارات السلوكية للتعامل الفعَّال مع المراجعين75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المهارات المتخصصة في التدقيق والتفتيش المالي واإلداري76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المهارات المتقدمة للمدققين77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المهارات المتكاملة في الرقابة والمراجعة المالية78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1الموازنات التقديرية كأداة للتخطيط والتنبؤ والتدقيق79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7اإلعداد والتنفيذ والرقابة: الموازنات الحكومية80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية على الموازنات وتقيم األداء في ظل التشغيل اإللكتروني81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21 النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم األداء82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28النظم المحاسبية المتقدمة والرقابة الداخلية لكشف االحتيال المالي83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة الجودة في التدقيق الداخلي84

4,200$صاللةAug22-Aug-11إعداد التقارير والمراقبة والمراجعة والتخطيط المالي 85

2,450$صاللةAug22-Aug-18إعداد المراجعين الداخليين لنظم إدارة الجودة والبيئة 86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إعداد الموازنات ومراقبة التكلفة الفعالة87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إعداد تقارير التدقيق الداخلي88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةIRCA 8-Sep19-Sepإعداد مدقق أول 89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إعداد مدقق داخلي لمواصفة األيزو 90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22 9000إعداد مدققين داخليين في المواصفات العالمية أيزو 91



2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أدوات القياس المحاسبي والمراجعة الدولية 92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6أدوار المحاسبين ومراقبي الحسابات في قرارات اإلدارة وتنمية الموارد93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13أسس المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء94

3,750$دبيOct31-Oct-20متقدم - أسس المراجعة المالية والداخلية 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27أسس ومعايير المراجعة الداخلية96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3آليات الرقابة الحديثة وتقييم األداء 97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تأهيل المراجعين الداخليين إلدارة الجودة98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17 للرقابة الداخلية في القطاع الحكوميINTOSAIتطبيق معايير االنتوساي 99

يNov5-Dec-24تطبيقات المعايير المحاسبية المهنية 100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تطوير مهارات المحاسبين ومراقبي الحسابات في قرارات اإلدارة وتنمية الموارد المالية101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تقرير المخاطر والرقابة الداخلية في أعمال التدفق الداخلي والخارجي 102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تقرير مراجع الحسابات في ضوء معايير المراجعة الدولية103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تقنيات الرقابة 104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 تقنيات تحليل التكاليف للرقابة واتخاذ القرارات105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7تكنولوجيا المعلومات وأثرها على تطوير معايير مهنة المحاسبة والمراجعة 106

1,950$البحرينJan17-Jan-13تنمية مهارات مدققي الحسابات في ضوء المعايير الدولية للمراجعة 107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20متقدم - تنمية وتطوير مهارات المراجع الداخلي 108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27دراسة وتطوير منظومة التدقيق الداخلي109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3دعم وتطوير أداء المحاسب والمدقق الداخلي في إدارة األزمات المالية 110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10دور الرقابة المالية الداخلية في المؤسسات الحكومية111

يFeb21-Feb-17رفع كفاءة المدقق الداخلي في الوحدات الحكومية112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24رفع كفاءة مراجع جودة داخلي 113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3رقابة الموازنات الحكومية باستخدام الحاسب اآللي114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةCertified Internal Auditor (CIA)17-Mar21-Marشهادة مدقق داخلي معتمد 116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24ضبط ورقابة التكاليف117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1عناصر وخطوات الرقابة اإلدارية118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7فعَّالية المراجعة الداخلية وضبط األداء المالي 119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14فنون إدارة التحقيق اإلداري120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21كيف تكون مدققا متمّيزا 121

5,000$باريس أو جنيفCIA 1-May12-Mayمدقق داخلي معتمد 122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مراجعة الحساب الختامي وتدقيق الحسابات123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مراجعة الحساب الختامي وتدقيق الحسابات في الوحدات الحكومية124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19مسؤوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئة125

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26مسؤوليات ومهام التدقيق الداخلي126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2 للرقابة الداخلية في القطاع الحكوميINTOSAIمعايير االنتوساي 127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9معايير المحاسبة الدولية والتحليل المالي والمحاسبة ألغراض مراجعة وفحص البيانات المالية128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16معايير المحاسبة والمراجعة الدولية والمحلية129



5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23 الدولية والتعديالت الحديثة عليها (التدقيق)معايير المراجعة 130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1الدولية وتعديالتها  (التدقيق)معايير المراجعة 131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7معايير المراجعة الدولية132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14معايير المراجعة الدولية والتعديالت الحديثة عليها133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21معايير المراجعة الدولية وتطبيقاتها العملية134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28اإلطار النظري والتطبيقات العملية: معايير المراجعة الدولية135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مهارات قياس ورقابة التكلفة 136

4,200$صاللةAug22-Aug-11ندوة التدقيق المالي اإللكتروني137

2,450$صاللةAug22-Aug-18نظام المعلومات ووظائف التخطيط والرقابة138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25نظم التدقيق والضبط الداخلي139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1نظم التدقيق والضبط الداخلي وإعداد الموازنات140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةAICPA8-Sep19-Sepنظم الرقابة الداخلية طبقًا للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15نظم الرقابة المالية والداخلية وتقييم األداء المالي للمؤسسات142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22نظم الرقابة المالية والمراجعة الداخلية 143

2,150$دبي أو أبوظبيAICPA1-Oct5-Octنظم الرقابة المحاسبية تطبيقا للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونين 144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6نظم المراجعة والرقابة الداخلية145
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام األجهزة والتقنيات الحديثة لتدعيم نظم وحركة المرور1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13تحقيق الحوادث وتحليل أسبابها: استقصاء الحوادث3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األمن العام4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اآلثار االقتصادية لحوادث المرور5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التطوير المهني إلعداد وإدارة التمارين القتالية 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التقنيات المتقدمة في الوقاية من الحرائق في المنشأة السكنية 7

يFeb21-Feb-17الحلول العلمية للمشاكل المرورية8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24الخبرة العالمية في تنفيذ األنظمة المرورية وهندسة المرور والسالمة المرورية 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الخدمة االجتماعية في مجال القوات المسلحة10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الخطوط والعالقات واألسهم والرسوم المرورية على سطح الطريق11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الدور األمني للشرطة في مواجهة المشكالت االجتماعية 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24السالمة واألمان والوقاية من الحرائق13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1العالقة التبادلية بين التأمين والمخالفات المرورية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7المحررين العسكريين15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المعايير والمقاييس الدولية ألخصائي الحريق والسالمة 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21 ألخصائي الحريق والسالمة والحماية ومنع الخسائرNFPAالمعايير والمقاييس العالمية 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1 ألخصائي السالمة وتجنب الخسائر والحماية من الحرائقOSHAالمعايير والمقاييس العالمية 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5المكاتبات والمراسالت العسكرية وواجبات االركان الصغرى19

المرور والجيش والشرطة والدفاع المدني



5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12المهارات السلوكية لقائدي المركبات20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المهارات الفنية واالستجوابية للمحقق المروري 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المهارات المتكاملة لرجال اإلطفاء والدفاع المدني وسبل مكافحة الكوارث والحرائق والحوادث22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المهام اإلشرافية في المؤسسات العقابية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9النقل الجماعي والحل المستقبلي لمشكالت المرور في المدن العربية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إجراءات وضوابط القبض والتفتيش في القضايا المرورية 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إجراءات وقواعد التنفيذ الجبري 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إدارة الجودة الشاملة في أجهزة الشرطة العامة27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إدارة الجودة الشاملة في أجهزة الشرطة والجيش 28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة العمل األمني في أقسام ومراكز الشرطة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إدارة المعسكرات الحديثة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28 إدارة غرفة العمليات الرئيسة أثناء األزمات والكوارث31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة وقيادة السجون وتأهيل الضباط للعمل الديمقراطي واإلنساني32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إعادة تشكيل دبية الحادث المروري 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18أجهزة اإلنذار وخطط العمل في حاالت الطوارئ34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مهامها وأهدافها: أجهزة المرور35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أساسيات تخطيط النقل وهندسة المرور حساب الكميات بالطرق الحديثة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8أسباب الحرائق وطرق المكافحة37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15أنظمة الوقاية وإطفاء الحرائق في محطات توليد الكهرباء38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق في محطات توليد الطاقة 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تأهيل ملحقي الدفاع وزوجاتهم41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تحليل أسباب الحوادث والتحقيق فيها42

3,750$دبيOct31-Oct-20متقدم- تخطيط النقل وهندسة المرور 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27تدابير وإجراءات مكافحة حرائق البترول44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تدقيق ومراجعة مستويات السالمة المرورية على الطرق45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تطوير أداء رجال اإلطفاء46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تقنيات الحماية والتفتيش واإلخالء 47

يNov5-Dec-24تكامل العالقة بين األجهزة المرورية واألجهزة اإلعالمية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تنمية المهارات الميدانية للضباط العاملين بحقل األمن العام49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تنمية مهارات الضباط والعاملون في السجون50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تنمية مهارات رجال اإلطفاء والدفاع المدني51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22األساليب واألدوات: حماية المنشأة من خطر الحريق52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1خطة اإلخالء والهروب أثناء حدوث حريق53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7دور الشرطة في حماية البيئة الطبيعية 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13دور الشرطة في دعم االقتصاد الوطني55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20دور أجهزة المرور في التصدي للحوادث المرورية56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27دور أجهزة المرور في ضبط وتحقيق الحوادث المـرورية57



1,950$البحرينFeb7-Feb-3ضوابط القبض والتفتيش في القضايا المرورية 58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10عالمات الطرق المرورية 59

يFeb21-Feb-17علم النفس وأثرة في مجال األمن الصناعي60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24قواعد وإجراءات تأديب أعضاء قوة الشرطة61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3مكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10مكافحة الحرائق وحماية المنشأة 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17مهارات إعداد خطط العمل في الميدان64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24مهارات وفنون إدارة التحقيقات في حوادث السير65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي والعسكري والشرطة66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7(االنتربول)نظم وأساليب الشرطة الدولية 67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14وسائل االتصال الحديثة وفعَّاليتها في أداء أجهزة المرور68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21وسائل االتصال الحديثة وفعَّاليتها في أداء أجهزة المرور69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1وسائل االتصال الحديثة وفعَّاليتها في أداء أجهزة المرور70
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 في المكتباتxmlاستخدام 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام اإلنترنت في تطوير الجهاز الحكومي2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استخدام التطبيقات اإلحصائية في مجال المكتبات والمعلومات3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20للنساء-  استخدام التطبيقات اإلحصائية في مجال المكتبات والمعلومات4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27استخدام المصادر المجانية المتاحة على شبكة اإلنترنت في تقديم خدمات المعلومات5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظيم وإدارة المكتبات6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استراتيجية أنظمة المعلومات7

يFeb21-Feb-17اقتناء واستخدام قواعد البيانات في المكتبات8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االتجاهات الحديثة في التحليل الموضوعي9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3االتجاهات الحديثة في الوصف الببليوغرافي10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومركز المعلومات11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلدارة المعاصرة للمكتبات ومراكز مصادر المعلومات12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1اإلنترنت وأساليب البحث العلمي في مراكز المعلومات14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األساسيات الحديثة في المكتبات والمعلومات15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب المعاصرة لتخطيط وإدارة المكتبات والمعلومات والتوثيق16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21البحث العلمي ومعالجة المعلومات17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1البحث في المصادر اإللكترونية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية الى نظم المعلومات في القطاع الحكومي 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التحول نحو استخدام أساليب القطاع الخاص في إدارة المكتبات20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التخطيط االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التدريب المتقدم ألخصائي المكتبات ومراكز مصادر التعلم22

المكتبات ومصادر المعلومات



7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التفتيش والرقابة على المصنفات الفنية 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التنظيمات الحديثة في تخطيط وإدارة المكتبات وأوعية المعلومات24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16الجوانب القانونية للمعامالت اإللكترونية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23 الدوريات اإللكترونية والتعامل معها في المكتبات26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1للنساء- الدوريات اإللكترونية والتعامل معها في المكتبات 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7 العالقات العامة وعناصر االتصال ألخصائي المكتبات28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14للنساء- العالقات العامة وعناصر االتصال ألخصائي المكتبات 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21العمليات الفنية للمجموعات الرقمية30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28(مارك فورمات)الفهرسة اآللية 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4البحث عن المعلومات وتحليلها: المحتوى الرقمي العربي32

4,200$صاللةAug22-Aug-11المراجع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت33

2,450$صاللةAug22-Aug-18المكتبات الرقمية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25للنساء- المكتبات الرقمية 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مستوى متقدم- المكتبات الرقمية 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8المكتبة الحديثة ودورها في التنمية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15المكتبة المدرسية الشاملة وتكنولوجيا المعلومات38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1المناهج العلمية في إدارة وتنظيم المكتبات العامة والخاصة40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6المنهج المتكامل إلعداد أمناء المكتبات واختاصيي مراكز ومصادر التعلم41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13النظم اآللية المتكاملة في المكتبات ومراكز المعلومات42

3,750$دبيOct31-Oct-20للنساء- إدارة األزمات والكوارث في المكتبات والمعلومات 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27 إدارة األزمات والكوارث في المكتبات ومراكز المعلومات44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة البيانات بأسلوب علمي 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إدارة التشغيل اآللي للمكتبات46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات47

يNov5-Dec-24إدارة المعلومات48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إدارة المكتبات وتنمية المقتنيات49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إدارة المكتبات ومراكز المعلومات إلكترونيـًا50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22للنساء- إدارة المكتبات ومراكز المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة 52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 إدارة الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعلومات53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7للنساء- إدارة الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعلومات 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13إدارة خدمات مراكز مصادر التعلم55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق والملفات المستندية بالحاسب اآللي56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار 57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إدارة مؤسسات المعلومات59

يFeb21-Feb-17إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية60 2,150$دب 



2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة وتطوير مراكز المعلومات والتوثيق ودعم القرارات 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3أمن الوثائق والمستندات الورقية واإللكترونية62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الفهرسة الوصفية والموضوعية والتصنيف واالستخدام اآللي: أمناء المكتبات63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17أهداف المكتبات المدرسية64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24أهداف مراكز مصادر التعلم65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1 للتوثيق العلمي المعياري لمصادر المعلومات اإللكترونيةEndnoteبرمجيات 66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7 بناء التحالفات االستراتيجية بين المكتبات ومراكز المعلومات67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14للنساء- بناء التحالفات االستراتيجية بين المكتبات ومراكز المعلومات 68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21بناء محركات وأدلة البحث في المكتبات69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1بناء وإتاحة المخطوطات العربية على شبكة اإلنترنت70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5 بناء وإدارة مواقع المكتبات ومراكز المعلومات على شبكة اإلنترنت71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12للنساء- بناء وإدارة مواقع المكتبات ومراكز المعلومات على شبكة اإلنترنت 72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19بناء وتطوير مراكز المعلومات اإلدارية73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26بناء وتنمية المقتنيات الرقمية74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2 بناء وتنمية المقتنيات الرقمية75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9 تحديد االحتياجات التدريبية ألخصائي المعلومات76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16للنساء- تحديد االحتياجات التدريبية ألخصائي المعلومات 77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تفعيل مراكز مصادر التعلم78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تقنيات النشر اإللكتروني79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها في مؤسسات المعلومات80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تنظيم مركز المعلومات والدراسات81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تنمية المهارات البحثية إلخصائي مراكز التعلم82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تنمية مهارات أخصائي المكتبات83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تنمية وتطوير مهارات إدارة وجمع وتجنيد المصادر المعلوماتية 84

4,200$صاللةAug22-Aug-11جمع وتحليل البيانات85

2,450$صاللةAug22-Aug-18خدمات المعلومات اإللكترونية وجودتها86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25رصد وتحليل ومعالجة البيانات87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1فاعلية مراكز تقنيات ومصادر التعلم88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8 فن إدارة الوقت بالمكتبات ومراكز المعلومات89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15للنساء- فن إدارة الوقت بالمكتبات ومراكز المعلومات 90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22قانون المعلوماتية واإلنترنت91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1 قياس األداء في المكتبات ومراكز المعلومات92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6للنساء- قياس األداء في المكتبات ومراكز المعلومات 93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تنظيم وتخطيط وإدارة المكتبات: كيف تنشئ مكتبة إلكترونية94

3,750$دبيOct31-Oct-20كيفية إعداد برامج التدريب اإللكتروني95

1,950$البحرينOct31-Oct-27 استخدامها وبنائها في المكتبات: محركات وأدلة البحث96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مدير نظم المعلومات االستراتيجية97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مراكز التوثيق والمعلومات98



7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مشاكل وحلول مراكز مصادر التعلم99

يNov5-Dec-24مصادر المعلومات الرقمية في خدمة صناع القرار100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1منهجية تحليل البيانات وإعداد قواعد البيانات101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مهارات البحث السريع بالمشاركة102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15مهارات البحث المرجعي من خالل المراجع المتخصصة والحكومية والببليوجرافيات103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مهارات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1مهارات البحث واستخراج المعلومات على الشبكة الدولية105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7مهام اختصاصي مراكز مصادر التعلم106

1,950$البحرينJan17-Jan-13ميكنة النظم وإدارة مراكز المعلومات107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20نظام معلومات المكتبات المتطورة108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27نظم دعم القرار109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3ورشة عمل التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية إلى النظم المعلومات في الق110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10ورشة عمل بناء ونشر المحتوى الرقمي111

