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رسم المشاركةبلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 

2,150$دبيJan9-Jan-5األساليب الحديثة إلدارة االئتمان والنقدية والتحصيل1

2,150$الدوحةJan16-Jan-12جدارة العميل ومشاكل المتابعة االئتمانية2

الة لالئتمان والتحصيل3 2,150$الخبرJan23-Jan-19اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26إدارة الديون المتعثرة4

2,150$الكويتFeb6-Feb-2إدارة القروض والديون المتعثرة واستراتيجيات تحصيلها ومتابعتها5

2,150$دبيFeb13-Feb-9إدارة ومعالجة الديون6

2,150$ممبايFeb20-Feb-16تحليل مؤشرات الجدارة االئتمانية واألداء االقتصادي7

2,150$دبيFeb27-Feb-23تدعيم خبرات إدارة الخزائن والنقدية8

2,150$مسقطMar6-Mar-2متابعة القروض ومعالجة الديون المتعثرة9

2,150$دبيMar13-Mar-9إدارة النقدية وتخطيط السيولة10

2,150$الكويتMar20-Mar-16الديون المتعثرة واألطر القانونية لمعالجتها11

رةMar27-Mar-23المهارات الحديثة لتحصيل الديون المتعثرة12 2,150$المدينة المنوَّ

انMar3-Apr-30تحليل مخاطر االئتمان للشركات13 2,150$عمَّ

2,150$الدوحةApr9-Apr-5المنهج المتكامل في تنمية مهارات مندوبي التحصيل14

2,150$دبيApr17-Apr-13إدارة النقدية وتنمية مهارات أمناء الصندوق15

2,150$جدةApr24-Apr-20إدارة النقدية وتخطيط السيولة والربحية16

2,150$الكويتApr1-May-27إدارة وقياس المخاطرة االئتمانية17

2,150$دبيMay8-May-4 إدارة وقياس المخاطر االئتمانية والتنبؤ بالعجز المالي18

2,150$الدمامMay15-May-11األساليب الحديثة إلدارة االئتمان والنقدية والتحصيل19

2,150$الكويتMay22-May-18إدارة مخاطر منح االئتمان للشركات20

2,150$الدوحةMay29-May-25تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن21

رةJun5-Jun-1جدارة العميل ومشاكل المتابعة االئتمانية22 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الكويتJun12-Jun-8تحصيل الديون المتعثرة23

2,150$دبيJun19-Jun-15تحصيل الديون الصعبة والميتة24

2,150$مسقطJun26-Jun-22الديون المتعثرة واألطر القانونية لمعالجتها25

2,150$دبيJun3-Jul-29إدارة ومعالجة الديون المتعثرة26

2,450$الرباطJul10-Jul-6المنهج المتكامل في تنمية مهارات مندوبي التحصيل27

2,150$أبوظبيJul10-Jul-6دعم وتطوير األداء المهني والفني ألمناء الًعهد المالية28

2,150$دبيJul17-Jul-13قائمة التدفقات النقدية29

2,150$الشارقةJul17-Jul-13دعم قدرات أمناء العهد وضبط نظام السلفيات30

2,150$صاللةJul24-Jul-20إعداد المطالبات وكيفية تفاديها في العقود المحلية والعالمية31

انJul24-Jul-20إدارة النقدية وتنمية مهارات أمناء الصندوق32 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul31-Jul-27كيف تتغلب على مشاكل االئتمان والنقدية والتحصيل وإدارة النقدية33

2,150$صاللةJul31-Jul-27متابعة التسهيالت االئتمانية34

2,150$دبيAug7-Aug-3تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن35

2,150$الشارقةAug7-Aug-3األساليب الحديثة في إدارة عمليات الفوترة والتحصيل36

2,150$دبيAug14-Aug-10تحصيل الديون37

2,150$دبيAug21-Aug-17اإلدارة الشاملة للنقدية ورقابة الخزائن38

2,150$دبيAug28-Aug-24تنمية مهارات مندوبي التحصيل39

2,150$دبيAug4-Sep-31متابعة القروض ومهارات تسوية ومعالجة الديون المتعثرة40

2,150$دبيSep11-Sep-7التسويات االئتمانية وتحصيل القروض41

2,150$دبيSep18-Sep-14اإلدارة النقدية وتنمية مهارات أمناء الصندوق42

2,150$أبهاSep25-Sep-21التخطيط المالي وإدارة النقدية43

2,150$دبيSep2-Oct-28معالجة الديون المشكوك فيها والمتعثرة44

2,150$دبيOct9-Oct-5منتجات الخزينة45

2,150$دبيOct16-Oct-12مواجهة مشكالت السيولة المتعثرة46

2,150$مسقطOct23-Oct-19إدارة السيولة والرقابة على النقـدية47

2,150$دبيOct30-Oct-26إدارة الديون المتعثرة وطرق معالجاتها48

2,150$الكويتNov6-Nov-2التعثر بين التنبؤ والعالج: إدارة التعثر االئتماني49

رةNov13-Nov-9المهارات المتقدمة في أساليب التفاوض لتحصيل الديون50 2,150$المدينة المنوَّ

االئتمان والنقدية والتحصيل



2,150$دبيNov20-Nov-16القروض المتعثرة51

2,150$دبيNov27-Nov-23المهارات الحديثة لتحصيل الديون المتعثرة52

2,150$دبيNov4-Dec-30األساليب الحديثة إلدارة االئتمان والنقدية والتحصيل53

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7الديون المتعثرة واألطر القانونية لمعالجتها54

2,150$القاهرةDec18-Dec-14تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن55

2,150$دبيDec25-Dec-21المنهج المتكامل في تنمية مهارات مندوبي التحصيل56

2,150$دبيDec1-Jan-28إدارة النقدية وتنمية مهارات أمناء الصندوق57
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رسم المشاركةبلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 

ال1 2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12مهارات اإلنصات2

2,150$مسقطJan23-Jan-19تنمية مهارات االتصال3

ال4 2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26فن اإلقناع والتأثير بالحوار الفعَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26مهارات االتصال وبناء التحالفات5

رةJan30-Jan-26سلوكيات االتصال6 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الكويتFeb6-Feb-2مهارات االتصال واإلقناع والتأثير لرجال البيع7

3,050$اسطنبولFeb6-Feb-2مهارات االتصال والتأثير واإلقناع للعاملين بالعالقات العامة8

3,050$مدريدFeb6-Feb-2مهارات االتصال اإلعالمي والسياسي9

رةFeb13-Feb-9االتصال الشفوي والكتابي واللفظي وغير اللفظي10 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9االستراتيجية اإلعالمية وتقنيات االتصال اإلعالمي11

2,150$دبيFeb13-Feb-9(للنساء فقط)تنمية مهارات مسؤولة االتصال والتعاون الدولي 12

ال والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين13 3,050$كوبنهاجنFeb20-Feb-16مهارات االتصال الفعَّ

2,150$الرياضFeb20-Feb-16مهارات االتصال وفن التعامل مع الجمهور14

ال المستوى الثالث 15 2,150$الكويتFeb20-Feb-16ممارس متقدم- استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّ

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23االتصال التنظيمي16

ال17 3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-23االتصال الفعَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23االتصال وبحوث التأثير في دراسات االتصال الجماهيري18

2,150$مسقطMar6-Mar-2االتصال وحل النزاعات داخل المنشأة19

2,450$الرباطMar6-Mar-2االتصاالت اإلدارية وفن التعامل مع اآلخرين20

الة21 3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2االتصاالت الشفوية الفعَّ

2,150$الدمامMar13-Mar-9االتصاالت في المنظمة22

2,150$الكويتMar13-Mar-9االتصاالت وأنظمة االتصاالت23

الة24 3,050$اسطنبولMar13-Mar-9االستراتيجيات الحديثة في التفاوض واالتصاالت الفعَّ

ال25 3,050$برشلونةMar20-Mar-16اإلبداع في االتصال الفعَّ

ال26 2,150$الرياضMar20-Mar-16اإلدارة الناجحة بأسلوب االتصال الفعَّ

الة27 2,150$الدوحةMar20-Mar-16االستراتيجيات المتقدمة والتقنيات الحديثة في التفاوض واالتصاالت الفعَّ

ال28 2,450$جاكرتاMar27-Mar-23البرمجة اللغوية ومهارات االتصال الفعَّ

الية29 3,050$اكسفوردMar27-Mar-23التحدث واالستماع بفعَّ

انMar27-Mar-23التقنيات الحديثة لالتصال والتسيير30 2,150$عمَّ

2,150$الكويتMar3-Apr-30السلوك الوظيفي ومهارات االتصال31

3,050$لندنMar3-Apr-30المنهج المتكامل في إدارة مراكز االتصاالت32

3,050$براغMar3-Apr-30إدارة الحوار واالتصال33

رةApr10-Apr-6إدارة فن االتصال مع اآلخرين34 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$مسقطApr10-Apr-6تحسين مهارات اإلصغاء وأساليب الحوار35

2,150$دبيApr10-Apr-6 سيجما في مجال االتصاالت6تطبيق مفاهيم 36

ال والتعامل مع اآلخرين37 3,050$كامبريدجApr17-Apr-13 تطوير مهارات االتصال الفعَّ

2,150$الخبرApr17-Apr-13تقنيات االتصال38

الة وإدارة حلقات الجودة39 2,150$الدوحةApr17-Apr-13تقنية مهارات االتصال الفعَّ

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20تكنولوجيا ومعدات مراكز االتصاالت40

3,850$تورنتوApr24-Apr-20تنمية مهارات االتصال اإلداري41

االتصال واالتصاالت



2,150$الرياضApr24-Apr-20تنمية مهارات االتصال والتعامل42

2,150$دبيApr1-May-27تنمية مهارات االتصاالت السلكية والالسلكية43

2,450$الدار البيضاءApr1-May-27تنمية مهارات التواصل بلغة اإلشارة44

3,050$أوسلوApr1-May-27سيكولوجية االتصال45

2,150$جدةMay8-May-4فن االتصال46

2,150$الكويتMay8-May-4فن االستماع47

3,050$اسطنبولMay8-May-4فنون االتصال بالجماهير48

3,050$فيّناMay15-May-11فنون التواصل والتأثير في الجماهير49

2,150$الرياضMay15-May-11معالجة المكالمات الهاتفية50

ال51 2,150$الدوحةMay15-May-11مقومات االتصال الفعَّ

ال52 3,850$طوكيوMay22-May-18مهارات االتصال اإلقناعي الفعَّ

ال53 2,150$دبيMay22-May-18مهارات االتصال الفعَّ

ال وبناء فرق العمل وتقييم األداء54 2,150$دبيMay22-May-18مهارات االتصال الفعَّ

ال وفن التعامل مع اآلخرين55 2,150$اإلسكندريةMay29-May-25مهارات االتصال الفعَّ

الة56 2,450$كوااللمبورMay29-May-25مهارات االتصال الفعَّ

2,150$دبيMay29-May-25مهارات االتصال في العمل57

2,150$الشارقةJun5-Jun-1مهارات االتصال واإلقناع58

انJun5-Jun-1مهارات االتصال والتعامل اإليجابي مع اآلخرين59 2,150$عمَّ

3,850$سيدني Jun5-Jun-1مهارات االتصال والتعامل مع الناس60

2,150$دبيJun12-Jun-8مهارات االتصال والتوعية واإلقناع61

2,150$دبيJun12-Jun-8مهارات االتصال وبناء الفرق وتقييم األداء62

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8مهارات االتصال وفن اإلقناع والتأثير في اآلخرين63

ال64 2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15 مهارات االتصال وفنون التعامل الفعَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15مهارات االستماع في االتصاالت الناجحة65

2,150$أبوظبيJun19-Jun-15مهارات اإلقناع والتأثير في اآلخرين66

2,150$القاهرةJun26-Jun-22مهارات اإلقناع ومعالجة الرفض واالعتراض67

2,450$بانكوكJun26-Jun-22مهارات التحدث عبر الهاتف68

ال69 2,150$دبيJun26-Jun-22مهارات التواصل الفعَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29مهارات الصمت واإلصغاء70

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29مهارات وفن االتصال71

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29هندسة االتصال البشري72

2,150$دبيJul10-Jul-6إدارة المخاطر في شركات االتصاالت73

2,150$دبيJul10-Jul-6مهارات االتصال والتأثير واإلقناع للسكرتارية التنفيذية74

2,150$دبيJul10-Jul-6االتصال الشفوي والكتابي واللفظي وغير اللفظي75

انJul17-Jul-13فنون الحركة ولغة الجسد  76 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13مهارات االتصال في القيادة واإلدارة المؤثرة77

2,150$دبيJul17-Jul-13 مع جماهير المنظمةconnection والتواصل impressionتشكيل االنطباعات 78

الة79 انJul24-Jul-20مهارات االتصال والعرض الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul24-Jul-20تنمية مهارات مأموري المقاسم ومراكز االتصال80

ال81 2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20العالقات العامة ومهارات االتصال الفعَّ

2,150$صاللةJul31-Jul-27تطبيقات إدارية في مراكز االتصاالت الهاتفية82

2,150$الدمامJul31-Jul-27االتصاالت اللفظية وغير اللفظية83

ال84 2,150$أبوظبيJul31-Jul-27االستراتيجيات اإلعالمية المتقدمة وتقنيات االتصال الفعَّ

2,150$القاهرةAug7-Aug-3تكنولوجيا االتصال والتفاعل مع اآلخرين85

2,150$دبيAug7-Aug-3االستراتيجية اإلعالمية وتقنيات االتصال اإلعالمي86

2,150$الخبرAug7-Aug-3مهارات االتصال الشخصي87

2,150$الشارقةAug14-Aug-10االتصاالت التحريرية88

2,150$دبيAug14-Aug-10اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت89

2,150$دبيAug14-Aug-10مهارات فن اإلصغاء واالتصال90

2,150$الدوحةAug21-Aug-17 اإلعالن الدولي واالتصاالت91

انAug21-Aug-17شبكات االتصال في بيئة األعمال وإدارة الوقت92 2,150$عمَّ



2,150$مكة المكرمةAug21-Aug-17مهارات االتصال اإلداري وبناء فرق العمل وتقييم األداء93

2,150$دبيAug28-Aug-24البرنامج المتكامل إلعداد موظفي االتصال94

رةAug28-Aug-24التفاوض والتأثير واالتصال وحل الصراعات95 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيAug28-Aug-24مهارات االتصال والتأثير واإلقناع مع اآلخرين96

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31مهارات االتصال وفنون التعامل97

2,150$دبيAug4-Sep-31مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين98

2,150$الكويتAug4-Sep-31مهارات االتصال باستخدام لغة الجسد99

2,150$دبيSep11-Sep-7مهارات االتصال والتواصل وفن التعامل مع اآلخرين100

2,150$الدوحةSep11-Sep-7تنمية مهارات مأموري المقاسم ومراكز االتصال101

2,150$دبيSep11-Sep-7التمّيز في االتصال الداخلي102

2,150$صاللةSep18-Sep-14فنون الّتواصل الّشفهي103

2,150$القاهرةSep18-Sep-14تنمية مهارات مسؤولة االتصال والتعاون الدولي ـ للنساء فقط104

2,150$دبيSep18-Sep-14تنمية مهارات االتصال في بيئة العمل105

2,150$صاللةSep25-Sep-21نظريات االتصال ونماذجه106

ال107 2,150$دبيSep25-Sep-21استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّ

2,150$دبيSep25-Sep-21مفاهيم ووسائل االتصال والتعامل مع اآلخرين108

2,150$صاللةSep2-Oct-28مهارات االتصال اإلداري وبناء فرق العمل وتقييم األداء109

ال والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين110 2,150$صاللةSep2-Oct-28مهارات االتصال الفعَّ

2,150$دبيSep2-Oct-28مهارات االتصال وبناء فرق العمل وتقييم األداء111

ال وفن التأثير على اآلخرين112 2,150$القاهرةOct9-Oct-5مهارات االتصال الفعَّ

ال المستوى األول 113 2,150$دبيOct9-Oct-5دبلوم- استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّ

2,150$الدوحةOct9-Oct-5مهارات االتصال الهاتفي114

2,150$الكويتOct16-Oct-12مهارات االتصال وفن التعامل مع الجمهور115

ال116 2,150$دبيOct16-Oct-12اإلدارة االستراتيجية للحمالت اإلعالنية ومهارات االتصال اإلعالني الفعَّ

الة لالتصاالت الهاتفية117 2,150$الكويتOct16-Oct-12األساليب الفعَّ

2,150$دبيOct23-Oct-19 مهارات التواصل والتفاعل مع اآلخرين118

ال119 2,150$دبيOct23-Oct-19أسرار االتصال الفعَّ

2,150$دبيOct23-Oct-19االتصاالت ودورها في تحسين عالقات العمل120

ال121 2,150$مسقطOct30-Oct-26االستراتيجيات اإلعالمية المتقدمة وتقنيات االتصال الفعَّ

2,150$دبيOct30-Oct-26االتصاالت في مجال اإلدارة122

2,150$الخبرOct30-Oct-26فن االتصال والتعامل مع اآلخرين123

2,150$الشارقةNov6-Nov-2مهارات التواصل الرئيسة124

2,150$مسقطNov6-Nov-2مهارات اإلقناع والتأثير ومعالجة الرفض واالعتراض125

الة126 2,150$دبيNov6-Nov-2االتصاالت اإلدارية الفعَّ

2,150$الدوحةNov13-Nov-9تنمية مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين127

2,150$الخبرNov13-Nov-9االتصال وأهميته في اإلدارة128

2,150$دبيNov13-Nov-9بناء فرق العمل وتقييم األداء: مهارات االتصال129

2,450$جاكرتاNov20-Nov-16 تنمية مهارات االتصاالت باستخدام التليفون130

2,150$دبيNov20-Nov-16االتصال الخطابي131

رةNov20-Nov-16تطوير مهارات االتصال وطرق التفاعل اإليجابي مع اآلخرين132 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov27-Nov-23االتصال وبناء فريق عمل133

2,450$شرم الشيخNov27-Nov-23إعداد وتطوير موظفي االتصال134

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات االتصال الهاتفي135

ال136 2,150$الخبرNov4-Dec-30طرقه وأساليبه: مهارات االتصال الفعَّ

ال والتعامل مع اآلخرين137 2,150$دبيNov4-Dec-30تقنيات تطوير االتصال الفعَّ

ال المستوى الثاني 138 2,150$مسقطNov4-Dec-30ممارس معتمد- استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّ

ال139 2,450$مانيالDec11-Dec-7مهارات اإلصغاء الجيد ومستويات اإلصغاء الفعَّ

3,050$لندنDec11-Dec-7مهارات االتصال اإلداري وبناء فرق العمل وتقييم األداء140

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7االتصال الشفوي والكتابي واللفظي وغير اللفظي141

2,150$دبيDec18-Dec-14االستراتيجية اإلعالمية وتقنيات االتصال اإلعالمي142

ال والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين143 2,150$دبيDec18-Dec-14مهارات االتصال الفعَّ

ال144 2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14االستراتيجيات اإلعالمية المتقدمة وتقنيات االتصال الفعَّ



2,150$الدوحةDec18-Dec-14تنمية مهارات مأموري المقاسم ومراكز االتصال145

2,150$مسقطDec25-Dec-21مهارات االتصال وفن التعامل مع الجمهور146

ال147 2,150$مكة المكرمةDec25-Dec-21استراتيجيات النجاح في االتصال الفعَّ

2,150$الكويتDec25-Dec-21مهارات االتصال الهاتفي148

2,150$دبيDec1-Jan-28تنمية مهارات مسؤولة االتصال والتعاون الدولي ـ للنساء فقط149

3

رسم المشاركةبلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 

2,150$دبيJan9-Jan-5حوكمة الشركات لوضع معايير األداء المالي واالستثماري

انJan16-Jan-12مخالفات ومنازعات األسواق المالية وآلية التعامل معها 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19االتجاهات الحديثة في االستثمار في األسواق المالية

2,150$مسقطJan30-Jan-26البرنامج المتكامل للتعامل في بورصة األوراق المالية

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26المنازعات الناشئة عن التعامل في األوراق التجارية وطرق حلها

3,050$لندنFeb6-Feb-2اختيار الفرص االستثمارية

3,850$سيدني Feb6-Feb-2 التدريبي لالستثمار في البورصة" فوربس"برنامج 

3,850$مونتلايرFeb6-Feb-2العرض واإلفصاح المستمر: تنمية مهارات العاملين في هيئات أسواق المال العربية

قواعد التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن العقود االستثمارية والمصرفية 

والمالية
2-Feb6-Feb2,150$دبي

2,150$الكويتFeb6-Feb-2استراتيجيات االستثمار وإدارة األموال

2,450$مانيالFeb13-Feb-9األسواق المالية وإدارة االستثمار في األوراق المالية

3,050$اسطنبولFeb13-Feb-9البورصة واألوراق المالية والمستندات وإدارة االستثمار

2,450$بكينFeb13-Feb-9الفرص االستثمارية وإدارة مخاطر االستثمار في األوراق المالية

3,050$مدريدFeb13-Feb-9إدارة السمسرة في األوراق المالية

2,150$دبيFeb13-Feb-9إدارة مخاطر االستثمار وهيكل التمويل األمثال للشركات

رةFeb20-Feb-16إدارة وتحليل محفظة األوراق المالية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb20-Feb-16تحليل بيئة أسواق األوراق المالية ورأس المال

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16تحليل وتقييم المشروعات واالستثمارية

2,450$شرم الشيخFeb20-Feb-16دور المعلومات المحاسبية في أسواق األوراق المالية وترشيد القرارات

2,450$الدار البيضاءFeb20-Feb-16أسس بحث واختيار الفرص االستثمارية

2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23اختيار الفرص االستثمارية

3,050$كوبنهاجنFeb27-Feb-23استراتيجيات االستثمار

2,150$دبيFeb27-Feb-23المراقبة واإلشراف: تنمية مهارات العاملين في األسواق العربية

2,150$الرياضFeb27-Feb-23حوكمة الشركات لوضع معايير األداء المالي واالستثماري

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23مخالفات ومنازعات األسواق المالية وآلية التعامل معها

