
اإلدارية والقيادية وتطوير الذات1
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3اختصاصي تحليل البيانات المعتمد1

1,950$البحرينISO 18295 - Call Centers3-Mar7-Marالمعايير العالمية إلدارة مراكز االتصال 2

2,150$الخبرMar7-Mar-3فن اإلدارة والقيادة باستخدام الذكاءات المتعددة3

2,150$الخبرMar14-Mar-10استراتيجيات التوجيه ومهارات الحوار واإلقناع4

2,150$الدمامMar14-Mar-10المفاهيم الحديثة في اإلبداع والتميز الوظيفي5

2,150$الخبرMar14-Mar-10فن إدارة المخاطر واألزمات المالية واإلدارية6

3,750$البحرينMar28-Mar-17أسبوعاناستراتيجيات وممارسات اإلدارة الحديثة والقيادة اإلبداعية7

2,150$دبيMar21-Mar-17إدارة بال أخطاء: المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة8

1,950$البحرينMar21-Mar-17قيادة االستشراف االستراتيجي9

2,150$جدةMar28-Mar-24االبتكار في إدارة عمليات األعمال وصياغة الخطط الذكية10

2,150$الخبرMar28-Mar-24الممارسات القيادية المتقدمة والكفاءة اإلدارية11

2,150$دبيMar28-Mar-24قيادة اإلبداع واالبتكار واستشراف المستقبل12

2,150$دبيApr5-Apr-1االبتكار في خدمة العمالء13

2,150$جدةApr5-Apr-1المنهجية العملية الحديثة إلعداد التقارير المتكاملة14

2,150$دبيApr5-Apr-1مهارات االتصال اإلداري الفعَّال15

2019الدورات التدريبية المؤكدة في عام 



2,150$جدةApr5-Apr-1االتجاهات المعاصرة في اإلدارة الحكومية16

2,150$دبيApr5-Apr-1المهارات اإلبداعية في القيادة االستراتيجية17

2,150$جدةApr5-Apr-1مهارات التأثير واإلقناع واحترافية التعامل في بيئة العمل18

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعاناالتصال الفعَّال والتميز في دبلوماسية التعامل والتأثير في اآلخرين19

2,150$القاهرةApr11-Apr-7المهارات اإلبداعية والتفكير اإليجابي في بيئة العمل20

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانمهارات التفويض واإلرشاد والتوجيه اإلداري21

2,150$القاهرةApr11-Apr-7االستراتيجيات الحديثة في القيادة التحفيزية الفعَّالة22

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانالمهارات اإلشرافية المتقدمة والكفاءة في تسيير العمل23

2,150$القاهرةApr11-Apr-7مهارات الذكاء العاطفي االجتماعي في بيئة العمل24

2,150$جدةApr18-Apr-14االستراتيجيات الحديثة في إدارة المواهب وتنمية الجدارات 25

2,150$دبيApr18-Apr-14المهارات اإلشرافية واإلدارية26

2,150$جدةApr18-Apr-14الكفاءة وأفضل الممارسات : 360°مهارات القيادة 27

2,150$دبيApr18-Apr-14االستراتيجيات الفعَّالة إلدارة التميز واإلبداع اإلداري28

2,150$جدةApr18-Apr-14مستوى متقدم- المهارات التحليلية والتفكير اإلبداعي29

2,150$دبيApr18-Apr-14مهارات تحديد األهداف ووضع خطط العمل الفعَّالة30

2,150$عمَّانApr25-Apr-21اإلبداع اإلداري والقيادي لإلشراف الفعَّال31

2,150$القاهرةApr25-Apr-21أسبوعانودبلوماسية اإلقناع وإدارة المواقف المهارات التفاوضية المتقدمة32

2,150$عمَّانApr25-Apr-21مهارات وفنون اإلدارة المتميزة والفكر القيادي المبدع33

1,950$البحرينApr2-May-28اإلبداع في التعامل وحل المشكالت واتخاذ القرارات34

2,150$دبيApr2-May-28المهارات الفكرية واللياقة الذهنية واإلبداع في العمل35

1,950$البحرينApr2-May-28نظم واستراتيجيات اإلدارة الديناميكية الحديثة36

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5اإلبداع في إدارة وتنظيم وتطوير األعمال37

2,150$القاهرةMay9-May-5المهارات المتقدمة للتعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء38

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5إدارة الجودة والتطوير المؤسسي39

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12اإلبداع في تحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة واإلنتاجية40

2,150$القاهرةMay16-May-12إدارة الذات وفن التحفيز الفعَّال وقيادة اآلخرين41

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12االدارة الحديثة للمخازن والمشتريات42

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19اإلبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل43

2,150$مكة المكرمةMay23-May-19مستوى متقدم- إدارة الصراع وفن التعامل مع الشخصيات الصعبة 44

2,150$المدينة المنورةNLP 19-May23-Mayاإلدارة باستخدام البرمجة الذهنية اللغوية 45

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26اإلبداع والتميز القيادي والتنظيمي لفرق العمل46

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26إدارة وتطوير الخدمات للعاملين بالمؤسسات العامة والخاصة 47

2,150$القاهرةMay30-May-26التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية48

2,150$القاهرةJun6-Jun-2اإلدارة االستراتيجية وتصميم سياسات التميز49

2,150$عمَّانJun6-Jun-2إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة وتمالك الضغوط50

2,150$القاهرةJun6-Jun-2أسبوعانالقيادة االدارية المتميزة51

2,150$عمَّانJun13-Jun-9اإلدارة اإلبداعية واالبتكارية ومهارات القيادة المتميزة52

2,150$القاهرةJun13-Jun-9إعداد القادة53

2,150$عمَّانJun13-Jun-9إدارة األولويات لتجنب األزمات اإلدارية54

2,450$ماليزياJun20-Jun-16اإلدارة الحديثة والمهارات القيادية المتقدمة55

3,050$لندنJun20-Jun-16إعداد مدراء مكاتب القادة56

2,450$ماليزياJun20-Jun-16 على تحسين أداء اإلدارة الحكومية DSSتأثير نظم دعم اتخاذ القرار 57



3,050$لندنJun27-Jun-23اإلدارة الوسطى والتنفيذية58

2,450$ماليزياJun27-Jun-23إعداد وإدارة الخطط بالبعدين االستراتيجي والتشغيلي59

3,050$لندنJun27-Jun-23دور اإلدارة العليا في صناعة المؤسسة الُمجيدة60

2,150$القاهرةJul5-Jul-1اإلدارة في الظروف المعقدة61

2,150$عمَّانJul5-Jul-1أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال62

2,150$القاهرةJul5-Jul-1مهارات التفاوض الفعال63

2,150$عمَّانJul5-Jul-1اإلشراف اإلبداعي وتعزيز العمل بالجودة والتميز64

2,150$القاهرةJul5-Jul-1األدوات والمهارات اإلدارية واإلشراقية الفعَّالة65

2,150$عمَّانJul5-Jul-1أساليب التميز في القيادة واتخاذ القرارات الفعَّالة66

2,450$ماليزياJul11-Jul-7أسرار النجاح67

3,050$لندنJul11-Jul-7اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي68

2,450$ماليزياJul11-Jul-7االدارة والتفكير اإلستراتيجي لمدراء مكاتب اإلدارة العليا69

3,050$لندنJul11-Jul-7األساليب الحديثة بالقيادة القائمة على البيانات70

2,450$ماليزياJul11-Jul-7األساليب الحديثة في القيادة اإلبداعية واتخاذ القرارات71

3,050$لندنJul11-Jul-7أفضل ممارسات القيادة االبتكارية واالداء المتميز72

2,150$صاللةJul18-Jul-14أفضل ممارسات بناء الفريق وإدارة العمل الجماعي الفعَّال73

2,450$ماليزياJul18-Jul-14بالفوضى المنظمة- اإلدارة باإلجراءات 74

2,150$صاللةJul18-Jul-14التجربة اليابانية في نقل وتوطين التكنولوجيا األوروبية75

2,450$ماليزياJul18-Jul-14األساليب القيادية الحديثة وتطبيقاتها اإلبداعية76

2,150$صاللةJul18-Jul-14التخطيط االستراتيجي وتحليل السيناريوهات وآليات اتخاذ القرار77

2,450$ماليزياJul18-Jul-14آليات اإلدارة الذكية والكفاءة القيادية78

3,050$لندنJul25-Jul-21برمجة األولويات والتعامل مع الضغوط وصناعة القرار79

2,150$القاهرةJul25-Jul-21القيادة االستراتيجية والتفكير برؤى مستقبلية وتحديد األهداف ورسم االستراتيجيات ووضع الخطط80

3,050$لندنJul25-Jul-21إدارة األولويات للمدراء والمشرفين81

2,150$القاهرةJul25-Jul-21التخطيط بالسيناريو وقت األزمات والمواقف الحرجة82

3,050$لندنJul25-Jul-21التخطيط والتنظيم والتنسيق المتميز لإلدارة الناجحة83

2,150$القاهرةJul25-Jul-21بناء فرق العمل المتميزة وإدارتها باحترافية84

2,150$عمَّانJul1-Aug-28مستوى متقدم- تبسيط وتطوير إجراءات العمل وبناء العمليات اإلدارية 85

2,150$عمَّانJul1-Aug-28 (بناء القدرات القيادية)تأهيل المدراء الجدد 86

2,150$عمَّانJul1-Aug-28دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة87

2,150$صاللةAug8-Aug-4التخطيط وتنظيم اإلدارة وأساليب القيادة األصيلة88

2,150$صاللةAug8-Aug-4تحقيق األداء الفعَّال وفن إدارة الوقت وضغوط العمل89

2,150$صاللةAug8-Aug-4في مواجهة االزمات والتمّيز اإلداري مهارات التفاوض90

3,050$لندنAug15-Aug-11التفكير االستراتيجي ومهارات تصميم وتخطيط السيناريوهات91

3,050$لندنAug15-Aug-11تحليل الهيكل التنظيمي وإعداد وتنفيذ خطط التطوير 92

3,050$لندنAug15-Aug-11اتصال فعَّال نحو أداء متكامل 93

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانالتفكير اإلبداعي واالبتكار وجدارة التجديد في العمل94

4,200$أندونيسياAug29-Aug-18أسبوعانتطبيق نظم اإلدارة المعرفية لبيئات العمل 95

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعاناالرتقاء بمستوى اجتماعات اإلدارة96

2,150$صاللةAug29-Aug-25التفكير التحليلي واالستراتيجي في إدارة األعمال الفعَّالة97

2,150$صاللةAug29-Aug-25تطوير الجدارات والكفاءات للوظائف القيادية واإلشرافية والتنفيذية 98

2,150$صاللةAug29-Aug-25 سيجما6اإلدارة بمفهوم 99



3,050$لندنSep5-Sep-1التمكين اإلداري100

3,050$لندنSep5-Sep-1تطوير القيادات العليا101

3,050$لندنSep5-Sep-1التحفيز وتقييم االداء 102

2,450$ماليزياSep12-Sep-8التميز السلوكي واألخالقي في العمل103

2,450$عمَّانSep12-Sep-8مستوى متقدم- تطوير المهارات القيادية االستراتيجية 104

2,450$ماليزياSep12-Sep-8وتطبيقها  القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا المستقبلية وإعداد اتجاهات العمل105

2,150$القاهرةSep19-Sep-15التميز في تقديم الخدمات الحكومية106

2,150$عمَّانSep19-Sep-15تطوير الموارد البشريـة وتخطيط القوى العاملة وإعداد الموازنات 107