يFeb21-Feb-17ورشة عمل تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24ورشة عمل مهارات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية113

54

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اختبارات تقييم االداء1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اختيار العاملين وتوجيههم2

1,950$البحرينJan17-Jan-13اختيار الموظفين وفن التواصل معهم 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20اختيار وتعيين الموظفين4

2,150$دبي أو العينCIPD27-Jan31-Janاخصائي معتمد في الموارد البشرية 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3اساسيات إدارة الموارد البشرية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استخدام الحاسب في تخطيط الموارد البشرية7

يHR BSC17-Feb21-Febاستخدام بطاقة األداء المتوازن في إدارة التدريب والموارد البشرية 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24استخدام علم الجرافولوجي في مجال تنمية األداء البشري9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3استراتيجيات استقطاب الكفاءات البشرية واالختيار والتعيين والتسكين الوظيفي10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10(التوطين األفضل)استقطاب الكفاءات الداخلية واإلحالل الوظيفي 11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17استقطاب الموظفين ومهارات االختيار والتعيين والمقابالت 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1للنساء- االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المزايا والتعويضات: االتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21االرتقاء بالقدرات المهنية والتربوية لإلدارة وللموارد البشرية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1االساليب المعاصرة في ادارة الموارد البشرية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5االساليب المعاصرة في تقييم اداء الموظفين وتوصيفهم الوظيفي 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12االستثمار في رأس المال البشري20

الموارد البشرية وشؤون الموظفين



5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19االستراتيجيات الحديثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختيار والتعيين21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26االستراتيجيات الحديثة لتخطيط وتطوير الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة وسياسات النمو الوظيفي22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2االستراتيجيات المتقدمة والتمّيز في تطوير المسارات الوظيفية والتنمية الذاتية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9االستراتيجيات المتقدمة والتمّيز في تطوير وتنمية الموارد البشرية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16االستراتيجيات المتقدمة والتميز في تطوير وتنمية الموارد البشرية25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23االستراتيجيات والتقنيات الحديثة في الموارد البشرية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1االستراتيجيات والتقنيات الحديثة في تطوير الموارد البشرية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7االنتماء الوظيفي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14 اإلبداع والتمّيز في إدارة التدريب وشؤون الموظفين29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21اإلجراءات المتقدمة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين والتطوير اإلداري30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28اإلحالل الوظيفي وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية وربط المسارين الوظيفي والتدريبي31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4للنساء- اإلدارة االستراتيجية الحديثة للموارد البشرية 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11المدخل اإلبداعي- اإلدارة الفعَّالة لشؤون الموظفين 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18اإلدارة الفعَّالة للموارد البشرية من منظور استراتيجي34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25اإلدارة الفعالة لشؤون الموظفين وتحقيق الرضا الوظيفي 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1اإلدارة المالية لشؤون األفراد36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8مستوى متقدم- اإلدارة المتطورة في إدارة األفراد وشؤون العاملين 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15األساليب الحديثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختيار والتعيين 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورHRM22-Sep3-Octاألساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1األساليب الفنية المتقدمة لتطوير الموارد البشرية وربط تطوير المسار الوظيفي بخطط التدريب40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6األعمال المالية في شؤون الموظفين41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13األمن الوظيفي42

3,750$دبيOct31-Oct-20األنظمة القانونية لشؤون الموظفين43

1,950$البحرينOct31-Oct-27اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير الموارد البشرية 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3اآلليات الحديثة لتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10البحوث كمدخل للتغير والتطوير الوظيفي46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17البرنامج المتكامل إلعداد وتأهيل مدير الموارد البشرية في الوزارات الحكومية47

يNov5-Dec-24التأهيل واإلحالل في ظل التطوير الوظيفي 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1التجارب العربية الناجحة في إدارة الموارد البشرية واإلدارة المعاصرة49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8التجارب الناجحة في إدارة الموارد البشرية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15التحديات المعاصرة والمستقبلية وأثرها في إدارة وتنمية الموارد البشرية 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22التحول من مفهوم إدارة الموارد البشرية إلى إدارة رأس المال اإلنساني52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1"ورشة عمل " التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية 53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية من التعيين إلى التمكين54

1,950$البحرينJan17-Jan-13التخطيط األمثل للقوى العاملة55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20التخطيط لتنمية الموارد البشرية56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27التخطيط والتطوير الوظيفي للعاملين57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الترغيب واالختيار والتعيين58



2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التمّيز في التطبيقات اإلدارية الحديثة لشؤون الموظفين واألفراد 59

يFeb21-Feb-17 (وضع االستراتيجيات)الرؤية االستراتيجية لتطوير األداء البشري 60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبر24-Feb28-Feb (HR)الريادة في تطوير وتنظيم العالقات اإلنسانية 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3السياسات الحديثة لشؤون األفراد والعاملين62

2,150$مسقط أو الدوحة10-Mar14-Mar(Modern Personnel Policies)السياسات الحديثة لشؤون األفراد والموظفين 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17السياسات الحديثة للموارد البشرية64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24السياسات المالية واإلدارية والتشريعية والقانونية في تطوير وصيانة الموارد البشرية65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1الصياغة القانونية للوائح اإلدارية والمالية والئحة شؤون الموظفين66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7العالقات التبادلية بين توصيف الوظائف في تقييم األداء وتحسين اإلنتاجية في إدارة الموارد البشرية67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14وتطبيقها  القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا المستقبلية وإعداد اتجاهات العمل68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المبادئ العامة إلدارة الموارد البشرية69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المحاور السبعة لبناء موارد بشرية فعَّالة 70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5المنهج الحديث للتدريب وتنمية الموارد البشرية في ظل تكنولوجيا المعلومات71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12المنهجية العلمية الحديثة في إدارة شؤون الموظفين72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المهارات اإلدارية المتقدمة لموظفي إدارات شؤون الموظفين73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26المهارات اإلدارية في إدارة الموارد البشرية74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المؤشرات العالمية المعاصرة لقياس فعَّالية أداء إدارة الموارد البشرية 75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9الوصف الوظيفي وإعداد الهياكل 76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23انهاء خدمات الموظفين78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1                                                      إجراء المقابالت واالختيار والتعيين والمتابعة79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7 إجراءات توصيف وتقييم الوظائف وتطوير المسار الوظيفي80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إجراءات وأساليب تطبيق الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21 إجراءات وأساليب تطبيق الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إدارة التطوير اإلداري والموارد البشرية83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة التنوع الثقافي في إدارة الموارد البشرية84

4,200$صاللةAug22-Aug-11مستوى متقدم - إدارة الموارد البشرية 85

2,450$صاللةAug22-Aug-18إدارة الموارد البشرية اإللكترونية86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إدارة الموارد البشرية باستخدام لوحة النتائج87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1  المعادلة الصعبة– إدارة الموارد البشرية بين القرارات والتنفيذ 88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إدارة الموارد البشرية وتخطيط المسارات الوظيفية ورفع كفاءة األداء89

2,150$عّمان أو بيروتM I P A 15-Sep19-Sepإدارة الموارد البشرية وفقًا للفلسفة المعاصرة  90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إدارة الموارد البشرية وفقا لمدخل إدارة الجودة الشاملة91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1مدخل حديث- إدارة شؤون الموارد البشرية 92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إدارة شؤون الموظفين93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مدخل إبداعي متقدم- إدارة شؤون الموظفين 94

3,750$دبيOct31-Oct-20متقدم– إدارة شؤون الموظفين 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27إدارة شؤون الموظفين باستخدام الحاسب اآللي 96



2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3(المدخل اإلبداعي)إدارة شؤون الموظفين والتطوير الوظيفي 97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إدارة وتنظيم غرفة المعلومات في دائرة شؤون الموظفين98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة وتنمية الموارد البشرية99

يMBTI24-Nov5-Decإدارة وتنمية الموارد البشرية باستخدام 100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1 التقييم الشامل لألداء360إرجاع األثر 101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إعادة التنظيم والوصف الوظيفي102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إعادة الهيكل التنظيمي103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إعادة الهيكلة وتخطيط القوى العاملة104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1إعادة هندسة الموارد البشرية بحسب احتياجات المؤسسة 105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7إعداد الموازنات البشرية ورفع كفاءة أداء الموظفين106

1,950$البحرينJan17-Jan-13إعداد وتطوير أدلة سياسات وإجراءات الموارد البشرية107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إعداد وتنفيذ أنظمة شؤون الموظفين ومراقبتها108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27إعداد وتنفيذ ومراقبة أنظمة شؤون الموظفين109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إنهاء الخدمة110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10أثر النظام العالمي الجديد على تطوير الموارد البشرية باستخدام نظام بطاقة األداء المتوازن111

يFeb21-Feb-17مدخل قياس فاعلية الموارد البشرية: بطاقات تحديد األهداف وقياس األداء المتوازن للموارد البشرية112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24بطاقة األداء المتوازن والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3بناء استراتيجيات الموارد البشرية المتكاملة114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10بناء نظام إعداد وتفعيل الموارد البشرية115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تأهيل أخصائي الموارد البشرية116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف والرواتب117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تخطيط المسار الوظيفي118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تخطيط المسار الوظيفي واإلداري وربطهما بالمسار التدريبي119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تخطيط الموارد البشرية لتحسين األداء وتحقيق الجودة العالمية120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21محاولة لتأخير ودراسة وطرح ظاهرة سلوكية: تسيب العاملين121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تشغيل وصيانة العقول البشرية122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تصميم الخطط اإلستراتيجية للموارد البشرية علي مستوي المنظمة123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تصميم الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف وإعادة الهيكلة والبناء المؤسسي124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تطبيق األساليب الفعَّالة في قيادة العاملين وتوجيههم وتحفيزهم125

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تطبيق الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تطوير الموارد البشرية127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتطوير إدارة الموارد البشرية 128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تطبيق مبادئ الجودة في الموارد البشرية129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تطبيق نظم المعلومات في تطوير إدارة الموارد البشرية130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تطور مفهوم تخطيط القوى العاملة في الدول المتقدمة131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تطوير القدرات على تقييم أداء العاملين وتحفيزهم132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تطوير القوى البشرية العربية في مواجهة تحديات العصر133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تطوير الموارد البشرية باستخدام نظام بطاقة األداء المتوازن 134



3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تطوير الموارد البشرية وشؤون الموظفين 135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تطوير الهياكل التنظيمية الوظيفية لمواكبة المستجدات والتغييرات136

4,200$صاللةAug22-Aug-11تطوير الهياكل التنظيمية للشركات أو المنظمات القائمة بما يتناسب مع تطور أنشطتها أو إضافة أنشطة حديثة137

2,450$صاللةAug22-Aug-18تطوير الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي للمستشفيات 138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تطوير معلومات شؤون الموظفين باستخدام الحاسب اآللي في ظل الحكومة اإللكترونية139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تطوير مهارات منسقي التدريب ومتابعة البرامج أثناء العمل وحساب العائد التدريبي140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تطوير نظم معلومات شؤون الموظفين باستخدام الحاسب اآللي141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تطوير وتقييم الهياكل التنظيمية142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1 كيف تستخدم التعزيز اإليجابي لتخرج أفضل ما في اآلخرين: تغيير عادات الموظفين144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تنمية المهارات الالزمة لتحليل بيانات ومعلومات القوى العاملة 145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13 تنمية الموارد البشرية146

3,750$دبيMBTI20-Oct31-Octتنمية الموارد البشرية باستخدام 147

1,950$البحرينOct31-Oct-27تنمية الموارد البشرية باستخدام الخرائط االجتماعية148

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تنمية الموارد البشرية كمدخل للتحسين المستمر149

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10خطط اإلحالل الوظيفي للموارد البشرية وبناء المنظمات الجديدة150

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17خطط التطوير التنظيمي وإعداد الهياكل التنظيمية151

يNov5-Dec-24خطوات تخطيط الموارد البشرية وإعدادات موازنات للعمالة152 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1دبلوم إدارة الموارد البشرية153

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8دراسات الوصف الوظيفي 154 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15دراسات الوصف الوظيفي وإعداد األدلة التنظيمية155

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22دور إدارة الموارد البشرية في تطوير كفاءة العاملين156

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1سيكولوجية المرأة العاملة والرضا الوظيفي157

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7شهادة االستشاري المعتمد في إدارة وتنمية الموارد البشرية 158

1,950$البحرينJan17-Jan-13شهادة الخبير المحترف المعتمد في إدارة وتنمية الموارد البشرية 159

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20طرق التعيين واإلحالل الوظيفي160

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27طرق تقييم األداء الفردي للعاملين161

1,950$البحرينFeb7-Feb-3طرق صناعة األهداف الوظيفية وتحقيقها162

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10 عمليات التطوير التنظيمي وإعداد الهياكل التنظيمية163

يFeb21-Feb-17عملية التوظيف واالختيار والتعيين164 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24عولمة الوظائف وإدارة التنوع الثقافي165

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3فاعلية تخطيط القوى العاملة166

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10فن اجراء المقابالت لالختيار والتعيين167

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17قياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي168

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24مختبر تطوير الموارد البشرية169

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مختبر تقنيات إعادة هيكلة العمالة وإدارة العمالة الفائضة 170

3,050$مدريد أو برشلونةILM7-Apr11-Aprمدير الموارد البشرية المعتمد 171

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل172



5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21مهارات اختيار الموظفين وتأهيلهم باستخدام األنماط الشخصية173

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1مهارات المقابالت واالختيار والتوظيف التجربة الماليزية 174

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مهارات إجراء المقابالت الشخصية175

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مهارات إجراء المقابالت واالختيار والتعين وتوصيف الوظائف176

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19مهارات إعداد الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف وتقييم األداء الوظيفي177

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26ميكنة النظم الحديثة في تطبيق نظام الحوافز والترقيات 178

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2نظم تقييم األداء179

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9هندرة الموارد البشرية واألداء المتمّيز180

55

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استئجار البواخر1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اقتصاديات النقل البحري2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتفاقيات الدولية الحاكمة لعمليات النقل البحري3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االتفاقيات الدولية واإلقليمية للنقل البري ودورها في تذليل معوقات التجارة العربية البينية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلدارة االستراتيجية لتكاليف النقل ودورها في تنمية حركة التجارة العربية البينية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3األساليب الحديثة في اللوجستيات والنقليات6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10األساليب الحديثة إلدارة النقليات ورفع كفاءتها7

يFeb21-Feb-17الشحن البحري والجوي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24المحاسبة في شركات النقل البحري 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3المشاكل القانونية والحلول العملية للنقل البحري10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10المشاكل القانونية والفنية والحلول العملية للنقل البحري والقانون الدولي البحري11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل البري12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24 المنهج المتكامل في إدارة شركات النقل13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1النقل البحري العربي في مواجهة التكتالت واالندماجات العالمية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7النقل البحري والتوكيالت المالحية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة خدمات النقل والحركة16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إدارة عمليات النقل البري17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إدارة نقل البضائع على الطرق البرية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إدارة وتنظيم حركة النقليات 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إدارة وصيانة وتشغيل أسطول النقل البري20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تخطيط أعمال الصيانة لوسائل النقل والمواصالت22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تنظيم وإدارة حركة النقليات والمواصالت23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تخطيط النقل: تنظيم وإدارة وسائل النقل24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16عقود النقل البري الدولي ومنازعاتها25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23هندسة تنظيم حركة النقل26

المواصالت والنقل
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رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 استراتيجيات تسويق النفط والغاز1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اقتصاديات التشغيل في مصافي البترول2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتجاهات الحديثة في تأمين وحراسة المنشأة البترولية 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االختبارات األساسية والتحكم في اآلبار البترولية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27اإلجراءات والمعايير الدولية للسالمة بمعامل التكرير البترولية 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3 اإلدارة البيئية في مناطق العمل البترولية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلدارة المالية بصناعة البترول 7

يFeb21-Feb-17اإلعالم االقتصادي والنفطي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24األمن والسالمة الصناعية في شركات النفط9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التأمين على المخاطر النفطية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التحليل المالي في شركات النفط والغاز11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التخطيط المالي والموازنات في شركات النفط والغاز12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التدقيق والمراجعة الداخلية في شركات النفط13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1التركيب الكيميائي للمنتجات البترولية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التطبيقات المالية والمحاسبية لشركات التعدين والغاز15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التقارير المالية في محاسبة البترول16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التكاليف الفعلية والمعيارية بشركات النفط والغاز17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1الجوانب القانونية لمناقصات شركات النفط18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5الدورة المحاسبية المتكاملة في الشركات النفطية 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12الربحية وتخفيض التكلفة في المنشأة الصناعية والبترولية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الرقابة على جودة المنتجات البترولية 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2السالمة الوقائية بمعامل تكرير البترول23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9السالمة في الشركات والمواقع النفطية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16السالمة في المختبرات وصناعة الكيمياويات25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23السالمة في صناعة البتروكيمياويات 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1السالمة في عمليات الحفر واإلنتاج بحقول البترول27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7السالمة في مجال النفط28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14السالمة والصحة المهنية لشركات البترول29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21السيطرة على التلوث البحري بالبترول 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28السيطرة على التلوث في صناعة الغاز والنفط31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4السيطرة على الحاالت الطارئة في صناعة النفط والغاز32