2,150$الكويتMar6-Mar-2استراتيجيات تسويق الخدمات المالية واالستثمارية

انMar6-Mar-2االتجاهات الحديثة في طرق تقييم األوراق المالية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2األساليب العالمية للفصل في منازعات األوراق المالية

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2اإلعالم المحاسبي ومتطلبات سوق األوراق المالية

3,050$ستوكهولمMar6-Mar-2التحليل الفني والمالي لألوراق المالية

2,150$دبيMar13-Mar-9التحليل المالي لتقييم األوراق المالية

2,150$دبيMar13-Mar-9التحليل المالي للشركات لغايات االستثمار

2,150$دبيMar13-Mar-9 التحليل المالي واالستثمار في البورصة

2,150$مسقطMar13-Mar-9التحليل المالي والُبعد االستراتيجي للتقييم المتوازن في أداء المؤسسات االستثمارية

2,150$القاهرةMar13-Mar-9المتقدم بغرض االستثمار في أسواق المال العربية التحليل المالي والفني

2,450$الرباطMar20-Mar-16التحليل المالي وترشيد قرارات االستثمار

2,150$ممبايMar20-Mar-16التحليل المالي وتقييم األسهم

3,050$فرانكفورتMar20-Mar-16التحليل المتكامل ومهارات االستثمار في األسواق المالية

2,150$دبيMar20-Mar-16التخطيـط المالي وإدارة االستثمار

2,150$الدمامMar20-Mar-16القراءة النقدية للقوائم المالية وفقاً للمتطلبات األسواق المالية والبورصات

االستثمار والبورصة



2,150$الشارقةMar27-Mar-23القراءة النقدية للقوائم والتقارير المالية للشركات المدرجة في أسواق المال العربية

2,150$الكويتMar27-Mar-23المعايير الدولية لقياس كفاءة أداء االستثمارات

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23آلية الرقابة القانونية الحديثة في ظل التداول اإللكتروني لألسهم

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23أنظمة األسواق المالية

2,450$مانيالMar27-Mar-23أنظمة الرقابة الحديثة في أسواق المال

3,050$برشلونةMar3-Apr-30أنظمة وقوانين األسواق المالية

2,150$دبيMar3-Apr-30بيوت الخبرة االستشارية

2,150$الرياضMar3-Apr-30تأسيس الشركات المساهمة

2,150$أبوظبيMar3-Apr-30تحليل البيانات المالية ألغراض تقييم األوراق المالية والبورصة

2,150$الدوحةMar3-Apr-30تحليل المخاطر والعائد في إدارة محافظ األوراق المالية

انApr10-Apr-6تحليل أسواق األوراق المالية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6تسويق الخدمات االستشارية

3,850$طوكيوApr10-Apr-6تطوير مهارات الحس االستثماري

3,050$اكسفوردApr10-Apr-6تطوير مهارات مسؤولي التسجيل في مراكز إيداع األوراق المالية

2,150$دبيApr10-Apr-6تقييم أداء القطاع االستثماري

انApr17-Apr-13تقييم أداء محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار 2,150$عمَّ

العرض واإلفصاح : تنمية المهارات العاملين في هيئات أسواق المال العربية

المستمر
13-Apr17-Apr2,150$دبي

تنمية وتطوير أساليب األجهزة والجهات العاملة في مراقبة عملية تداول األوراق 

المالية
13-Apr17-Apr2,150$الكويت

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13تنويع المخاطر وإدارة محافظ األوراق المالية

3,050$لندنApr17-Apr-13دراسة أسواق األسهم المحلية وتحليل التقارير المالية

2,150$طهرانApr24-Apr-20طرق وأساليب تحليل األسواق المالية

3,050$براغApr24-Apr-20قواعد وأدوات التعامل في األسواق المالية

2,150$دبيApr24-Apr-20 مؤشرات أسعار األوراق المالية

رةApr24-Apr-20متطلبات حوكمة الشركات وأسواق المال العربية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20مهارات قراءة وتحليل التقارير والمؤشرات المالية واالقتصادية بالبورصة

2,150$مسقطApr1-May-27االتجاهات الحديثة في االستثمار في األسواق المالية

2,150$القاهرةApr1-May-27البرنامج المتكامل للتعامل في بورصة األوراق المالية

2,150$دبيApr1-May-27المنازعات الناشئة عن التعامل في األوراق التجارية وطرق حلها

2,450$كوااللمبورApr1-May-27اختيار الفرص االستثمارية

3,050$كامبريدجApr1-May-27 التدريبي لالستثمار في البورصة" فوربس"برنامج 

2,150$دبيMay8-May-4العرض واإلفصاح المستمر: تنمية مهارات العاملين في هيئات أسواق المال العربية

قواعد التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن العقود االستثمارية والمصرفية 

والمالية
4-May8-May2,150$الخبر

2,150$دبيMay8-May-4اتخاذ قرارات االستثمار في البورصة

2,150$الدوحةMay8-May-4اختيار األسهم وأساليب االستثمار في األسواق المالية

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4استخدام المشتقات المالية في إدارة مخاطر االستثمار

2,450$كوااللمبورMay15-May-11استراتيجيات االختيار في أسواق األوراق المالية

3,050$سنغافورةMay15-May-11استراتيجيات االستثمار في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة

3,850$تورنتوMay15-May-11استراتيجيات االستثمار وإدارة األموال

2,150$دبيMay15-May-11استراتيجيات االستثمار وإدارة المحافظ المالية

2,150$الرياضMay15-May-11استراتيجيات إدارة وتكوين وتحليل وتخطيط المحافظ االستثمارية

2,150$دبيMay22-May-18االتجاهات الحديثة في االستثمار

2,150$دبيMay22-May-18التأجير التمويلي واالستثمار: االتجاهات الحديثة في االستثمار

انMay22-May-18االتجاهات الحديثة في تخطيط ومتابعة الموازنة االستثمارية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay22-May-18االتجاهات الحديثة لالستثمار في البورصة

2,150$نيودلهيMay22-May-18االتجاهات الحديثة والمتقدمة في التمويل واالستثمار

3,050$أوسلوMay29-May-25 االستثمار في األسهم على المدى الطويل

2,150$دبيMay29-May-25االستثمار في األسواق الرأسمالية



2,150$جدةMay29-May-25االستثمار في األوراق المالية

2,150$أبوظبيMay29-May-25االستثمار في البورصات واألسواق المالية

2,150$الكويتMay29-May-25أسس تكوينها وإدارتها: االستثمار في المحافظ االستثمارية والصناديق المشتركة

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1االستثمار في المناطق الحرة

3,050$اسطنبولJun5-Jun-1االستثمار في بورصات األسهم العالمية

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1االستثمار في بورصة األوراق المالية

3,050$فيّناJun5-Jun-1العائد والمخاطر: االستثمار في سوق األسهم

2,150$دبيJun5-Jun-1تطوير اإلدارة العربية لجذب االستثمار: االستثمار والتمويل

2,150$الرياضJun12-Jun-8االستثمار وإدارة األسهم

2,150$دبيJun12-Jun-8االستثمار ومعايير المحاسبة الدولية

2,150$الدوحةJun12-Jun-8االستراتيجيات االستثمارية واإلدارة المتقدمة لرؤوس األموال

2,150$القاهرةJun12-Jun-8االستراتيجيات الحديثة في االستثمار وإدارة األموال في المصارف اإلسالمية

3,050$لندنJun12-Jun-8األدوات الحديثة لمعالجة المخاطر االستثمارية

3,850$طوكيوJun19-Jun-15األساليب الحديثة لالستثمار في البنوك اإلسالمية

3,050$فرانكفورتJun19-Jun-15األسواق المالية واالستثمار فيها

2,150$دبيJun19-Jun-15األسواق المالية وإدارة االستثمار في األوراق المالية

رةJun19-Jun-15األسواق المالية وقياس المردود والمخاطر 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15األوراق التجارية

2,150$الكويتJun26-Jun-22اإلبداع والتمّيز في قراءة تحركات سوق األسهم

الة لالستثمارات المحلية والدولية 2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22اإلدارة الفعَّ

3,050$لندنJun26-Jun-22االستراتيجيات الحديثة إلدارة االستثمار في األسواق الرأسمالية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22اإلفصاح في التقارير المالية لخدمة المتعاملين في سوق األوراق المالية

3,050$أمستردامJun26-Jun-22البرنامج المتكامل لالستثمار وآلية عمل األسواق المالية

2,150$دبيJun3-Jul-29البورصات المالية وتكوين محافظ االستثمار

2,150$مكة المكرمةJun3-Jul-29البورصة واألوراق المالية والسندات وإدارة االستثمار

2,150$الشارقةJun3-Jul-29البورصة والتحوالت الهيكلية للشركات

2,150$الدوحةJun3-Jul-29التحليل األساسي لألسهم

انJun3-Jul-29التحليل الفني لألسهم 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6التحليل الفني للعاملين بشركات تداول األوراق المالية والمستثمرين

3,850$سيدني Jul10-Jul-6التحليل الفني للمستثمرين

3,050$موسكوJul10-Jul-6التحوط من مخاطر االستثمار

2,150$دبيJul10-Jul-6(البورصات)التداول والرقابة القانونية على األسواق الرأسمالية 

رةJul10-Jul-6الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13الجوانب المالية إلدارة محافظ األوراق المالية

2,150$مسقطJul17-Jul-13مدخل متطور: الرقابة على صناديق االستثمار

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13السوق المالية اإلسالمية

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13 العائد والمخاطرة في سوق رأس المال

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13القواعد الذهبية في المضاربة على األوراق المالية

3,050$باريسJul24-Jul-20المتاجرة واالستثمار في األدوات االستثمارية المشتقة

2,150$صاللةJul24-Jul-20المحافظ والصكوك اإلسالمية

2,150$جدةJul24-Jul-20المدخل المحاسبي لترشيد قرارات االستثمار والتمويل

2,150$صاللةJul24-Jul-20المرابحة في الصكوك والسندات اإلسالمية

2,150$الكويتJul24-Jul-20المشتقات االستثمارية والمالية

2,150$القاهرةJul31-Jul-27المعامالت المتقدمة في التمويل اإلسالمي

2,150$صاللةJul31-Jul-27المناهج الحديثة لتقيم أداء محافظ األوراق المالية باستخدام الحاسب اآللي

2,450$بانكوكJul31-Jul-27المنهج المتكامل إلدارة مخاطر عمليات االستثمار

2,150$صاللةJul31-Jul-27المهارات اإللكترونية الحديثة في عالم البورصات الدولية

2,150$دبيJul31-Jul-27المهارات المتقدمة في تقييم االستثمارات الرأسمالية

2,150$صاللةAug7-Aug-3النظام القانوني لصناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية

2,150$دبيAug7-Aug-3النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالية

2,150$الدوحةAug7-Aug-3النظم المحاسبية والمعايير الدولية لإلفصاح لسوق األسهم واألوراق المالية



النظم المحاسبية ومعايير المحاسبة الدولية لإلفصاح في سوق األسهم واألوراق 

المالية
3-Aug7-Aug2,150$اإلسكندرية

3,050$لندنAug7-Aug-3آليات وإجراءات التدقيق الشرعي الميداني في المؤسسات المالية اإلسالمية

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10أدوات تقييم وقياس االستثمارات المالية

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17أساسيات االستثمار

2,150$دبيAug28-Aug-24أساسيات االستثمار في األسهم والسندات

2,150$دبيAug4-Sep-31أساسيات االستثمار في البورصة

2,150$دبيAug4-Sep-31 أساسيات التمويل واالستثمار

2,150$مسقطSep11-Sep-7أساليب االستثمار المثلى في األوراق المالية

انSep11-Sep-7أساليب االستثمار في األوراق المالية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7أساليب الرقابة الشرعية في المتاجرة باألسهم عن طريق الشبكة الدولية

3,850$كانبراSep11-Sep-7أسس االستثمار في البورصات واألسواق المالية

3,850$أوتاواSep11-Sep-7أسواق التعامل بالعمالت األجنبية

2,150$دبيSep18-Sep-14أعمال البورصة والحفظ المركزي

انSep18-Sep-14 أهداف البورصة ومهارات قراءة وتفسير التقرير اليومي للبورصة 2,150$عمَّ

2,150$دبيSep18-Sep-14إجراءات التحكيم الدولي في عقود االستثمار الدولية

2,150$الدوحةSep18-Sep-14إدارة االستثمار

2,450$كوااللمبورSep18-Sep-14إدارة االستثمارات المالية

2,450$جاكرتاSep25-Sep-21إدارة األوراق المالية

3,850$طوكيوSep25-Sep-21إدارة الصناديق االستثمارية

3,050$مانشسترSep25-Sep-21مدخل مالي ومحاسبي: إدارة الصناديق االستثمارية

2,150$دبيSep25-Sep-21إدارة المحافظ االستثمارية

2,150$الدمامSep25-Sep-21إدارة المحافظ في سوق األوراق المالية

2,150$أبوظبيSep2-Oct-28إدارة المحافظ والصناديق االستثمارية

2,150$دبيSep2-Oct-28إدارة المخاطر االئتمانية في شركات االستثمار والبنوك وشركات التأمين

2,150$القاهرةSep2-Oct-28 إدارة المخاطر المالية في االستثمارات والمشروعات

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28إدارة صناديق االستثمار

3,850$طوكيوSep2-Oct-28إدارة صناديق التوفير واالستثمار

3,050$مدريدOct9-Oct-5إدارة عمليات االستثمار في األوراق المالية وبناء وتكوين محفظة االستثمارات

2,150$دبيPortfolio Management5-Oct9-Octإدارة محافظ األوراق المالية 

2,150$الخبرOct9-Oct-5إدارة مخاطر االئتمان للمنشأة الصغيرة والمتوسطة والقروض االستهالكية

2,150$الشارقةOct9-Oct-5إدارة مخاطر االستثمار في األوراق المالية

2,150$الكويتOct9-Oct-5إدارة وتقييم االستثمارات المالية

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12إدارة وتنويع مخاطر محافظ األوراق المالية

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12إعداد معايير وضوابط المشاريع وقياس عائد االستثمار

3,850$سيدني Oct16-Oct-12إيجاد واستغالل الفرص االستثمارية

3,050$أكسفوردOct16-Oct-12تأثير المؤشرات المالية على أسعار األسهم في البورصة

2,150$دبيOct16-Oct-12تحليل االستثمارات

2,150$مكة المكرمةOct23-Oct-19تحليل فرص ومخاطر االستثمار

2,150$دبيOct23-Oct-19تحليل كفاءة قرارات االستثمار والتمويل

2,150$الدوحةOct23-Oct-19تحليل وتقييم المشروعات االستثمارية

تطوير المهارات االستثمارية لدى سيدات األعمال للتداول في أسواق األوراق 

المالية
19-Oct23-Octان 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct23-Oct-19تطوير مهارات جذب االستثمار األجنبي

2,150$دبيOct30-Oct-26تقنيات إدارة المخاطر في المحافظ االستثمارية واألوراق المالية

3,050$موسكوOct30-Oct-26تقويم أداء محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار

2,150$دبيOct30-Oct-26تقييم الشركات من أجل شراء أسهمها

2,150$الرياضOct30-Oct-26تقييم المشروعات االستثمارية

2,150$دبيOct30-Oct-26تقييم أداء صناديق االستثمار

2,150$مسقطNov6-Nov-2تقييم أصول الشركات والمؤسسات ألغراض تحديد القيمة العادلة للسهم

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2تقييم مخاطر االستثمار

3,050$اسطنبولNov6-Nov-2تقييم مخاطر التمويل واالستثمار والتنبؤ بالفشل المالي



2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2تقييم مخاطر العمل االستثماري

3,050$ روماNov6-Nov-2تكوين وإدارة محافظ االستثمار

2,150$دبيNov13-Nov-9تنظيم أعمال أنشطة التمويل واالستثمار وأعمال شركات الصرافة

رةNov13-Nov-9تنظيم وإدارة بورصات األوراق المالية العربية لخدمة التنمية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov13-Nov-9تنمية مهارات التداول في األسهم لصغار المستثمرين

2,150$الكويتNov13-Nov-9التراخيص التفتيش تمويل الشركات: تنمية مهارات العاملين في هيئات أسواق المال

2,150$القاهرةNov13-Nov-9تنويع المخاطر وإدارة وتقييم محافظ األوراق المالية واالستثمار

2,150$دبيNov20-Nov-16دراسات الجدوى وتقييم االستثمار

3,050$سنغافورةNov20-Nov-16دور المشتقات المالية في خفض مخاطر االستثمار وأعباء التمويل

رقابة هيئات أسواق المال على المصارف والمؤسسات المالية المدرجة في 

البورصة
16-Nov20-Nov3,850$تورنتو

2,150$دبيNov20-Nov-16سوق المال وإدارة االستثمار في األوراق المالية

رةNov20-Nov-16صناعة القرار االستثماري الناجح 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةNov27-Nov-23صيغ االستثمار والتمويل في المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية

2,150$دبيNov27-Nov-23طرق التقييم والمفاضلة االقتصادية للمشاريع االستثمارية

2,150$اإلسكندريةNov27-Nov-23طرق تقييم أصول الشركات وتحديد القيمة العادلة لألسهم

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23ومنازعاتها (BOT)عقود االستثمار الدولية 

3,850$طوكيوNov27-Nov-23عمليات االستثمار

3,050$باريسNov4-Dec-30عمليات األسواق المالية

2,150$دبيNov4-Dec-30فرص االستثمار

2,150$أبهاNov4-Dec-30فنون المضاربات في األسهم

2,150$دبيNov4-Dec-30فنون جلب واستثمار األموال

قواعد التحكيم الدولي والداخلي في المنازعات التجارية واالستثمارية والمدنية في 

ضوء المعايير الدولية
30-Nov4-Dec2,150$الكويت

انDec11-Dec-7قوانين االستثمار في البورصات واألسواق المالية 2,150$عمَّ

3,050$لندنDec11-Dec-7كيف تدير استثماراتك في األسهم والمحافظ المالية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7كيف تستثمر أموالك في البورصة عبر اإلنترنت

3,850$ نيويوركDec11-Dec-7كيف تستثمر في البورصة؟

2,150$دبيDec11-Dec-7كيف تنمي ثروتك في سوق األسهم؟

2,150$دبيDec18-Dec-14مؤشرات قياس أداء االستثمار التجاري

2,150$دبيDec18-Dec-14مفاتيح النجاح في سوق األسهم الخليجية

ال 2,150$الدوحةDec18-Dec-14مفاهيم وأسس االستثمار الفعَّ

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14منتجات االستثمار

2,450$أغاديرDec18-Dec-14مهارات استخدام التحليل اإلحصائي للتنبؤ بقيمة األسهم

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21مهارات التعامل في بورصة األوراق المالية للمضاربين الجدد

3,050$ ميالنوDec25-Dec-21مهارات التعامل مع األسواق والبورصات المالية

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات إدارة محافظ االستثمار

2,150$الخبرDec25-Dec-21مهارات تسعير أسهم شركات المساهمة

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21مهارات تقدير وتسعير أسهم الشركات المساهمة

2,150$صاللةDec1-Jan-28مهارات تكوين وإدارة صناديق االستثمار

2,150$القاهرةDec1-Jan-28نظم وقواعد أسواق رأس المال العالمية والمحلية

3,050$لندنDec1-Jan-28حوكمة الشركات لوضع معايير األداء المالي واالستثماري

2,150$دبيDec1-Jan-28مخالفات ومنازعات األسواق المالية وآلية التعامل معها

2,150$دبيDec1-Jan-28االتجاهات الحديثة في االستثمار في األسواق المالية

3,050$هونج كونجDec1-Jan-28البرنامج المتكامل للتعامل في بورصة األوراق المالية

2,150$مسقطDec1-Jan-28المنازعات الناشئة عن التعامل في األوراق التجارية وطرق حلها

2,150$أبوظبيDec1-Jan-28اختيار الفرص االستثمارية

2,150$دبيDec1-Jan-28 التدريبي لالستثمار في البورصة" فوربس"برنامج 

2,150$الكويتDec1-Jan-28العرض واإلفصاح المستمر: تنمية مهارات العاملين في هيئات أسواق المال العربية



قواعد التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن العقود االستثمارية والمصرفية 

والمالية
28-Dec1-Jan2,150$الدوحة
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5التخطيط االقتصادي ودراسات الجدوى للمشروعات الصناعية

2,150$دبيJan23-Jan-19التخطيط االقتصادي ودراسات الجدوى للمشروعات الصناعية

2,150$مسقطFeb6-Feb-2اتجاهات عولمة االقتصاد وأثرها على الشركات والمؤسسات

2,450$شرم الشيخFeb20-Feb-16استراتيجيات دراسة الجدوى

3,050$لندنFeb27-Feb-23االتجاهات الحديثة لالستشارات

3,850$سيدني Mar13-Mar-9البرنامج المتكامل في دراسة الجدوى

3,850$مونتلايرMar27-Mar-23التخطيط إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية من وجهة نظر تطبيقية

2,150$دبيMar3-Apr-30التمكين االقتصادي

رةApr17-Apr-13الجوانب المؤسسية واإلدارية للتكامل االقتصادي العربي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr1-May-27 كيف ستشكل الضغوط االقتصادية الحالية على عالم الغد: إدارة أزمة الرأسمالية

2,150$الكويتMay8-May-4استراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك

2,450$مانيالMay15-May-11إعداد دراسات الجدوى

3,050$اسطنبولMay22-May-18إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع

2,450$بكينMay29-May-25إعداد وتقييم دراسة الجدوى للمشروعات الصناعية باستخدام منهجية األمم المتحدة