2,150$القاهرةSep19-Sep-15إدارة التحقيق اإلداري108

2,150$عمَّانSep26-Sep-22التوظيف األمثل للقوى البشرية وقياس رضا العاملين 109

2,150$القاهرةSep26-Sep-22تعزيز الوصول الى القدرات االبتكارية وتحسين الطاقة اإليجابية110

2,150$عمَّانSep26-Sep-22تبسيط اإلجراءات في العمل بمفهوم الحكومة  الذكية111

3,050$لندنSep3-Oct-29الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي 112

2,450$ماليزياSep3-Oct-29المستوى االحترافي- تقنيات واستراتيجيات التفاوض الفعَّال 113

3,050$لندنSep3-Oct-29دور التعليم التقني والمهني في تنمية المجتمع114

2,450$ماليزياOct10-Oct-6الدبلوم االحترافي في إدارة الفعَّاليات115

3,050$لندنOct10-Oct-6التحول إلى استحقاق ثورة المعلومات - تكنولوجيا الموارد البشرية 116

2,450$ماليزياOct10-Oct-6مهارات العرض وااللقاء117

2,150$جدةOct17-Oct-13الدبلوم التطبيقي في إدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي118

2,150$الخبرOct17-Oct-13تنظيم وتطوير شبكة العمل المؤسسى وفق نماذج التميز العالمية119

2,150$جدةOct17-Oct-13 اختيار البدائل وتحليل بيئة العمل120

2,150$دبيOct24-Oct-20الشخصية القيادية الناجحة121

2,150$الخبرOct24-Oct-20توصيف وبناء الجدرات الوظيفية وإدارة األداء 122

2,150$دبيOct24-Oct-20االرشفة االلكترونية في ظل الحكومة الذكية123

2,150$الخبرOct31-Oct-27مستوى متقدم- القائد المتميز واإلبداع القيادي 124

2,150$دبيOct31-Oct-27القيادة الفعَّالة توظيف الذكاء العاطفي في125

2,150$الخبرOct31-Oct-27اإلدارة بمفهوم هوشين126

1,950$البحرينNov7-Nov-3القيادة االبتكارية وإدارة المؤسسات127

2,450$دبيNov7-Nov-3توظيف مهارات التفكير اإلبداعي في التخطيط والمتابعة128

1,950$البحرينNov7-Nov-3التحفيز وتقييم أداء العاملين129

2,150$دبيNov14-Nov-10لمشرفي األقسام الرئيسية القيادة اإلشرافية المتميزة130

2,150$الخبرNov14-Nov-10جدارات التميز ومهارات اإلبداع للمشرفين131

2,150$دبيNov14-Nov-10القيادة اإلبداعية وفن التعامل مع األزمات اإلدارية132

2,150$القاهرةNov21-Nov-17القيادة المؤثرة واالبتكار والريادة واالحترافّية في العمل133

2,150$عمَّانNov21-Nov-17جدارات التواصل اإلقناعي وفنون التفاوض وفض النزاعات134

2,150$القاهرةNov21-Nov-17إدارة التعويضات 135



2,150$دبيNov28-Nov-24االستراتيجيات الحديثة واألساليب اإلبداعية: القيادة عالية األداء136

2,150$الخبرNov28-Nov-24جدارة القيادة واإلدارة اإلبداعية الفعَّالة137

2,150$دبيNov28-Nov-24تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل138

2,150$الشارقةDec5-Dec-1القيادة ودبلوماسية اإلدارة في إحداث وإدارة التغيير139

1,950$البحرينDec5-Dec-1خدمة العمالء فائقة التميز وإسعاد المتعاملين140

2,150$الشارقةDec5-Dec-1دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة141

2,150$الخبرDec12-Dec-8والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير الكتابة142

2,150$جدةNLP8-Dec12-Decدبلوم إدارة األعمال بتقنيات الـ 143

2,150$الخبرDec12-Dec-8مهارات العرض والتقديم الفعال 144

1,950$البحرينDec19-Dec-15الكفاءة في اإلدارة والتنظيم والفكر القيادي145

2,150$دبيDec19-Dec-15دبلوم إدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات 146

1,950$البحرينDec19-Dec-15اختيار المديرين147

2,150$الخبرDec19-Dec-15الكفاءة والفعالية وتقليل الجهد وتعزيز اإلنتاجية148

1,950$البحرينDec19-Dec-15دبلوماسية القيادة والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل149

1,950$البحرينDec19-Dec-15االرشفة االلكترونية في ظل الحكومة الذكية150

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانالمدير المتميز وتطوير األداء اإلداري151

3,050$لندنDec26-Dec-22المشرف المتميز والمتحدث التحفيزي الفعَّال152

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعان(Lean Management) دورة اإلدارة الرشيقة153

3,050$لندنDec26-Dec-22ذكاء األعمال والتحليالت الشاملة والفعَّالة للبيانات154

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعاناإلدارة تحت ضغوط العمل 155

3,050$لندنDec26-Dec-22 العالقات المتشابكة– التحفيز وزيادة اإلنتاجية 156

المــوارد البشـريـة والتـدريـب2
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3اخصائي عالقات موظفين 1

2,150$دبيMar7-Mar-3أساسيات اإلدارة الحديثة لرأس المال البشري 2

2,150$الخبرMar14-Mar-10تحليل الهيكل التنظيمي وإعداد وتنفيذ خطط التطوير 3

2,150$دبيMar14-Mar-10تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف وتقويم األداء الوظيفي 4

2,150$جدةMar21-Mar-17مستوى متقدم - تخطيط القوى العاملة وإعداد الموازنات 5

1,950$البحرينMar21-Mar-17تدريب المدربين6

2,150$جدةMar28-Mar-24تصميم الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي 7

2,150$مكة المكرمةMar28-Mar-24تطبيق نظم اإلدارة المعرفية لبيئات العمل 8

2,150$دبيApr5-Apr-1تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية 9

2,150$جدةApr5-Apr-1تطوير الجدارات والكفاءات للوظائف القيادية واإلشرافية والتنفيذية 10

2,150$دبيApr5-Apr-1تطوير الموارد البشريـة وتخطيط القوى العاملة وإعداد الموازنات 11



2,150$جدةApr5-Apr-1التحول إلى إستحقاق ثورة المعلومات - تكنولوجيا الموارد البشرية 12

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانتوصيف وبناء الجدرات الوظيفية وإدارة األداء 13

2,150$القاهرةApr11-Apr-7جدارات التميز واإلبداع لمحترفي الموارد البشرية 14

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانإدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات 15

2,150$عمَّانApr11-Apr-7االتجاهات الحديثة في اقتصاديات الموارد البشرية16

2,150$جدةApr18-Apr-14تنمية قدرات التدريب والتطوير17

1,950$البحرينApr18-Apr-14في التدريب  (power point)استخدام 18

2,150$مكة المكرمةApr18-Apr-14التكنولوجيا واألساليب الحديثة في العالقات العامة 19

2,150$دبيApr18-Apr-14استراتيجيات التدريب والتأهيل الوظيفي وإدارة القوى العاملة وفق معايير منظمة العمل الدولية20

2,150$عمَّانApr25-Apr-21استراتيجيات االستثمار الذكي في الموارد البشرية 21

2,150$القاهرةApr25-Apr-21الحقوق والواجبات: استقبال وتأهيل العاملين الجدد22

1,950$البحرينApr2-May-28استراتيجيات وتقنيات إدارة الموارد البشرية الفعَّالة 23

2,150$الخبرApr2-May-28الموارد البشرية وتحقيق أهداف الجودة الشاملة: االبتكار في إدارة التدريب24

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5اعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية الفعَّالة 25

2,150$مكة المكرمةMay9-May-5االتجاهات واالستراتيجيات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب26

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12افضل ممارسات وسياسات تطوير وصيانة الموارد البشرية 27

2,150$المدينة المنورةMay16-May-12االحتراف في اإلعداد والتأهيل لمشرفي وأخصائي التدريب 28

2,150$عمَّانMay23-May-19االبتكار في إدارة الموارد البشرية وسعادة الموظفين 29

2,150$مكة المكرمةMay23-May-19االحتياجات التدريبية بين النظرية والتطبيق وأساليب إعداد الخطة التدريبية30

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26االبتكار في خدمة العمالء31

2,150$المدينة المنورةMay30-May-26االستراتيجيات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي وتحقيق الجودة الشاملة32

2,150$القاهرةJun6-Jun-2االتجاهات الحديثة فى اقتصاديات الموارد البشرية 33

2,150$عمَّانJun6-Jun-2األصول والمبادئ العلمية للتدريب 34

2,150$عمَّانJun13-Jun-9االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي 35

2,150$القاهرةJun13-Jun-9التدريب المبني على الجدارات36

2,450$ماليزياJun20-Jun-16والمؤتمرات الدولية االتجاهات الحديثة في التنظيم وإدارة المعارض37

3,050$لندنPBT16-Jun20-Jun/ التدريب الموجه باألداء 38

2,450$ماليزياJun27-Jun-23االتجاهات الحديثة في العالقات العامة واإلعالم اإلقناعي39

2,450$ماليزياJun27-Jun-23التدريب الموجه باألداء اإلداري40

2,150$القاهرةJul5-Jul-1شريك األعمال - االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية 41

2,150$عمَّانJul5-Jul-1التدريب المؤسسي الموجه وقياس تكلفة وعائد التدريب42

2,150$القاهرةJul5-Jul-1االتجاهات المعاصرة لعمليات التدريب والتنمية البشرية الحديثة 43

2,150$عمَّانJul5-Jul-1التدريب على إدارة العمليات األمنية خالل الحوادث و تقدير الموقف األمني44

2,450$ماليزياJul11-Jul-7االتصال الفعَّال والتميز في دبلوماسية التعامل والتأثير في اآلخرين45

3,050$لندنJul11-Jul-7التدريب على أسلوب العصف الذهني46



2,450$ماليزياJul11-Jul-7مستوى احترافي- االتيكيت وآداب التعامل مع كبار الشخصيات 47

3,050$لندنJul11-Jul-7التدريب على طرق وأساليب تخطيط وتنظيم العمل ومتابعة التنفيذ 48

2,150$صاللةJul18-Jul-14االخصائي المعتمد في الموارد البشرية 49

2,450$ماليزياJul18-Jul-14 التطبيقات الحديثة لنظم المعلومات لدعم وتطوير أنشطة التدريب الوظيفي والتدريب50

2,150$صاللةJul18-Jul-14االدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية51

2,450$ماليزياJul18-Jul-14مدخل إلى التدريب غير التقليدي: التعليم اإللكتروني52

3,050$مدريدJul25-Jul-21االستراتيجيات الحديثة في إدارة المواهب وتنمية الجدارات 53

2,150$القاهرةNLP21-Jul25-Julالمدرب المتقدم في البرمجة اللغوية العصبية 54

3,050$لندنJul25-Jul-21اإلبداع في إدارة المواقف والتعامل مع كبار الشخصيات55

2,150$القاهرةJul25-Jul-21المنظومة المتكاملة في تخطيط السياسات التدريبية وإعداد الخطط التدريبية56