4,200$صاللةAug22-Aug-11المحاسبة عن الرواتب واألجور والمميزات في شركات تكرير وتوزيع النفط33

2,450$صاللةAug22-Aug-18المحاسبة في المؤسسات النفطية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25المراجعة الداخلية في شركات النفط والغاز35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1المعايير المحاسبية لشركات الغاز والبترول والبتروكيمياويات 36

النفط والغاز والبتروكيمياويات



3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8الممارسات اإلدارية للتنفيذيين في صناعة البترول37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15الوقاية من اإلشعاع الطبيعي أثناء استخراج وتكرير النفط38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إدارة البيئة في صناعة النفط والغاز39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إدارة التسويق الدولي للمنتجات النفطية والبترولية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إدارة السالمة في المنصات البحرية النفطية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13إدارة العقود والمناقصات النفطية42

3,750$دبيOct31-Oct-20إدارة المخاطر المالية في القطاع النفطي43

1,950$البحرينOct31-Oct-27إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات المجموعة في القطاع النفطي44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3أسس السالمة البيئية في المنشأة الصناعية والنفطية 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10أعمال الصيانة لوحدات التوليد الغازية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17بناء استراتيجية تسويقية لألسواق النفطية47

يNov5-Dec-24تأمين ناقالت ومستودعات النفط48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تأمينات أخطار البترول49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تدابير الوقاية والسالمة في صناعة وتسييل الغاز الطبيعي 50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تطوير أداء محاسبي التكاليف بشركات النفط باستخدام محاسبة تكاليف األنشطة51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تكاليف المخزون في نشاط تكرير البترول52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1تنمية مهارات إعداد وتحليل القوائم المالية في شركات النفط والغاز53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 القطاع الحكومي والبترولي والخاص تنمية مهارات رجال األمن والسالمة في54

1,950$البحرينJan17-Jan-13تنمية مهارات مشرفي خدمات اإلسكان واإلعاشة بشركات النفط55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20حسابات التكاليف في مصافي البترول56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين لمختبرات البحوث البترولية57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3صناعة النفط وتلوث البيئة58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10طرق تنظيم تقارير التكلفة في صناعة النفط59

يFeb21-Feb-17محاسبة التكاليف في الشركات البترولية والصناعية60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24مشاكل التكاليف في شركات إنتاج الزيت الخام وطرق التعامل معها 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3منع الفواقد في العمليات البترولية62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10مهارات اإلدارة المالية في شركات النفط63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية64

57

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةTBT1-Jan5-Jan (القيود)اتفاقية العوائق الفنية 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام البرمجيات في التحليل والتصميم اإلنشائي 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استخدام برامج الحاسوب إليجاد الحلول العلمية للتطبيقات الهندسية 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االحتراف الفني في توزيع وتصنيف األراضي والمصطلحات الجغرافية 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3األساليب الفنية لكشف العيوب وتصدع المنشأة الخرسانية وطرق الوقاية والعالج منها 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10البرنامج التأهيلي للمساحين7

الهندسية والفنية



يFeb21-Feb-17التأمينات الهندسية 8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التشريعات الهندسية في مجال التركيبات الكهربائية 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التقييم االقتصادي والفني للمشروعات الهندسية ومشروعات الصيانة 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الكتابة الفنية المهنية للمهندسين وذوي التخصصات العلمية 11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17المسؤولية القانونية للمهندسين 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المهارات اإلدارية للمهندسين والعاملين في المجاالت الفنية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين والفنيين14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7المهارات اإلشرافية للمهندسين15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المهارات الحديثة في التفاوض وإعداد العقود اإلدارية والهندسية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المهارات الخمس للمهندسين17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المهارات المالية للمهندسين18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5المهندس الخليجي المتمّيز 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12الهندسة العكسية والتكنولوجيا الحديثة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة التشييد والبناء21

7,500$كندا أو أمريكاMs Project26-May6-Junإعداد المشاريع الهندسية باستخدام البرنامج الحاسوبي 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إعداد وتطوير مهارات المهندسين الجدد23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9أسس تخطيط وتصميم المباني 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16أسس تدقيق واعتماد المخططات الهندسية25

5,000$بلجيكا وهولنداPLC23-Jun4-Julتطبيقات نظم التحكم القابلة للبرمجة 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تظليل الخرائط27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تكنولوجيا االحتراق التطبيقي28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تكنولوجيا القياس والتفتيش في الصناعات الهندسية29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تنمية الفكر اإلداري واإلبداعي للمهندسين والفنيين 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين والفنيين 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تنمية المهارات اإلشرافية في المشاريع الهندسية 32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تنمية مهارات الخبراء الفنيين في قضايا الخبرة الفنية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18تنمية مهارات المشرفين الصناعيين34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تنمية مهارات المهندسين والفنيين في محطات األقمار الصناعية 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1تنمية مهارات فني المعامل والمختبرات36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تنمية وتطوير قيادات مهندسي ومشرفي األمن الصناعي37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15جودة الطاقة وتوافق النظم38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22حساب وتحليل الكلفة للمهندسين والفنيين39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1دراسة وتحليل العطاءات الهندسية 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6علم وفن: ديكور المنزل41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13رفع مهارات الرسامين الميكانيكيين42

3,750$دبيOct31-Oct-20ضبط ومراقبة الجودة في المشاريع الهندسية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27عقود التوريد والتركيب وقود اإلنشاءات وعقود األعمال للهندسة44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3فهم وإدارة وتسوية المنازعات والمطالبات في المشاريع الهندسية عن الطريق التفاوض والواسطة45



2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10قراءة الخرائط الهندسية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17قيادة عمليات اللحامات والمعالجة الحرارية وتشكيل المعادن في المصافي 47

يNov5-Dec-24قياس العمليات وتكنولوجيا التحكم 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1قياس مؤشرات حجم العمل وتحديد االحتياجات طبقًا للنظم واللوائح الفنية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8محاسبة التكاليف اإلدارية للمهندسين والفنيين50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15محاسبة التكاليف للمهندسين51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22محاسبة التكاليف للمهندسين وغير المحاسبين52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1مفاهيم وبرامج ترشيد استخدام الطاقة53

2,150$دبي أو أبوظبيPRIMAVERA7-Jan11-Janمهارات اإلبداع والتمّيز في إدارة المشروعات الهندسية باستخدام خدمة 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13مهارات التفاوض في المشاريع الهندسية55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20مهارات الرسم الرقمي56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مهارات إعداد التقارير الفنية57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الجوانب القانونية واإلدارية والفنية: مهارات إعداد العقود الهندسية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10مهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية للمهندسين والفنيين59

يFeb21-Feb-17مواصفات واستخدام التشطيبات المعمارية60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة 61

2,150$الطائف أو جدةSPC3-Mar7-Marنظام تحليل نقاط التفتيش الموجه 62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10نظم حفظ الخرائط المعمارية63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17هندسة البنية التحتية64

58

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1االتجاهات الحديثة في قوانين العمل الخليجية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التطبيقات الحديثة في قانون العمل للقطاع األهلي في الدول الخليجية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13الجوانب التطبيقية لقانون العمل3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20أصول نظام العمل والعمال4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27أنظمة العمل وتصميم النماذج المستندية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3تطبيقات قانون التأمينات االجتماعية وقانون العمل في دول مجلس التعاون الخليجي6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10تطوير نظم العمل في الشؤون اإلدارية7

يFeb21-Feb-17تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24في العمل تطوير نظم العمل وتنشيط اإلجراءات9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تطوير وتبسيط إجراءات العمل في إطار إعادة هندسة العمليات10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تقويم الوظائف من دراسات وتقارير مكتب العمل الدولي بجنيف11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تنمية وتطوير أنظمة العمل12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24حقوق المرأة في تشريعات العمل13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل وفقا لقانون العمل14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7خرائط وإجراءات العمل إلكترونيًا15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14سياسات األفراد وشؤون العاملين16

أنظمة وقوانين العمل



5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21اإلجازات والمخالفات والتعيين: سياسات األفراد17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1سياسات وإجراءات التوظيف18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12سياسات وإجراءات مزاولة العمل20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19سياسات وأهداف إدارة القوى العاملة21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26سياسات وقوانين العمل بدولة اإلمارات22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2سياسة األجور والمرتبات في وحدات الجهاز اإلداري في القطاعين العام والمختلط23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9سياسة الخدمات ومنافع العاملين24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16شفافية اإلدارة والنظم25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23طرق تبسيط وتطوير إجراءات العمل26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1عقد العمل وكيفية صياغته 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7قانون العمل وشؤون التوظيف 28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14المدخل التفعيلي: قانون العمل29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21 قانون وأخالقيات األعمال30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28قوانين الشركات التجارية في الدول الخليجية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4الواقع والمأمول: قوانين العمل الخليجية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11قوانين العمل في دول الخليج العربي33

2,450$صاللةAug22-Aug-18مقومات اتخاذ القرارات االقتصادية والمالية في ظل نظام التخطيط والبرمجة والموازنة34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25مهارات تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1نظام التطوير الوظيفي وتطبيقاته36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8نظام العمل السعودي37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15نظام العمل والعمل بين النظرية والتطبيق38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22نظام الوظيفة العام من خالل الحاسب اآللي39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1نظم االختيار والتعيين المستهدف40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6نظم اإلجازات في الدول الخليجية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13نظم األجور والتعويضات والعوائد42

3,750$دبيOct31-Oct-20نظم األجور والحوافز في الحكومة43

1,950$البحرينOct31-Oct-27نظم األجور والحوافز والمزايا األدبية 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3نظم األجور والعوائد45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10نظم الحوافز المالية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17 نظم الحوافز وتقييم األداء47

يNov5-Dec-24نظم المعلومات لتحسين أداء أنشطة التطوير الوظيفي والتدريب والموارد البشرية48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1نظم الوصف الوظيفي49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8نظم معلومات الموارد البشرية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15نظم معلومات الموارد البشرية لتطوير منظمتك وفريقك ونفسك51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22نظم وأساليب العمل 52

إدارة الجودة الشاملة59



رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1اتفاقية الجات وتطبيق الجودة الشاملة1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استخدام الحاسوب في أعمال الصيانة وضبط الجودة 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استخدام القياس المقارن للتطوير والجودة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استراتيجيات اإلصالح اإلداري وعالقته بالجودة الشاملة واألداء المؤسسي4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27 سيجما6استراتيجيات الجودة الشاملة باستخدام 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة وقياس األداء المؤسسي 7

يFeb21-Feb-17مدخل الجودة الشاملة: استراتيجيات تقييم وتطوير األداء8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24استراتيجيات وتكتيكات الحكومة اإللكترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3استراتيجية الجودة الشاملة وإعادة البناء في اإلدارة الحديثة 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10االبداع  والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف التنظيمية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةISO 9000 17-Mar21-Marاالتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة والمواصفة القياسي 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24 9001اإلدارة الفعَّالة المشتريات طبقًا لمواصفات األيزو  13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1اإلدارة الفعَّالة وتعظيم دور الجودة في الخدمات والصناعات14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األساليب الحديثة إلدارة الجودة واإلنتاجية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-900014األسس العامة لنظام إدارة الجودة أيزو 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21"2000 "9000األيزو 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1البرامج المتكاملة في تحسين الجودة وتمّيز األداء ركائز أساسية لتطوير المنظمات وتحقيق المنافسة العالمية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5(العناصر وشروط التأهيل) 2000 / 9000البرنامج المتكامل للتعريف باأليزو 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التجربة اليابانية في قياس األداء المؤسسي واستراتيجيات الجودة الشاملة 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التجربة اليابانية في قياس الجودة في األداء اإلداري 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التحسين المستمر للجودة22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2.التحسين المستمر للجودة ورقابة الجودة 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التخطيط االستراتيجي للجودة24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التدريب الميداني إلعداد مراجعي الجودة25

5,000$بلجيكا وهولنداISO 1901123-Jun4-Julالتدقيق الداخلي للجودة وفق المواصفات الدولية 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التطبيق اإلداري لمعايير الجودة المهنية في المنشأة الصحية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7 2000 9000التطبيق الفعَّال لنظام األيزو 28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14التطوير اإلداري بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21التطوير اإلداري بتطبيق نظام الجودة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةISO 900128-Jul1-Augالتقنيات الحديثة في نظام الجودة 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4الجودة اإلدارية وتحديات العصر32

4,200$صاللةTQM11-Aug22-Augالجودة الشاملة 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18الجودة الشاملة في المختبرات والمعامل 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياISO25-Aug5-Sepالجودة الشاملة في إدارة الخدمات العامة وتطبيق معايير األيزو 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مدخل لإلدارة الحديثة : الجودة الشاملة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8الرقابة على جودة منتجات الطيران37



2,150$عّمان أو بيروت15-Sep19-Sep(Six sigma)السجمات الستة 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22الطرق واألساليب اإلحصائية لمراقبة الجودة39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1الفكر اإلداري ومنهج الجودة الشاملة 40

(القواعد الدولية– االستراتيجيات – األدوات )  القواعد الدولية لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية41 6-Oct17-Oct4,200$الصين وهونج كونج

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13المبادئ األساسية لضمان الجودة42

3,750$دبيOct31-Oct-20(2000: 9001األيزو )المراجعة  الداخلية لنظم الجودة 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27المراجعة الداخلية لنظم الجودة44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3 2000 9001المراجعة الداخلية لنظم الجودة األيزو 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10المراقبة اإلحصائية لنظم الجودة46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17المفاهيم الرئيسة لمنظومة إدارة الجودة وتطبيقاتها 47

يNov5-Dec-24المنهج المتكامل لإلدارة بالجودة الشاملة48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبور5Ss1-Dec12-Decالمنهجية اليابانية 49

م الشيخ أو الغردقةKAIZEN8-Dec12-Decالمنهجية اليابانية 50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرة15-Dec26-Dec(ISO 2000)المواصفات القياسية العالمية الحديثة 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22المواصفات القياسية والعالمية لنظم إدارة الجودة52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورة9000ISO1-Jan5-Janرقم - إدارة األزمة األمنية طبقا لنظام الجودة العالمي 53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 سيجما6- إدارة الجودة 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13إدارة الجودة الشاملة55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20(الفكر والتطبيق)إدارة الجودة الشاملة 56

2,150$دبي أو العينTQM27-Jan31-Janإدارة الجودة الشاملة 57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3 9000إدارة الجودة الشاملة واأليزو 58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر59

يFeb21-Feb-17إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي 60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرTQM& ISO 9000/200024-Feb28-Febإدارة الجودة الشاملة والمواصفات الدولية 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء اإلداري للخدمات الحكومية62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التجربة اليابانية- إدارة الجودة الشاملة وقياس األداء الوظيفي 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17 9000أيزو / إدارة الجودة الشاملة64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24مرجعية قياسية لمستوى الخدمات العامة : إدارة الجودة الشاملة65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1 سيجما6إدارة الجودة باستخدام 66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إدارة العمليات عبر استخدام برمجيات وتقنيات إدارة الجودة الشاملة 67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة تكاليف الجودة 68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األساليب واآلليات: إدارة جودة الخدمات العامة69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1 9000إدارة ضبط الجودة الشاملة واأليزو 70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5أدوات الجودة واستخداماتها71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12أدوات ووسائل تحسين الجودة72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الدليل الشامل للتسجيل والمراجعة والحصول على شهادة الجودة - 9000أيزو 73

7,500$كندا أو أمريكا26-May6-Jun(TQM)آليات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تأهيل مديري الجودة في ظل تكنولوجيا المعلومات 75



5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تأهيل مديري الجودة لتطبيق نظم وأساليب إنشاء نظام الجودة76

5,000$الدانمارك وفنلنداTQM 16-Jun27-Junتحسين أداء العمل في ضوء إدارة الجودة الشاملة 77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تحسين ورقابة الجودة78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تحقيق الجودة الداخلي 79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تطبيق الجودة الشاملة في قطاع الخدمات80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14المبادئ واألدوات والتطبيق: تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المبادئ واألدوات والتطبيق : تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تطبيقات إدارة الجودة الشاملة83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4 سيجما6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة فى األداء الحكومي باستخدام 84

4,200$صاللةAug22-Aug-11تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي85

2,450$صاللةISO18-Aug22-Aug 9001تطبيقات نظام الجودة 86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياSix Sigma25-Aug5-Sep- تطوير األداء والجودة عبر منهجية 87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1 سيجما6تطوير األداء والجودة عبر منهجية وأدوات 88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تطوير مهارات منسقي الجودة89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تاريخ الجودة ونشأة المواصفات, تعريف الجودة والمصطلحات الخاصة باإلدارة الحديثة 90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تقنيات الجودة الشاملة ودورها في تطوير األداء اإلداري91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1توثيق أنظمة الجودة 92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مدخل الجودة الشاملة: توصيف الوظائف93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورiso 2700113-Oct17-Octتوعية وتطبيق نظام الجودة في أمن المعلومات 94

3,750$دبيOct31-Oct-20ثقافة دوائر الجودة في المنظمات95

1,950$البحرينOct31-Oct-27طريق إلى منظمة المستقبل: جودة األداء96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3الجودة في ظل متطلبات السوق الحر رقابة97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10(9001)شرح متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفات الدولية آيزو 98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17 شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة نظم الجودة99