3,050$مدريدJun5-Jun-1إعداد ودراسة الجدوى االقتصادية

2,150$دبيJun12-Jun-8دراسات الجدوى االقتصادية للقنوات التليفزيونية والفضائية

رةJun19-Jun-15دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22دراسات الجدوى المبدئية

2,150$الدوحةJun3-Jul-29دراسة الجدوى االقتصادية لخصخصة المشروعات العامة

2,450$شرم الشيخJul10-Jul-6دراسة الجدوى االقتصادية لشركات الغزل والنسيج

2,450$الدار البيضاءJul17-Jul-13دراسة الجدوى باستخدام الحاسب اآللي

2,450$جاكرتاJul24-Jul-20دراسة الجدوى للمشاريع االقتصادية

3,050$كوبنهاجنJul31-Jul-27دراسة الجدوى وإدارة أنظمة الطاقة

2,150$دبيAug7-Aug-3دراسة الجدوى وتقييم المشروعات

2,150$الرياضAug14-Aug-10دراسة جدوى المشروعات

2,150$أبوظبيAug21-Aug-17سياسات االقتصاد الكلي

2,150$الكويتAug28-Aug-24طرق إعداد البحوث والدراسات وإجراء الدراسات المسحية

انAug4-Sep-31عوامل نجاح الخدمة االستشارية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7مكونات نظام اإلنذار المبكر للتحديات االقتصادية

2,450$كوااللمبورSep18-Sep-14مهارات إعداد الدراسات والبحوث

3,050$ستوكهولمSep25-Sep-21مهارات إعداد الدراسات والبحوث الميدانية

2,150$دبيOct9-Oct-5مهارات إعداد دراسات الجدوى

2,150$دبيOct23-Oct-19مهارات إعداد دراسات الجدوى االقتصادية بغرض تقييم المشروعات  

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات إعداد دراسة الجدوى االقتصادية

2,150$مسقطNov13-Nov-9مهارات طرق احتساب المؤشرات االقتصادية

2,150$دبيNov20-Nov-16البرنامج المتكامل في دراسة الجدوى

2,150$دبيNov27-Nov-23التخطيط إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية من وجهة نظر تطبيقية

2,150$الرياضNov4-Dec-30التمكين االقتصادي

2,150$عّمانDec11-Dec-7التخطيط االقتصادي ودراسات الجدوى للمشروعات الصناعية

2,150$أبوظبيDec18-Dec-14الجوانب المؤسسية واإلدارية للتكامل االقتصادي العربي

2,150$الكويتDec25-Dec-21 كيف ستشكل الضغوط االقتصادية الحالية على عالم الغد: إدارة أزمة الرأسمالية

5

االقتصاد واالستشارات والدراسات والبحوث

األمن والسالمة



بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة المهنية في 

المؤسسات
5-Jan9-Jan2,150$دبي

انJan9-Jan-5األساليب العلمية الحديثة في تطبيق السالمة في مواقع العمل 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12البرنامج المتكامل في إعداد أخصائي معتمد في إدارة السالمة والصحة المهنية

2,150$مسقطJan23-Jan-19 المنهج المتكامل إلعداد مشرفي األمن الصناعي

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26 األمريكيةOSHAإجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية وفقا لمعايير 

3,050$لندنFeb6-Feb-2إدارة األمن والسالمة الصناعية

3,850$سيدني Feb13-Feb-9تأمين وحراسة المنشآت الصناعية

مؤسسة السالمة والصحة المهنية  (االوشا)تقييم أداء مشرفي السالمة وفقا ًلمعايير 

العالمية
16-Feb20-Feb3,850$مونتلاير

االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة المهنية في 

المؤسسات
23-Feb27-Febرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2األساليب العلمية الحديثة في تطبيق السالمة في مواقع العمل

2,150$الكويتMar6-Mar-2البرنامج المتكامل في إعداد أخصائي معتمد في إدارة السالمة والصحة المهنية

2,450$مانيالMar6-Mar-2 المنهج المتكامل إلعداد مشرفي األمن الصناعي

3,050$اسطنبولMar13-Mar-9 األمريكيةOSHAإجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية وفقا لمعايير 

2,450$بكينMar13-Mar-9إدارة األمن والسالمة الصناعية

3,050$مدريدMar13-Mar-9تأمين وحراسة المنشآت الصناعية

مؤسسة السالمة والصحة المهنية  (االوشا)تقييم أداء مشرفي السالمة وفقا ًلمعايير 

العالمية
16-Mar20-Mar2,150$دبي

رةMar20-Mar-16استخدام الحاسب اآللي في إجراء الصيانة الوقائية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16 استراتيجيات ومبادئ رجل األمن الصناعي

2,150$الدوحةMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة لتقييم برنامج الصحة والسالمة

2,450$شرم الشيخMar27-Mar-23االلمام بنواحي السالمة لإلدارة العليا

2,450$الدار البيضاءMar27-Mar-23األساليب الحديثة في تطبيق السالمة بمواقع العمل

2,450$جاكرتاMar3-Apr-30األساليب الحديثة في تطبيق السالمة في مواقع العمل

3,050$كوبنهاجنMar3-Apr-30األساليب الحديثة لتأمين وحراسة المنشأة

2,150$دبيMar3-Apr-30األساليب الفنية الحديثة في مجال األمن الصناعي

2,150$الرياضApr10-Apr-6األمان لمحطات توليد الكهرباء

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6األمان والصحة المهنية

2,150$الكويتApr10-Apr-6األمن اإللكتروني في حماية المنشأة الهامة

انApr17-Apr-13األمن الصناعي الشامل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13األمن الصناعي والسالمة المهنية في المنشأة

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13األمن الصناعي والسالمة المهنية في محطات توليد الطاقة

3,050$ستوكهولمApr24-Apr-20األمن والسالمة الصناعية وأساليب منع الخسائر

2,150$دبيApr24-Apr-20األمن والسالمة والصحة المهنية

2,150$دبيApr24-Apr-20اإلجراءات المتقدمة في إدارة المخاطر والسالمة المهنية

2,150$دبيApr1-May-27اإلجراءات المتقدمة إلجراء تقييم وتخمين وتحليل المخاطر لكافة مقرات العمل

2,150$مسقطApr1-May-27اإلجراءات المتقدمة وإدارة المخاطر في العمل

2,150$القاهرةApr1-May-27اإلدارة المتقدمة لألمن والسالمة

2,450$الرباطMay8-May-4البرنامج التخصصي إلدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية

تطبيقات اإلجراءات )البرنامج التخصصي إلدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية 

(المتخصصة للحفاظ على المنشأة وسالمة العاملين
4-May8-May2,150$ممباي

البرنامج التمهيدي ألخصائي السالمة حسب متطلبات الهيئة الوطنية األمريكية 

NASPألخصائي السالمة 
4-May8-May3,050$فرانكفورت

2,150$دبيMay15-May-11التحقيق الفني والتطبيقي في مجال األمن الصناعي

2,150$الدمامMay15-May-11التحقيق الفني والتطبيقي للحوادث في مجال األمن الصناعي

2,150$الشارقةMay15-May-11التطوير واالتجاهات الحديثة ألعمال األمن والسالمة

2,150$الكويتMay22-May-18السالمة الصناعية والصحة المهنية

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18السالمة الصناعية ومنع الحوادث



3,050$اسطنبولMay22-May-18السالمة المهنية في المجال الصناعي

2,450$مانيالMay29-May-25السالمة المهنية لسائقي الحافالت والشاحنات

3,050$برشلونةMay29-May-25 السالمة المهنية واألساليب الحديثة لخفض الخسائر في الوحدات اإلنتاجية

2,150$دبيMay29-May-25السالمة في استخدام وتداول المواد

2,150$الرياضJun5-Jun-1السالمة في المخازن

2,150$أبوظبيJun5-Jun-1السالمة في المختبرات التحليلية

2,150$الدوحةJun5-Jun-1السالمة في المشروعات اإلنشائية

انJun12-Jun-8السالمة واألمان من منظور الجودة الشاملة 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاJun12-Jun-8السالمة واألمن الصناعي

3,850$طوكيوJun12-Jun-8السالمة والصحة المهنية

3,050$اكسفوردJun19-Jun-15السالمة والصحة المهنية والبيئية

2,150$دبيJun19-Jun-15الصحة المهنيـة

انJun19-Jun-15الصحة المهنية للعاملين في مجال المطاعم والشركات 2,150$عمَّ

2,150$دبي22-Jun26-Jun(Ergonomicsاالرجونومكس )العناية بصحة العاملين 

الة في السالمة الصناعية 2,150$الكويتJun26-Jun-22القيادة الفعَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22الكشف المبكر عن األمراض المهنية

نظام السالمة والصحة  (االوشا)المدخل إلى معايير ومبادئ وأساليب التدريب على 

المهنية العالمية
29-Jun3-Jul3,050$لندن

المفاهيم األساسية لإلنشاء والتطوير لنظم إدارة السالمة والصحة المهنية طبقاً 

لمتطلبات المواصفات العالمية
29-Jun3-Jul2,150$طهران

3,050$براغJun3-Jul-29المنظومة الدولية إلدارة السالمة والصحة المهنية

2,150$دبيJul10-Jul-6المهارات األساسية في األمن الصناعي

رةJul10-Jul-6المهارات القيادية واإلشرافية في األمن الصناعي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6المواصفة القياسية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية وفقاً للمعايير البريطانية

2,150$مسقطJul17-Jul-13أجهزة اإلنذار والكشف عن األخطار

2,150$صاللةJul17-Jul-13أخطار أماكن العمل والوقاية منها

2,150$دبيJul17-Jul-13أساسيات األمن الصناعي الحديثة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20أساسيات السالمة والصحة المهنية

3,050$كامبريدجJul24-Jul-20أساسيات إدارة األمن والسالمة

2,150$صاللةJul24-Jul-20أساسيات إدارة الصحة والسالمة

2,150$الخبرJul31-Jul-27أساليب إدارة عمليات األمن الصناعي

2,150$صاللةJul31-Jul-27أمن وسالمة المخازن والمستودعات

2,150$الدوحةJul31-Jul-27 أمن وسالمة المستشفيات والمؤسسات العالجية

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10أنظمة مراجعة السالمة وتكوين فرق العمل

2,150$صاللةAug21-Aug-17إجراءات األمن والسالمة في المنشأة

3,050$سنغافورةAug28-Aug-24إجراءات األمن والصحة والسالمة المهنية

3,850$تورنتوAug28-Aug-24الخطط والبرامج: إجراءات السالمة الصناعية

 األمريكية والمواصفة OSHAإجراءات الصحة والسالمة المهنية وفقاً لمعايير 

-ISO وكيفية التدقيق عليها وتنفيذها وفقاً لمواصفة OHSAS 1800البريطانية 

19011

24-Aug28-Aug2,150$دبي

2,150$صاللةAug28-Aug-24إدارة األمن الصناعي والسالمة المهنية

2,150$دبيSep25-Sep-21إدارة األمن والسالمة الصناعية

2,150$صاللةSep25-Sep-21إدارة األمن والسالمة للمخازن والمستودعات

انSep25-Sep-21إدارة السالمة الصناعية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءSep2-Oct-28إدارة السالمة المهنية في الصناعة

2,150$نيودلهيSep2-Oct-28إدارة الصحة والسالمة المهنية

3,050$أوسلوSep2-Oct-28إدارة الطوارئ وسالمة المنشأة وصحة العاملين

2,150$دبيOct9-Oct-5إدارة أعمال التدقيق لنظم إدارة السالمة والصحة المهنية

2,150$جدةOct9-Oct-5التطبيقات واإلجراءات: إدارة أنظمة السالمة المهنية

2,150$أبوظبيOct9-Oct-5إدارة عمليات األمن الصناعي

2,150$الكويتOct16-Oct-12إعداد خبير معتمد في إدارة السالمة والصحة المهنية



إعداد وإصدار وتوثيق نظام إدارة السالمة والصحة المهنية طبقا للمواصفة 

OSHA 1800199
12-Oct16-Oct2,450$كوااللمبور

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشأة الصناعية

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19تدابير السالمة الصناعية

3,050$فيّناOct23-Oct-19تطبيق نظم الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية

2,150$دبيOct23-Oct-19العالمية (االوشا)تقييم أداء مشرفي السالمة والصحة المهنية وفقا ً لمعايير

2,150$الرياضOct30-Oct-26العالمية (االوشا)تقييم برامج السالمة والصحة المهنية وفقا ًلمعايير 

2,150$دبيOct30-Oct-26تنمية المهارات القيادية في مجال السالمة الصناعية

2,150$الدوحةOct30-Oct-26تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة المهنية في المنشأة

2,150$القاهرةNov6-Nov-2تنمية مهارات مسؤولي السالمة الصناعية

3,050$لندنNov6-Nov-2تنمية مهارات مشرفي السالمة المهنية

3,850$طوكيوNov6-Nov-2حوادث العمل والمرافق وأساليب التعامل معها والوقاية منها

3,050$فرانكفورتNov13-Nov-9دور السالمة والصحة المهنية في تحقيق أهداف المؤسسات  

2,150$دبيNov13-Nov-9سياسة السالمة في مواقع العمل

رةNov13-Nov-9فن اإلدارة والتنظيم في األمن الصناعي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov20-Nov-16كل ما يتعلق باالوشا مع التركيز الخاص على دور مشرف السالمة

2,150$الكويتNov20-Nov-16العالمية (االوشا)مبادئ نظم السالمة والصحة المهنية وفقا ً لمعايير 

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16مفاهيم اإلدارية الحديثة لألمن والسالمة

3,050$لندنNov27-Nov-23(السالمة السلوكية)ممارسات السالمة المهنية 

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23مهارات التعامل مع المخاطر واألعمال الطارئة للعاملين في المجال الخدمي

3,050$أمستردامNov27-Nov-23مهارات أفراد األمن والسالمة

2,150$دبيNov4-Dec-30نظام السالمة والصحة المهنية

2,150$مكة المكرمةNov4-Dec-30نظام إدارة السالمة والصحة المهنية

2,150$الشارقةNov4-Dec-30نظم اإلدارة الحديثة في مجال األمن والسالمة والصحة المهنية

2,150$الدوحةDec11-Dec-7واجبات ومهام رجل األمن الصناعي

االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة المهنية في 

المؤسسات
7-Dec11-Dec2,150$عّمان

2,150$دبيDec11-Dec-7 المنهج المتكامل إلعداد مشرفي األمن الصناعي

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14البرنامج المتكامل في إعداد أخصائي معتمد في إدارة السالمة والصحة المهنية

2,150$الدوحةDec18-Dec-14األساليب العلمية الحديثة في تطبيق السالمة في مواقع العمل

2,150$دبيDec18-Dec-14تأمين وحراسة المنشآت الصناعية

2,150$القاهرةDec25-Dec-21 األمريكيةOSHAإجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية وفقا لمعايير 

2,150$دبيDec25-Dec-21إدارة األمن والسالمة الصناعية

مؤسسة السالمة والصحة المهنية  (االوشا)تقييم أداء مشرفي السالمة وفقا ًلمعايير 

العالمية
21-Dec25-Dec2,150$الخبر
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5 في التحليل اإلحصائيSPSSاستخدام برنامج 

انJan16-Jan-12مهارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونية في أعمال التخطيط والمتابعة 2,150$عمَّ

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19 في التحليل اإلحصائيSPSSاستخدام برنامج 

3,050$لندنJan30-Jan-26مهارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونية في أعمال التخطيط والمتابعة

3,850$سيدني Feb6-Feb-2 استخدام الحاسب اآللي في التحليل اإلحصائي

3,850$مونتلايرFeb13-Feb-9االستمارة اإلحصائية وجمع البيانات والمعلومات

2,150$دبيSPSS16-Feb20-Febاألساليب اإلحصائية 

رةFeb27-Feb-23األساليب اإلحصائية في إعداد وتحليل البيانات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2األساليب اإلحصائية واستخداماتها

2,150$الكويتMar13-Mar-9األساليب الحديثة في التحليل اإلحصائي

2,450$مانيالMar20-Mar-16األساليب المقارنة في تشخيص وتحليل الواقع

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23اإلحصاء المتقدم في خدمة اإلدارة باستخدام الحاسب اآللي

2,450$بكينMar3-Apr-30اإلحصاء ودوره في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات

اإلحصاء التطبيقي



3,050$مدريدApr10-Apr-6اإلحصائيات النقدية

2,150$دبيApr10-Apr-6التحكم بالعمليات اإلحصائية

رةApr17-Apr-13التحليل اإلحصائي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيSPSS Under Windows13-Apr17-Aprالتحليل اإلحصائي باستخدام الحاسوب 

2,150$الدوحةSPSS20-Apr24-Aprالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

2,450$شرم الشيخApr24-Apr-20مستوى متقدم- التحليل اإلحصائي 

2,450$الدار البيضاءApr1-May-27التحليل اإلحصائي التخاذ القرار في ظل الاليقين

2,450$جاكرتاSPSS27-Apr1-Mayالتحليل اإلحصائي لخدمة اإلدارة باستخدام 

التحليل اإلحصائي لقوائم االستقصاء والتطبيق في مجال األعمال التجارية 

SPSSباستخدام برنامج 
4-May8-May3,050$كوبنهاجن

2,150$دبيMay15-May-11التحليالت اإلحصائية وطرق معالجة البيانات والمعلومات

2,150$الرياضMay15-May-11التقنيات اإلحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات

2,150$أبوظبيMay22-May-18الرقابة اإلحصائية على العمليات

2,150$الكويتMay22-May-18الضبط اإلحصائي

انMay29-May-25 سيجما6الضبط اإلحصائي باستخدام  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25الطرق اإلحصائية للرقابة على العمليات

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1األدوات والمؤشرات اإلحصائية الوصفية وطرق إعداد االستمارات اإلحصائية

3,050$ستوكهولمJun12-Jun-8المعالجة اإلحصائية للبيانات

2,150$دبيJun19-Jun-15الطرق واألساليب: المعاينات اإلحصائية

2,150$دبيJun26-Jun-22المعاينة وكيفية اختيار أدوات في التطبيقات البحثية المختلفة

2,150$دبيJun3-Jul-29المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية

2,150$مسقطJul10-Jul-6المهارات اإلحصائية لإلداريين

2,150$القاهرةJul17-Jul-13أساسيات إعداد وكتابة البحوث واستخدام األسلوب اإلحصائي

2,150$صاللةJul24-Jul-20أساسيات ومبادئ اإلحصاء

2,150$صاللةJul31-Jul-27أساليب اإلحصاء الوصفي

2,150$صاللةSPSS3-Aug7-Augأساليب التحليل اإلحصائي باستخدام 

2,150$دبيAug14-Aug-10إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني

2,150$الدمامAug28-Aug-24إعداد وتحليل االستبيانات

2,150$الشارقةAug4-Sep-31إنشاء وتطوير النظم اإلحصائية العملية

2,150$الكويتSep2-Oct-28إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء

2,150$اإلسكندريةSPSS28-Sep2-Octتحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 

3,050$اسطنبولSPSS5-Oct9-Octتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 

2,450$مانيالOct16-Oct-12تحليل البيانات باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية وكتابة التقارير

3,050$برشلونةOct23-Oct-19تحليل إحصائي متقدم

2,150$دبيOct30-Oct-26تصميم االستبيان وتحليل البيانات

2,150$الرياضNov6-Nov-2تصميم واختيار أدوات اإلحصائية والمسوحات الميدانية

2,150$أبوظبيNov13-Nov-9متقدم- تصميم وتحليل التجارب اإلحصائية 

2,150$الدوحةNov20-Nov-16تطبيقات اإلحصاء وتحليل التنبؤين واالنحدار الخطي

انSPSS16-Nov20-Novتطبيقات عملية في التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاSPSS23-Nov27-Novتطبيقات متقدمة للنظام اإلحصائي 

3,850$طوكيوNov4-Dec-30تقنيات اإلحصاء األمني واألنظمة األمنية المتقدمة

3,050$اكسفوردMINITAB7-Dec11-Decتقنيات التحليل اإلحصائي باستخدام 

تقنيات وأساليب جمع وتحليل البيانات اإلحصائية وتطبيقاتها على الحاسب اآللي 

SPSS
7-Dec11-Dec2,150$دبي

انDec11-Dec-7سبع أدوات مؤثرة في ضبط العمليات اإلحصائية 2,150$عمَّ

2,150$دبيSPSS14-Dec18-Decفن التحليل اإلحصائي باستخدام 

2,150$الكويتSPSS21-Dec25-Decفهم وتحليل البيانات اإلحصائية 

2,450$كوااللمبورSPSS28-Dec1-Janمعالجة البيانات باستخدام 

2,150$عّمانDec1-Jan-28 في التحليل اإلحصائيSPSSاستخدام برنامج 

2,150$دبيDec1-Jan-28مهارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونية في أعمال التخطيط والمتابعة

اإلدارة المالية7



بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5استخدام مهارات التحليل المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسات

انJan9-Jan-5استراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

2,150$مسقطJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في تدقيق وضبط مخاطر االحتيال المالي بالحاسب اآللي

3,050$لندنJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة للتحليل المالي وتقييم أداء المنظمات

3,850$سيدني Jan9-Jan-5غسل األموال ـ أساليب وطرق المكافحة: األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5األساليب الحديثة لتطوير كفاءة المحاسبين إلعداد الموازنات والخطط المالية

2,150$دبيJan9-Jan-5التمويل لغير الماليين

2,150$مسقطJan9-Jan-5الموازنات التخطيطية التمّيز في التحليل المالي وإعداد

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5التمّيز في طرق ووسائل إعداد تقارير السيولة واليسر المالي

3,050$لندنJan13-Jan-9التنبؤ بالفشل المالي

3,850$سيدني Jan13-Jan-9المؤشرات والحلول: التنبؤ بالفشل المالي وإدارة األزمات

3,850$مونتلايرJan13-Jan-9 التنبؤ والتخطيط وإعداد الموازنات

2,150$دبيJan13-Jan-9اإلدارة المالية الحكومية اإللكترونية

رةJan13-Jan-9اإلدارة المالية المتقدمة لغير الماليين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan13-Jan-9التحليل المالي المتقدم للمدراء الماليين