2,150$عمَّانJul1-Aug-28اإلبداع في صناعة الصورة الذهنية وإدارة سمعة المؤسسات57

2,150$القاهرةJul1-Aug-28المنهجيات الحديثة في إدارة التدريب58

2,150$صاللةAug8-Aug-4للعالقات العامة اإلدارة االستراتيجية الحديثة59

2,450$ماليزياAug8-Aug-4اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 60

3,050$النمساAug15-Aug-11المهارات اإلدارية لمسؤولي التدريب والموارد البشرية61

2,450$صاللةAug15-Aug-11المهارات اإلدارية والفنية لمنسقي التدريب والموارد البشرية والتطوير الوظيفي62

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعاناألخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين 63

4,200$أندونيسياAug29-Aug-18أسبوعاناإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية64

2,150$صاللةAug29-Aug-25مستوى أول- إعداد وتأهيل المدرب 65

2,150$صاللةAug29-Aug-25مستوى متقدم- إعداد وتأهيل المدرب 66

3,050$ماليزياSep5-Sep-1اإلدارة والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية 67

2,450$صاللةSep5-Sep-1اإلدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية68

2,450$ماليزياCTS8-Sep12-Sepأخصائي التدريب المعتمد 69

2,450$ماليزياSep12-Sep-8أدوات تقييم التدريب وقياس الفاعلية والعائد التدريبي70

2,150$القاهرةSep19-Sep-15األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات 71

2,150$عمَّانSep19-Sep-15األدوات الفعَّالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز 72

2,150$عمَّانSep26-Sep-22تأثير التدريب والتطوير على الموارد البشرية كقوة تنافسية وتعديل القدرات الكامنة73

2,150$القاهرةSep26-Sep-22تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل74

2,450$أندونيسياSep3-Oct-29األساليب الحديثة في ممارسة العالقات العامة75

2,450$ماليزياSep3-Oct-29تحديد االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب76

2,450$ماليزياOct10-Oct-6األنظمة المتكاملة والحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي 77

3,050$سنغافورةOct10-Oct-6تدريب الفرق المساندة على منهجيات العمل بالجائزة78

2,150$جدةOct17-Oct-13التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات79

1,950$البحرينOct17-Oct-13تدريب المدرب المحترف80

2,150$دبيOct24-Oct-20 (متقدم)التدريب التأهيلي والتمتين واإلحالل الوظيفي 81



2,150$جدةOct24-Oct-20تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج والخطط التدريبية82

2,150$الخبرOct31-Oct-27التكنولوجيا والتوجهات الحديثة في ممارسات الموارد البشرية 83

2,150$الدمامOct31-Oct-27المدخل االبتكاري- اإلشراف على العمليات التدريبية في المؤسسات 84

1,950$البحرينNov7-Nov-3التوظيف األمثل للقوي البشرية وقياس رضا العاملين 85

2,150$الخبرNov7-Nov-3تحليل وتقييم فعَّاليات التدريب وانعكاسها على أداء الموظفين 86

2,150$دبيNov14-Nov-10الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي 87

2,150$دبيNov14-Nov-10تحليل وحصر االحتياجات التدريبية في ظل التكنولوجيا المعاصرة88

2,150$القاهرةNov21-Nov-17الدبلوم االحترافي في العالقات العامة المتقدمة89

2,150$عمَّانNov21-Nov-17الدبلوم االحترافي في إدارة الفعَّاليات90

2,150$دبيNov28-Nov-24الدبلوم االحترافي في إدارة الموارد البشرية 91

2,150$الخبرNov28-Nov-24الدبلوم التطبيقي في تصميم الوظائف وإدارة المرتبات واألجور 92

2,150$الشارقةDec5-Dec-1السياسات الحديثة لشؤون األفراد والموظفين 93

2,150$دبيDec5-Dec-1السياسات الحديثة للتطوير اإلداري والموارد البشرية 94

3,750$الخبرDec12-Dec-8أسبوعانالمعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتطوير شؤون الموظفين95

2,150$الخبرDec12-Dec-8المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعَّالة للموارد البشرية 96

1,950$البحرينDec19-Dec-15إدارة الموارد البشرية97

2,150$دبيDec19-Dec-15إدارة الموارد البشرية لغير المختصين 98

1,950$البحرينDec19-Dec-15المستوى االحترافي - إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي 99

2,150$الخبرDec19-Dec-15إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتوطين الفعَّال 100

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانإستراتيجيات وتقنيات إدارة الموارد البشرية الفعَّالة 101

3,050$لندنDec26-Dec-22إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية للموارد البشرية 102

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانأخـصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد 103

3,050$لندنHRBI 22-Dec26-Decأدوات ذكاء األعمال في إدارة الموارد البشرية 104

العالقات العامة واإلعالم3
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3العالقات العامة وآداب المراسم والبرتوكوالت والتشريفات1

2,150$دبيMar7-Mar-3العالقات العامة وفن اإلدارة اإلعالمية لألزمات والكوارث2

2,150$الخبرMar14-Mar-10مهارات االتصال اإلخباري وإعداد المقاالت3

2,150$دبيMar14-Mar-10المهارات اإلعالمية المؤثرة في الرأي العام4

2,150$جدةMar21-Mar-17مهارات االتصال وفن االلقاء في مواجهة الجمهور5

1,950$البحرينMar21-Mar-17المهارات المتقدمة في تطبيق قواعد البرتوكول واإلتيكيت6

2,150$جدةMar28-Mar-24مهارات البث اإلعالمي المباشر7

2,150$مكة المكرمةMar28-Mar-24المهارات المتقدمة للتعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء8

2,150$دبيApr5-Apr-1تحليل اإلعالم السياسي9



2,150$جدةApr5-Apr-1إدارة التميز في العالقات العامة واألداء البروتوكولي10

2,150$دبيApr5-Apr-1نشأة وسائل اإلعالم وتطورها11

2,150$جدةApr5-Apr-1إدارة العالقات العامة واالتصاالت الدولية12

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانوكاالت األنباء 13

2,150$القاهرةApr11-Apr-7إدارة منظومة العالقات العامة واإلعالم الحديثة14

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانالتعامل مع وسائل اإلعالم 15

2,150$عمَّانApr11-Apr-7المستوى المتقدم- أخصائي اإلعالم االجتماعي 16

2,150$جدةApr18-Apr-14إعداد النشرات األخبارية في الراديو والتلفزيون17

2,150$دبيApr18-Apr-14(أسبوعان)برنامج مكثف في العالقات العامة واالتصال الفعَّال 18

2,150$مكة المكرمةApr18-Apr-14تنمية قدرات التدريب والتطوير19

2,150$دبيApr18-Apr-14خدمة العمالء فائقة التميز وإسعاد المتعاملين20

2,150$عمَّانApr25-Apr-21في التدريب  (power point)استخدام 21

2,150$القاهرةApr25-Apr-21المستوى االحترافي- دورة المتحدث اإلعالمي الرسمي 22

1,950$البحرينApr2-May-28استراتيجيات التدريب والتأهيل الوظيفي وإدارة القوى العاملة وفق معايير منظمة العمل الدولية23

2,150$الخبرApr2-May-28فن الخطابة ولغة الجسد في العرض واإللقاء24

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5الحقوق والواجبات: استقبال وتأهيل العاملين الجدد25

2,150$مكة المكرمةMay9-May-5مهارات االتصال االستراتيجي في العالقات العامة26

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12الموارد البشرية وتحقيق أهداف الجودة الشاملة: االبتكار في إدارة التدريب27

2,150$المدينة المنورةMay16-May-12مهارات اإلبداع والتميز لقيادات العالقات العامة واإلعالم28

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19االتجاهات واالستراتيجيات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب29

2,150$مكة المكرمةMay23-May-19مهارات العرض واإللقاء المتقدمة30

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26االحتراف في اإلعداد والتأهيل لمشرفي وأخصائي التدريب 31

2,150$المدينة المنورةMay30-May-26هندسة العالقات العامة وتنظيمها وفق معايير الجودة الشاملة32

2,150$القاهرةJun6-Jun-2االحتياجات التدريبية بين النظرية والتطبيق وأساليب إعداد الخطة التدريبية33

2,150$عمَّانJun6-Jun-2التحدث امام الجمهور والتواصل اإلعالمي34

2,150$عمَّانJun13-Jun-9االستراتيجيات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي وتحقيق الجودة الشاملة35

2,150$القاهرةJun13-Jun-9ادارة وتخطيط المؤسسات االعالمية 36

2,450$ماليزياJun20-Jun-16األصول والمبادئ العلمية للتدريب 37

3,050$لندنJun20-Jun-16استخدام الحاسب اآللي ألجهزة الصوت والمونتاج اإلعالمي لمحطات التلفزيون واإلذاعة 38

2,450$ماليزياJun27-Jun-23التدريب المبني على الجدارات39

2,450$ماليزياJun27-Jun-23االتصال بالجماهير ما بين اإلعالم والدعاية والتنمية40

2,150$القاهرةPBT1-Jul5-Jul/ التدريب الموجه باألداء 41

2,150$عمَّانJul5-Jul-1اإلبداع في العمل اإلعالمي42

2,150$القاهرةJul5-Jul-1اإلعالم التربوي43

2,150$عمَّانJul5-Jul-1التدريب الموجه باألداء اإلداري44



3,050$لندنJul11-Jul-7التدريب المؤسسي الموجه وقياس تكلفة وعائد التدريب45

2,450$ماليزياJul11-Jul-7اإلعالم الخليجي والدولي 46

2,450$ماليزياJul11-Jul-7اإلعـالم الـدولى وتكنولوجيـا اإلتصال47

3,050$لندنJul11-Jul-7التدريب على إدارة العمليات األمنية خالل الحوادث و تقدير الموقف األمني48

2,150$صاللةJul18-Jul-14التدريب على أسلوب العصف الذهني49

2,450$ماليزياJul18-Jul-14األداء اإلعالمي الفعَّال50

2,150$صاللةJul18-Jul-14األرشفة اإلذاعية والتلفزيونية باستخدام التقنية المتقدمة51

2,450$ماليزياJul18-Jul-14التدريب على طرق وأساليب تخطيط وتنظيم العمل ومتابعة التنفيذ 52

3,050$لندنJul25-Jul-21 التطبيقات الحديثة لنظم المعلومات لدعم وتطوير أنشطة التدريب الوظيفي والتدريب53

2,150$القاهرةJul25-Jul-21األرشفة اإللكترونية اإلعالمية54

2,450$ماليزياJul25-Jul-21التعامل مع وسائل اإلعالم55

2,150$القاهرةJul25-Jul-21مدخل إلى التدريب غير التقليدي: التعليم اإللكتروني56

2,150$عمَّانNLP28-Jul1-Augالمدرب المتقدم في البرمجة اللغوية العصبية 57

2,150$القاهرةJul1-Aug-28التوثيق اإلعالمي وتأمين نظم المعلومات58

2,150$صاللةAug8-Aug-4المنظومة المتكاملة في تخطيط السياسات التدريبية وإعداد الخطط التدريبية59

2,450$ماليزياAug8-Aug-4المرأة واإلعالم 60

3,050$لندنAug15-Aug-11المنهجيات الحديثة في إدارة التدريب61

2,450$صاللةAug15-Aug-11النظام اإلعالمي الجديد62

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانالمهارات اإلدارية لمسؤولي التدريب والموارد البشرية63

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانالنظريات اإلعالمية المؤثرة في اتجاهات الجمهور والرأي العام64

2,150$صاللةAug29-Aug-25المهارات اإلدارية والفنية لمنسقي التدريب والموارد البشرية والتطوير الوظيفي65