يNov5-Dec-24في إدارة نظم الجودة  شهادة الخبير المحترف المعتمد100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-90001ضبط الجودة من خالل أيزو 101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8ضبط الجودة والتحكم بالعملية باستخدام األدوات اإلحصائية السبعة الرائعة102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15كيف تفوز بجائزة الجودة 103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةISO 1400022-Dec26-Decمتطلبات األيزو 104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةIMS ( 14001-18001-9001)1-Jan5-Janمتطلبات نظام اإلدارة المتكامل 105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7متطلبات نظام إدارة الجودة 106

1,950$البحرينISO 90012000 13-Jan17-Janمتطلبات نظام إدارة الجودة 107

2,150$أبوظبي أو الشارقةiso 2200020-Jan24-Janمتطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء وفق متطلبات المواصفة 108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27في إدارة نظم الجودة شهادة الخبير المحترف المعتمدمدقق جودة معتمد 109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3مراقب جودة معتمد110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10مراقبة الجودة إحصائيًا باستخدام الحاسب اآللي111

يFeb21-Feb-17مرجعة أنظمة الجودة 112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24معايير الجودة واالمتياز في األداء113



2,150$الطائف أو جدةISO3-Mar7-Marمعايير الحصول على شهادة األيزو 114

2,150$مسقط أو الدوحةEFQM10-Mar14-Marمقيم معتمد طبقًا للمؤسسة االوروبية إلدارة الجودة 115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17منظومة إدارة الجودة الشاملة116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24منهجية اإلدارة بالجودة الشاملة117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنو1-Apr12-Apr(ISO 9001)نظام المواصفات القياسية 118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7نظام إدارة الجودة119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياIs 9000 Version 200014-Apr25-Aprنظام إدارة الجودة 120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21نظام إدارة الجودة الشاملة121

5,000$باريس أو جنيف1-May12-May(TQM)نظم إدارة الجودة الشاملة 122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5نظم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في الصيانة الكلية123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12 وسالمة وصحة الغذاء 19011نظم إدارة الجودة آيزو124

60

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1احتراف التسويق العقاري1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7في المؤسسات العقارية اختيار القوى العاملة2

1,950$البحرينJan17-Jan-13في المجال العقاري  اختيار الكفاءات واستقطاب المهارات3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استراتيجيات االستثمار العقاري4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27األسس والخطط: استراتيجيات التسويق العقاري5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات التفاوض الفعَّال في المجال العقاري6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استراتيجيات بناء وتسويق العالمات التجارية في المؤسسات العقارية7

يFeb21-Feb-17االتجاهات الحديثة في االستثمار العقاري8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24رؤية جديدة لواقع متغير: االستثمار العقاري9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3 االستراتيجيات الحديثة للتأجير التمويلي والهندسة المالية وفقا للمعايير الدولية10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10االعتبارات القانونية في التسويق العقاري11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلبداع في التسويق العقاري12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلبداع واالبتكار في إدارة وتطوير العقارات13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1اإلبداع واالبتكار في إدارة وتطوير العقارات14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7اإلجراءات المكتبية في المكاتب العقارية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب الحديثة في التسويق العقاري16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األساليب الحديثة للتسويق العقاري17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األساليب المتكاملة في الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األسس واالستراتيجيات الحديثة في االستثمار العقاري19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12البرنامج التأهيلي في إدارة العقارات20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التثمين العقاري 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التخطيط االستراتيجي في إدارة العقارات22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التسويق اإللكتروني للعقارات 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التسويق اإللكتروني للمشروعات العقارية24

إدارة العقارات



5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التسويق العقاري25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التسويق العقاري الحديث26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التشريعات العقارية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7التصنيف المهني للعقار28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14التعامل في األراضي وأمالك الدولة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21التعامالت العقارية وضمان الحقوق30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28التقنيات الحديثة في التسويق اإللكتروني للعقارات31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4التمويل واالستثمار في الممتلكات العقارية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11التنظيم الهيكلي في المؤسسات العقارية33

2,450$صاللةAug22-Aug-18التوجهات الحديثة في المحاسبة والتمويل في االستثمارات العقارية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25الجوانب المالية والضريبية للتأجير التمويلي والتشغيلي من النظرية إلى التطبيق35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8العالقة بين المالك والمستأجر37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15العمل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22القضايا المحاسبية المعاصرة في الشركات العقارية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1القيادة اإلدارية في المؤسسات العقارية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6المحاسبة المالية في المنشأة العقارية41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13المحاسبة في االستثمار العقاري 42

3,750$دبيOct31-Oct-20المساحة العقارية43

1,950$البحرينOct31-Oct-27المعالجة المحاسبية لالستثمار في األسهم والعقارات 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3المهارات اإلدارية المتكاملة للوسيط العقاري45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10المهارات اإلدارية والمالية في المكاتب العقارية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17المهارات البيعية للمشاريع العقارية47

يNov5-Dec-24المهارات المتكاملة في تطوير العقارات48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1النظم والقوانين لتنظيم العقارات في المناطق الحضرية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8الوسيط العقاري الناجح50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إدارة االستثمار والتقييم العقاري 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة االمالك الحكومية52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1إدارة األزمات المالية في المجال العقاري53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7إدارة األمالك الحكومية54

1,950$البحرينJan17-Jan-13إدارة األمالك العقارية55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إدارة التغيير في المؤسسات العقارية56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27 في المجال العقاريTQMإدارة الجودة الشاملة 57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العقارية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10إدارة الجودة العقارية الشاملة59

يFeb21-Feb-17إدارة العقارات والممتلكات60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة العقود في المؤسسات العقارية61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3إدارة العالقات العامة في المؤسسات العقارية62



2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إدارة المحافظ العقارية63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17 الدورة التحضيرية لشهادة مدير مشروع عقاري معتمد عالميًاPMPإدارة المشاريع العقارية 64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24إدارة المكاتب العقارية65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إدارة الممتلكات العقارية66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إدارة المؤسسات العقارية67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة أمالك الدولة العامة والخاصة68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إدارة عقود إنشاء المشروعات العقارية69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1 في التسويق العقاريCRMإدارة عالقات العمالء 70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إدارة مخاطر االئتمان والتمويل العقاري71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إدارة وتثمين األراضي 72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة وتخطيط المشروعات العقارية73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة وتقييم وتثمين العقارات74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إسعاد العمالء في المجال العقاري75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إعداد القادة اإلداريين في المؤسسات العقارية76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إعداد خبراء التقييم العقاري 77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إعداد خطط التسويق للمشاريع العقارية78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إعداد دراسة جدوى المشاريع العقارية79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إعداد موظفي شركات االستثمار العقاري80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14أداء سوق البنايات 81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21أساليب التمويل العقاري اإلسالمي82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28أفضل الممارسات لتحقيق صفقات رابحة في المجال العقاري83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4أهمية العالقات العامة في المؤسسات العقارية84

4,200$صاللةAug22-Aug-11أهمية القيادة اإلدارية في المؤسسات العقارية85

2,450$صاللةAug22-Aug-18 آليات االستثمارات العقارية وتقييم االستثمار العقاري86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25آليات التمويل العقاري87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1بيئة العمل العقاري 88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تأسيس وإدارة المحافظ والصناديق العقارية89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تخطيط وتنظيم المشروعات العقارية90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22ترشيد وإدارة الطاقة في المنشأة 91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تسعير المشاريع وضبط الكلفة92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تسويق وبيع الممتلكات العقارية93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13دراسات الجدوى التسويقية وخطط وبرامج التسويق الفعَّال94

3,750$دبيOct31-Oct-20دراسات الجدوى للمشاريع العقارية95

1,950$البحرينOct31-Oct-27طرق وأساليب التقييم العقاري وتطبيق المعايير الدولية لألصول العقارية 96

2,450$كولومبو أو دكاIAS403-Nov7-Novمحاسبة االستثمارات العقارية وفق المعيار المحاسبي الدولي 97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مخاطر االستثمار في سوق العقارات98

إدارة المشاريع61



رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

1PgMP ®(برنامج إدارة الفنية)  1امتحان التحضير-Jan5-Jan2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورة

2,150$دبي أو أبوظبيTBT7-Jan11-Jan (القيود)اتفاقية العوائق الفنية 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13استخدام التكنولوجيا المثالية في رفع أداء المشاريع3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استخدام الحاسب اآللي في التخطيط ومتابعة المشروعات4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع االستثمارية واإلسكانية للجمعيات التعاونية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االتجاهات الحديثة في إدارة المشروعات6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10االحتراف في إدارة المشاريع7

يFeb21-Feb-17االحتراف في إدارة المشاريع والمخاطر8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24االعتبارات البيئية في تصميم وتنفيذ المشاريع الهندسية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التجربة االوروبية- اإلبداع والتمّيز في إدارة المشاريع االحترافية 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلدارة المتقدمة للمشاريع واإلنشاءات11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلدارة المتكاملة للمشروعات12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24األخطاء الشائعة في تخطيط وتنفيذ المشروعات13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األدوات واألساليب الفعَّالة إلدارة مواقع المشاريع اإلنشائية14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األدوات واألساليب الكمية المستخدمة في إدارة المشروعات15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب الكمية المستخدمة في مجال إدارة المشروعات16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األسلوب الدعائي ودوره في نجاح المشروع17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األوامر التغيرية في المشروعات اإلنشائية والصناعية18

5,000$لندن أو باريسPMP5-May16-Mayالبرنامج التأهيلي لشهادة مدير مشروع محترف 19

5,000$الشيك وهنغارياBOT 12-May23-Mayالتأجير التمويلي ودراسات الجدوى للمشروعات القائمة بنظام الـ20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التجربة الماليزية في إدارة وتنفيذ المشاريع21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التخصص في إدارة المشاريع وتخطيط وجدولة والتحكم بالمشاريع23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التخطيط االستراتيجي واإلدارة المالية للمشاريع باستخدام الحاسوب24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التصدعات بالمنشأة وطرق إصالحها 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23التطبيق الفعَّال للرؤى واألهداف الشخصية بواسطة إدارة المشاريع26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1التطورات الحديثة لتنظيم وصيانة المباني والمرافق والمنشأة27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7التمّيز واإلبداع في إدارة وتطوير المشاريع وقياس الجدوى االقتصادية 28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14التوجيهات والتقنيات الحديثة إلدارة المشاريع متعددة تحت التنفيذ29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21الدليل العملي إلدارة المشروعات30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28الرقابة على تنفيذ المشروعات31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية للمشاريع اإلنشائية الهندسية وعقود الفيدك للمهندسين والقانونيين بأستخدام الحاسب األلي32

4,200$صاللةAug22-Aug-11الشهادات المتقدمة في إدارة المشاريع33

2,450$صاللةAug22-Aug-18الشهادة المتقدمة في إدارة مشتريات المشاريع34

 وتطبيقاتها في نظم إدارة الجودة الشاملة - (إدارة وصيانة األصول)الفكر المتقدم والنظم العالمية المحدثة إلدارة وصيانة المباني والمنشأة 35 25-Aug5-Sep4,200$الفلبين أو تايلند أو كوريا

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1المطالبات والمطالبات المضادة والخالفات في المشاريع اإلنشائية36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8المفاهيم الحديثة للتخطيط االستراتيجي وتقييم المشروعات37



2,150$عّمان أو بيروتPrimaveraP315-Sep19-Sepالمناهج الحديثة لتخطيط المشاريع باستخدام 38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22المنظور االبتكاري المتكامل إلدارة المشروعات39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1المنظومة المتكاملة الحديثة والعالمية إلدارة أخطار المشروعات40

4,200$الصين وهونج كونجPublisher 20076-Oct17-Octالمهارات المتقدمة لسكرتارية إدارة المشاريع وإدارة شؤون العمل 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبور13-Oct17-Oct(FIDIC)النظام القانوني لعقود ومقاوالت الهندسة المدنية 42

3,750$دبيOct31-Oct-20الهندسة القيمية لمشروع الطرق43

1,950$البحرينOct31-Oct-27إجراء دراسات جدوى المشاريع44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة المخاطر في المشروع45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إدارة المشاريع46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة المشاريع47

يNov5-Dec-24متقدم- إدارة المشاريع48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1معتمد عالميًا- محترف / دورة تحضيرية لشهادة مدير مشروع معتمد – إدارة المشاريع 49

م الشيخ أو الغردقةPMP® Exam Preparation 8-Dec12-Dec/ إدارة المشاريع 50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةProject Management - Basic15-Dec26-Decإدارة المشاريع 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22إدارة المشاريع االحترافية52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1إدارة المشاريع اإلنشائية53

2,150$دبي أو أبوظبيPrimavera7-Jan11-Janإدارة المشاريع باستخدام الحاسب اآللي 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13إدارة المشاريع والعقود55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20إدارة المشاريع ودورة تحضيرية لشهادة مدير مشروع محترف 56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27إدارة المشاريع وقيادتها واالتصاالت بشأنها57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التخطيط والجدولة والتحكم: إدارة المشاريع58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10(التنفيذ- التصميم - التخطيط )إدارة المشروعات 59

يFeb21-Feb-17إدارة المشروعات الحكومية60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة المشروعات الهندسية باستخدام الحاسب اآللي61

2,150$الطائف أو جدةPrimavera3-Mar7-Marإدارة المشروعات باستخدام حزم البرنامج بريمافيرا 62

2,150$مسقط أو الدوحة10-Mar14-Mar(BS 6079)إدارة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية البريطانية 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17إدارة المشروعات من منظور الجودة 64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24 9000إدارة المشروعات واإلدارة المالية واأليزو 65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إدارة المشروعات والجودة الشاملة في مشروعات التشييد 66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إدارة المشروعات وتجهيز العطاءات67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة المشروعات وتدبير التمويل68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إدارة المشروعات وتنمية مهارات االتصال69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إدارة المشروعات ودراسات الجدوى باستخدام الحاسب اآللي70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األساليب واآلليات: إدارة المشروعات71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12 كيف تنجز مشروعك في حدود الوقت واألداء والميزانية: إدارة المشروعات72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة المطالبات واألوامر التنفيذية في ظل العقود المبرمة73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة المطالبات والنزاعات واألوامر التنفيذية في المشاريع اإلنشائية 74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة المطلوبات والمنازعات في مشروعات التشييد75



5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة أخطار المشروعات76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة حسابات المقاوالت والمشاريع 77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة مشاريع تكنولوجيا بإجراءات وتقنيات حديثة 78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إدارة مشاريع نظم المعلومات الجغرافية79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجProject Management7-Jul11-Julإدارة مشروعات 80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14 إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21 إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28 إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة مشروعات التشييد وضبط البرامج الزمنية84

4,200$صاللةAug22-Aug-11إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات85

2,450$صاللةAug22-Aug-18إدارة نظم معلومات المشروعات باستخدام الحاسب اآللي 86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إدارة وإعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية 87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إدارة وتقييم المشروعات88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إدارة وتنفيذ المشروعات89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إدارة وقيادة المشروعات الجديدة90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إصالح المشروعات العامة91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إعادة دراسة جدوى المشروع في ضوء نتائج تشغيله الفعلية 92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إعداد العطاءات في إدارة المشروعات93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االستثمارية94

3,750$دبيOct31-Oct-20إعداد دراسة جدوى المشروع الجديد95

1,950$البحرينOct31-Oct-27إعداد قواعد البيانات في مجال اإلشراف على المشاريع96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إعداد مديري المشروعات المحترفين97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إعداد وتحليل القوائم المالية للمشروعات98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17أحدث التطورات في اإلدارة واإلشراف على المواقع والمشاريع اإلنشائية99

يNov5-Dec-24أحدث التطورات في إدارة المشاريع واإلنشاءات100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1أدوات وأساليب الرقابة على تنفيذ المشروعات 101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8أساسيات تخطيط وجدولة المشاريع102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15أساليب تنفيذ وتقييم المشروعات103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22أسرار نجاح المشاريع التجارية104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1أفضل الممارسات في إدارة المشاريع اإلنشائية105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7آليات التحفيز السبع األساسية لتأمين نجاح المشروعات والقيادة106

1,950$البحرينJan17-Jan-13تأسيس المشاريع الخاصة باألسر المنتجة107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20تحديد متطلبات فحوص مواد المشاريع اإلنشائية108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27تحديد مهام ومسؤوليات مفتشي ومراقبي المباني واإلنشاءات 109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3تحليل وتقييم المشروعات الصناعية110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10تحليل ومعالجة البيانات الحاسوبية في مجال اإلشراف على المشاريع111

يFeb21-Feb-17تدريب فريق العمل الجديد في المشاريع اإلنشائية112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24تصميم البرامج والمشروعات113



2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3 لتحسن المشاريع واستراتيجيات األعمال مع تخفيض النفقات Six Sigmaتطبيق مفاهيم 114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تطبيقات عملية لبناء تجارب ومشاريع إدارية وفرق العمل والمشاريع التقنية المتمّيزة وفق معايير التمّيز العالمية115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تطبيقات نظم المعلومات في تخطيط المشروعات116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تقييم نتائج التشغيل الفعلي للمشروع وإعادة دراسة الجدوى117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تكنولوجيا نظم المعلومات ودورها في إدارة المشروعات118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تنظيم وإدارة المنشأة العامة119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياBOT14-Apr25-Aprتنفيذ العقود اإلدارية بنظام 120

5,000$سنغافورة أو لندنProject Management 21-Apr2-Mayتنمية مهارات إدارة المشاريع 121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1جدولة المشاريع وتقديرها وضبط الكلفة122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5متقدم- جدولة المشاريع وضبط التكلفة 123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة المشاريع 125