2,150$الكويتJan13-Jan-9التحليل المالي المتقدم وإعداد الموازنات التخطيطية

2,450$مانيالJan13-Jan-9التحليل المالي للمدققين

3,050$اسطنبولJan13-Jan-9التحليل المالي والبعد االستراتيجي للتقييم المتوازن ألداء المؤسسة

2,450$بكينJan13-Jan-9التخطيط المالي باستخدام الحاسب اإللكتروني

3,050$مدريدJan13-Jan-9التخطيط والتنبؤ المالي في إعداد الموازنات وخفض التكاليف والرقابة عليها

2,150$دبيJan20-Jan-16دراسات تطبيقية مقارنة: التنظيم المالي في الدول العربية

رةJan20-Jan-16الجدارة المالية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan20-Jan-16الجوانب المالية إلدارة عناصر رأس المال العامل والمستثمر

2,150$الكويتJan20-Jan-16الحفاظ على ثروة الشركات العالمية

2,450$مانيالJan20-Jan-16الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات

3,050$اسطنبولJan20-Jan-16الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات الحكومية

2,450$بكينJan20-Jan-16المنهج المتكامل إلعداد الخبير المالي المحترف: الخبير المالي

3,050$مدريدJan20-Jan-16 خطة تفصيلية إلدارة الشؤون المالية: الدليل العملي للنجاح المالي

2,150$دبيJan20-Jan-16التدقيق المالي اإللكتروني

التقرير المالي إلكتروني والمعايير الدولية للمحاسبة في ظل الشراكة مع االتحاد 

االوروبي
16-Jan20-Janرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan20-Jan-16التقنيات الحديثة إلعداد وكتابة التقارير المالية

2,150$الدوحةJan27-Jan-23التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

2,450$شرم الشيخJan27-Jan-23المهارات المالية للمدراء غير الماليين

2,450$الدار البيضاءJan27-Jan-23آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ومكافحة أعمال الرشوة والفساد

2,450$جاكرتاJan27-Jan-23أهمية التخطيط ووضع البرامج في إعداد الميزانية العامة

3,050$كوبنهاجنJan27-Jan-23أخر المستجدات: إعداد التقارير المالية الدولية وفق المعايير الدولية

2,150$دبيJan27-Jan-23الدورة المستندية وأثرها على األداء المالي

رةJan27-Jan-23الذكاء المالي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan27-Jan-23الرؤية االستراتيجية لتطبيقات موازنة البرامج واألداء

2,150$الدوحةJan27-Jan-23الرقابة القانونية والفنية على شركات الوساطة المالية

2,450$شرم الشيخJan27-Jan-23مدخل النظم: الرقابة المالية

2,450$الدار البيضاءJan27-Jan-23متقدم- الريادة في تطوير ودعم المهارات المالية لموظفي الحسابات 

2,450$جاكرتاJan3-Feb-30الفكر اإلبداعي في إعداد المدير المالي المحترف

3,050$كوبنهاجنJan3-Feb-30المالية العامة المقارنة



2,150$دبيJan3-Feb-30إعداد التقارير والعروض المالية وإعداد الموازنات التخطيطية

2,150$الرياضJan3-Feb-30إعداد الموازنات الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$أبوظبيJan3-Feb-30إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم األداء

إعداد موازنات البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية في القطاعين 

الحكومي والخاص
30-Jan3-Feb2,150$الكويت

انJan3-Feb-30بناء القدرات المالية للمدراء التنفيذيين والمدراء اإلداريين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan3-Feb-30ترشيد اإلنفاق الحكومي والشفافية في إعداد الموازنات

2,450$كوااللمبورJan3-Feb-30تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع الحكومي

تفعيل وتطوير أقسام الشؤون المالية في ظل التخطيط المالي الحديث وإعداد 

الموازنات
30-Jan3-Feb3,050$ستوكهولم

2,150$دبيJan3-Feb-30المالية المحاسبية االستثمارية

2,150$الرياضFeb10-Feb-6المالية لغير الماليين

2,150$أبوظبيFeb10-Feb-6المالية والخدع المحاسبية

2,150$الكويتFeb10-Feb-6المحاسبة المالية المتقدمة وتدعيم األداء المهني العالي للماليين

انFeb10-Feb-6المحاسبة والتحليل المالي لخدمة متخذي القرارات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb10-Feb-6المحاسبة والتمويل للمدراء غير الماليين

2,450$كوااللمبورFeb10-Feb-6المحاسبة وأدوات التحليل المالي للمديرين غير الماليين

3,050$ستوكهولمFeb10-Feb-6المداخل الحديثة في صنع القرار المالي

2,150$دبيFeb10-Feb-6تكنولوجيا اإلدارة المالية اإللكترونية والتخطيط المالي االستراتيجي

2,150$دبيFeb10-Feb-6تنمية المهارات المالية للمدراء غير الماليين

2,150$دبيFeb10-Feb-6تنمية مهارات القائمين على إعداد الموازنات في الدوائر الحكومية

2,150$مسقطFeb10-Feb-6تنمية مهارات مديري الشؤون المالية

2,150$القاهرةFeb17-Feb-13تنمية مهارات مسؤولي الشؤون المالية

2,450$الرباطFeb17-Feb-13فن استقطاب الموارد المالية من المؤسسات الدولية المانحة

2,150$ممبايFeb17-Feb-13قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية

3,050$فرانكفورتFeb17-Feb-13مؤسسات النقد واستراتيجيات إدارة المخاطر المالية

2,150$دبيFeb17-Feb-13المدخل الشمولي في إعداد وتحليل القوائم المالية للشركات المساهمة العامة والمقفلة

ال مع البيئة الخارجية والداخلية 2,150$دبيFeb17-Feb-13المدير المالي الكفيء والتعامل الفعَّ

2,150$دبيFeb17-Feb-13المدير المالي وأدوات تطوير األداء

2,150$مسقطFeb17-Feb-13المسؤولية المدنية والجزائية لشركات الوساطة المالية

2,150$القاهرةFeb17-Feb-13إعداد الدراسات المالية: المعايير الحديثة في التخطيط والتحليل المالي المتقدم

2,450$الرباطFeb17-Feb-13المفاهيم المالية المعاصرة

2,150$ممبايFeb17-Feb-13المنهج المتكامل إلعداد الخبير المالي

3,050$فرانكفورتFeb24-Feb-20المهارات األساسية إلعداد القوائم المالية

2,150$دبيFeb24-Feb-20معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ومقارنتها مع المعايير األمريكية والبريطانية

2,150$الدمامFeb24-Feb-20مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الشارقةFeb24-Feb-20مهارات التخطيط وإعداد الخطط المالية للوحدات الحكومية

2,150$الكويتFeb24-Feb-20مهارات قياس األداء المالي وإعداد الخطط المالية المستقبلية

موازنة البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية في القطاعين الحكومي 

والخاص
20-Feb24-Feb2,150$اإلسكندرية

2,450$مانيالFeb24-Feb-20استخدام مهارات التحليل المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسات

3,050$برشلونةFeb24-Feb-20استراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية

2,150$دبيFeb24-Feb-20المهارات التخصصية للمدير المالي

المهارات الخاصة في إعداد وعرض وكتابة تقارير المتابعة ألغراض المتابعة 

والرقابة المالية
20-Feb24-Feb2,150$الدمام

2,150$الشارقةFeb24-Feb-20المهارات الست لقيادة المحترفين لقياس األداء للعمل المالي

المهارات الفنية واإللكترونية إلعداد وتجهيز التقارير اإلدارية والمالية في 

الشركات الصناعية
27-Feb3-Mar2,150$الكويت

2,150$اإلسكندريةFeb3-Mar-27المهارات المالية ألمناء الصندوق وأخالقيات المهنة

3,050$اسطنبولFeb3-Mar-27المهارات المالية لغير الماليين



2,450$مانيالFeb3-Mar-27المهام اإلشرافية في المؤسسات المالية

الة 3,050$برشلونةFeb3-Mar-27الموازنات التخطيطية الفعَّ

2,150$دبيFeb3-Mar-27االتجاهات الحديثة في إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

2,150$الرياضFeb3-Mar-27االتجاهات الحديثة في تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية

2,150$أبوظبيFeb3-Mar-27االتجاهات الحديثة في تدقيق وضبط مخاطر االحتيال المالي بالحاسب اآللي

2,150$الدوحةFeb3-Mar-27االتجاهات الحديثة للتحليل المالي وتقييم أداء المنظمات

انFeb3-Mar-27غسل األموال ـ أساليب وطرق المكافحة: األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb3-Mar-27األساليب الحديثة لتطوير كفاءة المحاسبين إلعداد الموازنات والخطط المالية

3,850$طوكيوMar10-Mar-6اإلدارة المالية الحكومية اإللكترونية

3,050$اكسفوردMar10-Mar-6اإلدارة المالية المتقدمة لغير الماليين

2,150$دبيMar10-Mar-6الموازنات التخطيطية كأداة التخاذ القرار

2,150$الرياضMar10-Mar-6الموازنات التخطيطية واستخداماتها في الرقابة على األداء

2,150$أبوظبيMar10-Mar-6الموازنات التخطيطية ومحاسبة التكاليف وعملية صناعة القرارات

2,150$الدوحةMar10-Mar-6 الموازنة العامة والسياسات المالية

انMar10-Mar-6الموازنة العامة وتنفيذ البرامج طويلة األجل 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar10-Mar-6النظام المالي الموحد للدول العربية

3,850$طوكيوMar10-Mar-6النظرة المستقبلية لتكامل الموازنة العامة والخطط القومية للتنمية

3,050$اكسفوردMar10-Mar-6النظريات الخمس للتنبؤ بالفشل المالي

2,150$دبيMar10-Mar-6التحليل المالي المتقدم للمدراء الماليين

انMar17-Mar-13التحليل المالي المتقدم وإعداد الموازنات التخطيطية 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar17-Mar-13التحليل المالي للمدققين

2,150$الكويتMar17-Mar-13التحليل المالي والبعد االستراتيجي للتقييم المتوازن ألداء المؤسسة

2,450$كوااللمبورMar17-Mar-13التخطيط المالي باستخدام الحاسب اإللكتروني

3,050$لندنMar17-Mar-13التخطيط والتنبؤ المالي في إعداد الموازنات وخفض التكاليف والرقابة عليها

2,150$طهرانMar17-Mar-13التدقيق المالي اإللكتروني

التقرير المالي اإللكتروني والمعايير الدولية للمحاسبة في ظل الشراكة مع االتحاد 

االوروبي
13-Mar17-Mar3,050$براغ

2,150$دبيAccess13-Mar17-Marالنظم المتكاملة للمراجعة المالية باستخدام 

انMar17-Mar-13الهندسة المالية 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar17-Mar-13آليات التخطيط والضبط المالي

2,150$الكويتMar17-Mar-13أثر البيئة الصناعية المعاصرة على مقاييس األداء المالية

أخالقيات المهنة للعاملين باإلدارات المالية ومراقبي الحسابات في الحكومة 

والقطاع الخاص
20-Mar24-Mar2,450$كوااللمبور

3,050$لندنMar24-Mar-20أدوات تحليل القوائم المالية

2,150$طهرانMar24-Mar-20 أدوات قياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية للموازنة العامة

3,050$براغMar24-Mar-20أدوات وأساليب التحليل المالي

2,150$دبيMar24-Mar-20التقنيات الحديثة إلعداد وكتابة التقارير المالية

رةMar24-Mar-20التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar24-Mar-20المهارات المالية للمدراء غير الماليين

2,150$مسقطMar24-Mar-20آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ومكافحة أعمال الرشوة والفساد

2,150$القاهرةMar24-Mar-20أهمية التخطيط ووضع البرامج في إعداد الميزانية العامة

2,150$دبيMar24-Mar-20أخر المستجدات: إعداد التقارير المالية الدولية وفق المعايير الدولية

2,450$كوااللمبورMar24-Mar-20إعداد التقارير والعروض المالية وإعداد الموازنات التخطيطية

3,050$كامبريدجMar31-Mar-27إعداد الموازنات الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيMar31-Mar-27أدوات وأساليب التحليل المالي وإعداد الموازنات التخطيطية

رةMar31-Mar-27أدوات وأساليب التخطيط المالي والهندسة المالية بالنسبة لقطاع الكهرباء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar31-Mar-27أدوات وأساليب التخطيط المالي والهندسة المالية بالنسبة للقطاع الحكومي

2,150$مسقطMar31-Mar-27أدوات وأساليب مواجهة التعثر المالي والديون المعدومة

2,150$القاهرةMar31-Mar-27أدوار حديثة للمدير المالي في ظل تحديات األلفية الثالثة



2,150$دبيMar31-Mar-27أساسيات التمويل لغير الماليين

2,450$كوااللمبورMar31-Mar-27أساليب اإلنذار المبكر في القسم المالي

3,050$كامبريدجMar31-Mar-27أساليب اإلنذار المبكر في المجال المالي

2,150$دبيMar31-Mar-27إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم األداء

إعداد موازنات البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية في القطاعين 

الحكومي والخاص
27-Mar31-Mar2,150$الخبر

2,150$دبيApr7-Apr-3بناء القدرات المالية للمدراء التنفيذيين والمدراء اإلداريين

2,150$الدوحةApr7-Apr-3ترشيد اإلنفاق الحكومي والشفافية في إعداد الموازنات

2,150$اإلسكندريةApr7-Apr-3تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع الحكومي

تفعيل وتطوير أقسام الشؤون المالية في ظل التخطيط المالي الحديث وإعداد 

الموازنات
3-Apr7-Apr2,450$كوااللمبور

3,050$سنغافورةApr7-Apr-3تكنولوجيا اإلدارة المالية اإللكترونية والتخطيط المالي االستراتيجي

3,850$تورنتوApr7-Apr-3تنمية المهارات المالية للمدراء غير الماليين

2,150$دبيApr7-Apr-3أساليب التحليل المالي والتكلفة ومهارات قراءة وتحليل القوائم المالية

2,150$الخبرApr7-Apr-3أساليب مراجعة وتحليل الموازنات في الدوائر واألجهزة الحكومية

2,150$دبيApr7-Apr-3أسس المالية لغير المتخصصين

2,150$الدوحةApr7-Apr-3أسس المالية والمحاسبة لغير الماليين

2,150$اإلسكندريةApr7-Apr-3أسس المالية والمحاسبة للمدراء غير الماليين

2,450$كوااللمبورApr14-Apr-10أسس إدارة وتخطيط التدفقات النقدية لتفادي األزمات المالية

3,050$سنغافورةApr14-Apr-10متقدم- أسس وأدوات التحليل المالي واالستثماري 

3,850$تورنتوApr14-Apr-10أسس وأدوات التنبؤ والتخطيط وإعداد الموازنات

2,150$دبيApr14-Apr-10تنمية مهارات القائمين على إعداد الموازنات في الدوائر الحكومية

2,150$الرياضApr14-Apr-10تنمية مهارات مديري الشؤون المالية

2,150$دبيApr14-Apr-10تنمية مهارات مسؤولي الشؤون المالية

2,150$دبيApr14-Apr-10فن استقطاب الموارد المالية من المؤسسات الدولية المانحة

انApr14-Apr-10قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr14-Apr-10مؤسسات النقد واستراتيجيات إدارة المخاطر المالية

2,150$نيودلهيApr14-Apr-10معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ومقارنتها مع المعايير األمريكية والبريطانية

3,050$أوسلوApr14-Apr-10مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيApr21-Apr-17أهداف وسياسات اإلدارة المالية

2,150$الرياضApr21-Apr-17إدارة األزمات المالية

2,150$دبيApr21-Apr-17إدارة األزمات المالية ودعم مهارات صناعة القرار

2,150$دبيApr21-Apr-17إدارة األموال وتحليل وتقييم كفاءة هيكل التمويل

انApr21-Apr-17إدارة الديون الخارجية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr21-Apr-17االستفادة من التجربة اليابانية في مجال التكلفة المستهدفة: إدارة الربحية

2,150$نيودلهيApr21-Apr-17التخصيص واالستخدام: إدارة المال العام

3,050$أوسلوApr21-Apr-17إدارة المخاطر المالية

2,150$دبيApr21-Apr-17مهارات التخطيط وإعداد الخطط المالية للوحدات الحكومية

2,150$جدةApr21-Apr-17مهارات قياس األداء المالي وإعداد الخطط المالية المستقبلية

موازنة البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية في القطاعين الحكومي 

والخاص
17-Apr21-Apr2,150$أبوظبي

2,150$الكويتApr28-Apr-24اتخاذ القرارات المالية باستخدام أساليب التحليل والتخطيط المالي الحديثة

2,450$كوااللمبورApr28-Apr-24اتخاذ القرارات المالية لإلدارة العليا

3,050$اسطنبولApr28-Apr-24اتخاذ القرارات المالية للمديرين ورؤساء األقسام

2,450$كوااللمبورApr28-Apr-24استخدام الحاسوب في التحليل المالي

3,050$فيّناApr28-Apr-24استخدام الحاسوب في تحليل ونقد البيانات المالية

2,150$دبيApr28-Apr-24إدارة المخاطر بالشركات اإلنتاجية والخدمية

2,150$جدةApr28-Apr-24إدارة الموارد المالية وحفظ السجالت

2,150$أبوظبيApr28-Apr-24إدارة حسابات الحكومة والمال العام

2,150$الكويتApr28-Apr-24إدارة حمالت التمويل

2,450$كوااللمبورApr28-Apr-24إدارة وقياس األداء المالي



3,050$اسطنبولApr28-Apr-24إدارة وقياس مخاطر السوق

2,450$كوااللمبورMay5-May-1إعادة بناء الهياكل المالية

3,050$فيّناMay5-May-1إعادة بناء الهياكل المالية ألغراض دعم النجاح وألغراض إدارة األزمات المالية

2,150$دبيMay5-May-1استخدام نماذج المحاكاة في تحليل المخاطر المالية

2,150$الرياضMay5-May-1استراتيجيات اتخاذ القرارات في اإلدارة المالية

الخيارات والمبادالت : استراتيجيات إدارة المشتقات واألدوات المالية الحديثة

والعقود اآلجلة والتحويط
1-May5-May2,150$دبي

2,150$الدوحةUCP 6001-May5-Mayاالتجاهات الحديثة في االعتمادات المستندية وفق األعراف الدولية 

2,150$القاهرةMay5-May-1االتجاهات الحديثة في التحليل المالي

3,050$لندنMay5-May-1االتجاهات الحديثة في التخطيط المالي واتخاذ القرار

3,850$طوكيوMay5-May-1االتجاهات الحديثة في التخطيط المالي والموازنة

3,050$فرانكفورتMay5-May-1الربحية والسيولة: االتجاهات الحديثة في التخطيط المالي

2,150$دبيMay5-May-1إعادة هيكلة رأس المال بغرض تعظيم قيمة المؤسسة

2,150$الرياضMay12-May-8إعداد التقارير المالية

2,150$دبيMay12-May-8إعداد التقارير المالية لغير الماليّين

2,150$الدوحةMay12-May-8إعداد التقارير المالية والفنية

2,150$القاهرةMay12-May-8إعداد التقارير المالية والميزانيات ومعالجة المديونيات

3,050$لندنIFRS8-May12-Mayإعداد التقارير المالية وفق متطلبات 

3,850$طوكيوMay12-May-8إعداد التقارير والعروض المالية

3,050$فرانكفورتMay12-May-8إعداد التقارير والقوائم المالية

2,150$دبيMay12-May-8االتجاهات الحديثة في التخطيط والتحليل المالي المتقدم وفق المعايير الدولية

رةMay12-May-8االتجاهات الحديثة في التنبؤ والتحليل المالي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay12-May-8االتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات

2,150$الكويتMay12-May-8االتجاهات الحديثة في إعداد وتصميم الموازنات التخطيطية الحكومية

2,150$اإلسكندريةMay19-May-15االتجاهات الحديثة في إعداد وتصميم الموازنات المالية الحكومية

3,050$لندنMay19-May-15االتجاهات الحديثة في إعداد وتقييم الموازنات التخطيطية

2,450$كوااللمبورMay19-May-15االتجاهات الحديثة في إعداد وكتابة التقارير المالية والموازنات

3,050$أمستردامMay19-May-15االتجاهات الحديثة في إعداد وكتابة التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

2,150$دبيMay19-May-15إعداد الخطط المالية وتطويرها

رةMay19-May-15إعداد القيادة اإلدارية والمالية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay19-May-15إعداد المدير المالي المحترف

2,150$الكويتMay19-May-15إعداد الموازنات التخطيطية بأحدث األساليب الرياضية

2,150$اإلسكندريةMay19-May-15إعداد الموازنات التخطيطية في المؤسسات المالية

3,050$لندنMay19-May-15إعداد الموازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم األداء

2,450$كوااللمبورMay19-May-15إعداد الموازنات التقديرية

3,050$أمستردامMay26-May-22إعداد الموازنات التقديرية والتخطيطية للمؤسسات

2,150$دبيMay26-May-22االتجاهات الحديثة في تحليل البيانات المالية

2,150$مكة المكرمةMay26-May-22االتجاهات الحديثة في تحليل وتقييم كفاءة وفاعلية هياكل التمويل وإدارة رأس المال

2,150$الشارقةMay26-May-22االتجاهات الحديثة في تحليل وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية

2,150$الدوحةMay26-May-22االتجاهات الحديثة في تدقيق وضبط مخاطر االحتيال المالي

انMay26-May-22االتجاهات الحديثة في تطبيق موازنة البرامج واألداء 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay26-May-22المدخل اإلداري للموازنة: االتجاهات الحديثة الستخدام الموازنة

3,850$سيدني May26-May-22االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات

3,050$موسكوMay26-May-22االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات في القطاع الحكومي

2,150$دبيMay26-May-22إعداد الموازنات الحكومية

2,150$مكة المكرمةMay26-May-22متقدم– إعداد الموازنات الحكومية 

2,150$الشارقةMay2-Jun-29إعداد الموازنات الحكومية ومراقبة تنفيذها

2,150$الدوحةMay2-Jun-29إعداد الموازنات الرأسمالية وكيفية التمويل قصير وطويل األجل



الة انMay2-Jun-29إعداد الموازنات الفعَّ 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay2-Jun-29إعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي

3,850$سيدني May2-Jun-29إعداد الموازنات في القطاع الحكومي وتفعيل الرقابة وتقييم األداء

3,050$موسكوMay2-Jun-29إعداد الموازنات في الوحدات التجارية والصناعية والخدمية

2,150$دبيMay2-Jun-29االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنة العامة

رةMay2-Jun-29االتجاهات الحديثة إلعداد الميزانيات والحسابات الختامية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay2-Jun-29االتجاهات الحديثة لتخطيط ومتابعة الموازنة االستثمارية في الشركات والحكومة

2,150$مسقطMay2-Jun-29االتجاهات الحديثة لتطوير النظم المالية باستخدام معايير المحاسبة الدولية

2,450$كوااللمبورMay2-Jun-29االتجاهات الحديثة للتحليل المالي وأسس تقييم الشركات

3,050$اسطنبولJun9-Jun-5االتجاهات الحديثة للتخطيط المالي والموازنات والرقابة

2,450$كوااللمبورJun9-Jun-5 وانعكاساته المالية والضريبيةBOTاالتجاهات الحديثة نحو تطبيق نظام 

االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي والموازنات باستخدام الحاسب 

اآللي
5-Jun9-Jun3,050$باريس

2,150$دبيJun9-Jun-5إعداد الموازنات في الوحدات الحكومية باستخدام األساليب المتقدمة

رةJun9-Jun-5إعداد الموازنات في الوحدات الصناعية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun9-Jun-5 إعداد الموازنات والرقابة في القطاع الحكومي

2,150$مسقطBOT5-Jun9-Junإعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام 

2,450$كوااللمبورJun9-Jun-5إعداد الموازنة العامة

3,050$اسطنبول5-Jun9-Jun(ZBB)إعداد الموازنة باستخدام األساس الصفري 

2,450$كوااللمبورJun9-Jun-5إعداد الميزانيات التقديرية

3,050$باريسJun9-Jun-5إعداد الميزانيات الحكومية

االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي وإعداد الموازنات باستخدام 

الحاسب اآللي
12-Jun16-Jun2,150$دبي

2,150$جدةJun16-Jun-12االتجاهات المتقدمة في إعداد وكتابة التقارير المالية وفق المعايير الدولية

2,150$أبوظبيJun16-Jun-12االتجاهات المعاصرة في التخطيط والتحليل المالي والرقابة

2,150$الكويتJun16-Jun-12االتجاهات المعاصرة في إدارة النقدية والتحليل المالي والمراجعة

2,150$القاهرةJun16-Jun-12االستراتيجيات الحديثة للتخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية

2,450$كوااللمبورJun16-Jun-12االستراتيجيات الحديثة للرقابة وتقييم األداء المالي

2,450$بانكوكJun16-Jun-12االستراتيجيات العلمية والعملية لمكافحة الفساد المالي واإلداري

3,050$لندنJun16-Jun-12االستراتيجيات المتقدمة في تحليل القوائم المالية ومراجعة البيانات المحاسبية

2,150$دبيJun16-Jun-12إعداد الميزانيات والحسابات الختامية

2,150$جدةJun16-Jun-12إعداد الميزانية للمؤسسات

2,150$أبوظبيJun16-Jun-12إعداد قيادات الصف األول في المجاالت اإلدارية والمالية

2,150$الكويتJun23-Jun-19إعداد وتحليل التقارير المالية

2,150$القاهرةJun23-Jun-19إعداد وتحليل وصياغة التقارير المالية واإلدارية المتخصصة

2,450$كوااللمبورJun23-Jun-19إعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم األداء

2,450$بانكوكJun23-Jun-19إعداد وتطوير اللوائح المالية

3,050$لندنJun23-Jun-19إعداد وعرض التقارير المالية الحديثة

2,150$دبيJun23-Jun-19األدوات الحديثة لتفعيل موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

2,150$الرياضJun23-Jun-19األدوات الحديثة لضبط واكتشاف االحتيال المالي والتحريفات في البيانات المالية

2,150$دبيJun23-Jun-19األدوات الحديثة للتحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الدوحةJun23-Jun-19األدوات المالية الرئيسة والمشتقة

2,150$اإلسكندريةJun23-Jun-19 39االعتراف والقياس وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم : األدوات المالية

3,050$لندنJun23-Jun-19األساليب الحديثة في اتخاذ القرار ومعالجة مشكالت العمل المالي والمصرفي

2,450$كوااللمبورJun30-Jun-26األساليب الحديثة في اإلدارة المالية

3,050$اسطنبولJun30-Jun-26األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة

2,150$دبيJun30-Jun-26إعداد وعرض القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

2,150$الرياضJun30-Jun-26إعداد وكتابة وعرض التقارير المالية والموازنات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

2,150$دبيJun30-Jun-26برمجة الموازنة العامة للدولة

2,150$الدوحةJun30-Jun-26برنامج مستشار مالي معتمد



2,150$اإلسكندريةJun30-Jun-26تأهيل أمناء العهد المالية

3,050$لندنJun30-Jun-26تحسين أداء الباحثين في المؤسسات المالية

2,450$كوااللمبورJun30-Jun-26تحليل االستراتيجيات المالية بالحاسب اآللي

3,050$اسطنبولJun30-Jun-26تحليل البيانات المالية  

2,150$دبيJun30-Jun-26األساليب الحديثة في التحليل المالي

2,150$دبيJul7-Jul-3األساليب الحديثة في التخطيط المالي

2,150$دبيJul7-Jul-3األساليب الحديثة في التخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية

2,150$مسقطJul7-Jul-3األساليب الحديثة في التخطيط والتحليل المالي في ظل معايير المحاسبة الدولية

انJul7-Jul-3   الموازنات التخطيطية- األساليب الحديثة في إعداد التنبؤات والتخطيط المالي  2,150$عمَّ

الة 2,450$كوااللمبورJul7-Jul-3األساليب الحديثة في إعداد وتصميم نظم التقارير المالية والرقابية الفعَّ

3,850$كانبراJul7-Jul-3األساليب الحديثة في تمويل المشروعات بالمؤسسات العامة والخاصة

3,850$أوتاواJul7-Jul-3األساليب الحديثة إلعداد الموازنات التقديرية

2,150$دبيJul7-Jul-3تحليل التدفقات النقدية

2,150$دبيJul7-Jul-3تحليل التكاليف

2,150$دبيJul7-Jul-3تحليل التكاليف والموازنات التخطيطية والرقابة عليها

2,150$مسقطJul7-Jul-3تحليل القوائم المالية

انJul14-Jul-10تحليل وتقييم األداء المالي الحكومي وفقاً للمقياس المرجعي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul14-Jul-10تحليل وفحص القوائم المالية

3,850$كانبراJul14-Jul-10تحليل وفحص القوائم المالية ألغراض التحليل المالي

3,850$أوتاواJul14-Jul-10تحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية

2,150$دبيJul14-Jul-10األساليب الحديثة للتحليل المالي وإعداد الموازنات ألغراض التخطيط والرقابة

انJul14-Jul-10األساليب الحديثة للتخطيط المالي 2,150$عمَّ

الة في ترشيد التكلفة وتعظيم الربحية 2,150$دبيJul14-Jul-10األساليب الفعَّ

2,150$الدوحةJul14-Jul-10األساليب الكمية الحديثة التخاذ القرارات المالية

2,450$كوااللمبورJul14-Jul-10األساليب المتقدمة للتقييم المالي للمشروعات واتخاذ القرار

2,450$جاكرتاJul14-Jul-10األساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط وإعداد الموازنات

3,850$طوكيوJul14-Jul-10األنظمة المالية واإلدارية وبرمجة إجراءاتها

3,050$مانشسترJul14-Jul-10اإلثبات اإللكتروني القانوني في األسواق المالية

2,150$دبيJul14-Jul-10تحليل ومناقشة القوائم المالية

انJul14-Jul-10تحليل ونقد البيانات المالية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul14-Jul-10الموازنة النقدية: تخطيط التدفقات النقدية

2,150$الدوحةJul14-Jul-10تخطيط الربحية واالحتياجات الرأسمالية

2,450$كوااللمبورJul14-Jul-10تخطيط الربحية والسيولة

2,450$جاكرتاJul14-Jul-10تخطيط السيولة والربحية

3,850$طوكيوJul14-Jul-10تخطيط السيولة وإدارة النقدية

3,050$مانشسترJul14-Jul-10تخفيض التكاليف وتعظيم الربحية

الة لألقسام المالية والمحاسبية 2,150$دبيJul14-Jul-10اإلدارة الفعَّ

2,150$الدمامJul14-Jul-10اإلدارة المالية اإللكترونية والتحليل المالي

2,150$أبوظبيJul21-Jul-17اإلدارة المالية الحديثة

2,150$دبيJul21-Jul-17اإلدارة المالية المتقدمة للتنفيذيين غير الماليين

2,150$القاهرةJul21-Jul-17اإلدارة المالية في الجمعيات

2,450$كوااللمبورJul21-Jul-17 اإلدارة المالية لرجال األعمال

3,850$طوكيوJul21-Jul-17اإلدارة المالية لغير الماليين

3,050$مدريدJul21-Jul-17اإلدارة المالية لغير المتخصصين

2,150$دبيJul21-Jul-17تدعيم األداء المهني للمدير المالي

2,150$الدمامJul21-Jul-17ترشيد التكلفة وتعظيم الربحية

2,150$أبوظبيJul21-Jul-17ترشيد الطاقة

2,150$دبيJul21-Jul-17تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة

2,150$القاهرةJul21-Jul-17تطبيقات التحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورJul21-Jul-17تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المالية

3,850$طوكيوJul21-Jul-17تطبيقات في إعداد الموازنات وتحليل االنحرافات المالية آليا

3,050$مدريدJul21-Jul-17تطوير األداء المالي والمحاسبي



2,150$دبيJul21-Jul-17اإلدارة المالية للمديرين غير الماليين

2,150$الخبرJul21-Jul-17اإلدارة المالية والتحليل المالي في القطاع الحكومي

2,150$صاللةJul21-Jul-17اإلطار الشمولي في تحليل القوائم المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية

2,150$صاللةJul21-Jul-17اإلفصاح في التقارير المالية

2,150$اإلسكندريةJul21-Jul-17اإلفصاح والشفافية في القوائم المالية

3,050$اسطنبولJul21-Jul-17اإلفصاح والشفافية في القوائم المالية للمؤسسات العامة والخاصة

2,150$صاللةJul21-Jul-17اإلنذار المبكر في المجال المالي

3,050$أكسفوردJul21-Jul-17اإلنذار المبكر لألزمات المالية

2,150$دبيJul28-Jul-24تطوير األداء المالي وإعداد الخطط المالية

2,150$صاللةJul28-Jul-24تطوير المهارات اإلدارية والتفاوضية للموظفين الماليين

2,150$صاللةJul28-Jul-24منهج تطبيقي: تطوير الموازنة النقدية التقديرية كأساس لتخطيط الربحية

تطوير النظام المالي ومناهج تقييم األداء للوحدات في الحكومية وتطبيقاتها 

بالحاسب اآللي
24-Jul28-Jul2,150$صاللة

2,150$اإلسكندريةJul28-Jul-24تطوير النظم المالية طبقاً لمعايير األداء والتمّيز العالمية

3,050$اسطنبولJul28-Jul-24تطوير وتفعيل أقسام الشؤون المالية من خالل تطبيق موازنة البرامج واألداء

3,850$سيدني Jul28-Jul-24تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع الحكومي

3,050$أكسفوردJul28-Jul-24تقنيات اإلدارة المتطورة للمدير اإلداري والمالي

2,150$دبيCFA24-Jul28-Julالبرنامج التأهيلي لشهادة محلل مالي معتمد 

2,150$صاللةJul28-Jul-24البيانات المالية الموحدة

2,150$دبيJul28-Jul-24قيمها وتحليلها وكيفية استخدامها في اتخاذ القرارات: البيانات المالية

2,150$صاللةJul4-Aug-31التحليل اإلحصائي للبيانات المالية باستخدام الحاسوب

انJul4-Aug-31التحليل االستراتيجي لألداء المالي بالوحدات االقتصادية 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul4-Aug-31التحليل المالي

2,150$دبيJul4-Aug-31التحليل المالي األساسي للقوائم المالية

3,050$موسكوJul4-Aug-31التحليل المالي المتقدم

2,150$دبيJul4-Aug-31تقنيات التحليل المالي المتقدم

2,150$صاللةJul4-Aug-31كيفية قراءة القوائم المالية: تقنيات التحليل المالي المتقدم

2,150$دبيJul4-Aug-31تقنيات قياس وتقييم األداء المالي

2,150$صاللةJul4-Aug-31تقييم األداء اإلداري والمالي في المؤسسات

انJul4-Aug-31تقييم األداء المالي 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul4-Aug-31تقييم األداء المالي واإلداري للمشروعات

2,150$دبيAug11-Aug-7تقييم األداء المالي واإلداري للمشروعات الصناعية

3,050$موسكوAug11-Aug-7تقييم األداء المالي والمحاسبي

2,150$صاللةAug11-Aug-7دراسات تطبيقية- التحليل المالي المتقدم 

2,150$صاللةAug11-Aug-7التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسوب

2,150$دبيExcel 7-Aug11-Augالتحليل المالي المتقدم باستخدام برنامج 

2,150$صاللةSPSS7-Aug11-Augالتحليل المالي باستخدام 

2,450$كوااللمبورAug11-Aug-7التحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي

3,050$اسطنبولAug11-Aug-7التحليل المالي باستخدام مايكروسوفت اكسل

2,450$كوااللمبورAug11-Aug-7التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية ألغراض تقويم األداء المالي

3,050$ روماAug11-Aug-7التحليل المالي ألغراض ترشيد القرارات

2,150$دبيAug11-Aug-7تقييم المشاريع واإلدارة المالية

2,150$صاللةAug18-Aug-14تقييم كفاءة األداء اإلداري والمالي في المؤسسات

2,150$دبيAug18-Aug-14تقييم وتخطيط األداء المالي والرقابة المالية للمؤسسات

2,150$صاللةAug18-Aug-14تقييم وقياس األداء المالي للمؤسسات

2,450$كوااللمبورAug18-Aug-14تكنولوجيا اإلدارات المالية اإللكترونية

3,050$اسطنبولAug18-Aug-14متقدم-تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية 

2,450$كوااللمبورAug18-Aug-14تمويل الشركات

3,050$ روماAug18-Aug-14تمويل العقود

2,150$دبيAug18-Aug-14مدخل األبعاد االستراتيجية: التحليل المالي لغير الماليين

رةAug18-Aug-14التحليل المالي للحسابات الحكومية وإعداد التقارير 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$صاللةAug18-Aug-14التحليل المالي للقوائم المالية



2,150$الكويتAug18-Aug-14التحليل المالي للمشروعات

2,150$القاهرةSep15-Sep-11التحليل المالي للمشروعات في ظل معايير الجودة الشاملة

2,150$دبيSep15-Sep-11التحليل المالي واستخداماته في عملية اتخاذ القرارات

3,050$سنغافورةSep15-Sep-11التحليل المالي واإلحصائي

3,850$تورنتوSep15-Sep-11التحليل المالي واإلحصائي في خدمة اإلدارة

2,150$صاللةSep15-Sep-11تنظيم وإدارة الميزانية العامة بالواليات المتحدة األمريكية

رةSep15-Sep-11تنظيم وتطوير أساليب معالجة القروض ومهارات التسويات المالية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$صاللةSep15-Sep-11تنمية المصادر المالية

2,150$صاللةSep15-Sep-11تنمية المهارات المالية لغير الماليين

2,150$القاهرةSep15-Sep-11تنمية المهارات المالية للمديرين

2,150$دبيSep15-Sep-11تنمية المهارات المالية للمديرين غير الماليين

3,050$سنغافورةSep15-Sep-11تنمية الموارد المالية في لجان التنمية

3,850$تورنتوSep22-Sep-18تنمية مهارات التحليل والترجمة الرقمية وأساليب عرض التقارير المالية

2,150$دبيSPSS 18-Sep22-Sepالتحليل المالي واإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 

رةSep22-Sep-18التحليل المالي والتدقيق الداخلي باستخدام الحسب اآللي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةSep22-Sep-18التحليل المالي والمحاسبة المالية المتقدمة

2,150$دبيSep22-Sep-18التحليل المالي والمحاسبي لغير المحاسبين

2,150$اإلسكندريةSep22-Sep-18التحليل المالي وأهميته في المراجعة وتقييم األداء على مستوى الوحدة االقتصادية

2,450$كوااللمبورSep22-Sep-18التحليل المالي وإعداد الموازنات

3,850$طوكيوSep22-Sep-18التحليل المالي وإعداد الموازنات التخطيطية

3,050$باريسSep22-Sep-18التحليل المالي وتحليل المخاطر للمدققين

2,150$دبيSep22-Sep-18تنمية مهارات التنبؤ والتخطيط المالي باستخدام الحاسب اآللي

رةSep22-Sep-18 تنمية مهارات العاملين في مكاتب الوساطة المالية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةSep29-Sep-25تنمية مهارات قراءة وتحليل البيانات المالية

2,150$دبيSep29-Sep-25تنمية مهارات وإعداد واستخدام الموازنات التخطيطية

2,150$اإلسكندريةSep29-Sep-25تنمية مهارات وإعداد واستخدام الموازنات التقديرية

2,450$كوااللمبورSep29-Sep-25توازن الهياكل المالية في القطاع الحكومي

3,850$طوكيوSep29-Sep-25توفير المعلومات من خالل كشوف الحسابات لخدمة اإلدارة والتخطيط الماليين

3,050$باريسSep29-Sep-25خطابات االعتمادات الضامنة

2,150$دبيSep29-Sep-25التحليل المالي وتفسير البيانات المالية

2,150$أبهاSep29-Sep-25التحليل المالي ودراسات الجدوى االقتصادية

2,150$دبيSep29-Sep-25التحليل المالي وقوائم التدفقات النقدية

2,150$الكويتSep29-Sep-25التحليل المحاسبي والمالي في خدمة اإلدارة

انSep29-Sep-25التحليل والتخطيط المالي 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct6-Oct-2التحليل والتخطيط لحركة التدفقات النقدية وإدارة األموال

2,450$كوااللمبورOct6-Oct-2التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء

3,850$ نيويوركOct6-Oct-2 التخطيط المالي االستراتيجي

2,150$دبيOct6-Oct-2خطوات بناء النظام المالي وأسس تطويره

2,150$أبهاOct6-Oct-2سياسات توزيع األرباح

2,150$دبيOct6-Oct-2سياسات ومعايير إجراءات إعداد الموازنات

2,150$الكويتOct6-Oct-2طرق إعداد الموازنات

انOct6-Oct-2طرق عرض القوائم المالية ومتطلبات المعايير الدولية 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct6-Oct-2المحاسبة المتقدمة وإعداد الموازنات: تخطيط وتحليل القوائم المالية

2,450$كوااللمبورOct6-Oct-2عرض القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية

3,850$ نيويوركOct6-Oct-2 الموازنة بين مخاطر النمو وجاذبية األرباح: علم نمو الشركات

2,150$دبيOct13-Oct-9التخطيط المالي باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيOct13-Oct-9التخطيط المالي واالستدامة المالية

2,150$دبيOct13-Oct-9التخطيط المالي واالستدامة المالية للمشروعات االقتصادية والخدمية

2,150$الدوحةOct13-Oct-9التخطيط المالي وإعداد القوائم المالية المتوقعة

2,450$كوااللمبورOct13-Oct-9التخطيط المالي وإعداد الموازنات

2,450$أغاديرOct13-Oct-9التخطيط المالي وإعداد الموازنات االقتصادية



2,450$كوااللمبورOct13-Oct-9التخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية

3,050$ ميالنوOct13-Oct-9التخطيط المالي وإعداد الموازنات التقديرية

2,150$دبيOct13-Oct-9عمليات تنفيذ الموازنة ورقابتها

عولمة التقرير المالي إلكتروني والمعايير الدولية للمحاسبة في ظل الشراكة مع 

االتحاد االوروبي
9-Oct13-Oct2,150$دبي

2,150$دبيOct13-Oct-9فحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية

2,150$الدوحةOct20-Oct-16فحص وتحليل القوائم المالية

2,450$كوااللمبورOct20-Oct-16فن التخطيط والتحليل المالي وإعداد والموازنات باستخدام الحاسب اآللي

2,450$أغاديرOct20-Oct-16قراءة وتحليل القوائم المالية للقيادات اإلدارية

2,450$كوااللمبورOct20-Oct-16قراءة وتحليل القوائم المالية والميزانيات لغير الماليين

3,050$ ميالنوOct20-Oct-16قراءة وتحليل القوائم المالية والميزانيات للمديرين غير الماليين

2,150$دبيOct20-Oct-16التخطيط المالي وإعداد الموازنات في الوحدات الحكومية

2,150$الخبرOct20-Oct-16التخطيط المالي ودورة في الرقابة وتقييم األداء

2,150$أبوظبيOct20-Oct-16 التخطيط والتحليل والتقييم المالي المتقدم والمحاسبة المالية وإعداد الموازنات

2,150$صاللةOct20-Oct-16التخطيط والتنبؤ في إعداد الموازنات وتقليل التكاليف والرقابة عليها