2,150$صاللةAug29-Aug-25الوسائل الحديثة للتواصل مع الوسائل اإلعالمية 66

3,050$لندنSep5-Sep-1مستوى أول- إعداد وتأهيل المدرب 67

2,450$صاللةSep5-Sep-1إدارة المؤسسات اإلعالمية 68

2,450$ماليزياSep12-Sep-8مستوى متقدم- إعداد وتأهيل المدرب 69

2,450$ماليزياSep12-Sep-8األسس النظرية والنماذج- إدارة المؤسسات اإلعالمية 70

2,150$القاهرةCTS15-Sep19-Sepأخصائي التدريب المعتمد 71

2,150$عمَّانSep19-Sep-15 إدارة الهوية التجارية وأصول الدعاية واإلعالن72

2,150$عمَّانSep26-Sep-22أدوات تقييم التدريب وقياس الفاعلية والعائد التدريبي73

2,150$القاهرةSep26-Sep-22والترويج اإلعالن إدارة عمليات74

3,050$لندنSep3-Oct-29تأثير التدريب والتطوير على الموارد البشرية كقوة تنافسية وتعديل القدرات الكامنة75

2,450$ماليزياSep3-Oct-29إدارة نظم االتصال واالعالم  أثناء االزمات والمواقف الطارئة76

2,450$أندونيسياOct10-Oct-6تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل77

2,450$ماليزياOct10-Oct-6أجهزة اإلعالم ودورها في توجيه المجتمع78

2,150$جدةOct17-Oct-13تحديد االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب79



1,950$البحرينOct17-Oct-13أخالقيات العمل اإلعالمي80

2,150$دبيOct24-Oct-20تدريب الفرق المساندة على منهجيات العمل بالجائزة81

2,150$جدةOct24-Oct-20أسرار الظهور اإلعالمي المؤثر 82

2,150$الخبرOct31-Oct-27تدريب المدرب المحترف83

2,150$الدمامOct31-Oct-27أسس الفيلم التسجيلي84

1,950$الخبرNov7-Nov-3تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج والخطط التدريبية85

1,950$البحرينNov7-Nov-3تجارب عالمية في اإلعالم المرئي والمسموع86

2,150$دبيNov14-Nov-10تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم خطط التدريب87

2,150$دبيNov14-Nov-10تحرير وكتابة مجالت األطفال88

2,150$القاهرةNov21-Nov-17 تقنيات تهيئة البيئة الفعَّالة للتدريب في المنظمات89

2,150$عمَّانNov21-Nov-17تحكم القادة والمدراء باستخدام أسرار وفنون اإلعالم المؤثر 90

2,150$دبيNov28-Nov-24 تقنيات ربط التدريب مع تطوير الكفاءات91

2,150$الخبرNov28-Nov-24 (تكامل أم تنبؤين)عالقة جهاز األمن الوطني مع الوسائل اإلعالمية 92

2,150$الشارقةDec5-Dec-1تقنيات قياس الفعَّالية في عملية التدريب93

2,150$دبيDec5-Dec-1فن  تصميم اإلعالنات والبروشورات     94

2,150$الخبرDec12-Dec-8تقييم االحتياجات التدريبية95

2,150$الخبرDec12-Dec-8 فن التخطيط الفعَّال والتنظيم للحمالت اإلعالمية الفعَّال96

1,950$البحرينDec19-Dec-15مدخل تطبيقي-تقييم االحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي 97

2,150$دبيDec19-Dec-15مفاتيح التأثير القيادي باستخدام المهارات اإلعالمية98

1,950$البحرينDec19-Dec-15الموارد البشرية وتحقيق أهداف الجودة الشاملة: االبتكار في إدارة التدريب99

2,150$الخبرDec19-Dec-15مناهج البحث اإلعالمي 100

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانمنهجيات  االتصال اإلعالمي101

3,050$لندنDec26-Dec-22االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي102

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانمدخل تطبيقي-تقييم االحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي 103

3,050$لندنDec26-Dec-22مفاتيح التأثير القيادي باستخدام المهارات اإلعالمية104

السكرتارية وإدارة المكاتب4
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3إدارة المكاتب باستخدام التكنولوجيا الحديثة 1

2,150$الخبرMar14-Mar-10(المدخل اإلبداعي)المهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب 2

1,950$البحرينMar21-Mar-17االتجاهات الحديثة في السكرتارية اإلليكترونية وإدارة المكاتب 3

2,150$جدةMar28-Mar-24تنمية مهارات مديرة مكاتب اإلدارة العليا ـ للنساء فقط 4

2,150$دبيApr5-Apr-1االرشفة الذكية والتنظيم اإلليكتروني الفعَّال للمعلومات والوثائق 5

2,150$جدةApr5-Apr-1اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانالبرنامج المتكامل للسكرتارية التنفيذية 7



2,150$القاهرةApr11-Apr-7الميكنة الحديثة لمدراء المكاتب وأعمال السكرتارية في الحكومة اإللكترونية8

2,150$جدةApr18-Apr-14الدبلوم المهني في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية 9

2,150$دبيApr18-Apr-14دور التطبيقات اإللكترونية في زيادة أداء السكرتارية ومدراء المكاتب10

2,150$عمَّانApr25-Apr-21الدبلوم المهني في السكرتارية التطبيقية اإلليكترونية 11

1,950$البحرينApr2-May-28اإلبداع والتميز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة12

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5المستوى االحترافي - السكرتارية وإدارة المكاتب التنفيذية 13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12المستوى االحترافي - السكرتير التنفيذي المعتمد 14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19الكتابة والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير 15

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26الكفاءة والفعَّالية في إدارة المكاتب التنفيذية 16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2المساعد التنفيذي المعتمد وإدارة المكاتب العليا 17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9المهارات المتكاملة ألعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة 18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16إدارة الوثائق واألرشفة اإلليكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي 19

3,050$لندنJun27-Jun-23إدارة وحفظ الوثائق في األرشيفات اإلليكترونية والرقمية 20

2,150$القاهرةJul5-Jul-1تنمية مهارات مدراء المكاتب لإلدارة العليا 21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1مهارات السكرتارية الحديثة وفنون إدارة المكاتب العليا 22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني23

3,050$لندنJul11-Jul-7المنهج المتكامل في إعداد وتأهيل مدراء مكاتب الوزراء والقادة وكبار الشخصيات24

2,150$صاللةJul18-Jul-14تنظيم االجتماعات25

2,450$ماليزياJul18-Jul-14 فن ادارة وتنظيم االجتماعات26

3,050$لندنJul25-Jul-21المنهج المتكامل الستراتيجيات إدارة المحفوظات والوثائق وتصنيفها وأرشفتها واسترجاعها إلكترونيًا27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21تنظيم االجتماعات وإدارة الوقت والتميز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفّعالة28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28حوكمة الشركات ودور سكرتير مجلس االدارة في تطبيقها 29

2,150$صاللةAug8-Aug-4المنهج المتكامل ألعمال السكرتارية العربية30

3,050$لندنAug15-Aug-11(المعلومات الصحفية)تنظيم المحفوظات واألرشيف الصحفي 31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعاناستخدام اللغة االنجليزية في إعداد المراسالت والتقارير 32

2,150$صاللةAug29-Aug-25المنهج المتكامل ألعمال السكرتارية المحترفة والتعامل مع إدارة المكاتب المتطورة 33

3,050$لندنSep5-Sep-1تنظيم وإدارة اإلجتماعات34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8مستوى متقدم - استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني 35

2,150$القاهرةSep19-Sep-15المهارات اإلدارية الشاملة في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية36

2,150$عمَّانSep26-Sep-22تنظيم وإدارة األرشيف 37

3,050$لندنSep3-Oct-29استراتيجيات تطوير األداء المكتبي والحد من التراكم الورقي38

2,450$ماليزياOneNote 20076-Oct10-Octالمهارات المتقدمة في تنظيم األعمال 39

2,150$جدةOct17-Oct-13تنظيم وإدارة الوثائق اإللكترونية40

2,150$دبيOct24-Oct-20االبتكار واإلبداع في أعمال السكرتارية واإلدارة اإللكترونية في أعمال المكاتب41

2,150$الخبرOct31-Oct-27المهارات المتكاملة لسكرتيرة األلفية الثالثة ـ للنساء فقط 42



1,950$البحرينNov7-Nov-3تنظيم وإدارة الوثائق واألرشيف43

2,150$دبيNov14-Nov-10االبتكار واإلبداع في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17المهارات المطلوبة للسكرتارية في إعداد خطط عمل المدراء 45

2,150$دبيNov28-Nov-24تنفيذ أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب إلكترونيا46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1االتجاهات الحديثة في أعمال السكرتارية التنفيذية47

2,150$الخبرDec12-Dec-8المهارات المعاصرة للسكرتارية وإدارة المكاتب48

1,950$البحرينDec19-Dec-15 تنمية المعارف اإلدارية والتنظيمية للقائمين بأعمال السكرتارية المتقدمة49

1,950$البحرينDec19-Dec-15االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات السكرتارية50

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانالمهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب51

3,050$لندنDec26-Dec-22تنمية مهارات السكرتير في التعامل مع الشخصيات الهامة 52

المحاسبة والمالية5
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3أحدث ممارسات إعداد الموازنات وتقدير اإليرادات والمصروفات1

2,150$دبيMar7-Mar-3الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراقبة المالية2

2,150$الخبرMar14-Mar-10استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية3

2,150$دبيAdvanced Accounting Practices10-Mar14-Marالممارسات المحاسبية المتقدمة 4

2,150$جدةMar21-Mar-17استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي5

1,950$البحرينMar21-Mar-17المنهج الدولي في إعداد الموازنات المالية الحكومية6

2,150$جدةMar28-Mar-24المالي والتخطيط وإعداد الموازنات استراتيجيات التنبؤ7

2,150$مكة المكرمةMar28-Mar-24المهارات المهنية لمراقبة الموازنات وتحديد ومعالجة االنحرافات8

2,150$دبيApr5-Apr-1إعداد قيود التسويات الجردية واإلقفاالت الختامية9

2,150$جدةApr5-Apr-1النظم المتقدمة في إعداد القوائم المالية والحسابات والميزانيات10

2,150$دبيApr5-Apr-1إعداد ورقابة الموازنات التقديرية ومتابعتها11

2,150$جدةApr5-Apr-1إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم12

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانأفضل الممارسات المحاسبية وفق المعايير الدولية الحديثة13

2,150$القاهرةApr11-Apr-7إدارة عمليات الخزينة واالستثمار14

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانأفضل ممارسات كفاءة العمليات المالية والمحاسبية15

2,150$عمَّانVAT7-Apr11-Aprإعداد التقارير المالية ورفع اإلقرارات الضريية 16

2,150$جدةApr18-Apr-14االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور17

2,150$دبيApr18-Apr-14إعداد السجالت والتقارير والقوائم المالية باستخدام الحاسب اآللي18

2,150$مكة المكرمةApr18-Apr-14االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن19

2,150$دبيApr18-Apr-14إعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية20

2,150$عمَّانApr25-Apr-21اآلليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي21

2,150$القاهرةROB21-Apr25-Aprإعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء 22



1,950$البحرينApr2-May-28اإلدارة اإلليكترونية لجداول الحسابات المالية23

2,150$الخبرApr2-May-28إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية الفعَّالة24