7,500$كندا أو أمريكاppp 26-May6-Jun وعقود الشراكة BoTعقود الـ 126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2فريق إدارة المشروع127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9فن استخدام منهج الهندسة القيمية في إدارة المشاريع 128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16فن إدارة المشاريع129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23هندسة اإلنشاءات130

62

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 استراتيجيات النجاح في تطبيق إدارة المعرفة1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات إدارة المعلومات والمعرفة للمؤسسات المعاصرة2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االستثمار البشري 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20التطبيقات العملية لنظرية إدارة المعرفة4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27التعرف على الدماغ وكيف تتم عمليات التفكير5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التفكير بالسيناريو6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التفكير بين التقليد والتجديد7

يFeb21-Feb-17التفكير خارج الصندوق8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التنظيم الثقافي9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الذاكرة أنواعها وأساليب تنميتها10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الذكاء االجتماعي ومهارات التواصل مع اآلخرين11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17 الطرق الفعَّالة لتطبيق إدارة المعرفة في المنظمات العربية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24نماذج عملية: إدارة األصول الفكرية13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إدارة المعرفة واإلبداع14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إدارة المعرفة والتغيير15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة المعرفة والمعلومات وأهميتها في دعم اتخاذ القرار16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إدارة المعرفة والمعلومات وأهميتها في دعم القرارات17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إدارة منظمات البحوث والتطوير18

إدارة المعرفة



5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إعداد استراتيجيات المعرفة19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إعداد قواعد البيانات وتطبيقات النظم الخبيرة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19أفضل الممارسات في تطبيقات إدارة المعرفة 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تقييم األصول الفكرية 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة رأس المال البشري: تنمية الموارد البشرية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9حقوق الملكية الفكرية والصناعية في ضوء اتفاقية الجات24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16ممارس / خط الزمن 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23 ثروة المنظمات الجديدة: رأس المال الفكري26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1سيكولوجية وتقنيات التفكير 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7كتابة األفكار اإلبداعية28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14كتابة األفكار والمقترحات الخالقة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21محاور إدارة المعرفة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28مراحل تطبيق إدارة المعرفة31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4من إدارة المعرفة إلى إدارة الكفاءات32

4,200$صاللةAug22-Aug-11باستخدام الخرائط الذهنية مهارات التذكر33

2,450$صاللةAug22-Aug-18مهارات إدارة البشر34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25وسائل إدارة المعرفة وتقنياتها35

63

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 اختيار المواد1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اختيار الموردين والمقاولين والتعامل معهم2

1,950$البحرينJan17-Jan-13ادارة المشتــريـات والعقـــود اللوجسنيـــة3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20استخدام الحاسب اآللي في المشتريات والمخازن4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مستوى متقدم- استخدام الديكام في إدارة المواد 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استخدام شروط عقود الفيديك العالمية والتحكيم6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استخدام نظم المعلومات وتطبيقات الحاسب في إدارة المواد7

يFeb21-Feb-17استراتيجيات التعاقد والتفاوض للمشتريات8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24استراتيجيات المشتريات الدولية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3وخفض التكاليف والتفاوض المشتريات استراتيجيات10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10استراتيجيات تقييم العطاءات11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين العروض ومهارات التعاقد12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين العروض ومهارات التفاوض13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1استراتيجيات تقييم وتحليل المشتريات14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7اقتصاديات التصميم الداخلي للمخازن15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14اقتصاديات الشراء والتخزين16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21اقتصاديات الشراء والمهارات المتكاملة في إدارة المخازن اإللكترونية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن18

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات



5,000$لندن أو باريسMay16-May-5االتجاهات الحديثة في ادارة المشتريات الكترونيًا19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12االتجاهات الحديثة في المناقصات وأساليب تقييم العروض وإعداد عقودها20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19سالسل اإلمداد والتموين  االتجاهات الحديثة في إدارة21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26االتجاهات الحديثة في إدارة المخازن والمشتريات والشراء اإللكتروني22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2االتجاهات الحديثة في إدارة المستودعات والمخازن23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات الحكومية 25

5,000$بلجيكا وهولندا23-Jun4-Jul(E-Purchasing)االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات إلكترونيًأ 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والمفهوم العالمي الجديد في التموين واستخدامات شبكة اإلنترنت في عمليات الشراء 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7االتصال الفعَّال ومهارات اإلقناع والتفاوض28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14االحتراف الفني في اإلعداد للمناقصات والممارسات واألساليب العلمية إلبرام العقود 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21االحتراف في تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28االختالس والتزوير في مجال المشتريات والعقود31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4االســاليب الفنيـــة المتقـدمــة فـي إدارة نظم المشــتريـات والتفـاوض طرق ووسائل تاهيل وقـياس أداء المـوردين32

4,200$صاللةAug22-Aug-11االستراتيجيات الحديثة في التجهيز والشراء وإدارة سالسل التموين واإلمداد33

2,450$صاللةAug22-Aug-18االستراتيجيات الحديثة لتخطيط االحتياجات إلدارة المشتريات34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25االستراتيجيات الحديثة لتنمية المهارات اإلبداعية ألمناء المستودعات والمخازن35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1االستراتيجيات المتقدمة في التفويض الشرائي الداخلي والخارجي وإعداد المناقصات والعقود36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8االستراتيجيات المتقدمة في الشراء الخارجي والداخلي37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15االستراتيجيات المتقدمة والتمّيز اإلداري في التفاوض وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22اإلبداع في إدارة المخازن والمواد39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1اإلدارة اإللكترونية الفعَّالة للمشتريات وإجراءات طرح العطاءات 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6اإلدارة الحديثة للعقود والمشاريع والمخازن41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13اإلدارة الحديثة للمستودعات والمخازن42

3,750$دبيOct31-Oct-20اإلدارة الحديثة للمشتريات والعقود43

1,950$البحرينISO 900127-Oct31-Octاإلدارة الفعَّالة للمشتريات طبقا لمواصفات 44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3اإلدارة الفعَّالة للمصنوعات والمخازن إدارة المخازن ومقاييس أداء ورقابة المخزون وأفضل الممارسات الحديثة للتعامل مع الموردين45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10اإلدارة والرقابة القانونية على العقود والمناقصات46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17األساليب الحديثة للرقابة على المواد والمخازن47

يNov5-Dec-24األساليب الفعَّالة إلعداد مناقصات المشتريات واختيار الموردين48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1األساليب الفنية المتقدمة في إدارة المشتريات وكيفية التفاوض وتقييم أداء الموردين49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8األساليب الفنية في ادارة المشتريات50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15األساليب الكمية في إدارة المخازن والسيطرة على المخزون إلكترونيا51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22األساليب الكمية في إدارة المخازن والمشتريات والسيطرة على المخزون إلكترونيًا52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1األساليب المتقدمة في إدارة المشتريات53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7التمّيز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات وإعداد العطاءات والتفاوض54

1,950$البحرينJan17-Jan-13الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والمخزون الراكد55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الدليل العلمي إلدارة ومراقبة المخزون 56



2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الدورة المستندية لألعمال المخزنية والرقابة عليها57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3(الجرد والتفتيش)الرقابة الدفترية والفعلية للمخازن والمستودعات 58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10الرقابة الشاملة على المخزون والمخازن إداريا وأمنيا59

يFeb21-Feb-17الرقابة على المخازن والمستودعات60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرInventory Control24-Feb28-Febالرقابـــة على المخـــزون 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الرقابة على المخزون باستخدام الحاسب اآللي62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الرقابة على المخزون باستخدام الحاسب اآللي63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الرقابة والتقارير المستودعية64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24الرؤى الجديدة في الخدمات اللوجستية في إدارة المشتريات والمخازن 65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1الشراء اإللكتروني66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14العقود اإللكترونية68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21العالقة الفنية بين إدارة المشتريات واإلدارات التنفيذية والتنبؤ بحجم للمشتريات ونسبة الزيادة المرحلية في الشراء69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1القواعد القانونية للمناقصات والمزايدات الدولية70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5القواعد والمبادئ التي تحكم المناقصات والقيود التي ترد على الجهة اإلدارية في التعاقد71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12المتابعة في مجال المشتريات والمخازن بين النظرية والتطبيق72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19المحاسبة والرقابة على المخازن والمستودعات73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26 األسباب وأساليب الوقاية والتخلص: المخزون الراكد74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2المشتريات اإللكترونية75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9المفهوم العالمي الجديد على أنشطة الشراء والتموين واستخدامات شبكة اإلنترنت في عمليات الشراء76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المنهج العلمي والعملي في عالج مشكلة المخزون الراكد77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية لمديري المشتريات والمخازن78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1المهارات الحديثة لمسؤولي المشتريات79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المهارات القانونية إلعداد العروض الفنية والمالية في المناقصات والممارسات الدولية80

5,000$موسكو أو كييف14-Jul25-Jul(FIDIC)النظام القانوني لمنظومة المشتريات 81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إجراءات مشتريات األدوات االحتياطية للمكائن والسيارات82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةMRP28-Jul1-Aug- إدارة االحتياجات وتخطيط المواد بالحاسوب 83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة اإلمداد والتموين في المشروعات 84

4,200$صاللةAug22-Aug-11إدارة األعمال اللوجستية85

2,450$صاللةAug22-Aug-18إدارة الجودة الشاملة في المشتريات والمخازن وإمدادات الطلب 86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إدارة الجودة الشاملة في إدارة المشتريات87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إدارة الجودة الشاملة وتطوير أداء مسؤولي المخازن والمشتريات88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إدارة الخدمات اللوجستية89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إدارة الرقابة القانونية على العقود والمشتريات90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إدارة العقود والمناقصات والترسيات والمشتريات91

2,150$دبي أو أبوظبيISO 9000 1-Oct5-Octإدارة المخازن طبقا لمواصفات األيزو  92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6إدارة المستودعات ومراقبة المخزون باستخدام الحاسب93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13أساسية- إدارة المشتريات 94



3,750$دبيOct31-Oct-20مستوى متقدم- إدارة المشتريات 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27إدارة المشتريات الحكومية96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إدارة المواد ومراقبة المخزون97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إدارة سلسلة التوريد98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إدارة وتطبيق الجودة الشاملة للمشتريات والمخازن99

يNov5-Dec-24إدماج المشتريات واللوجستيات والجرد مع الموردين100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إعادة هندسة أعمال المشتريات101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إعداد وإبرام العقود وآلية الشراء والتفاوض الفعَّال 102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إعداد وكتابة العروض البيعية وإدارة العطاءات103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22 في تحقيق التكلفة وتعظيم العائدJITأثر تطبيق برنامج 104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 أحداث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطلب وإدارة المخزون105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7أحدث األساليب والممارسات إلدارة المشتريات وإمدادات الطلب وإدارة المخزون106

1,950$البحرينJan17-Jan-13أحدث الممارسات في إدارة المخزون 107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطب وإدارة المخزون 108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطلب109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3أساسيات الشراء110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10أساليب التخلص من المخزون الراكد والعادم111

يFeb21-Feb-17أساليب التخلص من المخزون الراكد والعادم وطرق المزاد العلني112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24 آليات تقييم مصادر الشراء واختيار الموردين113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3برامج العقود والمناقصات والمشتريات والمخازن والمستودعات114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تأمين المستودعات115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تأهيل وتقويم الموردين باستخدام الحاسب اآللي116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تحليل وتقييم عروض وعقود الشراء117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوMRP1-Apr12-Aprتخطيط االحتياجات من المواد 118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تخطيط أعمال المشتريات وإبرام التعاقدات 119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14ترتيب وتنظيم المستودعات120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تشخيص المشاكل والجوانب القانونية واإلدارية والفنية في العطاءات والمشتريات121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تطبيق الجودة الشاملة على إدارة المشتريات122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5 في الصيانة والمخازن والماليةCMMSتطبيقات 123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المشتريات والمخازن   124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تطبيقات إدارة المشتريات125

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تطوير وسائل التفاوض الفعَّال إلدارة المشتريات ومهارات التعاقد 126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التفاوض مع الموردين  تقنيات127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تقنيات التفاوض وخفض التكاليف128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تقييم المخزون السلعي والتخلص من الراكد129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في إدارة المخازن والمشتريات130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تكوين القيم من خالل أساسيات المشتريات والعقود131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تنظيم وإدارة المستودعات باستخدام الحاسب اآللي 132



5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تنظيـــــــــم وإدارة ومراقبة المستودعات133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تنمية مهارات التفاوض الشرائي ألخصائي المخازن والمشتريات134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28تنمية مهارات العاملين في الخدمات اللوجيستية 135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تنمية مهارات إبرام العقود وترسية المناقصات والمشتريات136

4,200$صاللةAug22-Aug-11دراسة العطاءات وتقدير األسعار137

2,450$صاللةAug22-Aug-18دراسة وتطوير منظومة الشراء والتخزين138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25 دعم األداء المهني للعاملين في إدارة المشتريات باستخدام الحاسوب139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1شهادة الخبير المحترف المعتمد في فن التفاوض وإدارة النزاعات 140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8شهادة خبير في إدارة التفاوض و المنازعات141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15صياغة المواصفات الفنية للمشتريات وإعداد كراسة الشروط 142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22طرق وميكنة أساليب نظم الشراء في ظل التجارة اإللكترونية143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1كتابة محاضر االجتماع في المشتريات والمخازن144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6كيف تدير أزمات المشتريات والمخازن145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13كيف تعالج طلبات الشراء والتوريد العاجلة 146

3,750$دبيOct31-Oct-20محترف مشتريات معتمد147

1,950$البحرينOct31-Oct-27مختبر اإلدارة الحديثة للمشتريات والمخازن148

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مختبر إدارة عمليات الشراء باستخدام الحاسب اآللي 149

2,450$بومباي أو نيودلهي10-Nov14-Nov(MRP)مختبر تخطيط االحتياجات من المواد 150

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مدير المشتريات المعتمد151

يNov5-Dec-24مراقبة المخزون152 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مقاييس أداء ورقابة المخزون وأفضل الممارسات الحديثة للتعامل مع الموردين153

م الشيخ أو الغردقة8-Dec12-Dec(FIDICقواعد - التحكيم - التعاقد - التفاوض -المراسالت التجارية)منظومة المشتريات 154 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15منع الخسائر في المخازن والمستودعات 155

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مهارات التفاوض156

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1مهارات التفاوض في مجال المشتريات157

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7(الجرد والتفتيش)مهارات الرقابة الدفترية والفعلية للمخازن والمستودعات 158

1,950$البحرينJan17-Jan-13مهارات وأساليب التفاوض159

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20نظم المشتريات في ظل التجارة اإللكترونية160

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27هندسة وإدارة الموارد والرقابة على المخازن والمستودعات آليا 161

1,950$البحرينFeb7-Feb-3وضع الخطط التموينية وإدارة وتنظيم المستودعات ومراقبة المخزون 162

64

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1ابتكار أفكار للمشروعات الصغيرة 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االستراتيجيات المعاصرة للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة2

1,950$البحرينJan17-Jan-13اإلجراءات اإلدارية واللوائح التنظيمية للدمج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األخطاء الشائعة في إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27التسعير للمشروع الصغير5

تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة



1,950$البحرينFeb7-Feb-3التسويق اإللكتروني في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التسويق في المشروعات الصغيرة7

يFeb21-Feb-17التسويق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24الحلول التطبيقية لمشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الخدمة االجتماعية في مجال المشروعات الصغيرة10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الدعاية والترويج للمشروع الصغير11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17المحاسبة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المرأة ومعوقات العمل الحر13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1اإلشكاليات وآفاق التنمية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7االئتمانية للمنشأة الصغيرة والمتوسطة القائمة (الجدارة)المالئمة 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14 المهارات المتكاملة إلدارة المشروعات الصغيرة16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية وسبل تطويرها17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إدارة األعمال التجارية للمرأة18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إدارة التدفقات المالية للمشروع الصغير19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة المشاريع التجارية الصغيرة21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة المشروعات التنموية والصغيرة22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة المشروعات الصغيرة في الخليج العربي23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إعداد الخطط التسويقية الفعَّالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إعداد الموازنة المالية للمشروع الصغير26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إعداد دراسات الجدوى االقتصادية والمشروعات الصغيرة 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7أساليب إدارة التمويل للمنظمات الصغيرة والمتوسطة28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14أساليب جديدة لتنمية وتطوير المنشأة الصغيرة والمتوسطة 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21أهمية معرفة العمالء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28آليات تطوير المشاريع الصغيرة31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4بنوك التنمية الخليجية وأدوارها الجديدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة32

4,200$صاللةAug22-Aug-11تأسيس المشاريع الصغيرة33

2,450$صاللةAug22-Aug-18تجارب الدول المتقدمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25تحديد المهارات الالزمة للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1ترويج منتجات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8تسويق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تطوير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تطوير دور غرف التجارة الخليجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تقييم األداء المالي واإلداري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تمويل المنشأة الصغيرة والمتوسطة42

3,750$دبيOct31-Oct-20المشروعات الصغيرة مدخل إلى تنمية الموارد الذاتية : تنمية مهارات المبيعات43



1,950$البحرينOct31-Oct-27توظيف وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3توليد أفكار مشروعات صغيرة45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصغيرة 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17دعم المشروعات الصغيرة47