2,150$القاهرةOct20-Oct-16متقدم- التخطيط والتنبؤ والتحليل المالي 

3,050$اسطنبولOct20-Oct-16التخطيط والرقابة المالية

2,450$كوااللمبورOct27-Oct-23التخطيط والرقابة المالية باستخدام نظم المعلومات المحاسبية

3,050$باريسOct27-Oct-23التدفقات المالية الدولية

2,150$دبيOct27-Oct-23قراءة وتحليل القوائم المالية وكتابة التقارير

2,150$الخبرOct27-Oct-23قراءة وتفسير وتحليل القوائم المالية لإلدارة العليا

2,150$أبوظبيOct27-Oct-23نماذج تحليلية وحاالت عملية: قوائم التدفقات النقدية

2,150$صاللةOct27-Oct-23قياس األداء المالي للشركات

2,150$القاهرةOct27-Oct-23قياس النتائج المالية لبرنامج الجودة في منظمتك

3,050$اسطنبولOct27-Oct-23قياس فاعلية األداء المالي المحاسبي

2,450$كوااللمبورOct27-Oct-23كتابة مقترحات التمويل

3,050$باريسOct27-Oct-23كيف تحلل وتفسر ميزانية منظمتك

2,150$دبيOct27-Oct-23التدفقات النقدية وتقييم العرض المالي

2,150$الرياضOct3-Nov-30 التدقيق المالي

2,150$دبيOct3-Nov-30التدقيق المالي المبني على المخاطر

2,150$صاللةOct3-Nov-30التدقيق المالي باستخدام الحاسوب

2,150$اإلسكندريةOct3-Nov-30التشريعات الخاصة باألجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية

2,450$كوااللمبورOct3-Nov-30التطبيقات الحديثة في التخطيط والمتابعة وتقييم األداء المالي

2,450$كوااللمبورORACLE - 9i30-Oct3-Nov تحت نظام PL/SQLالتطبيقات المالية لبرمجة 

3,050$اسطنبولOracle Discoverer30-Oct3-Novالتطبيقات المالية لمستكشف اوراكل 

2,150$دبيOct3-Nov-30كيف تدير األزمات المالية؟

2,150$الرياضOct3-Nov-30مخاطر التمويل

2,150$دبيOct3-Nov-30مراجعة أهداف اإلدارة المالية

2,150$صاللةOct3-Nov-30مستجدات تخطيط الربحية والسيولة

الة 2,150$اإلسكندريةNov10-Nov-6مستلزمات اإلدارة المالية الفعَّ

2,450$كوااللمبورNov10-Nov-6مشاكل سياسة وإدارة الموازنة في الدول النامية

2,450$كوااللمبورNov10-Nov-6معايير اتخاذ القرارات المالية للمدراء

3,050$اسطنبولNov10-Nov-6معايير االبالغ المالي الدولية التفسير والتطبيقات

2,150$دبيNov10-Nov-6التطبيقات المالية واإلدارية لبرنامج اكسل

2,150$دبيNov10-Nov-6اإلصالح المالي: التعديالت الضرورية للسياسة المالية في القطاع الحكومي

2,150$دبيNov10-Nov-6التعرف على طرق ومهارات البحث عن تمويل

2,150$صاللةNov10-Nov-6االتجاهات الحديثة في اإلعداد والصياغة: التقارير المالية

انNov10-Nov-6التقرير عن السيولة واليسر المالي 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov10-Nov-6التقنيات الحديثة في الرقابة المالية واإلدارية

3,050$سنغافورةNov10-Nov-6التقنيات الحديثة لتحليل القوائم المالية

3,050$باريسNov17-Nov-13متقدم- التقنيات الحديثة لتحليل القوائم المالية 

2,150$دبيNov17-Nov-13منهجية تحليل البيانات وإعداد قواعد البيانات



2,150$دبيNov17-Nov-13مهارات التحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيNov17-Nov-13مهارات التحليل المالي وإعداد التقارير المالية

2,150$صاللةNov17-Nov-13مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات

انNov17-Nov-13مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات التخطيطية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov17-Nov-13مستوى متقدم: مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات التخطيطية

3,050$سنغافورةNov17-Nov-13مهارات التحليل والتخطيط المالي وإعداد التقارير المالية باستخدام الحاسب اآللي

3,050$باريسNov17-Nov-13مهارات التخطيط المالي والرقابة المالية

2,150$دبيNov17-Nov-13 التقنيات الحديثة للتحليل المالي وقوائم التدفقات النقدية

2,150$أبهاNov17-Nov-13التقييم المالي واإلداري االستراتيجي

2,150$دبيNov24-Nov-20التكاليف والموازنات لغير الماليين

2,150$دبيNov24-Nov-20مهارات التخطيط المالي والميزانيات التقديرية

2,150$أبهاNov24-Nov-20مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنات

2,150$دبيNov24-Nov-20مهارات التخطيط والرقابة المالية وتقييم األداء

2,150$صاللةNov24-Nov-20مهارات التمويل الداخلي والخارجي

2,450$كوااللمبورNov24-Nov-20مهارات الحاسب اآللي في الشؤون المالية

2,450$كوااللمبورNov24-Nov-20مهارات إدارة رأس المال العامل

2,450$كوااللمبورNov24-Nov-20مهارات إعداد الخطط السنوية

3,050$جنيفNov24-Nov-20مهارات إعداد الخطط المالية والمستقبلية وقياس األداء المالي

2,150$دبيNov24-Nov-20مهارات إعداد الموازنات التخطيطية

2,150$الطائفNov24-Nov-20مهارات إعداد الموازنات التخطيطية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيNov1-Dec-27مهارات إعداد الموازنات التخطيطية باستخدام تقنية نظم المعلومات

2,150$صاللةNov1-Dec-27 مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية

2,150$القاهرةNov1-Dec-27مهارات إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم األداء

2,450$أغاديرNov1-Dec-27مهارات إعداد تقارير األداء الدورية المالية واإلدارية

2,450$كوااللمبورNov1-Dec-27مهارات إعداد وتفسير وقراءة الميزانيات

3,050$لندنNov1-Dec-27مهارات إعداد وعرض التقارير المالية

2,150$دبيNov1-Dec-27مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في القطاع الحكومي

رةNov1-Dec-27مهارات تحليل القوائم المالية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov1-Dec-27مهارات تصميم وإعداد السياسات المالية

2,150$دبيNov1-Dec-27مهارات تصميم وصياغة وعرض التقارير المالية الحديثة باستخدام الحاسوب

2,150$القاهرةNov1-Dec-27مهارات قراءة وتحليل الميزانيات

2,150$دبيDec8-Dec-4مهارات كتابة التقارير المالية والرقمية

2,150$دبيDec8-Dec-4موازنة البرامج واألداء كأساس للرقابة المالية وتطوير األداء

2,150$دبيDec8-Dec-4موازنة البرامج وتطوير الرقابة المالية

2,150$دبيDec8-Dec-4إعداد موازنة البرامج في ظل موازنة البنود: موازنة الظل

رةDec8-Dec-4ميزانية البرامج واألداء 2,150$المدينة المنوَّ

انDec8-Dec-4ميزانية النقد األجنبي 2,150$عمَّ

انDec8-Dec-4نظم التقارير المالية في الوزارات العربية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةDec8-Dec-4نظم إدارة وتقييم األصول للمنظمات الحكومية والصناعية والخدمية

انDec8-Dec-4وضع آليات التخطيط والمتابعة واالنضباط المالي 2,150$عمَّ

انDec8-Dec-4االتجاهات الحديثة في تحليل وإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية 2,150$عمَّ

انDec8-Dec-4األساليب الحديثة لتقويم األصول وإعادة الهيكل التمويلي 2,150$عمَّ

2,150$دبيDec15-Dec-11التفتيش والمتابعة في الفحص والتدقيق للعمليات المالية

2,150$مكة المكرمةDec15-Dec-11استراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط

2,150$دبيDec15-Dec-11تحليل وتقييم مصادر التمويل

2,150$دبيDec15-Dec-11تطوير األداء المالي وإعداد الخطط المالية

تفعيل وتطوير أقسام الشئون المالية في ظل التخطيط المالي الحديث وإعداد 

الموازنات
11-Dec15-Decان 2,150$عمَّ

3,750$دبيDec22-Dec-11استخدام مهارات التحليل المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسات

5,000$لندنDec22-Dec-11التحليل المالي المتقدم وإعداد الموازنات التخطيطية

2,150$دبيDec15-Dec-11أهمية التخطيط ووضع البرامج في إعداد الميزانية العامة



تفعيل وتطوير أقسام الشؤون المالية في ظل التخطيط المالي الحديث وإعداد 

الموازنات
11-Dec15-Dec2,150$دبي

2,150$دبيDec15-Dec-11مهارات التخطيط وإعداد الخطط المالية للوحدات الحكومية

2,150$عّمانDec15-Dec-11استراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية

2,150$دبيDec22-Dec-18التحليل المالي للمدققين

2,150$الكويتDec22-Dec-18أخر المستجدات: إعداد التقارير المالية الدولية وفق المعايير الدولية

2,150$دبيDec22-Dec-18تكنولوجيا اإلدارة المالية اإللكترونية والتخطيط المالي االستراتيجي

2,150$الخبرDec22-Dec-18مهارات قياس األداء المالي وإعداد الخطط المالية المستقبلية

4,250$كوااللمبورDec29-Dec-18االتجاهات الحديثة في إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

2,150$دبيDec22-Dec-18التحليل المالي والبعد االستراتيجي للتقييم المتوازن ألداء المؤسسة

2,150$دبيDec22-Dec-18إعداد التقارير والعروض المالية وإعداد الموازنات التخطيطية

2,150$مسقطDec22-Dec-18تنمية المهارات المالية للمدراء غير الماليين

2,150$اإلسكندريةDec22-Dec-18االتجاهات الحديثة في تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية

2,150$مكة المكرمةDec22-Dec-18التخطيط المالي باستخدام الحاسب اإللكتروني

2,150$دبيDec22-Dec-18إعداد الموازنات الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الخبرDec29-Dec-25تنمية مهارات القائمين على إعداد الموازنات في الدوائر الحكومية

2,150$القاهرةDec29-Dec-25االتجاهات الحديثة في تدقيق وضبط مخاطر االحتيال المالي بالحاسب اآللي

2,150$الرياضDec29-Dec-25التخطيط والتنبؤ المالي في إعداد الموازنات وخفض التكاليف والرقابة عليها

2,150$عّمانDec29-Dec-25إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم األداء

2,150$مسقطDec29-Dec-25تنمية مهارات مديري الشؤون المالية

2,150$دبيDec29-Dec-25االتجاهات الحديثة للتحليل المالي وتقييم أداء المنظمات

2,150$أبوظبيDec29-Dec-25التدقيق المالي اإللكتروني

إعداد موازنات البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية في القطاعين 

الحكومي والخاص
25-Dec29-Dec2,450$كوااللمبور

2,150$أبوظبيDec29-Dec-25تنمية مهارات مسؤولي الشؤون المالية

4,200$سنغافورةDec5-Jan-25غسل األموال ـ أساليب وطرق المكافحة: األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة

التقرير المالي إلكتروني والمعايير الدولية للمحاسبة في ظل الشراكة مع االتحاد 

االوروبي
25-Dec29-Dec2,150$دبي

2,150$عّمانDec29-Dec-25بناء القدرات المالية للمدراء التنفيذيين والمدراء اإلداريين

2,150$دبيDec29-Dec-25فن استقطاب الموارد المالية من المؤسسات الدولية المانحة

2,150$المدينة المنورةDec29-Dec-25األساليب الحديثة لتطوير كفاءة المحاسبين إلعداد الموازنات والخطط المالية

2,150$الكويتDec29-Dec-25التقنيات الحديثة إلعداد وكتابة التقارير المالية

2,150$الدوحةDec29-Dec-25ترشيد اإلنفاق الحكومي والشفافية في إعداد الموازنات

3,050$اسطنبولDec29-Dec-25قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية

موازنة البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية في القطاعين الحكومي 

والخاص
25-Dec29-Dec2,150$مسقط

2,150$دبيDec29-Dec-25اإلدارة المالية الحكومية اإللكترونية

2,150$أبوظبيDec29-Dec-25التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25مؤسسات النقد واستراتيجيات إدارة المخاطر المالية

2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25اإلدارة المالية المتقدمة لغير الماليين

2,150$الطائفDec29-Dec-25المهارات المالية للمدراء غير الماليين

3,050$لندنDec29-Dec-25معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ومقارنتها مع المعايير األمريكية والبريطانية

3,750$دبيDec5-Jan-25التحليل المالي المتقدم للمدراء الماليين

2,150$عّمانDec29-Dec-25آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ومكافحة أعمال الرشوة والفساد

2,150$دبيDec29-Dec-25تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع الحكومي

2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي

االستيراد والتصدير8



بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan16-Jan-12االتجاهات المعاصرة في االستيراد والتجارة الدولية

القرارات واالستراتيجيات التصديرية في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الدولية
26-Jan30-Janان 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9أدوات وأساليب زيادة القدرة على التصدير

2,150$مسقطFeb27-Feb-23تنمية مهارات إعداد وكتابة المراسالت في مجال االستيراد والتصدير والشحن

3,850$سيدني Mar13-Mar-9تبسيط إجراءات االستيراد والتصدير

3,850$مونتلايرMar27-Mar-23االتجاهات المعاصرة في االستيراد والتجارة الدولية

القرارات واالستراتيجيات التصديرية في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الدولية
6-Apr10-Apr2,150$دبي

رةApr17-Apr-13أدوات وأساليب زيادة القدرة على التصدير 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20تنمية مهارات إعداد وكتابة المراسالت في مجال االستيراد والتصدير والشحن

2,150$الكويتApr1-May-27اشتراطات تصدير السلع الغذائية

2,450$مانيالMay8-May-4االتفاقات الثنائية وإدارة المخاطر التصديرية

3,050$اسطنبولMay15-May-11االتفاقيات الثنائية وإدارة مخاطر التصدير

األشكال الرئيسة لتنظيم قطاع التصدير المطبقة في دول العالم ذات األنظمة 

االقتصادية المختلفة
18-May22-May2,450$بكين

3,050$مدريدMay29-May-25البرنامج التطبيقي للتسويق الدولي وزيادة القدرة على التصدير

2,150$دبيJun5-Jun-1القوانين واألنظمة لدائرة التموين واالستيراد والتصدير

رةJun12-Jun-8إجراءات الشراء الخارجي ووسائل الدفع في التجارة الخارجية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15إدارة التصدير

2,150$الدوحةJun26-Jun-22استراتيجية التصدير واالستيراد

2,150$صاللةJun3-Jul-29إعداد وتنمية البرامج التصديرية المتكاملة

2,450$الدار البيضاءJul10-Jul-6تفعيل وتنمية الصادرات الصناعية

2,450$جاكرتاJul17-Jul-13تنمية الصادرات واتفاقيات التجارة الحرة

3,050$كوبنهاجنJul24-Jul-20طرق وآليات إعداد وتنمية البرامج التصديرية المتكاملة

2,150$صاللةJul31-Jul-27طرق وأساليب إعداد بحوث التسويق بغرض التصدير

2,150$صاللةSep25-Sep-21فعاليات التصدير وطرق تمويل التجارة الخارجية وضمان المخاطر

2,150$أبوظبيManifest5-Oct9-Oct (المانفستو)قائمة الشحن 

2,150$الكويتOct23-Oct-19الئحة األعراف الدولية اإللكترونية وقواعد فحص مستندات الشحن

انOct30-Oct-26معايير فحص مستندات الشحن المتداولة في نطاق االعتمادات المستندية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9مقومات تنمية وتشجيع الصادرات

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مهارات التسويق للتصدير

2,150$الخبرNov4-Dec-30االتجاهات المعاصرة في االستيراد والتجارة الدولية

القرارات واالستراتيجيات التصديرية في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الدولية
7-Dec11-Dec2,150$دبي

2,150$دبيDec18-Dec-14أدوات وأساليب زيادة القدرة على التصدير

2,150$القاهرةDec25-Dec-21تنمية مهارات إعداد وكتابة المراسالت في مجال االستيراد والتصدير والشحن

9

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan16-Jan-12إدارة عمليات اإلنتاج من منظور الجودة الكلية

انJan30-Jan-26استراتيجيات قياس األداء والمؤشرات وتحسين اإلنتاجية 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9نظام اإلنتاج اآللي: اإلدارة الصناعية اليابانية

2,150$مسقطFeb27-Feb-23اإلنتاج ومراقبة الجودة بين التطوير واالبتكار

2,450$شرم الشيخMar13-Mar-9اإلنتاجية والتحسين المستمر

3,050$لندنMar27-Mar-23اإلنتاجية وتبسيط اإلجراءات

3,850$سيدني Apr10-Apr-6اإلنتاجية وتخطيط اإلنتاج

3,850$مونتلايرApr24-Apr-20اإلنتاجية وطرق قياسها

2,150$دبيMay8-May-4إدارة اإلنتاج الصناعي

اإلنتاج



رةMay22-May-18إدارة اإلنتاج في المؤسسات العامة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1إدارة اإلنتاج والصيانة بمساعدة الحاسوب

2,150$الكويتJun12-Jun-8إدارة اإلنتاج والعمليات

2,450$مانيالJun26-Jun-22إدارة وتخطيط اإلنتاج

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29إدارة وتطوير اإلنتاجية

2,450$بكينJul10-Jul-6إدارة وتطوير المنتجات والخدمات

2,150$صاللةJul17-Jul-13إعداد ومتابعة تقارير اإلنتاج

2,150$صاللةJul24-Jul-20تحسين اإلنتاجية

2,150$صاللةSep25-Sep-21تخطيط وضبط اإلنتاج

2,150$دبيOct9-Oct-5تخطيط ومتابعة اإلنتاج في ضوء المعايير والمتغيرات العالمية

2,150$الدوحةOct23-Oct-19تخطيط ومراقبة اإلنتاج

2,450$شرم الشيخNov6-Nov-2تخطيط ومراقبة جودة اإلنتاج من خالل منظور المعايير والمتغيرات العالمية

2,450$الدار البيضاءNov20-Nov-16حساب الكميات بالطرق الحديثة

2,450$جاكرتاNov4-Dec-30مراقبة جودة اإلنتاج باستخدام األساليب الكمية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7إدارة عمليات اإلنتاج من منظور الجودة الكلية

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14استراتيجيات قياس األداء والمؤشرات وتحسين اإلنتاجية

2,150$دبيDec25-Dec-21نظام اإلنتاج اآللي: اإلدارة الصناعية اليابانية

2,150$دبيDec25-Dec-21اإلنتاج ومراقبة الجودة بين التطوير واالبتكار

2,150$الدوحةDec25-Dec-21اإلنتاجية والتحسين المستمر

10

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات المعاصرة في الوسائل اإلعالمية

انJan9-Jan-5اإلبداع في العمل اإلعالمي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلدارة والتخطيط في المؤسسات اإلعالمية

2,150$مسقطJan9-Jan-5اإلعالم اإللكتروني والصحافة اإللكترونية

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5البرنامج التأهيلي لإلعالميين والصحفيين

3,050$لندنJan9-Jan-5التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية

3,850$سيدني Jan9-Jan-5التعامل مع وسائل اإلعالم

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5التوثيق اإلعالمي ونظم المعلومات

األسس النظرية الجوانب المنهجية النماذج التطبيقية : الرأي العام وطرق قياسه

والتدريبات العملية
5-Jan9-Jan2,150$دبي

رةJan16-Jan-12القواعد الذهبية في العمل اإلعالمي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12 المدير الناجح في بيئة العمل اإلعالمي

ال وكتابة التقارير الصحفية 2,150$الكويتJan16-Jan-12المناهج المتقدمة في أسس اإلعالم الفعَّ

2,450$مانيالJan16-Jan-12المنهج الحديث في التعامل مع األجهزة اإلعالمية

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12المهارات اإلعالمية المؤثرة للقيادات والمدراء

2,450$بكينJan16-Jan-12المهارات اإلعالمية واالتصالية المتقدمة للناطقين الرسمين المتحدثين واإلعالميين

3,050$مدريدJan16-Jan-12المهارات المتقدمة في التوثيق اإلعالمي ونظم المعلومات

2,150$دبيJan16-Jan-12إعداد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وتقديمها

رةJan16-Jan-12إعداد النشرات اإلخبارية في الراديو والتلفزيون 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية الموجهة لألطفال

2,150$الدوحةJan23-Jan-19إعداد وتنظيم المؤتمرات الصحفية وبرامج الزيارات الميدانية للوفود اإلعالمية

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19تجارب اإلعالم المرئي والمسموع في أوروبا

2,450$الدار البيضاءJan23-Jan-19تجارب عالمية في اإلعالم المرئي والمسموع

2,450$جاكرتاJan23-Jan-19والقطاعات اإلعالمية تخطيط وإدارة اإلدارات واألقسام

3,050$كوبنهاجنJan23-Jan-19تقنيات احتراف إعداد وإخراج البرامج الثقافية والوثائقية

2,150$دبيJan23-Jan-19الجديد في إنتاج برامج الراديو والتلفزيون: تكنولوجيا االتصال

2,150$الرياضJan23-Jan-19تنمية مهارات وممارسات التحرير الصحفي واإلعالم المتمّيز

2,150$أبوظبيJan23-Jan-19الصحافة واإلذاعة والتلفزيون ووكاالت األنباء: خصائص الوسائل اإلعالمية

اإلعالم



2,150$الكويتJan30-Jan-26دور األسرة في التفاعل الواعي مع وسائل اإلعالم

دور المعدين والمخرجين في التعامل مع البرامج التلفزيونية في ظل العولمة 

وتكنولوجيا المعلومات
26-Jan30-Janان 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26 صفات ومهارات الناطق اإلعالمي

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26 فن التعامل مع وسائل اإلعالم وكيفية اإلدالء بالتصريح