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5اإلدارة المالية االستراتيجية الشاملة25

2,150$مكة المكرمةMay9-May-5أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في بيئة األعمال المعاصرة26

2,150$مكة المكرمةFinancial KPI's12-May16-Mayاإلدارة المالية باستخدام مؤشرات االداء المالية الرئيسية 27

2,150$المدينة المنورةMay16-May-12أساليب إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج والتخطيط االستراتيجي28

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19اإلدارة المتقدمة للمعالجة المحاسبية للعمليات الحكومية29

2,150$مكة المكرمةMay23-May-19أساليب بناء الموازنات الحديثة وأسس تحليلها30

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26االستراتيجية المتكاملة إلعداد الموازنات والتقارير المالية31

2,150$المدينة المنورةMay30-May-26أصول ومعايير المحاسبة المالية الحديثة32

2,150$القاهرةJun6-Jun-2 (أسبوعان)األداء المحاسبي اإلبداعي والرقابة  المالية المتطورة 33

2,150$عمَّانJun6-Jun-2أنظمة اإلدارة المالية المتقدمة لضريبة القيمة المضافة34

2,150$عمَّانJun13-Jun-9األدوات الحديثة في المحاسبة الضريبية والتدقيق الضريبي35

2,150$القاهرةJun13-Jun-9آلية التحول من األساس النقدي إلى أساس االستحقاق36

2,450$ماليزياJun20-Jun-16األدوات الحديثة في تنظيم وإدارة عمليات التحصيل37

3,050$لندن16-Jun20-Jun( IFRS)وتحت مظلة  ( IAS ) تحديث التطبيقات المحاسبية وفق متطلبات38

2,450$ماليزياJun27-Jun-23األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية والمراجعة الداخلية39

2,450$ماليزياJun27-Jun-23تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق معايير المراجعة الدولية40

2,150$القاهرةJul5-Jul-1األساليب الحديثة في تحليل البيانات المالية41

2,150$عمَّانJul5-Jul-1األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها42

2,150$القاهرةJul5-Jul-1تطوير المهارات المالية لغير الماليين43

2,150$عمَّانJul5-Jul-1تكنولوجيا اإلدارة المالية والتخطيط المالي االستراتيجي44

2,450$ماليزياJul11-Jul-7األساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف واتخاذ القرارات45

3,050$لندنJul11-Jul-7األسس الحديثة في إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي46

2,450$ماليزياJul11-Jul-7تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين47

3,050$لندنJul11-Jul-7دبلوم المحاسبة المالية باستخدام الحاسب اآللي48

2,150$صاللةJul18-Jul-14اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية49

2,450$ماليزياMS Excel14-Jul18-Julالتحليل المالي المتقدم والتخطيط باستخدام 50

2,150$صاللةJul18-Jul-14سياسات االقتصاد الكلي واإلصالح االقتصادي51

2,450$ماليزياJul18-Jul-14طرق بناء موازنات البرامج واألنشطة وتقييمها52

3,050$لندنJul25-Jul-21التحليل المالي وإدارة التدفقات النقدية لغايات التخطيط53

2,150$القاهرةAdvanced Excel21-Jul25-Julالتحليل والتخطيط المالي للموازنات باستخدام 54

3,050$لندنJul25-Jul-21فن إدارة المخاطر واألزمات المالية واإلدارية55

2,150$القاهرةJul25-Jul-21فن إعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي56

2,150$عمَّانJul1-Aug-28التخطيط المالي والتنبؤ والتدقيق وقياس المخاطر57



2,150$القاهرةJul1-Aug-28فهم وتحليل البيانات والتقارير المالية58

2,150$صاللةAug8-Aug-4متقدم- التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول 59

2,450$ماليزياAug8-Aug-4قراءة البيانات االقتصادية الكلية وتفسيرها وتحليلها60

3,050$لندنAug15-Aug-11التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية61

2,450$صاللةAug15-Aug-11مهارات التخطيط وإعداد الخطط المالية للوحدات الحكومية  62

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانالتسويات الجردية للمصروفات واإليرادات63

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانمهارات إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم األداء64

2,150$صاللةAug29-Aug-25التقنيات التحليلية الحديثة للبيانات المالية واتخاذ القرارت65

2,150$صاللةAug29-Aug-25مهارات قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية66

3,050$لندنSep5-Sep-1التقنيات الحديثة للتدقيق الداخلي باستخدام الحاسب اآللي67

2,450$صاللةSep5-Sep-1نظم المراجعة الداخلية الحديثة للمحاسبين68

2,450$ماليزياSep12-Sep-8المؤشرات والحلول: التنبؤ بالتعثر المالي وإدارة األزمات69

2,450$ماليزياSep12-Sep-8اتجاهات جديدة في المحاسبة اإلدارية70

2,150$القاهرةMicrosoft Excel15-Sep19-Sepالتنبؤ والمداخل الحديثة للموازنات التقديرية باستخدام 71

2,150$عمَّانSep19-Sep-15التدقيق والمراجعة الداخلية في المؤسسات المالية والمصرفية 72

2,150$عمَّانSep26-Sep-22الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية73

2,150$القاهرةSep26-Sep-22األصول والمطلوبات والخصوم: إدارة الموجودات74

3,050$لندنSep3-Oct-29الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة75

2,450$ماليزياSep3-Oct-29فن إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد 76

2,450$ماليزيا6-Oct10-Oct(FFAC)الشهادة التأسيسية في المحاسبة المالية 77

2,450$ماليزياOct10-Oct-6استخدام الموازنات التشغيلية والمالية في إعداد الموازنات الحكومية78

2,150$جدةOct17-Oct-13الطرق الحديثة في إعداد التقارير المالية المتقدمة79

1,950$البحرينOct17-Oct-13في دفاتر الوحدات الحكومية المحاسبي  التسجيل80

2,150$دبيOct24-Oct-20القيود المحاسبية للعمليات والتدقيق المحاسبي81

2,150$جدةOct24-Oct-20إعادة هيكلة القطاع الحكومي في إطار الفكر اإلداري والمحاسبي والقانوني المعاصر82

2,150$الخبرOct31-Oct-27مستوى متقدم- الكشف عن التالعب والغش في القوائم المالية 83

2,150$الدمامOct31-Oct-27قراءة وتحليل القوائم المالية والميزانيات لغير الماليين84

1,950$البحرينNov7-Nov-3الكفاءة التخصصية في إدارة المخاطر المالية وتحليل األداء المالي85

1,950$البحرينNov7-Nov-3استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في رفع كفاءة المحاسب الحكومي86

2,150$دبيLean Accounting10-Nov14-Novالمحاسبة الرشيقة 87

2,150$دبيNov14-Nov-10التسويات الجردية واألخطاء المحاسبية ومعالجتها88

2,150$القاهرةNov21-Nov-17المحاسبة المالية المتقدمة89

2,150$عمَّانNov21-Nov-17إعداد القوائم المالية والمحاسبة عن االستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومتطلبات البورصــة90

2,150$دبيNov28-Nov-24المحاسبة واإلدارة المالية الحديثة91

2,150$الخبرNov28-Nov-24(السند ألمر– الكمبيالة – الشيك )قضايا األوراق التجارية 92



2,150$الشارقةDec5-Dec-1أحدث المستجدات- المحاسبة والضبط المالي وفق معايير التقارير الدولية 93

2,150$دبيDec5-Dec-1 في تطوير أداء المحاسب اإلداريMs Excelاستخدام برنامج 94

2,150$الخبرDec12-Dec-8المحاسبة وتصميم القوائم المالية باستخدام الحاسب اآللي95

2,150$الخبرDec12-Dec-8التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية96

1,950$البحرينDec19-Dec-15المعايير الحديثة ألنظمة المحاسبة الحكومية97

2,150$دبيDec19-Dec-15إعداد قوائم التدفقات النقدية باستخدام الحاسب اآللي98

1,950$البحرينDec19-Dec-15 في تطوير أداء المحاسب اإلداريMs Excelاستخدام برنامج 99

2,150$الخبرDec19-Dec-15إعداد موازنة البرامج واألداء100

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانالممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي101

3,050$لندنDec26-Dec-22قياس وتحسين اإلنتاجية لخفض التكلفة102

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانالتطبيقات المحاسبية الحديث وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي103

3,050$لندنDec26-Dec-22محاسبة التكاليف 104

المراجعة والتدقيق والرقابة6
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي 1

2,150$الخبرMar14-Mar-10أصول مراجعة وفحص الحسابات وفق أحدث المعايير 2

1,950$البحرينMar21-Mar-17إعداد القوائم المالية ومراجعة الحسابات باستخدام اإلكسل 3

2,150$جدةMar28-Mar-24األدوات الحديثة في المحاسبة الضريبية والتدقيق الضريبي 4

2,150$دبيApr5-Apr-1األساليب الحديثة في التدقيق المحاسبي وضبط النفقات 5

2,150$جدةApr5-Apr-1اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية 6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانالتدقيق ومراجعة المدفوعات المالية 7

2,150$القاهرةApr11-Apr-7التقنيات الحديثة للتدقيق الداخلي باستخدام الحاسب اآللي 8

2,150$جدةApr18-Apr-14الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة 9

2,150$دبيApr18-Apr-14الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي 10

2,150$عمَّانApr25-Apr-21إدارة وتخطيط التدقيق الداخلي 11

1,950$البحرينApr2-May-28أدوات التدقيق المالي والمحاسبي الحديثة 12

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي 13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق معايير المراجعة الدولية 14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19تقنيات تحليل وتقييم المخاطر في التدقيق الداخلي 15

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26قواعد المراجعة المالية ومهارات التدقيق المحاسبي المتقدم 16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2معايير التدقيق الدولية والتعديالت الحديثة عليها 17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9مهارات اإلشراف الفني على التدقيق وجودة العمل الرقابي 18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16نظم الرقابة المالية واإلدارية الحديثة 19

3,050$لندنJun27-Jun-23نظم المراجعة الداخلية الحديثة للمحاسبين 20



2,150$القاهرةJul5-Jul-1اتجاهات جديدة في المحاسبة اإلدارية21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1التدقيق والمراجعة الداخلية في المؤسسات المالية والمصرفية 22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7األصول والمطلوبات والخصوم: إدارة الموجودات23

3,050$لندنJul11-Jul-7فن إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد 24

2,150$صاللةJul18-Jul-14استخدام الموازنات التشغيلية والمالية في إعداد الموازنات الحكومية25

2,450$ماليزياJul18-Jul-14في دفاتر الوحدات الحكومية المحاسبي  التسجيل26

3,050$لندنJul25-Jul-21إعادة هيكلة القطاع الحكومي في إطار الفكر اإلداري والمحاسبي والقانوني المعاصر27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21قراءة وتحليل القوائم المالية والميزانيات لغير الماليين28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في رفع كفاءة المحاسب الحكومي29

2,150$صاللةAug8-Aug-4التسويات الجردية واألخطاء المحاسبية ومعالجتها30

3,050$لندنAug15-Aug-11إعداد القوائم المالية والمحاسبة عن االستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومتطلبات البورصــة31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعان(السند ألمر– الكمبيالة – الشيك )قضايا األوراق التجارية 32

2,150$صاللةAug29-Aug-25 في تطوير أداء المحاسب اإلداريMs Excelاستخدام برنامج 33

3,050$لندنSep5-Sep-1التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8إعداد قوائم التدفقات النقدية باستخدام الحاسب اآللي35