يNov5-Dec-24دور الحكومات الخليجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8دور المصارف والمؤسسات في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15دور نظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22طرق تمويل التوسع في أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1فهم التكلفة واالحتياطات المالية للمشروع الصغير53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7كيف تبدأ مشروعًا صغيرًا وتحافظ عليه؟54

1,950$البحرينJan17-Jan-13كيف تبدأ مشروعا رياديا؟55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20كيف تبدأ مشروعك الصناعي الصغير 56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27كيف تخطط وتدير مشروعك الصغير57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3كيف تدير مشروعا صغيرا58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10كيف تدير مشروعا صغيرا وتحافظ عليه59

يFeb21-Feb-17كيف تساهم البنوك التجارية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24كيف تصمم وتقيم مشروع صغير 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3كيف تنشئ مشروعا صغيرا 62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10كيف تنشئ نظامًا للمعلومات يناسب مؤسستك63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17كيف تنشئ وتدير موقع إلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24لماذا تفشل كثير من مشروعات األعمال؟ وكيف تنجح أنت؟65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1محددات وإشكاليات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7 مفاتيح نجاح رجل المشروعات الصغيرة67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14مهارات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21مهارات التسويق والبيع للمشروعات الصغيرة69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1هيكلة القروض الخاصة في المنشأة الصغيرة والمتوسطة70

65

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

1Adobe Acrobat / PDF – All levels1-Jan5-Jan2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورة

2Excel Advanced7-Jan11-Jan2,150$دبي أو أبوظبي

3Excel Basic13-Jan17-Jan1,950$البحرين

4ICDL advance20-Jan24-Jan2,150$أبوظبي أو الشارقة

5MS Project – Basic, Intermediate & Advanced27-Jan31-Jan2,150$دبي أو العين

6Oracle – All levels3-Feb7-Feb1,950$البحرين

7PowerPoint Advanced10-Feb14-Feb2,150$الرياض  أو الكويت

8PowerPoint Basic17-Feb21-Febي 2,150$دب 

تكنولوجيا المعلومات



9Visio Advanced24-Feb28-Feb2,150$الدمام أو الخبر

10Visio Basic3-Mar7-Mar2,150$الطائف أو جدة

11Word - Basic, Intermediate & Advanced10-Mar14-Mar2,150$مسقط أو الدوحة

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1 استخدام المصادر المجانية المتاحة على شبكة اإلنترنت في تقديم خدمات المعلومات14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7استخدام تقنيات رفع أداء محركات البحث في دعم المواقع العربية 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14استخدام تكنولوجيا الحاسب اإللكتروني في التنمية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21استخدام تكنولوجيا المعلومات في تفسير إجراءات العمل في المنظمات الحكومية والنفطية والقطاع الخاص17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1استخدام شبكة اإلنترنت18

5,000$لندن أو باريسMs Access5-May16-Mayاستخدام قواعد البيانات بواسطة 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12استخدامات الحاسب اآللي في نظم دعم واتخاذ القرار20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19استخدامات الحاسب اآللي لتصميم مواقع على شبكة اإلنترنت21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26استراتيجيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظمات الحكومية والقطاع الخاص22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2استراتيجيات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونية 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9استعمال الحاسب اآللي في أعمال التصميم وتحليل العطاءات وبرمجة األعمال التنفيذية ومتابعتها24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16االتجاهات الحديثة في صيانة الشبكات25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23االتصاالت في ظل التشابك اإللكتروني التقنية واالستخدام26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1االختراق المعلوماتي المشروع والمصرح به27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7االستخدام الحديث لتكنولوجيا المعلومات28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14االستخدام الفعَّال لشبكة اإلنترنت كأداة لتطوير المنظمات 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21 في إدارة حمالت إعالميةWordاالستخدامات المتقدمة لبرنامج 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28االستراتيجيات اإلدارية والمهارات القيادية في ظل تكنولوجيا المعلومات 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4االستراتيجيات المتقدمة ألمن الشبكات وأمن المعلومات السلكية والالسلكية32

4,200$صاللةAug22-Aug-11اإلثبات اإللكتروني وحجيته في ظل عالم اإلنترنت33

2,450$صاللةAug22-Aug-18اإلحصاء األمني التقني أنظمة وتقنيات 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25 ونظم دعم القرارDSSاإلدارة اإللكترونية والتعامل مع النظم الخبيرة 35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية 37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا تقنية المعلومات38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22 العالميةICDLاإلعداد والتأهيل لدورة 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1اإللكترونيات الرقمية40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6اإلنترنت والبريد اإللكتروني41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13اإلنترنت وعصر العولمة42

3,750$دبيOct31-Oct-20األدوات واألساليب الفعَّالة إلدارة المواقع43

1,950$البحرينOct31-Oct-27األساسيات الفنية للبرمجة وإدارة قواعد البيانات44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3األساليب الحديثة في إدارة أقسام نظم المعلومات45

2,450$بومباي أو نيودلهيExcel 200710-Nov14-Novاألساليب المتقدمة في إدارة الحسابات والجداول 46



7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17األمن المعلوماتي في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات47

يNov5-Dec-24األمن المعلوماتي للبنوك في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1البرنامج التأهيلي في مجال اللغة االنجليزية لألعمال وتقنية المعلومات49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8البريد اإللكتروني50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15  المعتمدة دولياICDLالتأهيل األمثل للحصول على شهادة 51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22التخطيط االستراتيجي لنظم وشبكات المعلومات52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التكنولوجيا والتطور المعلوماتي53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 الجداول اإللكترونية وتطبيقاتها54

1,950$البحرينVPN13-Jan17-Jan وحماية الحدود الخارجية للشبكة وتقنية Firewallsالجدران النارية 55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الدور المتجدد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27المنازعات في نطاق االسماء- العقود الرقمية 57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3العالقات الخارجية والتعاون الدولي من خالل تكنولوجيا المعلومات58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10القاعدة االجرائية في القانون الجنائي عبر اإلنترنت59

يFeb21-Feb-17المهارات األساسية للحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24الوسائط المتعددة 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3الوسائط المتعددة للشبكات 62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10أمن المعلومات في مكان العمل: الوعي األمني63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةHelp Desk17-Mar21-Marإدارات الدعم الفني  64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24إدارة االتصاالت اإللكترونية في ظل نظم الشبكات الداخلية والعالمية65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1إدارة اإلنترنت ومحركات البحث66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7إدارة العقود والمناقصات في مشروعات تكنولوجيا المعلومات67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14إدارة أمن المعلومات في المؤسسات المالية68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21إدارة أنظمة المعلومات الحكومية69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1إدارة قواعد البيانات في اإلدارة70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5إدارة مخاطر أنظمة المعلومات71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق والملفات المستندية بالحاسب اآللي73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة مراكز نظم المعلومات74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2 إدارة مؤسسات المعلومات75

5,000$السويد والنرويجITIL 9-Jun20-Junإدارة نظم المعلومات وفق المنهج البريطاني  76

5,000$الدانمارك وفنلنداNET16-Jun27-Junإدارة وتطوير المواقع على اإلنترنت باستخدام حزمة 77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة وقواعد وبيانات أوراكل78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إعادة هندسة وتصميم نظم المعلومات 79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إعداد التقارير وتصميم النماذج باستخدام الحاسب اآللي80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إعداد فني الحاسب اآللي81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةISO 1779921-Jul1-Augإعداد مراجعي نظام أمن وسرية المعلومات 82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28أساسيات أمن المعلومات83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4أساسيات تصميم شبكات الكمبيوتر84



4,200$صاللةAug22-Aug-11أساليب اتخاذ القرارات باستخدام الحاسب اآللي85

2,450$صاللةAug22-Aug-18أساليب حفظ المعلومات في الوحدات الحكومية86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كوريا4d 25-Aug5-Sepأسس الجرافيك رباعي األبعاد بواسطة الحاسوب 87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أسس وتطبيقات التوقيع اإللكتروني88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8أمن المعلومات في مكان العمل89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15أمن المعلومات وأمن الشبكات السلكية والالسلكية وطرق حمايتها90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أمن المعلومات وحفظ وتأمين الوثائق والمستندات 91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1أمن المكاتب والوثائق والمعلومات92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6أمن الوثائق والمستندات93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13 أمن الوثائق والمستندات الورقية واإللكترونية94

3,750$دبيOct31-Oct-20أمن الوثائق والمستندات والمعلومات95

1,950$البحرينOct31-Oct-27أمن الوثائق والمعلومات المستندية بالحاسب اآللي96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3أمن الوثائق وحفظ المستندات الهامة 97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10أمن أنظمة المعلومات98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17أمن وحماية نظم المعلومات في المؤسسات99

يNov5-Dec-24أمن وسرية المستندات وطرق حفظها وتصنيفها100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1أمن وسرية المستندات وطرق حفظها وتصنيفها باستخدام الكمبيوتر101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8أمن وسرية المستندات وطرق حفظها وتصنيفها وأرشفتها إلكترونيًا 102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةBS 7799 15-Dec26-Decأمن وسرية المعلومات 103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22أمن وسرية المعلومات باستخدام الحاسب اآللي 104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1أمن وسرية المعلومات على الحاسوب105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7أمن وسرية المعلومات على الحاسوب106

1,950$البحرينJan17-Jan-13أمن وسرية المعلومات وطرق حفظها باستخدام الحاسوب 107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20أمن وسالمة وحفظ الوثائق والمعلومات108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27آليات الربط الحديثة لشبكات الحاسب اآللي109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3  للتوثيق العلمي المعياري لمصادر المعلومات اإللكترونيةEndnoteبرمجيات 110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10بناء وتطوير شبكات الحاسب اآللي111

يFeb21-Feb-17بنوك المعلومات112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24تأثير محركات البحث على إدارة اإلنترنت113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تبادل البيانات إلكترونيا 114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تبادل نظم المعلومات اإلدارية 115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تحليل وتجهيز البيانات باستخدام الحاسوب116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تخطيط وإدارة بنية شبكة مايكروسوفت ويندوز117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوExchange 55 Outlook  1-Apr12-Aprتصميم الطلبات باستخدام 118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تصميم صفحات اإلنترنت 119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تصميم نظام المعلومات والبيانات باستخدام الحاسب اآللي120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تطبيق برامج األمن في مجال الكمبيوتر121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تطبيقات وصيانة الحاسب اآللي122



5,000$لندن أو باريسMicrosoft Access5-May16-Mayتطوير النظم المعلومات باستخدام 123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12تطوير تطبيقات اإلنترنت124

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19تطوير نظم المعلومات اإلدارية باستخدام الحاسب اآللي125

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26تقنيات الربط الحديثة لشبكات الحاسب اآللي126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2تقنيات تأمين وحماية نظم المعلومات والبيانات بالمنشأة   127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9تكنولوجيا المعلومات لغير المتخصصين128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16 تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها في مؤسسات المعلومات129

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23تكنولوجيا المعلومات واالتصال 130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإللكترونية131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7تكنولوجيا المعلومات واألتمتة المؤسسية وإدارتها132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14تنظيم وإدارة المعلومات133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21تنظيم وتحديد أسس نظام إدارة الحاسب اآللي 134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28 المحترفXPتنفيذ ومساندة مايكروسوفت ويندوز 135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4تنمية مهارات اإلنترنت للموظفين136

4,200$صاللةAug22-Aug-11تنمية مهارات العاملين في أقسام تقنية المعلومات تصنيف وتحديد العروض والمشاريع137

2,450$صاللةAug22-Aug-18تنمية مهارات الموظفين في استخدام البريد اإللكتروني والمراسالت البريدية138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25جرائم التكنولوجيا139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1رفع كفاءة الوصول إلى المعلومات الحاسوبية من أجل قرار أفضل140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8شبكات االتصال ونقل البيانات141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15صناعة محركات البحث العربية على شبكة اإلنترنت 142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورAccess 2007 22-Sep3-Octفن التعامل مع قواعد البيانات والوصول السريع عبر اإلنترنت 143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1(شاملة) MS Accessقاعدة البيانات 144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6القاعدة االجرائية في القانون الجنائي عبر اإلنترنت : قانون اإلنترنت145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13واجهة حضارية للتطور القانوني وعلم اإلدارة واتخاذ القرار: قواعد البيانات المادية والرقمية146

3,750$دبيOct31-Oct-20قيادات المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا147

1,950$البحرينOutlook27-Oct31-Oct)مايكروسوفت اوتلوك 148

2,450$كولومبو أو دكا3-Nov7-Nov(Access)مايكروسوفت أكسس 149

2,450$بومباي أو نيودلهي10-Nov14-Nov(Excel)مايكروسوفت أكسل 150

7,500$طوكيو أو هولندا17-Nov21-Nov(PowerPoint)مايكروسوفت بوربوينت 151

يNov5-Dec-24مساعدة صناع القرار بتوفير قواعد معلوماتية حاسوبية152 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مفاهيم أمن المعلومات153

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مفاهيم وتطبيقات شبكات المعلومات154 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15 في تصميم قواعد بيانات Accessمهارات استخدام برنامج 155

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةSPSS22-Dec26-Decمهارات استخدام برنامج 156

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1والمتقدمة مهارات اإلنترنت األساسية157

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 مهارات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية158

1,950$البحرينNetworking 13-Jan17-Jan (الشبكات)مهارات التشبيك 159

2,150$أبوظبي أو الشارقةISO 177992005 20-Jan24-Janنظام إدارة تأمين المعلومات 160
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استراتيجية اإلعالم البيئي1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7آمال وتطلعات إلى القرن الحادي والعشرين: استراتيجية البيئة الوطنية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتجاهات الحديثة في حماية البيئة الصناعية من التلوث وأساليب الوقاية 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةISO 1400020-Jan24-Janاالتجاهات والنظم الحديثـة إلدارة وحمايـة البيئة 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االحتراف في رصد اآلثار البيئية السلبية لقرب المنشأة الصناعية من المناطق السكنية 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3االستثمار الصناعي واألبعاد البيئية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10اإلدارة البيئية التنمية المستدامة من منظور اقتصادي7

يFeb21-Feb-17اإلدارة البيئية المتكاملة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24اإلدارة البيئية في نظم اإلدارة المحلية9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3اإلدارة المتكاملة لمراقبة وحماية البيئة من التلوث 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10اإلشراف الفني على حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17اإلعالم البيئي12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24اإلنذار المبكر للمخاطر الكيميائية 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األثر البيئي للمشروعات الهندسية 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األزمات وآثارها على االقتصاد والبيئة 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب التكنولوجية والعلمية الفعَّالة في التفتيش والمراقبة البيئية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األساليب الحديثة والمتطورة في معالجة المباني ووقايتها في عوامل البيئة والكوارث17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1التخطيط البيئي ومراقبة التلوث18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5  التزييت ومؤثراته البيئية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التقييم االقتصادي لتكاليف البيئة ومنافعها 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التلوث البيئي للعمليات الصناعية والسالمة المهنية 21

7,500$كندا أو أمريكاEnvironmental Pollution For Industrial Process & Occupational Safety26-May6-Junالتلوث البيئي للعمليات الصناعية والسالمة المهنية 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التلوث البيئي والحفاظ على سالمة الهواء والمياه والتربة في المناطق المستصلحة 23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9الثقافة البيئية ومدخل إلى تطبيق االشتراطات البيئة في الصناعات الغذائية 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16الجوانب االقتصادية لإلدارة البيئية للمخلفات الصلبة 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23الحماية من اإلشعاع والتلوث الكيماوي والجرثومي26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1الخدمة االجتماعية في مجال حماية البيئة من التلوث27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7إدارة البيئة ومنع التلوث28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة الجودة البيئية في المؤسسات الصناعية 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إدارة عمليات معالجة المياه الملوثة 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إدارة وتحليل وتصنيف الضوضاء في الصناعات والتحكم بها31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة وحماية البيئة32

4,200$صاللةAug22-Aug-11رئيس فريق مراجع دولي معتمد لنظم إدارة البيئة/إعداد مراجع 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18أحدث الوسائل التكنولوجية للتحكم في التلوث البيئي 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25أساليب الحد من التلوث في المنشآت النفطية الصناعية35

حماية البيئة



3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أساليب تحسين اإلنتاجية وأداء البيئة والسالمة36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8أنظمة معالجة المياه العادمة الالمركزية قليلة التكلفة37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15تأهيل الشركات للتوافق مع قوانين ونظم إدارة البيئة38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تأهيل رئيس فريق مراجعي البيئة المعتمدين39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تطبيقات االقتصاد البيئي 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13 األثر البيئيEIAتقييم 42

3,750$دبيOct31-Oct-20تقييم األثر البيئي على المشروعات االقتصادية واألنشطة التنموية 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27تقييم األثر البيئي للمنظمات على أداء المعامل الكيميائية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3تنظيف وتطهير اماكن تغذية الجماعات45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10(األدوات والقوانين والتشريعات: تنظيم األوضاع البيئية للمنشأة الصناعية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تنمية مهارات المرأة في إدارة البيئة47

يNov5-Dec-24حماية مياه الشرب من التلوث48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية 49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8صحة البيئة50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15 طرق القياس والتحكم في التلوث البيئي في الصناعات المعدنية51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22طرق مكافحة تلوث الهواء والتحكم فيه52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةISO 14000 1-Jan5-Janمتطلبات نظام إدارة البيئة 53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7مختبر حول رصد مصادر التلوث البيئي وأساليب المواجهة والحماية البيئية 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13مراقبة التلوث والتفتيش البيئي55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20مصادر التلوث البيئي وأساليب مواجهتها والحماية البيئية 56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مصادر التلوث البيئي وحماية البيئة 57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3معايير تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10 للبيئة14000مواصفات 59