3,050$ستوكهولمJan30-Jan-26فن المقابالت اإلعالمية والصحفية والحوار المباشر

2,150$دبيJan30-Jan-26 فنون وممارسات التحرير الصحفي واإلعالم المتمّيز

ال 2,150$دبيJan30-Jan-26مهارات العرض والتقديم اإللكتروني والتأثير اإلعالمي الفعَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26الفنون والمهارات: هندسة وإدارة المؤسسات اإلعالمية واإلعالنية

2,150$مسقطJan30-Jan-26وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة في العالم المعاصر

2,150$القاهرةFeb6-Feb-2الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم: وظائف االتصال الجماهيري

2,150$ممبايFeb6-Feb-2االتجاهات المعاصرة في الوسائل اإلعالمية

3,050$فرانكفورتFeb6-Feb-2اإلبداع في العمل اإلعالمي

2,150$دبيFeb6-Feb-2اإلدارة والتخطيط في المؤسسات اإلعالمية

2,150$الدمامFeb6-Feb-2اإلعالم اإللكتروني والصحافة اإللكترونية

2,150$الشارقةFeb6-Feb-2البرنامج التأهيلي لإلعالميين والصحفيين

2,150$الكويتFeb6-Feb-2التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية

2,150$اإلسكندريةFeb6-Feb-2التعامل مع وسائل اإلعالم

3,050$اسطنبولFeb6-Feb-2التوثيق اإلعالمي ونظم المعلومات

األسس النظرية الجوانب المنهجية النماذج التطبيقية : الرأي العام وطرق قياسه

والتدريبات العملية
9-Feb13-Feb2,450$مانيال

3,050$برشلونةFeb13-Feb-9القواعد الذهبية في العمل اإلعالمي

2,150$دبيFeb13-Feb-9 المدير الناجح في بيئة العمل اإلعالمي

ال وكتابة التقارير الصحفية 2,150$الرياضFeb13-Feb-9المناهج المتقدمة في أسس اإلعالم الفعَّ

2,150$أبوظبيFeb13-Feb-9المنهج الحديث في التعامل مع األجهزة اإلعالمية

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9المهارات اإلعالمية المؤثرة للقيادات والمدراء

انFeb13-Feb-9المهارات اإلعالمية واالتصالية المتقدمة للناطقين الرسمين المتحدثين واإلعالميين 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb13-Feb-9المهارات المتقدمة في التوثيق اإلعالمي ونظم المعلومات

3,850$طوكيوFeb13-Feb-9إعداد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وتقديمها

3,050$اكسفوردFeb20-Feb-16إعداد النشرات اإلخبارية في الراديو والتلفزيون

2,150$دبيFeb20-Feb-16إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية الموجهة لألطفال

انFeb20-Feb-16إعداد وتنظيم المؤتمرات الصحفية وبرامج الزيارات الميدانية للوفود اإلعالمية 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb20-Feb-16تجارب اإلعالم المرئي والمسموع في أوروبا

2,150$الكويتFeb20-Feb-16تجارب عالمية في اإلعالم المرئي والمسموع

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16والقطاعات اإلعالمية تخطيط وإدارة اإلدارات واألقسام

3,050$لندنFeb20-Feb-16تقنيات احتراف إعداد وإخراج البرامج الثقافية والوثائقية

2,150$طهرانFeb20-Feb-16الجديد في إنتاج برامج الراديو والتلفزيون: تكنولوجيا االتصال

3,050$براغFeb20-Feb-16تنمية مهارات وممارسات التحرير الصحفي واإلعالم المتمّيز

2,150$دبيFeb27-Feb-23الصحافة واإلذاعة والتلفزيون ووكاالت األنباء: خصائص الوسائل اإلعالمية

رةFeb27-Feb-23دور األسرة في التفاعل الواعي مع وسائل اإلعالم 2,150$المدينة المنوَّ

دور المعدين والمخرجين في التعامل مع البرامج التلفزيونية في ظل العولمة 

وتكنولوجيا المعلومات
23-Feb27-Feb2,150$دبي

2,150$مسقطFeb27-Feb-23 صفات ومهارات الناطق اإلعالمي

2,150$القاهرةFeb27-Feb-23 فن التعامل مع وسائل اإلعالم وكيفية اإلدالء بالتصريح

2,150$دبيFeb27-Feb-23فن المقابالت اإلعالمية والصحفية والحوار المباشر

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23 فنون وممارسات التحرير الصحفي واإلعالم المتمّيز

ال 3,050$كامبريدجFeb27-Feb-23مهارات العرض والتقديم اإللكتروني والتأثير اإلعالمي الفعَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23الفنون والمهارات: هندسة وإدارة المؤسسات اإلعالمية واإلعالنية

2,150$الخبرMar6-Mar-2وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة في العالم المعاصر

2,150$دبيMar6-Mar-2الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم: وظائف االتصال الجماهيري

2,150$الدوحةMar6-Mar-2استخدام الحاسب اآللي في التصوير التليفزيوني



استخدام الحاسب اآللي ألجهزة الصوت والمونتاج اإلعالمي لمحطات التلفزيون 

واإلذاعة
2-Mar6-Mar2,150$اإلسكندرية

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2استخدامات الحاسب اآللي في الدعاية واإلعالن

3,050$سنغافورةMar6-Mar-2اقتصاديات اإلعالم

3,850$تورنتوMar6-Mar-2اقتصاديات اإلعالم في المؤسسة الصحفية

2,150$دبيMar6-Mar-2االبتكار اإلعالني

2,150$الرياضMar6-Mar-2االتجاهات الحديثة في علم االجتماع اإلعالمي

2,150$دبيMar13-Mar-9االتجاهات الحديثة في كيفية إصدار المطبوعات

2,150$دبيMar13-Mar-9االتجاهات الحديثة في مجال اإلعالن

انMar13-Mar-9االتجاهات الحديثة لزيادة فاعلية اإلعالن 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar13-Mar-9األحبار والتقارير اإلخبارية للتلفزيون

ال 2,150$نيودلهيMar13-Mar-9األداء اإلعالمي الفعَّ

3,050$أوسلوMar13-Mar-9األرشفة اإللكترونية اإلعالمية

2,150$دبيMar13-Mar-9األساليب التكنولوجية الحديثة في اإلخراج والمونتاج التلفزيوني واإلذاعي

2,150$جدةMar13-Mar-9األساليب الحديثة لتخطيط وتنظيم الحمالت اإلعالمية

2,150$أبوظبيMar13-Mar-9األساليب المتطورة في الهندسة الصوتية للعاملين في التليفزيون واإلذاعة

2,150$الكويتMar20-Mar-16األساليب واالتجاهات الحديثة في مجال اإلعالم المؤثر

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالم

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16األنظمة اإلذاعية في العالم العربي

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16اإلخراج التلفزيوني

3,050$فيّناMar20-Mar-16اإلخراج التليفزيوني واإلذاعي

2,150$دبيMar20-Mar-16اإلخراج السينمائي

2,150$الرياضMar20-Mar-16اإلخراج المسرحي

2,150$دبيMar20-Mar-16اإلخراج والتصميم

2,150$الدوحةMar20-Mar-16اإلخراج والتصوير والمونتاج السينمائي لألفالم الوثائقية واإلخبارية والتعليمية

2,150$القاهرةMar27-Mar-23اإلدارة اإلعالمية لألزمات

3,050$لندنMar27-Mar-23اإلدارة والتخطيط في اإلذاعة والتلفزيون

3,850$طوكيوMar27-Mar-23اإلذاعات المحلية الفكرة والتطبيق

3,050$فرانكفورتMar27-Mar-23اإلذاعات الموجهة

2,150$دبيMar27-Mar-23اإلعداد المتكامل للمذيع النجم

رةMar27-Mar-23اإلعداد والكتابة للتليفزيون والراديو 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar27-Mar-23اإلعالم االنتخابي

2,150$الكويتMar27-Mar-23اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23اإلعالم اإللكتروني

3,050$لندنMar3-Apr-30اإلعالم التربوي

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30اإلعالم الخليجي والدولي

3,050$أمستردامMar3-Apr-30اإلعالم الدولي

2,150$دبيMar3-Apr-30دراسة لشبكات التلفزيون: اإلعالم الدولي عبر األقمار الصناعية

2,150$مكة المكرمةMar3-Apr-30اإلعالم الدولي وتكنولوجيا االتصال

2,150$الشارقةMar3-Apr-30اإلعالم العربي واإلنترنت

2,150$الدوحةMar3-Apr-30اإلعالم المرئي الموجه للطفل العربي

انMar3-Apr-30اإلعالم المرئي ما له وما عليه 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30اإلعالم في عصر األقمار االصطناعية والعالم الموحد

3,850$سيدني Apr10-Apr-6اإلعالم واإلعالن

3,050$موسكوApr10-Apr-6اإلعالم والتنمية

2,150$دبيApr10-Apr-6اإلعالم والدعاية

رةApr10-Apr-6اإلعالم والرأي العام 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6اإلعالم والعولمة

2,150$مسقطApr10-Apr-6اإلعالن في التلفزيون

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6اإلنتاج اإلذاعي

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6اإلنتاج التلفزيوني

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6اإلنتاج واإلخراج السينمائي



3,050$باريسApr17-Apr-13اإلنترنت والوسائط المتعددة لإلعالميين

2,150$دبيApr17-Apr-13البث المباشر أثناء األزمات والطوارئ

2,150$جدةApr17-Apr-13البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13البرنامج التأهيلي لمعدي البرامج والمذيعين

2,150$الكويتApr17-Apr-13البناء الدرامي في الراديو والتلفزيون

2,150$القاهرةApr17-Apr-13التحرير اإلخباري في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13التحرير اإلعالمي في المجال اإلداري

2,450$بانكوكApr17-Apr-13 التخطيط االستراتيجي للعمل اإلعالمي

الة لإلعالم 3,050$لندنApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي واإلدارة الفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20التدريب اإلعالمي

2,150$الرياضApr24-Apr-20التدريب على اإلعالم اإليجابي

2,150$دبيApr24-Apr-20التشريعات اإلعالمية وأخالقيات المهنة

2,150$الدوحةApr24-Apr-20التصميم اإلعالنات التلفزيوني

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20التصميم الفني التلفزيوني

3,050$لندنApr24-Apr-20التصوير التلفزيوني

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التصوير الصحفي والتلفزيوني

3,050$اسطنبولApr24-Apr-20التصوير الفوتوغرافي

2,150$دبيApr24-Apr-20التصوير بالموجات فوق الصوتية

2,150$دبيApr1-May-27التصوير في أحدث االستوديوهات المتطورة

2,150$دبيApr1-May-27التطبيق العملي لتحليل الدبي الرقمية

2,150$مسقطApr1-May-27التقديم التلفزيوني اإلخباري

انApr1-May-27التقديم التلفزيوني الحواري 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27التلفزيون الرقمي

3,850$كانبراApr1-May-27التنمية اإلعالمية

3,850$أوتاواApr1-May-27الحرب اإلذاعية

2,150$دبيApr1-May-27الحمالت اإلعالمية

انApr1-May-27الحوار مع المشاهدين 2,150$عمَّ

2,150$دبيMay8-May-4من المصدر إلى الشاشة: الخبر التلفزيوني

2,150$الدوحةMay8-May-4الخبر في اإلذاعة والتلفزيون

2,450$كوااللمبورMay8-May-4الخبر في وسائل اإلعالم

دراسة نظرية ونماذج - فن كتابة وإخراج التمثيلية اإلذاعية : الدراما اإلذاعية

تطبيقية
4-May8-May2,450$جاكرتا

3,850$طوكيوMay8-May-4الدراما في اإلذاعة والتلفزيون

3,050$مانشسترMay8-May-4الرأي العام والسياسة اإلعالمية

2,150$دبيMay8-May-4الرأي العام وبحوث اإلعالم

2,150$الدمامMay8-May-4السياسة اإلعالمية

2,150$أبوظبيMay8-May-4السينما الرقمية

2,150$دبيMay15-May-11الصحافة اإلذاعية

2,150$القاهرةMay15-May-11الصحافة التلفزيونية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11الصحافة التلفزيونية والمراسل التلفزيوني

3,850$طوكيوMay15-May-11الطرق الحديثة في عمليات المونتاج التليفزيوني واإلذاعي

3,050$مدريدMay15-May-11الطرق واألساليب اإلعالمية الحديثة في قياس الرأي العام

2,150$دبيMay15-May-11الظهور في وسائل اإلعالم

2,150$الخبرMay15-May-11تعريفه واتجاهاته وأسسه وقواعده: الفيلم التسجيلي

2,150$الشارقةMay15-May-11القواعد القانونية الحاكمة للعمل اإلعالمي

2,150$الكويتMay15-May-11الكتابة المسرحية

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18الكتابة لألطفال في التلفزيون

3,050$اسطنبولMay22-May-18الكتابة لإلذاعة والتلفزيون

3,850$سيدني May22-May-18الكتابة للدبية في الصحافة التلفزيونية

3,050$أكسفوردMay22-May-18الكوميديا اإلعالمية

2,150$دبيMay22-May-18المتغيرات الجديدة في بيئة وسائل اإلعالم

2,150$مكة المكرمةMay22-May-18المدخل إلى فنون العمل التلفزيوني



2,150$دبيMay22-May-18المرأة واإلعالم

2,150$الدوحةMay22-May-18المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم

انMay22-May-18 المعالجة اإلعالمية لقضايا المرأة 2,150$عمَّ

3,050$لندنMay29-May-25المناهج العلمية الحديثة للبحوث اإلعالمية

2,150$دبيMay29-May-25المنظمات غير الحكومية واستخدام وسائل اإلعالم

3,050$موسكوMay29-May-25المهارات األساسية لغير العاملين بالحقل اإلعالمي

2,150$دبيMay29-May-25المهارات اإلعالمية

2,150$الرياضMay29-May-25المهارات اإلعالمية المؤثرة

2,150$دبيMay29-May-25المهارات اإلعالمية المؤثرة للقيادات العليا

المهارات اإلعالمية المتمّيزة وأساليب إعداد المخططات اإلعالمية والبحوث 

والمعلومات
25-May29-May2,150$مسقط

2,450$كوااللمبورMay29-May-25المهارات اإلعالمية المتمّيزة وتقنيات إعداد المخططات والبحوث والمعلومات

3,050$اسطنبولMay29-May-25المهارات الحديثة في إعداد وتحرير وتقديم البرامج اإلعالميـة

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1المهارات المتكاملة للمراسل التلفزيوني

3,050$ روماJun5-Jun-1المونتاج اإلذاعي

2,150$دبيJun5-Jun-1المونتاج التلفزيوني

رةJun5-Jun-1المونتاج المرئي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1النظام اإلعالمي الجديد

2,150$الكويتJun5-Jun-1النقد المسرحي

2,150$القاهرةJun5-Jun-1الوسائل الحديثة للتواصل مع الوسائل اإلعالمية

2,150$دبيJun5-Jun-1أثر الفضائيات على األسرة العربية

3,050$سنغافورةJun5-Jun-1أخالقيات العمل اإلعالمي

3,850$تورنتوJun12-Jun-8أخالقيات العمل الصحفي واإلعالمي

2,150$دبيJun12-Jun-8أساسيات اإلخراج البرامجي في التلفزيون

رةJun12-Jun-8أساسيات اإلخراج والتصوير التلفزيوني 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةJun12-Jun-8أساليب العمل في وكاالت األنباء

2,150$دبيJun12-Jun-8أساليب تخطيط وتنظيم الحمالت اإلعالنية المؤثرة

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8أساليب تخطيط وتنفيذ وتقييم الحمالت اإلعالنية المؤثرة

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8أساليب تقييم الوسائل اإلعالمية والمؤتمرات

3,850$طوكيوJun12-Jun-8أسرار الظهور اإلعالمي المؤثر

3,050$باريسJun12-Jun-8أسس التصوير

2,150$دبيJun19-Jun-15أسس الفيلم التسجيلي

2,150$أبهاJun19-Jun-15أسس ومفاهيم صياغة اإلعالن

2,150$دبيJun19-Jun-15أسس ومهارات اإلنتاج التليفزيوني

2,150$الكويتJun19-Jun-15أسس ومهارات التصوير التلفزيوني

انJun19-Jun-15أسس ومهارات المونتاج التلفزيوني 2,150$عمَّ

3,050$لندنJun19-Jun-15أسس ومهارات المونتاج للبرامج واألعمال التليفزيوني

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15أسس ومهارات تقديم البرامج اإلخبارية

3,850$ نيويوركJun19-Jun-15أصول اإلعالم اإلسالمي

2,150$دبيJun19-Jun-15 أصول الدعاية واإلعالن

2,150$دبيJun26-Jun-22أصول كتابة البحث العلمي اإلعالمي

2,150$دبيJun26-Jun-22أهمية اإلعالم في حياتنا

2,150$الدوحةJun26-Jun-22إبداع الحمالت اإلعالنية المؤثرة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إخراج البرامج الحية واألفالم التسجيلية

2,450$أغاديرJun26-Jun-22إخراج الدراما التلفزيونية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة األزمات اإلعالمية

3,050$ ميالنوJun26-Jun-22إدارة األزمات إعالميا

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة األعمال عبر وسائل اإلعالم

2,150$الخبرJun26-Jun-22إدارة اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي

2,150$أبوظبيJun3-Jul-29إدارة الجودة اإلعالنية واإلعالمية

2,150$صاللةJun3-Jul-29إدارة الجودة في الحمالت اإلعالنية

2,150$القاهرةJun3-Jul-29إدارة الحمالت اإلعالمية الخيرية



الة أثناء األزمات 3,050$اسطنبولJun3-Jul-29إدارة الحمالت اإلعالمية الفعَّ

الة وتحسين الدبية الذهنية للمنظمات 2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إدارة الحمالت اإلعالمية واإلعالنية الفعَّ

3,050$باريسJun3-Jul-29إدارة المؤسسات اإلعالمية

2,150$دبيJun3-Jul-29 إدارة الهوية التجارية وأصول الدعاية واإلعالن

2,150$الرياضJun3-Jul-29إدارة حمالت التوعية اإلعالمية

2,150$دبيJun3-Jul-29والترويج اإلعالن إدارة عمليات

2,150$صاللةJul10-Jul-6إدارة نظم االتصال واإلعالم أثناء األزمات والمواقف الطارئة

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إدارة وتخطيط المؤسسات اإلعالمية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6 إدماج مفاهيم النوع االجتماعي والتنمية في المعالجة اإلعالمية

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6إعداد البرامج التلفزيونية

2,150$دبيJul10-Jul-6إعداد الحمالت اإلعالمية وتنفيذها

2,150$دبيJul10-Jul-6إعداد المذيعـين

2,150$دبيJul10-Jul-6إعداد المطبوعات والمنشورات

2,150$صاللةJul10-Jul-6إعداد النشرات اإلعالمية

انJul17-Jul-13إعداد تقارير الرأي العام 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءJul17-Jul-13إعداد وإنتاج األفالم التسجيلية

3,050$سنغافورةJul17-Jul-13إعداد وتطوير مهندسي الصوت للعاملين في قطاعي التلفزيون واإلذاعة

3,050$باريسJul17-Jul-13إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية

2,150$صاللةJul17-Jul-13إعداد وتقديم البرامج التليفزيونية

2,150$أبهاJul17-Jul-13إعداد وتقديم وإخراج البرامج اإلذاعية

2,150$صاللةJul17-Jul-13إعداد وتنفيذ البرامج التليفزيونية الناجحة

2,150$صاللةJul17-Jul-13إنتاج البرامج اإلذاعية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إنتاج البرامج الوثائقية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إنتاج المواد اإلذاعية في الراديو والتلفزيون

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إنتاج وإخراج البرامج الوثائقية

3,050$جنيفJul24-Jul-20إنتاج وتقديم وإخراج البرامج التلفزيونية

2,150$صاللةJul24-Jul-20بحوث الرأي العام

2,150$الطائفJul24-Jul-20برامج الشباب في التلفزيون

2,150$صاللةJul24-Jul-20بناء الدبية الذهنية أمام اإلعالم والعمالء لزيادة الوالء

2,150$صاللةJul24-Jul-20تأليف الدراما التلفزيونية

2,150$القاهرةJul24-Jul-20تبسيط الحركة اإلعالمية في وسائل اإلعالم

 (اإلخبارية واالستقصائية والمقاالت ومواد الرأي)تحرير جميع األنواع الصحفية 

في الوسائل اإلعالمية
20-Jul24-Jul2,450$أغادير

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21تحكم القادة والمدراء باستخدام أسرار وفنون اإلعالم المؤثر

2,150$صاللةSep25-Sep-21تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية

2,150$دبيSep25-Sep-21 تخطيط الحمالت اإلعالنية

رةSep25-Sep-21تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$صاللةSep25-Sep-21تخطيط وإدارة الحمالت اإلعالنية

2,150$صاللةSep25-Sep-21تخطيط وإدارة المؤسسات اإلعالمية

2,150$القاهرةSep25-Sep-21تخطيط وإنتاج البرامج التلفزيونية

انSep25-Sep-21تخطيط وتصميم الحمالت اإلعالنية من الفكرة إلى التنفيذ 2,150$عمَّ

الية الحمالت اإلعالنية 2,150$دبيSep25-Sep-21تخطيط وقياس فعَّ

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28تخطيط وقياس وتقييم فاعلية الحمالت اإلعالمية

2,150$دبيSep2-Oct-28تشغيل األستوديو اإلذاعي والتلفزيوني

رةSep2-Oct-28تصميم االستبيانات لدراسة اتجاهات الرأي العام 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28تصميم اإلعالنات التلفزيونية