2,150$القاهرةSep19-Sep-15قياس وتحسين اإلنتاجية لخفض التكلفة36

2,150$عمَّانSep26-Sep-22 في تطوير أداء المحاسب اإلداريMs Excelاستخدام برنامج 37

3,050$لندنSep3-Oct-29التطبيقات المحاسبية الحديث وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي38

2,450$ماليزياOct10-Oct-6إعداد موازنة البرامج واألداء39

2,150$جدةOct17-Oct-13محاسبة التكاليف 40

2,150$دبيOct24-Oct-20استراتيجيات إدارة التكلفة41

2,150$الخبر27-Oct31-Oct(ABC)التكاليف المستندة على األنشطة 42

1,950$البحرينNov7-Nov-3إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي43

2,150$دبيNov14-Nov-10مستوى متقدم– محاسبة التكاليف 44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17استراتيجيات إعداد الموازنات الحكومية45

2,150$دبيNov28-Nov-24التوجهات الحديثة في إعداد وكتابة التقارير المالية 46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1 وإدارة التدفقات النقدية- أزمة السيولة 47

2,150$الخبرDec12-Dec-8محاسبة التكاليف لغير المحاسبين48

1,950$البحرينDec19-Dec-15استراتيجيات إعداد الموازنات ذات األبعاد األربعة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء49

1,950$البحرينDec19-Dec-15أساسيات التمويل واالستثمار 50

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانالجوانب القانونية والمحاسبية في عقود التأجير التمويلي51

3,050$لندنDec26-Dec-22محاسبة التكاليف للمدراء غير الماليين52

إدارة المشاريع7
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم



1,950$البحرينMar7-Mar-3اإلدارة الفنية الحديثة للمشاريع 1

2,150$الخبرMar14-Mar-10المؤشرات والحلول : التنبؤ بالتعثر المالي وإدارة األزمات2

1,950$البحرينMar21-Mar-17الذكاء االصطناعي واالبتكار في إدارة المشاريع 3

2,150$جدةMar28-Mar-24الرقابة والمتابعة واإلشراف اإلداري على المشروعات 4

2,150$دبيApr5-Apr-1القيادة اإلدارية واالحتراف في إدارة المشاريع المتعددة 5

2,150$جدةApr5-Apr-1إدارة المشاريع المؤسسية وحوكمتها 6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانإدارة المشاريع لغير مديري المشاريع 7

2,150$القاهرةApr11-Apr-7فن استخدام منهجيات الهندسة القيمية في إدارة المشاريع 8

2,150$جدةApr18-Apr-14 في المشروعاتPKIاستخدام تكنولوجيا البنية التحتية للمفتاح العام 9

2,150$دبيApr18-Apr-14إدارة المشاريع اإلنشائية10

2,150$عمَّانApr25-Apr-21أفضل الممارسات في إدارة المشاريع اإلنشائية11

1,950$البحرينApr2-May-28االتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع االستثمارية واإلسكانية للجمعيات التعاونية12

2,150$المدينة المنورةPrimavera5-May9-Mayإدارة المشاريع باستخدام الحاسب اآللي 13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12آليات التحفيز السبع األساسية لتأمين نجاح المشروعات والقيادة14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19استخدام التكنولوجيا المثالية في رفع أداء المشاريع15

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26إدارة المشاريع والعقود16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2تأسيس المشاريع الخاصة باألسر المنتجة17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9استخدام الحاسب اآللي في التخطيط ومتابعة المشروعات18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16إدارة المشاريع ودورة تحضيرية لشهادة مدير مشروع محترف 19

3,050$لندنJun27-Jun-23تحديد متطلبات فحوص مواد المشاريع اإلنشائية20

2,150$القاهرةJul5-Jul-1االتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع االستثمارية واإلسكانية للجمعيات التعاونية21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1إدارة المشاريع وقيادتها واالتصاالت بشأنها22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7تحديد مهام ومسؤوليات مفتشي ومراقبي المباني واإلنشاءات 23

3,050$لندنJul11-Jul-7االتجاهات الحديثة في إدارة المشروعات24

2,150$صاللةJul18-Jul-14التخطيط والجدولة والتحكم: إدارة المشاريع25

2,450$ماليزياJul18-Jul-14تحليل وتقييم المشروعات الصناعية26

3,050$لندنJul25-Jul-21االحتراف في إدارة المشاريع27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21(التنفيذ- التصميم - التخطيط )إدارة المشروعات 28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28تحليل ومعالجة البيانات الحاسوبية في مجال اإلشراف على المشاريع29

2,150$صاللةAug8-Aug-4االحتراف في إدارة المشاريع والمخاطر30

3,050$لندنAug15-Aug-11إدارة المشروعات الحكومية31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانتدريب فريق العمل الجديد في المشاريع اإلنشائية32

2,150$صاللةAug29-Aug-25االعتبارات البيئية في تصميم وتنفيذ المشاريع الهندسية33

3,050$لندنSep5-Sep-1إدارة المشروعات الهندسية باستخدام الحاسب اآللي34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8تصميم البرامج والمشروعات35



2,150$القاهرةSep19-Sep-15التجربة االوروبية- اإلبداع والتمّيز في إدارة المشاريع االحترافية 36

2,150$عمَّانPrimavera22-Sep26-Sepإدارة المشروعات باستخدام حزم البرنامج بريمافيرا 37

3,050$لندنSep3-Oct-29 لتحسن المشاريع واستراتيجيات األعمال مع تخفيض النفقات Six Sigmaتطبيق مفاهيم 38

2,450$ماليزياOct10-Oct-6اإلدارة المتقدمة للمشاريع واإلنشاءات39

2,150$جدة13-Oct17-Oct(BS 6079)إدارة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية البريطانية 40

2,150$دبيOct24-Oct-20تطبيقات عملية لبناء تجارب ومشاريع إدارية وفرق العمل والمشاريع التقنية المتمّيزة وفق معايير التمّيز العالمية41

2,150$الخبرOct31-Oct-27اإلدارة المتكاملة للمشروعات42

1,950$البحرينNov7-Nov-3إدارة المشروعات من منظور الجودة 43

2,150$دبيNov14-Nov-10تطبيقات نظم المعلومات في تخطيط المشروعات44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17األخطاء الشائعة في تخطيط وتنفيذ المشروعات45

2,150$دبيNov28-Nov-24 9000إدارة المشروعات واإلدارة المالية واأليزو 46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1تقييم نتائج التشغيل الفعلي للمشروع وإعادة دراسة الجدوى47

2,150$الخبرDec12-Dec-8األدوات واألساليب الفعَّالة إلدارة مواقع المشاريع اإلنشائية48

1,950$البحرينDec19-Dec-15إدارة المشروعات والجودة الشاملة في مشروعات التشييد 49

1,950$البحرينDec19-Dec-15األدوات واألساليب الكمية المستخدمة في إدارة المشروعات50

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانتكنولوجيا نظم المعلومات ودورها في إدارة المشروعات51

3,050$لندنDec26-Dec-22إدارة المشروعات وتجهيز العطاءات52

الخدمة المدنية8
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3األجهزة المركزية للخدمة المدنية في الدول النامية1

2,150$الخبرMar14-Mar-10التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية2

1,950$البحرينMar21-Mar-17المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي3

2,150$جدةMar28-Mar-24المالمح الرئيسة لنظام الخدمة المدنية4

2,150$دبيApr5-Apr-1النظم القانونية لدواوين الخدمة المدنية5

2,150$جدةApr5-Apr-1إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانإصالح الخدمة المدنية لدعم دور القطاع الخاص7

2,150$القاهرةApr11-Apr-7إصالح نظم الخدمة المدنية8

2,150$جدةApr18-Apr-14أساليب وقواعد تحديد األجور والمرتبات في الخدمة المدنية باألنظمة المختلفة9

2,150$دبيApr18-Apr-14تحديث الخدمة المدنية لتلبية احتياجات التنمية10

2,150$عمَّانApr25-Apr-21تحديد االحتياجات التدريبية للخدمة المدنية11

1,950$البحرينApr2-May-28تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية12

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5تطبيقات في الخدمة المدنية13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12تنظيم وإدارة األجهزة المركزية للخدمة المدنية 14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19دور القضاء اإلداري في دعم وتعزيز الخدمة المدنية15



2,150$مكة المكرمةMay30-May-26قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2قوانين الخدمة المدنية وتطبيقاتها في الدول المختلفة17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9قوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في الدول الخليجية18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16معوقات تطوير نظم وأجهزة الخدمة المدنية في األقطار العربية19

3,050$لندنJun27-Jun-23نظم تعيين الموظفين في الخدمة المدنية بالدول العربية20

2,150$القاهرةJul5-Jul-1التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية23

3,050$لندنJul11-Jul-7تحسين أنظمة تقييم أداء العاملين في الخدمة المدنية24

2,150$صاللةJul18-Jul-14تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية25

2,450$ماليزياJul18-Jul-14نظام الخدمة المدنية السعودي26

3,050$لندنJul25-Jul-21التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية29

2,150$صاللةAug8-Aug-4تحسين أنظمة تقييم أداء العاملين في الخدمة المدنية30

3,050$لندنAug15-Aug-11تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعاننظام الخدمة المدنية السعودي32

2,150$صاللةAug29-Aug-25األجهزة المركزية للخدمة المدنية في الدول النامية33

3,050$لندنSep5-Sep-1المالمح الرئيسة لنظام الخدمة المدنية34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8النظم القانونية لدواوين الخدمة المدنية35

2,150$القاهرةSep19-Sep-15أساليب وقواعد تحديد األجور والمرتبات في الخدمة المدنية باألنظمة المختلفة36

2,150$عمَّانSep26-Sep-22إصالح الخدمة المدنية لدعم دور القطاع الخاص37

3,050$لندنSep3-Oct-29إصالح إدارة الخدمة المدنية بالدول النامية38

2,450$ماليزياOct10-Oct-6إصالح نظم الخدمة المدنية39

2,150$جدةOct17-Oct-13تحديث الخدمة المدنية لتلبية احتياجات التنمية40

2,150$دبيOct24-Oct-20تحديد االحتياجات التدريبية للخدمة المدنية41

2,150$الخبرOct31-Oct-27تطبيقات في الخدمة المدنية42

1,950$البحرينNov7-Nov-3تنظيم وإدارة األجهزة المركزية للخدمة المدنية 43

2,150$دبيNov14-Nov-10دور القضاء اإلداري في دعم وتعزيز الخدمة المدنية44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي45

2,150$دبيNov28-Nov-24قوانين الخدمة المدنية في الواليات المتحدة األمريكية46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1قوانين الخدمة المدنية في دول الخليج العربي47

2,150$الخبرDec12-Dec-8قوانين الخدمة المدنية وتطبيقاتها في الدول المختلفة48

1,950$البحرينDec19-Dec-15قوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في الدول الخليجية49

1,950$البحرينDec19-Dec-15معوقات تطوير نظم وأجهزة الخدمة المدنية في األقطار العربية50



5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانمشاكل السلك الوظيفي في الخدمة المدنية51

3,050$لندنDec26-Dec-22مفاهيم ترتيب الوظائف في الخدمة المدنية52

التنمية االجتماعية9
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3استخدام البحث العلمي في تحديد احتياجات مشروعات الخدمات االجتماعية 1