يFeb21-Feb-17نظام اإلدارة البيئية60 2,150$دب 

67

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1استخدام تقنية القبعات الست للتفكير في خدمة العمالء1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 في تعزيز القدرات إلشباع الحاجات المتنوعة للعمالء بربحيةSix Sigmaاستخدام منهجية 2

1,950$البحرينTQM13-Jan17-Janاستراتيجيات االحتفاظ بالزبائن وتعزيز والئهم حسب معايير 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20األساليب الحديثة لبناء عالقات طويلة األجل مع كبار العمالء: استراتيجيات البيع لكبار العمالء4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27استراتيجيات التسويق والتمّيز في خدمة العمالء5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3استراتيجيات التعامل والبيع ألصعب العمالء6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10استراتيجيات التميز في خدمة العمالء 7

يFeb21-Feb-17استراتيجيات الخدمة المتمّيزة8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24استراتيجيات تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3استراتيجيات تطوير التسويق وتنمية خدمة العمالء10

خدمة العمالء



2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10استراتيجية إدارة كبار العمالء11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17استراتيجية تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24استقراء آراء الزبائن13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1االتجاهات الحديثة في إدارة خدمة العمالء14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7االتجاهات الحديثة لبرامج إدارة عالقات العمالء15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14االتجاهات الحديثة لألداء المتمّيز في تقديم الخدمة 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21االتجاهات المعاصرة في الخدمة الراقية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1االتصال الفعَّال والعناية بالعمالء18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5االحتفاظ بالعمالء لألبد 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12االحتفاظ بالعمالء مدى الحياة20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19االستراتيجيات الحديثة في إدارة وتطوير الخدمات 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26االلتزام واإليفاء بمتطلبات العمالء22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2االمتياز في الخدمة ومهارات تحقيق رضاء العمالء23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9االمتياز في تقديم الخدمة فائقة الجودة24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16االمتياز والريادة في خدمة العمالء25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23اإلبداع والتمّيز في الخدمة26

5,000$تسيل آم سي أو فييناCRM1-Jul12-Julاإلدارة الجيدة لعالقات العمالء 27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7اإلدارة بالعمالء28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14األداء المتمّيز في خدمة العمالء29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21األداء المتميز لخدمة العمالء30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28األداء المتميز للخدمة 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4األداء المميز لمسؤولي البيع والعناية بالعمالء32

4,200$صاللةAug22-Aug-11األداء النموذجي ألداء عالقات العمالء33

2,450$صاللةAug22-Aug-18األدوات واألساليب الحديثة للبحث والتنقيب وإعداد قواعد بيانات العمالء المرتقبين34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25األساليب الحديثة في خدمة العمالء35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1األساليب الحديثة في فنون ومهارات التعامل مع الجمهور 36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8األساليب الحديثة لخدمة العمالء37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15البائع المحترف وأساليب المحافظة عي العمالء38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22البرنامج التأهيلي لموظفي خدمة العمالء39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1فن البيع العشوائي والوصول للعمالء المحتملين- البيع على الخط الساخن 40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6البيع لكبار العمالء41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13البيع والمحافظة على العمالء42

3,750$دبيOct31-Oct-20التأسيس لتفاهم خالق مع جمهور العمالء43

1,950$البحرينOct31-Oct-27التعامل الفعَّال مع اآلخرين ومهارات تقديم الخدمة المتمّيزة44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3التعامل مع العمالء وخدمتهم45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10التعامل مع شكاوى واعتراضات العمالء46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17التقنيات اإلحصائية في قياس رضاء العمالء 47

يCRM24-Nov5-Decالتقنيات الحديثة في إدارة عالقات العمالء 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 



4,200$جاكرتا أو كوااللمبورCross Selling1-Dec12-Decالتمّيز في التعامل مع العمالء والبيع المتقاطع 49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8التمّيز في التعامل مع العمالء ومهارات االتصال50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15التمّيز واإلبداع في خدمة العمالء والتسويق االستراتيجي الفعَّال51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22التمّيز واإلبداع في خدمة العمالء وفن التعامل مع اآلخرين 52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1التميز في معاملة متلقي الخدمة في القطاع الحكومي53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7الجودة في تطوير خدمة العمالء في البنوك والشركات 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13الخدمة فائقة التمّيز وطرق الرقي بالخدمات الحكومية55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20الخدمة فائقة الجودة للعمالء 56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مستوى متقدم– الخدمة فائقة الجودة للعمالء 57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الخدمة فائقة الجودة للعمالء للمشرفين والمديرين58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10الدبلوماسية واألداء الرفيع في خدمة وعناية العمالء والسرعة في األداء59

يFeb21-Feb-17الريادة في تقديم الخدمة المتمّيزة60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24الريادة والتفوق في الخدمة 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3للنساء- الريادة والتفوق في الخدمة 62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10الطرق الحديثة للتمّيز في جودة الخدمات المقدمة 63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الطرق المتمّيزة في الوصول لخدمة عمالء متمّيزة متكاملة عبر الهاتف والوسائل اإللكترونية الحديثة والمقابالت الشخصية64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24المفاهيم المعاصرة للمؤسسات الموجهة بالعمالء65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوCRM1-Apr12-Apr المنظومة المتكاملة إلدارة عالقات العمالء66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7المنظومة المتكاملة لخدمة العمالء المتمّيزة وتحقيق الجودة الشاملة 67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14المهارات المتقدمة في إعداد الخطط التسويقية الفعَّالة واستراتيجية تحقيق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21المهارات المتكاملة للتمّيز في خدمة العمالء69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1الريادة في الخدمة: المؤسسات الموجهة بثقافة العميل70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5الودائع وحسابات العمالء 71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12الوصول إلى التمّيز في خدمة وعناية العمالء والسرعة في األداء72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19الوصول للعمالء المحتملين73

7,500$كندا أو أمريكاCRM26-May6-Junإدارة التسويق الحديث باستخدام برنامج إدارة عالقات العمالء 74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2إدارة العالقة مع العمالء 75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9إدارة توقعات العمالء76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16إدارة خدمة العمالء المتقدمة77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23إدارة شكاوى واعتراضات العمالء ومهارات المحافظة على العمالء المربحين78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1إدارة شكاوى ومقترحات المتعاملين79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجC.R.M7-Jul11-Julإدارة عالقات العمالء 80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14إدارة مشكالت العمالء وشكاواهم81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21إدارة وتقوية عالقات العمالء82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إعداد الخطط التسويقية وفن العناية الفائقة بالعمالء والتمّيز في الخدمة83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إعداد موظفي الصفوف األمامية مفاهيم الخدمة والتعامل84

4,200$صاللةAug22-Aug-11   إنشاء قاعدة بيانات العمالء85

2,450$صاللةAug22-Aug-18إنشاء وتطوير المواقع اإللكترونية لتحسين الخدمات 86



4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25أساليب إرضاء وإسعاد العمالء87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أساليب بناء وجذب العالقات مع كبار العمالء88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8أسس الجودة في خدمة العمالء 89

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15أسس الجودة في خدمة العمالء في القطاعات الصحية 90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22أسس الخدمة المتمّيزة91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1العميل االسير: أسس النجاح في جذب العميل واالحتفاظ به مدى الحياة92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6األسس واألدوات: أسس قياس رضاء العمالء93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13أفكار وحلول متطلبات االستثمار المربحة والمحافظة على عمالء دائمين94

3,750$دبيOct31-Oct-20 في تعزيز القدرات إلشباع الحاجات المتنوعة للعمالء بربحيةSIX SIGMAبرنامج استخدام منهجية 95

1,950$البحرينOct31-Oct-27تجنيد وإدارة مصادر المعلومات فن إدارة العمالء96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3فن إدارة عالقات العمالء: CRMتحت شعار عميل مدى الحياة 97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10تحسين العالقات مع أهم العمالء98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17تحسين خدمة العمالء99

يNov5-Dec-24توفير الخدمة عالية الجودة: تحقيق التفوق في خدمة العمالء100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1تحقيق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8تحليل أنواع اعتراضات العمالء 102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15تحليل مسببات اعتراضات العمالء 103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22تحويل شكاوى العمالء إلى سالح استراتيجي104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 لخدمة العمالء والتطوير المؤسسيSix Sigmaتطبيق 105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 سيجما لخدمة العمالء والمؤسسة6تطبيقات 106

1,950$البحرينJan17-Jan-13تطوير مهارات اإلنصات للعمالء107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20تطوير مهارات التحدث مع العمالء 108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27تطوير مهارات التفاوض مع العمالء واالطراف ذات الصلة 109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3تطوير مهارات العاملين إدارة حماية المستهلك 110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10تطوير مهارات الموظفين اإلشرافيين في خدمة العمـالء111

يFeb21-Feb-17تطوير مهارات الموظفين لخدمة العمالء112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24تقديم الخدمة المتمّيزة من خالل الهاتف113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تقديم الخدمة وفن التعامل مع شكاوى العمالء وإرضاء الزبائن114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10تقنيات تطوير خدمة العمالء في المؤسسات الخدمية 115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تقيّيم وتحليل ميزانيات العمالء116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تنظيم وإدارة الشكاوى واالقتراحات117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تنمية مهارات التعامل مع الجمهور والعمالء118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تنمية مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والمراجعين والزمالء119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تنمية مهارات التعامل مع العمالء120

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تنمية مهارات التمّيز في خدمة العمالء121

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تنمية مهارات العاملين في إدارات الجنسية والجوازات في التعامل مع الجمهور122

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات العامة123

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12جودة الخدمة ورضا العميل 124



5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19حتمية التمّيز في تقديم الخدمة للعمالء125

7,500$كندا أو أمريكاCustomer Service26-May6-Junخدمات الزبائن   126

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2خدمة العمالء باستخدام برنامج إدارة عالقات العمالء127

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9خمسون طريقة لالحتفاظ بالعمالء128

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16سياسات االئتمان وتقييم الجدارة االئتمانية للعميل129

5,000$بلجيكا وهولنداBENCHMARK 23-Jun4-Julفلسفة الخدمة المميزة باستخدام ال 130

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1فن االتصال ومهارات التعامل مع متلقي الخدمة 131

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7فن التمّيز في اإلشراف الفعَّال والطرق اإلبداعية في التعامل مع المراجعين132

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14 تحت شعار عميل مدى الحياة CRMفن إدارة عالقات العمالء 133

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21والتعامل مع األنماط الصعبة من البشر فن مقابلة واستقبال المراجعين134

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28للنساء- فن ومهارات التعامل مع الجمهور 135

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4فنون التعامل اإليجابي في خدمة العمالء 136

4,200$صاللةAug22-Aug-11فنون التمّيز في خدمة العمالء137

2,450$صاللةAug22-Aug-18 لتحقيق عميل مدى الحياةCRMفنون إدارة عالقات العمالء 138

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25قواعد بيانات العمالء139

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1قياس رضا العمالء140

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8األسس واألدوات: قياس رضا العمالء141

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15قياس رضا المستفيدين عن السلع والخدمات142

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22زبائن مدى الحياة؟: كيف تجتذب المزيد من العمالء وتحافظ عليهم143

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1كيف تفوق توقعات مراجع الخدمة في القطاع العام؟144

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6كيف تكسب العمالء وتتواصل معهم 145

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13كيف يبني العميل توقعاته للخدمة؟146

3,750$دبيOct31-Oct-20كيف يحكم العميل على مستوى الخدمة؟147

1,950$البحرينCall Center 27-Oct31-Octمهارات موظفي مركز الخدمات الهاتفية 148

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3مهارات وفنون التعامل مع المراجعين149

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10وسائل واستراتيجيات تطوير العناية بالعمالء وتحقيق الوالء 150
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1  استراتيجيات الحياة األسرية الناجحة1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7االتجاهات الحديثة في تربية الطفل2

1,950$البحرينJan17-Jan-13اإلبداع األسري 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20اإلساءة لألطفال4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27األسرة والمراهقة 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3األطفال واالنحراف6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10البرمجة اللغوية العصبية لألطفال 7

يFeb21-Feb-17التربية اإليجابية للطفل8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24التعامل األمثل مع األحداث9

شؤون األسرة ورعاية الطفولة واألمومة



2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التعامل األمثل مع المسنين10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التعامل األمثل مع المعاقين11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17الثقافة األسرية والصحة الجنسية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األسرة والطفولة13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1الخدمة االجتماعية واألطفال المساء إليهم14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7الرسالة والرؤية في الحياة األسرية 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14العالج األسري 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21القضايا التربوية للطفل والشباب17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1المشكالت األسرية18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5للنساء- المنهج المتكامل في اإلرشاد األسري 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق: النمو الحركي20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19إدارة الحضانة ورياض األطفال21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26إدارة رياض األطفال22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2أدب األطفال وثقافة الطفل23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9بناء تقدير الذات لدى األطفال24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16تطور اللغة والتفكير لدى الطفل25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23 في العالقات األسرية NLPتقنيات الـ 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1تنمية اإلبداع لدى الطفل27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7توازن العالقات األسرية في بناء النجاح28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14حماية األطفال من اإلساءة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21طرق وأساليب التعامل مع المشاكل التي تواجه األسر الحاضنة 30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28عالقة الطفل بالوسائل المطبوعة واإللكترونية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4فن التعامل مع المراهقين32

4,200$صاللةNLP 11-Aug22-Augفن التواصل مع الطفل باستخدام تقنيات 33

2,450$صاللةAug22-Aug-18فن التواصل مع المراهقين 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25فن العالقات األسرية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1فن برمجة السلوك اإليجابي لألطفال36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8كيف تنمي اإلبداع لدى الطفل37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15مشكلة الفقر واقتصاديات األسرة38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22مفاهيم قانون األسرة 39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1مهارات التعامل مع المراهقين40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مهارات التعامل مع سلوك العنف عند األطفال41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مهارات الحوار مع األطفال42

3,750$دبيOct31-Oct-20نمو الطفل ورعايته43
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1الرقابة الشاملة على جودة األغذية 1

صناعة الغذاء والدواء



2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات التسويق في المواد الغذائية 2

1,950$البحرينJan17-Jan-13األساليب والخصائص الفنية الحديثة لعمليات تخزين المواد الغذائية 3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20التفتيش وفحص المواد الغذائية4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27الرقابة على الجودة في تداول الغذاء5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3الصحة المهنية للعاملين في مجال المطاعم وشركات األغذية 6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10النواحي التشريعية الخاصة بتأمين وسالمة الغذاء ونظم إدارة األزمات والمواقف الطارئة المعمول به في دول االتحاد االوروبي 7

يFeb21-Feb-17إدارة المخاطرة في الرقابة على الغذاء8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24إدارة المشتريات الغذائية وتحليل المواد وتقدير االحتياجات 9

2,150$الطائف أو جدةHACCP3-Mar7-Mar)رئيس قسم دولي نظم أمن وسالمة جودة الغذاء / إعداد مراجع 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10إعداد وتأهيل مضيف األغذية والمشروبات11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تأكيد جودة الخدمات الغذائية أثناء التخزين12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الصناعات الغذائية 13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1 للصناعات الغذائيةHACCPتطبيق نظام 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7تطبيق نظم الجودة والبيئة والسالمة المهنية في قطاع األغذية15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14تطبيقات الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية 16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21تطوير أداء مشرفي التموين واإلعاشة17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1تكنولوجيا الصناعات الغذائية 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5تنمية المهارات الفنية لمراقبي ومديري الجودة بمصانع األغذية 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12خدمات الغذاء20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19خدمة األغذية والمشروبات21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26 دولي معتمدHACCPرئيس فريق مراجعين لنظام 22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2سالمة الغذاء في مجال صناعة وتجهيز األغذية والمشروبات23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9(التطبيق التحليل التحكم) HACCPسالمة وجودة الغذاء األمن 24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16شهادة االستشاري المحترف المعتمد في التغذية وتدريب اللياقة البدنية 25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23صحة الغذاء ووظائف األعضاء26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1ضبط الجودة في مصانع األغذية وفقا للمعايير العالمية27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7قوائم الطعام وخدمات البوفيه28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14مراقبة جودة األغذية والتحكم في النقاط الحرجة29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21مضيف األغذية والمشروبات30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةHACCP 28-Jul1-Augمعايير الجودة في الغذاء 31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4مكافحة الغش التجاري والصناعي في الصناعات الغذائية32

4,200$صاللة11-Aug22-Aug(HACCP)من أجل غذاء صحي أمن 33

2,450$صاللةHACCP SYSTEM 18-Aug22-Augنظام ضبط المخاطر وتحليل النقاط الحرجة 34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25نظم الجودة في الصناعات الغذائية35

3,050$اسطنبول أو قبرصBAT1-Sep5-Sepهندسة تصنيع األغذية طبقًا للـ 36
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علم النفس واإلرشاد النفسي



2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1 استراتيجية التعامل مع الدعاية المضادة والحرب النفسية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7 استراتيجية التعامل مع الدعاية المضادة والحرب النفسية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13عامل هدم أم عامل بناء؟ : اإللغاء3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20البرامج العقلية المؤثرة في السلوك 4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27البيئة النفسية وأثرها في عملية صنع القرار5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3التقنيات الحديثة في اإلرشاد النفسي6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10التقنيات الحديثة في اإلرشاد النفسي7