2,150$الخبرMar14-Mar-10استراتيجيات التمكين في التخطيط للتنمية2

1,950$البحرينMar21-Mar-17استراتيجيات السياسة االجتماعية3

2,150$جدةMar28-Mar-24استقطاب المتطوعين4

2,150$دبيApr5-Apr-1اكتشاف الموهوبين وتوظيف مواهبهم5

2,150$جدةApr5-Apr-1االتجاهات الحديثة في إدارة مؤسسات العمل االجتماعي6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعاناالتجاهات المعاصرة في إدارة مؤسسات المجتمع المدني7

2,150$القاهرةApr11-Apr-7االتجاهات المعاصرة في إدارة وتطوير الخدمات االجتماعية8

2,150$جدةApr18-Apr-14االتصال الفعَّال والعالقات اإلنسانية9

2,150$دبيApr18-Apr-14االستراتيجيات المعاصرة في اإلرشاد األسري10

2,150$عمَّانApr25-Apr-21اإلشراف والرقابة على الصناديق الخيرية11

1,950$البحرينApr2-May-28اإلعداد المهني للمنسق االجتماعي12

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5التحديات التي تواجهها اإلدارة إزاء متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12التخطيط االستراتيجي في مؤسسات الخدمة االجتماعية 14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19التخطيط االستراتيجي للجمعيات األهلية15

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26التنمية المستدامة16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2أسس ومنطلقات وتطبيقات: التنمية المستدامة17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9الجمعيات األهلية ودورها في مواجهة قضايا المرأة18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16الخدمة االجتماعية في مجال السكان وتنظيم األسرة19

3,050$لندنJun27-Jun-23·الخدمة االجتماعية في مجال سلوكيات اإلدارة20

2,150$القاهرةJul5-Jul-1الخدمة االجتماعية في مواجهة المشكالت والظواهر االجتماعية 21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1الخدمة االجتماعية والمجتمع المدني22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7الدور اإلداري والتنموي للمرأة العربية23

3,050$لندنJul11-Jul-7الرعاية االجتماعية الوقائية والدفاع االجتماعي24

2,150$صاللةJul18-Jul-14السجالت في الجمعيات 25

2,450$ماليزياJul18-Jul-14السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية26

3,050$لندنJul25-Jul-21العالقات بين مؤسسات الرعاية االجتماعية27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21هروب من المسؤولية أم البحث عن تحد جديد؟ : العمل التطوعي28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28أبعادها ومحاورها على صعيد الوطن العربي والعالم : القضية النسوية29

2,150$صاللةAug8-Aug-4المراقبون والمراقبات بمؤسسات الرعاية االجتماعية30



3,050$لندنAug15-Aug-11المرأة والعمل التطوعي31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانالمالمح العامة الستراتيجية التنمية في إطار التكامل بين أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية32

2,150$صاللةAug29-Aug-25إضاءات في ضغوط الحياة اليومية33

3,050$لندنSep5-Sep-1إعداد الموازنات التقديرية في الجمعيات الخيرية34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8أثر تطبيق نظام التمنيات االجتماعية على التدابير الخاصة للضمان االجتماعي التي أحدثتها مؤسسات خاصة35

2,150$القاهرةSep19-Sep-15أساسيات الدفاع االجتماعي36

2,150$عمَّانSep26-Sep-22النوع االجتماعي: تنمية المرأة37

3,050$لندنSep3-Oct-29مقترحات لتطوير العمل التطوعي: دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع38

2,450$ماليزياOct10-Oct-6علم النفس االجتماعي في الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب39

2,150$جدةOct17-Oct-13فن التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 40

2,150$دبيOct24-Oct-20المهارات المتقدمة للقيادات اإلدارية في العمل الخيري41

2,150$الخبرOct31-Oct-27تقويم الممارسة في الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب42

1,950$البحرينNov7-Nov-3الخدمة االجتماعية في المؤسسات التعليمية43

2,150$دبيNov14-Nov-10المهارات والوظائف اإلدارية في منظمات الخدمة االجتماعية44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17تنظيم وإدارة الجمعيات التعاونية45

2,150$دبيNov28-Nov-24الخدمة االجتماعية في المجال العمالي46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1المهام اإلشرافية في المؤسسات االجتماعية47

2,150$الخبرDec12-Dec-8الخدمة االجتماعية في مجال السياحة48

1,950$البحرينDec19-Dec-15إدارة الجودة الشاملة في منظمات الرعاية االجتماعية 49

1,950$البحرينDec19-Dec-15إدارة المؤسسات االجتماعية50

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانالخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث51

3,050$لندنDec26-Dec-22التطوير اإلداري في منظمات الرعاية االجتماعية 52

المشتريات والمخازن واللوجستية10
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3استراتيجيات الشراء الحديثة وإدارة المطالبات والتفاوض 1

2,150$الخبرMar14-Mar-10أسس ومهارات تدقيق المشتريات وإدارة المخرون 2

1,950$البحرينMar21-Mar-17االتجاهات الحديثة في إدارة ومراقبة المخزون 3

2,150$جدةMar28-Mar-24االتجاهات الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والتموين 4

2,150$دبيApr5-Apr-1االتجاهات الحديثة في عمليات المناقصات وممارسات الشراء 5

2,150$جدةApr5-Apr-1االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن 6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعاناالستراتيجيات الحديثة في تقنيات الشراء وإبرام العقود 7

2,150$القاهرةApr11-Apr-7اإلبداع في إدارة المخازن والمواد 8

2,150$جدةApr18-Apr-14اإلتجاهات الحديثة في المناقصات وتقييم العطاءات وإدارة العقود 9

2,150$دبيApr18-Apr-14 (أسبوعان)اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود 10



2,150$عمَّانApr25-Apr-21اإلدارة الفعَّالة للمشتريات الخارجية 11

1,950$البحرينApr2-May-28اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات 12

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين 13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12التحول الرقمي لعمليات إدارة العقود والمشتريات 14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19التخطيط االستراتيجي للمشتريات وإعداد المناقصات والمزايدات 15

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26التقنيات الحديثة في إدارة المخازن والمستودعات 16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2التقنيات الحديثة في إدارة المخازن ومناولة المواد 17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9التميز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات 18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16الجدارة والكفاءة في إدارة الشراء والتخزين 19

3,050$لندنJun27-Jun-23الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين 20

2,150$القاهرةJul5-Jul-1القواعد اإلدارية والقانونية الحديثة للمناقصات والمزايدات 21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1القواعد القانونية واإلدارية الحديثة في المشتريات والعقود 22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7الممارسات العالمية الحديثة في أنشطة الشراء والتموين 23

3,050$لندنJul11-Jul-7النظم الحديثة في أمن وسالمة المخازن ومناولة المواد 24

2,150$صاللةJul18-Jul-14إدارة اللوجستيات في مجال المخازن 25

2,450$ماليزياJul18-Jul-14مستوى متقدم - إدارة المناقصات والعقود والمنازعات 26

3,050$لندنJul25-Jul-21إدارة أنظمة المشتريات الحكومية الحديثة 27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21أنظمة إدارة المخازن والمستودعات الحديثة 28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28برامج الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية29

2,150$صاللةAug8-Aug-4برامج الهندسة الكهربائية واإلليكترونية30

3,050$لندنAug15-Aug-11تخطيط وإدارة أعمال المشتريات وإبرام التعاقدات 31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانتطبيقات الجودة الشاملة في إدارة المشتريات والمخازن 32

2,150$صاللةAug29-Aug-25دبلوم إدارة العمليات اللوجستية واإلمداد 33

3,050$لندنSep5-Sep-1دبلوم إدارة المخازن والمستودعات 34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8األساليب المتقدمة في إدارة المشتريات35

2,150$القاهرةSep19-Sep-15 أحداث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطلب وإدارة المخزون36

2,150$عمَّانSep26-Sep-22مهارات التفاوض في مجال المشتريات37

3,050$لندنSep3-Oct-29اختيار الموردين والمقاولين والتعامل معهم38

2,450$ماليزياOct10-Oct-6التمّيز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات وإعداد العطاءات والتفاوض39

2,150$جدةOct17-Oct-13أحدث األساليب والممارسات إلدارة المشتريات وإمدادات الطلب وإدارة المخزون40

2,150$دبيOct24-Oct-20(الجرد والتفتيش)مهارات الرقابة الدفترية والفعلية للمخازن والمستودعات 41

2,150$الخبرOct31-Oct-27ادارة المشتــريـات والعقـــود اللوجسنيـــة42

1,950$البحرينNov7-Nov-3الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والمخزون الراكد43

2,150$دبيNov14-Nov-10أحدث الممارسات في إدارة المخزون 44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17مهارات وأساليب التفاوض45



2,150$دبيNov28-Nov-24استخدام الحاسب اآللي في المشتريات والمخازن46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1الدليل العلمي إلدارة ومراقبة المخزون 47

2,150$الخبرDec12-Dec-8أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطب وإدارة المخزون 48

1,950$البحرينDec19-Dec-15نظم المشتريات في ظل التجارة اإللكترونية49

1,950$البحرينDec19-Dec-15الدورة المستندية لألعمال المخزنية والرقابة عليها50

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانمستوى متقدم- استخدام الديكام في إدارة المواد 51

3,050$لندنDec26-Dec-22أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطلب52

البلديات والحكم المحلي11
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3استراتيجيات السيطرة على المواقف العدائية وفن تحويل السلوكيات في البلديات1

2,150$الخبرMar14-Mar-10استراتيجيات تقييم األداء المؤسسي باستخدام بطاقات األداء المتوازن في البلديات2

1,950$البحرينMar21-Mar-17االتجاهات الحديثة في موازنات المجالس المحلية3

2,150$جدةMar28-Mar-24 سيجما للوصول إلى األداء الفائق في البلديات6اإلدارة االستراتيجية ومنهج 4

2,150$دبيApr5-Apr-1اإلدارة القيادية في البلديات5

2,150$جدةApr5-Apr-1األدوار المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانالبلدية اإللكترونية7

2,150$القاهرةApr11-Apr-7التخطيط االستراتيجي للبلديات وفق معايير البنك الدولي8

2,150$جدةApr18-Apr-14التدريب على الحكم المحلي9

2,150$دبيApr18-Apr-14إعادة التدوير: التدريب على أحدث التقنيات لمعالجة المخلفات الصناعية والتحكم بها10

2,150$عمَّانApr25-Apr-21التدريب لإلدارة المحلية11

1,950$البحرينApr2-May-28التطبيقات العملية لموازنة البرامج واألداء في البلديات12

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5الحكم الداخلي في المنظمة المدنية13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19الحكم المحلي والبلديات في ظل األدوار الجديدة للحكومة15

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26الحكم على صالحية المنشأة القائمة وإعداد التقارير الفنية 16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2الحكومات المحلية في إطار الدولة17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9الخدمات المركزية للسلطات المحلية18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16العالقات بين السلطات المحلية19

3,050$لندنJun27-Jun-23العالقة بين الحكومة المركزية والمجالس المحلية واتجاهات تطورها في األنظمة المقارنة20

2,150$القاهرةJul5-Jul-1المرأة وتعزيز دورها في انتخابات المجالس المحلية 21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1المشاركة الشعبية في الحكم المحلي22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7المهارات اإلدارية لتنمية العمل البلدي23

3,050$لندنJul11-Jul-7إدارة الحكم المحلي24

2,150$صاللةJul18-Jul-14إدارة المدن الحديثة25



2,450$ماليزياJul18-Jul-14إدارة النفايات الصلبة البلدية والصناعية 26

3,050$لندنJul25-Jul-21إدارة حمالت االنتخابات البلدية باحتراف27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21إدارة وتطوير المناطق الريفية والقروية28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28إصالح الحكم المحلي29

2,150$صاللةAug8-Aug-4إعداد الدراسات اإلقليمية للمدن30

3,050$لندنAug15-Aug-11إعداد القادة المحليين في البلديات31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانأساليب تمويل الحكم المحلي32

2,150$صاللةAug29-Aug-25تجارب المنظمات الدولية في تطوير البلديات33

3,050$لندنSep5-Sep-1تخطيط المدينة اإللكترونية34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8تدوير المخلفات الصلبة وطرق االستفادة منها 35

2,150$القاهرةSep19-Sep-15تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في اإلدارة المحلية والبلديات 36

2,150$عمَّانSep26-Sep-22(المدن)تمويل البلديات 37

3,050$لندنSep3-Oct-29تنظيم وإدارة المجالس البلدية38

2,450$ماليزياOct10-Oct-6تنمية العمل البلدي 39

2,150$جدةOct17-Oct-13توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل المجالس البلدية40

2,150$دبيOct24-Oct-20حاالت عملية في اإلدارة المحلية41

2,150$الخبرOct31-Oct-27خصخصة مشاريع النظافة العامة42

1,950$البحرينNov7-Nov-3دور البلديات في المحافظة على البيئـة 43

2,150$دبيNov14-Nov-10دور الحكومة المركزية والمحلية في التنمية المجتمعية44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17قوانين اإلدارة المحلية في الدول العربية45

2,150$دبيNov28-Nov-24مشاكل إدارة المدن في الدول العربية46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1مهارات التعامل مع الجمهور في البلديات واإلدارة المحلية47

2,150$الخبرDec12-Dec-8مهارات التواصل في برامج التنمية المحلية48

1,950$البحرينDec19-Dec-15مهارات تشكيل المجالس واللجان المحلية في البلديات49

1,950$البحرينDec19-Dec-15أحدث الطرق المبتكرة في معالجة مخلفات المدن الحديثة 50

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعاننظم العاملين في الحكم المحلي51

3,050$لندنDec26-Dec-22االتجاهات الحديثة في موازنات المجالس المحلية52

العمل العقاري12
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3اتحاد الشاغلين للعقارات1

2,150$الخبرMar14-Mar-10االتجاهات الحديثة في االستثمار العقاري2

1,950$البحرينMar21-Mar-17االتجاهات الحديثة في التسويق العقاري3

2,150$جدةMar28-Mar-24االتجاهات الحديثة في التمويل العقاري4

2,150$دبيApr5-Apr-1االستراتيجيات المعاصرة في إدارة العقارات5



2,150$جدةApr5-Apr-1التثمين العقاري6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعانالتسويق العقاري اإللكتروني7

2,150$القاهرةApr11-Apr-7التميز في خدمة العمالء في القطاع العقاري8

2,150$جدةApr18-Apr-14العالقات العامة في المنظمات العقارية9

2,150$دبيApr18-Apr-14الوسائل والتقنيات- المبيعات العقارية 10

2,150$عمَّانApr25-Apr-21المحاسبة في المنظمات العقارية11

1,950$البحرينApr2-May-28المحافظ والصناديق العقارية12

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5إدارة الموارد البشرية في المنظمات العقارية13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12إدارة الموارد المالية في المنظمات العقارية14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19أساسيات العمل العقاري15

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2صياغة العقود العقارية17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9قانون تنظيم القطاع العقاري18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16مهارات التطوير العقاري المعاصر19

3,050$لندنJun27-Jun-23مهارات عملية في التثمين العقاري20

2,150$القاهرةJul5-Jul-1 في المنظمات العقاريةKPIمؤشرات األداء المفتاحية 21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1احتراف التسويق العقاري22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7إدارة األزمات المالية في المجال العقاري23

3,050$لندنJul11-Jul-7في المؤسسات العقارية اختيار القوى العاملة24

2,150$صاللةJul18-Jul-14إدارة األمالك الحكومية25

2,450$ماليزياJul18-Jul-14في المجال العقاري  اختيار الكفاءات واستقطاب المهارات26

3,050$لندنJul25-Jul-21إدارة األمالك العقارية27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21استراتيجيات االستثمار العقاري28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28إدارة التغيير في المؤسسات العقارية29

2,150$صاللةAug8-Aug-4األسس والخطط: استراتيجيات التسويق العقاري30

3,050$لندنAug15-Aug-11 في المجال العقاريTQMإدارة الجودة الشاملة 31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعاناستراتيجيات التفاوض الفعَّال في المجال العقاري32

2,150$صاللةAug29-Aug-25إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العقارية33

3,050$لندنSep5-Sep-1استراتيجيات بناء وتسويق العالمات التجارية في المؤسسات العقارية34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8إدارة الجودة العقارية الشاملة35

2,150$القاهرةSep19-Sep-15االتجاهات الحديثة في االستثمار العقاري36

2,150$عمَّانSep26-Sep-22إدارة العقارات والممتلكات37

3,050$لندنSep3-Oct-29رؤية جديدة لواقع متغير: االستثمار العقاري38

2,450$ماليزياOct10-Oct-6إدارة العقود في المؤسسات العقارية39

2,150$جدةOct17-Oct-13 االستراتيجيات الحديثة للتأجير التمويلي والهندسة المالية وفقا للمعايير الدولية40



2,150$دبيOct24-Oct-20إدارة العالقات العامة في المؤسسات العقارية41

2,150$الخبرOct31-Oct-27االعتبارات القانونية في التسويق العقاري42

1,950$البحرينNov7-Nov-3إدارة المحافظ العقارية43

2,150$دبيNov14-Nov-10اإلبداع في التسويق العقاري44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17 الدورة التحضيرية لشهادة مدير مشروع عقاري معتمد عالميًاPMPإدارة المشاريع العقارية 45

2,150$دبيNov28-Nov-24اإلبداع واالبتكار في إدارة وتطوير العقارات46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1إدارة المكاتب العقارية47

2,150$الخبرDec12-Dec-8اإلبداع واالبتكار في إدارة وتطوير العقارات48

1,950$البحرينDec19-Dec-15إدارة الممتلكات العقارية49

1,950$البحرينDec19-Dec-15إدارة المؤسسات العقارية50

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعاناإلجراءات المكتبية في المكاتب العقارية51

3,050$لندنDec26-Dec-22إعداد القادة اإلداريين في المؤسسات العقارية52

العمل البرلماني13
رسوم التدريببلد االنعقادإلىمناسم البرنامجالرقم
1,950$البحرينMar7-Mar-3التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني 1

2,150$الخبرMar14-Mar-10اإلعالم البرلماني2

1,950$البحرينMar21-Mar-17البرلمان اإللكتروني3

2,150$جدةMar28-Mar-24 البرلمان والموازنة العامة4

2,150$دبيApr5-Apr-1التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني 5

2,150$جدةApr5-Apr-1المنظومة المتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير اللجان البرلمانية 6

3,750$البحرينApr18-Apr-7أسبوعان المواطن والموازنة العامة7

2,150$القاهرةApr11-Apr-7 إدارة الحمالت االنتخابية8

2,150$جدةApr18-Apr-14إدارة الحمالت االنتخابية للمرأة9

2,150$دبيApr18-Apr-14إدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد10

2,150$عمَّانApr25-Apr-21للنساء- إدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد 11

1,950$البحرينApr2-May-28إدارة المجالس الوطنية التشريعية 12

2,150$المدينة المنورةMay9-May-5أهمية تطوير العالقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية13

2,150$مكة المكرمةMay16-May-12آداب المراسم والبرتوكوالت والتشريفات 14

2,150$المدينة المنورةMay23-May-19تقنيات التمّيز لإلعالم البرلماني15

2,150$مكة المكرمةMay30-May-26توظيف تكنولوجيا المعلومات في األعمال البرلمانية16

2,150$القاهرةJun6-Jun-2 حقوق المرأة بين الواقع والتشريع17

2,150$عمَّانJun13-Jun-9دور التشريعات في تنمية دور المرأة القيادي18

2,450$ماليزياJun20-Jun-16دور السلطة التشريعية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة19



3,050$لندنJun27-Jun-23فن المراسم والبروتوكول20

2,150$القاهرةJul5-Jul-1فن إعداد وصياغة وعرض التقارير البرلمانية في ظل منهجية البرلمان اإللكتروني21

2,150$عمَّانJul5-Jul-1قواعد البروتوكول والمراسم22

2,450$ماليزياJul11-Jul-7مهارات تطبيقات الحاسب اآللي في مجال نظم المعلومات التشريعية23

3,050$لندنJul11-Jul-7مؤشرات قياس أداء البرلمانات24

2,150$صاللةJul18-Jul-14نظام المواطن الرقيب25

2,450$ماليزياJul18-Jul-14التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني 26

3,050$لندنJul25-Jul-21المنظومة المتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير اللجان البرلمانية 27

2,150$القاهرةJul25-Jul-21تقنيات التمّيز لإلعالم البرلماني28

2,150$عمَّانJul1-Aug-28توظيف تكنولوجيا المعلومات في األعمال البرلمانية29

2,150$صاللةAug8-Aug-4فن إعداد وصياغة وعرض التقارير البرلمانية في ظل منهجية البرلمان اإللكتروني30

3,050$لندنAug15-Aug-11التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني 31

4,200$ماليزياAug29-Aug-18أسبوعانالمنظومة المتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير اللجان البرلمانية 32

2,150$صاللةAug29-Aug-25تقنيات التمّيز لإلعالم البرلماني33

3,050$لندنSep5-Sep-1توظيف تكنولوجيا المعلومات في األعمال البرلمانية34

2,450$ماليزياSep12-Sep-8فن إعداد وصياغة وعرض التقارير البرلمانية في ظل منهجية البرلمان اإللكتروني35

2,150$القاهرةSep19-Sep-15البرلمان اإللكتروني36

2,150$عمَّانSep26-Sep-22 البرلمان والموازنة العامة37

3,050$لندنSep3-Oct-29 المواطن والموازنة العامة38

2,450$ماليزياOct10-Oct-6آداب المراسم والبرتوكوالت والتشريفات 39

2,150$جدةOct17-Oct-13أهمية تطوير العالقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية40

2,150$دبيOct24-Oct-20 إدارة الحمالت االنتخابية41

2,150$الخبرOct31-Oct-27إدارة الحمالت االنتخابية للمرأة42

1,950$البحرينNov7-Nov-3إدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد43

2,150$دبيNov14-Nov-10للنساء- إدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد 44

2,150$القاهرةNov21-Nov-17إدارة المجالس الوطنية التشريعية 45

2,150$دبيNov28-Nov-24 حقوق المرأة بين الواقع والتشريع46

2,150$الشارقةDec5-Dec-1دور التشريعات في تنمية دور المراة القيادي47

2,150$الخبرDec12-Dec-8دور السلطة التشريعية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة48

1,950$البحرينDec19-Dec-15فن المراسم والبروتوكول49

1,950$البحرينDec19-Dec-15مؤشرات قياس أداء البرلمانات50

5,000$لندنDec2-Jan-22أسبوعانقواعد البروتوكول والمراسم51

3,050$لندنDec26-Dec-22مهارات تطبيقات الحاسب اآللي في مجال نظم المعلومات التشريعية52
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