يFeb21-Feb-17الدور اإلشرافي في مجال التوجيه واإلرشاد8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24تحليل التعامل اإلنساني9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3رعاية الصم والبكم10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10رعاية الصم والبكم11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17رعاية المتفوقين12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24رعاية المسجونين13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1رعاية المعوقين14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7رعاية المكفوفين15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14رعاية الموهوبين16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21فعَّالية تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية للتوعية واإلرشاد االجتماعي 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1لغة الجسد ودورها في عملية االتصال 18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5لغة الجسد وعالقتها بالنشاطات العقلية المختلفة ومظاهر ظهورها وانعكاسها على السلوك19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مهارات المذاكرة اإلبداعية20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19مهارات أساسية للتفاعالت اإلنسانية  21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26مهارات توسيع دائرة اإلدراك22
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2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1االتصال وإعداد التقارير والمذكرات 1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7اإلبداع والتمّيز في الكتابات والمراسالت الحكومية2

1,950$البحرينJan17-Jan-13اإللقاء الرائع3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20اإللقاء الناجح والمتمّيز4

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27األساليب الحديثة في إعداد التقارير اإلدارية والفنية5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3األساليب الحديثة في كتابة التقارير6

2,150$الرياض  أو الكويتSPSS10-Feb14-Febاألساليب الفعَّالة إلعداد وكتابة التقارير الفنية واإلحصائية 7

يFeb21-Feb-17األسس العلمية في إعداد وكتابة التقارير والمراسالت8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24البرنامج المتكامل في إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق العرض والتقديم 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3التأثير في الجماهير عن طريق الخطابة10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10التحدث على المأل والعرض الجيد11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17التطبيقات العملية في المراسالت والتقارير اإلدارية 12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24التقديم واإللقاء المؤثر والتمّيز الخطابي13

كتابة التقارير والعرض والتقديم والخطابة



5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تطوير الهدوء الخارجي والثقة الداخلية  :التقديم واإللقاء المؤثر والتمّيز الخطابي14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7التقرير الفني للمدير 15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14التقنيات المتقدمة في صياغة وإعداد وعرض التقارير اإلدارية والفنية والمالية16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21التقنيات المتقدمة في صياغة وعرض التقارير اإلدارية والفنية17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1التمّيز في إعداد التقارير اإلدارية وعرضها18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5التمّيز في إعداد التقارير والمذكرات الفنية واإلدارية19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التمّيز في إعداد وصياغة التقارير والمراسالت باستخدام تكنولوجيا المعلومات20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19العرض باستخدام برامج الحاسب الحديثة 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26الكتابة اإلدارية الفعَّالة22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2الكتابة اإلدارية المتمّيزة23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9الكفاءة اإلنتاجية ووسائل تحسينها في المؤسسات العامة24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16المتطلبات الحديثة لكتابة التقارير25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23المراسالت والتقارير اإلدارية 26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1المنهج العلمي والعملي في إعداد وكتابة التقارير27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7المنهج العلمي والعملي في إعداد وكتابة التقارير والمذكرات ومحاضر االجتماعات28

5,000$موسكو أو كييفWinWord 200714-Jul25-Julالمهارات المتقدمة في إعداد التقارير والخطابات والمذكرات 29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المهارات المتكاملة إلعداد الخطيب والمتحدث المحترف30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28إبداع الرسائل والتقارير اإلدارية31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4إدارة االجتماعات واللجان وإعداد المحاضر والتقارير32

4,200$صاللةAug22-Aug-11إعداد التقارير العامة33

2,450$صاللةAug22-Aug-18إعداد التقارير الفنية34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25إعداد التقارير الفنية باللغة االنجليزية35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1إعداد التقارير وإدارة االجتماعات36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8إعداد المكاتبات والمذكرات الرسمية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15إعداد محاضر االجتماعات وكتابة التقارير اإلدارية38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22إعداد وصياغة التقارير اإلدارية39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1إعداد وصياغة التقارير المتخصصة والمحاضر والمذكرات والرسائل في مجال اللجان40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6للنساء- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13متقدم- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 42

3,750$دبيOct31-Oct-20للنساء- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية باللغة االنجليزية 43

1,950$البحرينOct31-Oct-27إعداد وكتابة التقارير اإلدارية والبحوث العلمية44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3إعداد وكتابة التقارير الفنية45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10إعداد وكتابة التقارير المالية46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17إعداد وكتابة التقارير المالية باستخدام الحاسب اآللي47

يNov5-Dec-24متقدم- إعداد وكتابة الرسائل والتقارير األمنية 48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1إعداد وكتابة المذكرات والرسائل49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8إعداد وكتابة وعرض التقارير الفنية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إعداد ومتابعة التقارير المالية51



3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22أساسيات الكتابة لألعمال52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1أساليب المتابعة وإعداد تقارير اإلدارة العليا 53

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7أساليب صياغة المذكرات والرسائل54

1,950$البحرينJan17-Jan-13أساليب ومهارات اإلقناع والعرض55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20أهمية الخطابة والعرض واإللقاء56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27للنساء- أهمية مهارات اإللقاء 57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3براعة التحدث وقوة التأثير في الجماهير58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10تصميم الشرائح وأساليب العرض الحديثة59

يFeb21-Feb-17تصميم وإعداد وكتابة التقارير اإلدارية باستخدام الحاسب اآللي 60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24تطوير مهارات العرض واإلقناع 61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3تطوير مهارات العرض والتحدث62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10أهميتها - أنواعها - تعريف التقارير63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17تنمية مهارات اإلقناع والعرض64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24تنمية مهارات إعداد المكاتبات والمذكرات والتقارير65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1تنمية مهارات وإعداد التقارير والمحاضر66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7صياغة المذكرات والرسائل وإعداد التقارير اإلدارية67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14 طرق إعداد وكتابة التقارير الفعَّالة68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21طرق جمع البيانات وتحليلها وكتابة التقارير 69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1فن الخطابة واإللقاء70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5فن العرض واإللقاء المؤثر ومهارات تطوير الهدوء الداخلي والتحدث بطالقة71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12فن المراسالت وكتابة التقارير واألرشفة 72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية73

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26قوة التخاطب ومهارات اإللقاء الفعَّال74

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2كتابة التقارير75

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9كتابة التقارير اإلدارية76

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16 كتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية77

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23كتابة التقارير الفنية وتوثيق المستندات78

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1كتابة الرسائل والتقارير والمذكرات الخاصة بمدراء المكاتب العليا والسكرتارية التنفيذية79

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7كتابة المذكرات والتقارير القانونية واإلدارية80

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14كتابة محاضر االجتماعات81

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21كتابة وإعداد التقارير اإلدارية82

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28كتابة وصياغة المذكرات القانونية83

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4كيف تعرض أفكارك؟84

4,200$صاللةAug22-Aug-11منهجية كتابة التحقيق اإلداري ومذكرات التحقيق 85

2,450$صاللةAug22-Aug-18 في تصميم العروض التقدميةPowerPointمهارات استخدام برنامج 86

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25 في كتابة التقارير اإلداريةWordمهارات استخدام برنامج 87

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1مهارات االتصال والحديث واالستماع88

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8مهارات اإللقاء الفعَّال89



2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15مهارات اإللقاء ولغة الجسد90

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22فنون اإلقناع والتأثر على اآلخرين/ مهارات التقدم واإللقاء المؤثر والتمّيز الخطابي 91

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1مهارات التقديم الفعَّال ولغة الجسم92

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6مهارات التقديم والعرض93

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13مهارات التقديم والعرض باستخدام الحاسب اآللي في المجال اإلداري94

3,750$دبيOct31-Oct-20مهارات الحوار واإلقناع والعرض والتقديم95

1,950$البحرينOct31-Oct-27مهارات العرض الفعَّال والتمّيز الخطابي96

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3للنساء- مهارات العرض واإللقاء 97

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10مهارات العرض والتقديم بالحاسب اآللي98

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17مهارات العرض والتقديم واإللقاء المؤثر 99

يNov5-Dec-24مهارات القراءة السريعة الفعَّالة والكتابة المختصرة المفيدة في إعداد التقارير والمذكرات100 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1مهارات الكتابة اإلدارية101

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8مهارات إدارة الوقت وفن إعداد التقارير102 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15إعداد التقارير مهارات103

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22مهارات إعداد التقارير وفن العرض والتقديم 104

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1مهارات إعداد المراسالت والتقارير105

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7مهارات إعداد وتحليل التقارير 106

1,950$البحرينJan17-Jan-13مهارات إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق عرضها 107

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20مهارات إعداد وصياغة وكتابة التقارير والمحاضر 108

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27مهارات إعداد وكتابة التقارير109

1,950$البحرينFeb7-Feb-3مهارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية110

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10مهارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية والفنية111

يFeb21-Feb-17مهارات إعداد وكتابة التقارير الفعَّالة112 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير وطرق عرضها ـ للنساء فقط 113

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3مهارات إعداد وكتابة المراسالت والتقارير اإلدارية الفعَّالة 114

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10مهارات إعداد وكتابة تقارير الكفاءة السنوية للمؤسسات الصناعية 115

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17مهارات إلقاء الخطاب116

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24مهارات كتابة التقارير117

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مهارات كتابة التقارير األمنية باحتراف118

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7مهارات كتابة التقارير في العمل الميداني119

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14 مهارات كتابة وإعداد التقارير والمراسالت120

72

رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1أسس وأساليب كشف المخالفات واألخطاء المالية1

2,150$دبي أو أبوظبيJan11-Jan-7استراتيجيات مكافحة غسل األموال2

1,950$البحرينJan17-Jan-13االتجاهات الحديثة في تدقيق وضبط األالعيب واالحتيال المالي3

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20االتجاهات الحديثة في مواجهة ومكافحة عمليات غسيل األموال 4

كشف التدليس والغش واالحتيال

http://www.acctegypt.com/program.aspx?ID=536


2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27االتجاهات الحديثة لكشف التزوير والتالعب والمخالفات 5

1,950$البحرينFeb7-Feb-3حاالت فعلية عالمية وعربية: االختالسات المالية والخدع المحاسبية6

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10كشف المخالفات واالحتيال: االستراتيجيات الحديثة في التحقيقات المالية7

يFeb21-Feb-17االستراتيجيات المتقدمة في تدقيق وكشف المخالفات واالحتيال المالي8 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24األساليب التقنية الحديثة في الكشف عن المخالفات المالية واإلدارية 9

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3األساليب الحديثة في كشف الغش والتالعب في السلع التجارية 10

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10األساليب الحديثة الكتشاف الغش والتزوير واالحتيال في المعامالت المالية11

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17األساليب الحديثة لكشف المخالفات واألخطاء المالية12

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24األساليب الحديثة للكشف عن التزوير في الوثائق والمستندات والعمالت13

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1األساليب العلمية والعملية للكشف عن التدليس والتحايل القانوني في المناقصات 14

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7األساليب العلمية والعملية للكشف عن تزوير المستندات وتزييف العمالت15

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14األساليب المتقدمة في الكشف عن التزوير والتزييف16

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21األساليب المتقدمة في كشف التزوير والتزييف 17

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1األساليب المحاسبية لكشف الغش واالحتيال18

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5األسس العلمية لكشف الفساد واالحتيال المالي وطرق المواجهة 19

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12التأهيل الحديث للكشف عن الوثائق والمحررات المزورة 20

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19التحقيق والتحري في قضايا الفساد اإلداري 21

7,500$كندا أو أمريكاMay6-Jun-26التقنيات الحديثة في ضبط االختالسات المالية والخدع المحاسبية22

7,500$لوس أنجلوس أو نيويورك أو واشنطنJun13-Jun-2التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات والخدع المالية23

5,000$السويد والنرويجJun20-Jun-9التقنيات الحديثة في كشف االختالسات المخالفات االحتيال المالي والخدع المحاسبية24

5,000$الدانمارك وفنلنداJun27-Jun-16التقنيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي25

5,000$بلجيكا وهولنداJun4-Jul-23الجرائم المالية في ظل تكنولوجيا المعلومات والحاسبات اآللية26

5,000$تسيل آم سي أو فييناJul12-Jul-1 الجريمة والنشاط اإلجرامي غسل األموال ومكافحتها27

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجJul11-Jul-7الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العمالت28

5,000$موسكو أو كييفJul25-Jul-14المال العام ومكافحة الفساد اإلداري والمالي29

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-21المعامالت اإللكترونية والحماية القانونية عن جرائم االعتداء على بطاقات االئتمان واالستخدام غير المشروع لها30

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةJul1-Aug-28المعايير الدولية في كشف التزوير في القوائم المالية والموازنات31

3,050$اسطنبول أو أنقرةAug8-Aug-4الوسائل العلمية لكشف التزوير والتزييف32

4,200$صاللةAug22-Aug-11أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال المالي33

2,450$صاللةAug22-Aug-18أساليب كشف التزوير والتزييف34

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياAug5-Sep-25أساليب مواجهة عمليات غسيل األموال35

3,050$اسطنبول أو قبرصSep5-Sep-1أسس اكتشاف التزوير والتزييف36

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةSep19-Sep-8أسس وأساليب كشف المخالفات واألخطاء المالية37

2,150$عّمان أو بيروتSep19-Sep-15 آليات وطرق مكافحة غسيل األموال38

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورSep3-Oct-22تدقيق العقود وكشف المخالفات والتدليس واالحتيال39

2,150$دبي أو أبوظبيOct5-Oct-1تدقيق ومراجعة العقود كشف المخالفات والتدليس واالحتيال40

4,200$الصين وهونج كونجOct17-Oct-6تدقيق ومراجعة العقود وكشف المخالفات41

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورOct17-Oct-13تطبيقات الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العمالت42



3,750$دبيOct31-Oct-20تقنيات وإجراءات الكشف عن التزوير والتزييف43

1,950$البحرينOct31-Oct-27تقنيات وأساليب كشف التزوير44

2,450$كولومبو أو دكاNov7-Nov-3جرائم الغش التجاري ومخاطر الضبط 45

2,450$بومباي أو نيودلهيNov14-Nov-10جرائم غسيل األموال 46

7,500$طوكيو أو هولنداNov21-Nov-17جرائم غسيل األموال في األنظمة السعودية47

يNov5-Dec-24دور الرقابة في منع الغش واالختالس ومكافحة الفساد اإلداري48 ي أو أبوظب  2,150$دب 

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورDec12-Dec-1سبل منع ومكافحة جرائم البطاقات اإللكترونية49

م الشيخ أو الغردقةDec12-Dec-8طرق كشف التزوير في التواقيع والوثائق والمستندات المالية50 2,450$شر

5,000$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-15عمليات جرائم األموال في األسواق المالية وكيفية مواجهتها51

3,050$لندن أو كامبريدج أو أكسفورد أو أدنبرةDec26-Dec-22عمليات جرائم األموال وكيفية مواجهتها52

2,150$مكة المكرمة أو المدينة المنورةJan5-Jan-1غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري53

2,150$دبي أو أبوظبيMoney Laundering 7-Jan11-Janغسيل األموال 54

1,950$البحرينJan17-Jan-13  (بين االكتشاف والمراجعة)غسيل األموال في المؤسسات المالية 55

2,150$أبوظبي أو الشارقةJan24-Jan-20كشف التزوير والتزييف56

2,150$دبي أو العينJan31-Jan-27كشف الغش التجاري57

1,950$البحرينFeb7-Feb-3كشف المخالفات واألخطاء المالية58

2,150$الرياض  أو الكويتFeb14-Feb-10(القطاع الحكومي)كشف المخالفات واألخطاء المالية 59

يFeb21-Feb-17كشف أساليب التزوير والتزييف 60 2,150$دب 

2,150$الدمام أو الخبرFeb28-Feb-24مراجعة العقود وكشف المخالفات والتدليس واالحتيال61

2,150$الطائف أو جدةMar7-Mar-3مكافحة الفساد المالي واإلداري62

2,150$مسقط أو الدوحةMar14-Mar-10مكافحة جرائم الغش التجاري63

2,450$الدار البيضاء أو الرباط أو أغادير أو طنجةMar21-Mar-17مكافحة غسيل األموال64

3,050$أثينا أو فييناMar28-Mar-24منظمات المجتمع المدني ودورها في ترقية النزاهة والشفافية65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوApr12-Apr-1مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعامالت المالية66

3,050$مدريد أو برشلونةApr11-Apr-7مهارات اكتشاف الغش والتزوير واالحتيال في المعامالت المالية67

7,500$نيوزيالندا أو استرالياApr25-Apr-14مهارات الضبط والتحقيق في جرائم االحتكار والتالعب باألسعار68

5,000$سنغافورة أو لندنApr2-May-21مهارات الكشف عن االختالس المالي والرقابة على المدفوعات النثرية 69

5,000$باريس أو جنيفMay12-May-1 مهارات الكشف عن التزوير والتزييف في العمالت والمستندات70

5,000$لندن أو باريسMay16-May-5مهارات مقاومة ومواجهة الفساد71

5,000$الشيك وهنغارياMay23-May-12مهارات مكافحة جريمة غسل األموال 72

5,000$فرانكفورت أو ميونيخ أو برلينMay30-May-19مهارات نظم محاربة الفساد المالي واإلداري73