2,150$الكويتSep2-Oct-28تصميم اإلنتاج واإلخراج الفني للسينما

2,150$اإلسكندريةSep2-Oct-28تصميم وتحرير الرسائل اإلعالمية

2,150$الدوحةSep2-Oct-28تقديم البرامج التلفزيونية واإلذاعية

2,150$مسقطSep2-Oct-28تقنيات احتراف إخراج البرامج الثقافية والوثائقية

2,150$الرياضSep2-Oct-28تقنيات الكتابة اإلعالمية



2,150$دبيOct9-Oct-5تقنيات وأساليب المقابلة التلفزيونية

2,150$مكة المكرمةOct9-Oct-5(اإلذاعة والتلفزيون)تكنولوجيا االتصال 

2,150$الخبرOct9-Oct-5تكنولوجيا االتصال واإلعالم اإللكتروني

2,150$دبيOct9-Oct-5تنشيط الحركة اإلعالنية في وسائل اإلعالم

انOct9-Oct-5تنظيم الحمالت اإلعالمية للفعاليات واألنشطة العامة 2,150$عمَّ

2,150$جدةOct9-Oct-5تنظيم الحمالت اإلعالمية واإلعالم المؤثر

2,150$دبيOct9-Oct-5تنمية المهارات اإلعالمية

انOct9-Oct-5تنمية مهارات االتصال اإلخباري والعالقات اإلعالمية 3,850$عمَّ

2,150$دبيOct9-Oct-5خصائص النص التليفزيوني

2,150$مكة المكرمةOct16-Oct-12دراسات في اإلعالم الخليجي

رةOct16-Oct-12دور اإلعالم التنموي في مواجهة األزمات 2,150$المدينة المنوَّ

ال في إدارة األزمات 2,150$الكويتOct16-Oct-12دور اإلعالم الفعَّ

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12دور اإلعالم في تحقيق أهداف األلفية الجديدة

2,150$مسقطOct16-Oct-12دور اإلعالم في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

2,150$الدوحةOct16-Oct-12دور المونتاج التلفزيوني

2,150$الرياضOct16-Oct-12دور وسائل اإلعالم في الحياة المعاصرة

2,150$دبيOct16-Oct-12سيسيولوجيا اإلعالم

2,150$دبيOct16-Oct-12(تكامل أم تنبؤين)عالقة جهاز األمن الوطني مع الوسائل اإلعالمية 

2,150$دبيOct23-Oct-19فن اإلعالن وتقنيات تخطيط الحمالت اإلعالنية

2,150$مسقطOct23-Oct-19فن اإلعالن ومهارات تخطيط الحمالت اإلعالنية

ال ال والتنظيم للحمالت اإلعالمية الفعَّ 2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19 فن التخطيط الفعَّ

3,050$لندنOct23-Oct-19فن الترجمة اإلعالمية

3,050$سنغافورةOct23-Oct-19فن التفاوض في المجال اإلعالمي

3,050$باريسOct23-Oct-19فن الخبر اإلذاعي بين النظرية والتطبيق

2,150$دبيOct23-Oct-19فن الكتابة اإلعالمية

2,150$أبهاOct23-Oct-19فن المقابالت والحوار المباشر

2,150$دبيOct23-Oct-19فن إجراء الحوارات

2,150$الدوحةOct30-Oct-26فن إجراء الزيارة وإدارة الحوار والتواصل

انOct30-Oct-26فن إجراء المقابالت الشخصية والحوار المباشر 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولOct30-Oct-26فن إخراج وإنتاج األفالم اإلعالمية وبرامج التلفزيون

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26 (أخبار صحفية– تليفزيون – إذاعة )فن إعداد البرامج اإلعالمية 

3,050$ روماOct30-Oct-26(تليفزيون- إذاعة - صحافة )فن إعداد البرامج اإلعالمية 

2,150$دبيOct30-Oct-26فن إعداد المطبوعات والنشرات اإلعالمية

2,150$الطائفOct30-Oct-26فن صناعة الخبر في اإلذاعة والتلفزيون

2,150$أبوظبيOct30-Oct-26فنون اإلخراج التلفزيوني

2,150$الكويتOct30-Oct-26نظرة رقمية وتقنية: فنون اإلخراج والمونتاج

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2فنون اإللقاء اإلذاعي

2,150$دبيNov6-Nov-2فنون ومهارات التعامل مع وسائل اإلعالم

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2قارئ النشرة وعالقته بالشاشة

3,050$مدريدNov6-Nov-2قضايا التبعية اإلعالمية والثقافية في العالم الثالث

2,150$دبيNov6-Nov-2قضايا إعالمية معاصرة في الوطن العربي

2,150$الخبرNov6-Nov-2قوانين وتشريعات العمل اإلعالمي

الية الحمالت اإلعالمية 2,150$دبيNov6-Nov-2قياس وتقييم فعَّ

2,150$الدوحةNov6-Nov-2كتابة وتحرير األحبار للراديو والتلفزيون

2,150$القاهرةNov6-Nov-2كيف تخرج بحمالتك اإلعالمية من التأثير المحلي إلى التأثير العالمي

3,050$لندنNov13-Nov-9كيف تخوض معارك األعمال عبر وسائل اإلعالم؟

2,150$شيرازNov13-Nov-9مفاتيح التأثير القيادي باستخدام المهارات اإلعالمية

3,850$ نيويوركNov13-Nov-9مقابالت البث الحي

2,150$دبيNov13-Nov-9مناهج البحث اإلعالمي

2,150$الدمامNov13-Nov-9مهارات االتصال اإلخباري وإعداد المقاالت

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات اإلعداد اإلذاعي

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات اإلعداد واإلنتاج اإلذاعي



2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-9  مهارات اإلعداد والتقديم للصحافة المرئية

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات البث اإلعالمي المباشر

3,850$طوكيوNov20-Nov-16مهارات التحرير اإلذاعي والتلفزيوني البرمجي والصحفي

3,050$زيوريخNov20-Nov-16مهارات التخطيط للحمالت اإلعالنية وتقييمها والتعامل مع وسائل اإلعالم والدعاية

2,150$دبيNov20-Nov-16مهارات التصوير الفوتوغرافي

2,150$الرياضNov20-Nov-16مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم

2,150$دبيNov20-Nov-16مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم وعمل التصريحات الصحفية

2,150$الكويتNov20-Nov-16 مهارات الصحفي والمراسل التلفزيوني

انNov20-Nov-16مهارات المعلق التلفزيوني الرياضي 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولNov20-Nov-16(في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون)مهارات إجراء المقابالت الحوارية 

2,450$شنجها Nov20-Nov-16مهارات إجراء المقابالت الصحفية

3,050$باريسNov27-Nov-23مهارات إخراج البرامج التلفزيونية

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات إدارة برامج اإلعالم التنموي

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات إعداد الحمالت اإلعالمية واإلعالن

2,150$أبوظبيNov27-Nov-23مهارات إعداد وتنظيم االجتماعات واللجان اإلعالمية

2,150$الدوحةNov27-Nov-23مهارات إعداد وتنفيذ اإلذاعات الخارجية

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23مهارات تركيز الصوت

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23مهارات وفنون االتصال مع وسائل اإلعالم

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23ميكنة األساليب المتطورة في إنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية

3,050$ ميالنوNov27-Nov-23نشأة وسائل اإلعالم وتطورها

2,150$دبيNov4-Dec-30نظريات اإلعالم والرأي العام

2,150$الخبرNov4-Dec-30هندسة الصوت

2,150$دبيNov4-Dec-30وسائل اإلعالم

2,150$الكويتNov4-Dec-30وسائل اإلعالم الجماهيرية وحياتنا اليومية

2,150$القاهرةNov4-Dec-30وظائفها استخداماتها تأثيراتها: وسائل اإلعالم في المجتمعات الحديثة

3,050$لندنNov4-Dec-30وسائل اإلعالم والمجتمع

3,850$طوكيوNov4-Dec-30وظائف وسائل اإلعالم في المجتمع

3,050$جنيفNov4-Dec-30وكاالت األنباء

2,150$دبيNov4-Dec-30التوثيق اإلعالمي وتأمين نظم المعلومات

2,150$الرياضDec11-Dec-7تحديد النواحي السلبية واإليجابية في الصحف ووسائل اإلعالم

2,150$دبيDec11-Dec-7تخطيط وترويج الحمالت اإلعالنية

2,150$الدوحةDec11-Dec-7تكنولوجيا االتصاالت في اإلعالم

2,150$اإلسكندريةDec11-Dec-7مهارات إعداد وتحرير وتقديم البرامج اإلعالمية

3,050$اسطنبولDec11-Dec-7وسائل اإلعالم واتخاذ القرارات واالبتعاد عن العواطف

2,150$دبيDec11-Dec-7االتجاهات المعاصرة في الوسائل اإلعالمية

ال وكتابة التقارير الصحفية 3,050$لندنDec11-Dec-7المناهج المتقدمة في أسس اإلعالم الفعَّ

2,150$دبيDec11-Dec-7والقطاعات اإلعالمية تخطيط وإدارة اإلدارات واألقسام

2,150$عّمانDec11-Dec-7اإلبداع في العمل اإلعالمي

2,150$دبيDec18-Dec-14المنهج الحديث في التعامل مع األجهزة اإلعالمية

2,150$دبيDec18-Dec-14تقنيات احتراف إعداد وإخراج البرامج الثقافية والوثائقية

2,150$ممبايDec18-Dec-14 فن التعامل مع وسائل اإلعالم وكيفية اإلدالء بالتصريح

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14اإلدارة والتخطيط في المؤسسات اإلعالمية

2,150$الخبرDec18-Dec-14المهارات اإلعالمية المؤثرة للقيادات والمدراء

2,150$دبيDec18-Dec-14الجديد في إنتاج برامج الراديو والتلفزيون: تكنولوجيا االتصال

2,150$مكة المكرمةDec18-Dec-14فن المقابالت اإلعالمية والصحفية والحوار المباشر

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14اإلعالم اإللكتروني والصحافة اإللكترونية

2,150$دبيDec18-Dec-14المهارات اإلعالمية واالتصالية المتقدمة للناطقين الرسمين المتحدثين واإلعالميين

2,150$دبيDec18-Dec-14تنمية مهارات وممارسات التحرير الصحفي واإلعالم المتمّيز

2,150$الدوحةDec18-Dec-14 فنون وممارسات التحرير الصحفي واإلعالم المتمّيز

3,750$القاهرةDec25-Dec-14البرنامج التأهيلي لإلعالميين والصحفيين



2,150$مسقطDec18-Dec-14المهارات المتقدمة في التوثيق اإلعالمي ونظم المعلومات

2,150$القاهرةDec18-Dec-14الصحافة واإلذاعة والتلفزيون ووكاالت األنباء: خصائص الوسائل اإلعالمية

ال 2,150$جدةDec18-Dec-14مهارات العرض والتقديم اإللكتروني والتأثير اإلعالمي الفعَّ

2,150$عّمانDec18-Dec-14التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية

2,150$أبوظبيDec18-Dec-14إعداد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وتقديمها

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14دور األسرة في التفاعل الواعي مع وسائل اإلعالم

2,150$دبيDec25-Dec-21الفنون والمهارات: هندسة وإدارة المؤسسات اإلعالمية واإلعالنية

3,050$سنغافورةDec25-Dec-21التعامل مع وسائل اإلعالم

2,150$دبيDec25-Dec-21إعداد النشرات اإلخبارية في الراديو والتلفزيون

دور المعدين والمخرجين في التعامل مع البرامج التلفزيونية في ظل العولمة 

وتكنولوجيا المعلومات
21-Dec25-Dec2,150$الرياض

2,150$دبيDec25-Dec-21وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة في العالم المعاصر

2,450$الرباطDec25-Dec-21التوثيق اإلعالمي ونظم المعلومات

3,050$اسطنبولDec25-Dec-21إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية الموجهة لألطفال

2,150$الدوحةDec25-Dec-21 صفات ومهارات الناطق اإلعالمي

2,150$دبيDec25-Dec-21الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم: وظائف االتصال الجماهيري

األسس النظرية الجوانب المنهجية النماذج التطبيقية : الرأي العام وطرق قياسه

والتدريبات العملية
21-Dec25-Dec2,150$دبي

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21إعداد وتنظيم المؤتمرات الصحفية وبرامج الزيارات الميدانية للوفود اإلعالمية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21القواعد الذهبية في العمل اإلعالمي

3,050$لندنDec25-Dec-21تجارب اإلعالم المرئي والمسموع في أوروبا

2,150$دبيDec25-Dec-21 المدير الناجح في بيئة العمل اإلعالمي

2,150$عّمانDec25-Dec-21تجارب عالمية في اإلعالم المرئي والمسموع

11

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5استخدام الحاسب اآللي في إدارة وتنفيذ وتقييم أعمال الصيانة

ان5-Jan9-Jan(TPM)االتجاهات الحديثة لنظام إدارة الصيانة الكلية  2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5األساليب اليابانية الحديثة في إدارة الصيانة الشاملة

2,150$مسقطJan16-Jan-12اإلدارة المتقدمة للتشغيل والصيانة باستخدام الحاسب اآللي

2,450$شرم الشيخJan16-Jan-12اإلطار الشمولي في اإلدارة الحديثة لصيانة المباني واإلنشاءات

3,050$لندنJan23-Jan-19التفتيش على أماكن ومعدات العمل

3,850$سيدني Jan23-Jan-19الصيانة الدورية للمباني للمهندسين والفنيين

3,850$مونتلايرJan30-Jan-26الصيانة المخططة والوقائية ورفع كفاءتها باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيJan30-Jan-26لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة المعايير الحديثة

رةJan30-Jan-26النظم الحديثة للصيانة وترشيد استهالك المرافق العامة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2أنظمة وأساسيات الصيانة

2,150$الكويتFeb6-Feb-2إدارة وتخطيط الصيانة الوقائية

2,450$مانيالFeb6-Feb-2تأهيل مسؤولي ومديري الصيانة

3,050$اسطنبولFeb6-Feb-2التأمين ضد الكوارث: تخطيط وحماية المنشأة الصناعية

تنمية مهارات المسؤولين في التشغيل والصيانة ودورهم في تحديد األولويات 

ألعمال المتابعة والرقابة
2-Feb6-Feb2,450$بكين

2,450$شرم الشيخFeb13-Feb-9اإلجراءات الخاصة بتنفيذ المباني

2,450$الدار البيضاءFeb13-Feb-9الصيانة الوقائية للمباني

2,450$جاكرتاFeb13-Feb-9إدارة الصيانة وتشغيل المرافق

3,050$كوبنهاجنFeb13-Feb-9إدارة وصيانة المباني الخرسانية

2,150$دبيFeb13-Feb-9تحليل وتصميم المنشآت الخرسانية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الرياضFeb20-Feb-16تحليل وتصميم المنشآت باستخدام الحاسوب

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16تحليل وتصميم المنشآت بالحاسوب

2,150$الكويتFeb20-Feb-16تكنولوجيا الخرسانة سابقة اإلجهاد

انFeb20-Feb-16تنفيذ عقود اإلنشاءات المدينة وتجنب األخطاء في إدارة المطالبات 2,150$عمَّ

اإلنشاءات والصيانة



2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16توصيف المواد اإلنشائية واالعتبارات البينية في تصميم وتنفيذ المشروعات

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23توصيف وتحليل خواص المواد المعمارية واإلنشائية

3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-23فحص واختبارات التربة والخرسانات

2,150$دبيFeb27-Feb-23مواصفات واستخدام التشطيبات المعمارية

2,150$دبيFeb27-Feb-23هندسة األساسات اإلنشائية وميكانيكا التربة واختباراتها

2,150$دبيFeb27-Feb-23استخدام الحاسب اآللي في إدارة وتنفيذ وتقييم أعمال الصيانة

2,150$مسقط2-Mar6-Mar(TPM)االتجاهات الحديثة لنظام إدارة الصيانة الكلية 

2,150$القاهرةMar6-Mar-2األساليب اليابانية الحديثة في إدارة الصيانة الشاملة

2,450$الرباطMar6-Mar-2اإلدارة المتقدمة للتشغيل والصيانة باستخدام الحاسب اآللي

2,150$ممبايMar6-Mar-2اإلطار الشمولي في اإلدارة الحديثة لصيانة المباني واإلنشاءات

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2التفتيش على أماكن ومعدات العمل

2,150$دبيMar13-Mar-9الصيانة الدورية للمباني للمهندسين والفنيين

2,150$الدمامMar13-Mar-9الصيانة المخططة والوقائية ورفع كفاءتها باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الشارقةMar13-Mar-9لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة المعايير الحديثة

2,150$الكويتMar13-Mar-9النظم الحديثة للصيانة وترشيد استهالك المرافق العامة

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9أنظمة وأساسيات الصيانة

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16إدارة وتخطيط الصيانة الوقائية

2,450$مانيالMar20-Mar-16تأهيل مسؤولي ومديري الصيانة

3,050$برشلونةMar20-Mar-16التأمين ضد الكوارث: تخطيط وحماية المنشأة الصناعية

تنمية مهارات المسؤولين في التشغيل والصيانة ودورهم في تحديد األولويات 

ألعمال المتابعة والرقابة
16-Mar20-Mar2,150$دبي

2,150$الرياض16-Mar20-Mar(CMMS) استخدام الحاسب اآللي في إدارة وتقييم أعمال الصيانة

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23استخدام الحاسب اآللي في تقييم أعمال الصيانة

2,150$الدوحةMar27-Mar-23استخدام الحاسب اآللي في عمليات الصيانة

انMar27-Mar-23استخدام أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة في تخطيط وإدارة الصيانة 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar27-Mar-23استخدام نظم الصيانة الحديثة وتطبيقات نظم الصيانة المبرمجة والمحوسبة

3,850$طوكيوMar27-Mar-23استراتيجيات التفتيش على المعدات الميكانيكية

3,050$اكسفوردMar3-Apr-30استراتيجيات إدارة أعمال الصيانة

2,150$دبيMar3-Apr-30استعمال برامج الصيانة الوقائية وتنفيذها

انMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في الصيانة 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة لصيانة الطرق والجسور

2,150$الكويتMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة للصيانة التعاقدية للمباني والمرافق

وتطبيقاتها في نظم إدارة  - (TPM)االتجاهات الحديثة لنظام إدارة الصيانة الكلية 

  الجودة الشاملة
6-Apr10-Apr2,450$كوااللمبور

3,050$لندنApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة والتقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة

2,150$طهرانApr10-Apr-6االستراتيجيات الحديثة لصيانة المرافق والمنشأة

3,050$براغApr10-Apr-6األساليب الحديثة في الصيانة الوقائية

2,150$دبيApr10-Apr-6األساليب الحديثة في صيانة الطرق

رةApr17-Apr-13األساليب العلمية الحديثة لحساب تكاليف واقتصاديات الصيانة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13األساليب الفنية لتشخيص وإصالح أعطال الماكينات

2,150$مسقطApr17-Apr-13األساليب المتقدمة إلدارة أعمال الصيانة

2,150$القاهرةApr17-Apr-13األسس الحديثة ألعمال الصيانة والخدمات العامة في المرافق والمنشأة

2,150$دبيApr17-Apr-13األسس الفنية واإلدارية لصياغة عقود الصيانة

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20اإلدارة اإلنشائية المتقدمة

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20اإلدارة الحديثة لصيانة المرافق والمنشآت الهامة

2,150$دبيApr24-Apr-20 اإلدارة الحديثة للصيانة

الة لعمليات الصيانة 2,150$الخبرApr24-Apr-20 اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20اإلدارة المتقدمة للصيانة

2,150$الدوحةApr1-May-27اإلدارة المتقدمة للصيانة واستخدام الحاسب اآللي في التخطيط

ال على مشروعات الطرق وصيانتها 2,150$اإلسكندريةApr1-May-27اإلشراف الفعَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27اإلشراف على أعمال التشييد والبناء

3,050$سنغافورةApr1-May-27البرنامج المتكامل في إدارة عقود الصيانة



3,850$تورنتوApr1-May-27التحكم والسيطرة على التآكل

2,150$دبيMay8-May-4التحكم وضبط جودة التشييد والتفتيش على المواقع

2,150$الرياضMay8-May-4التحكيم في عقود األشغال والمقاوالت

2,150$دبيMay8-May-4التخطيط االستراتيجي لعمليات الصيانة والتشغيل للمعدات واآلالت الميكانيكية

2,150$دبيMay8-May-4التخطيط الحديث لتخفيض تكاليف الصيانة

ال انMay8-May-4ألعمال الصيانة الدورية للمباني ورفع كفاءتها التخطيط الفعَّ 2,150$عمَّ

ال ألعمال الصيانة ورفع كفاءتها 2,450$الدار البيضاءMay15-May-11التخطيط الفعَّ

2,150$نيودلهيMay15-May-11التخطيط واإلشراف على برامج الصيانة

أنواع الوقود ومواصفاته وزيوت المحركات ومواصفاتها ومستويات : التزييت

األداء العالمية
11-May15-May3,050$أوسلو

2,150$دبيMay15-May-11التصميم اإلنشائي للمباني والمنشأة

2,150$جدةMay15-May-11التصميم اإلنشائي وإعداد المستندات التعاقدية وطرح وترسية عطاءات المباني

2,150$أبوظبيMay22-May-18التعاقد وإدارة عقود اإلنشاءات

2,150$الكويتMay22-May-18التفتيش والمراجعة على أعمال الصيانة

2,450$كوااللمبورMay22-May-18التكلفة والعائد: التفكير الوقائي

الة 3,050$اسطنبولMay22-May-18التقنيات المتقدمة للصيانة التنبؤية والوقائية الفعَّ

2,450$كوااللمبورMay22-May-18التقييم اإلنشائي المتكامل للمباني الخرسانية المسلحة باستخدام المواصفات األحدث

3,050$فيّناMay29-May-25التنفيذ واإلشراف والصيانة لمشروعات رصف الطرق

2,150$دبيMay29-May-25الحد من التآكل باالحتكاك في الصناعـة

2,150$الرياض25-May29-May(TPM)الصيانة اإلنتاجية الشاملة 

2,150$دبيMay29-May-25الصيانة اإلنتاجية الشاملة للمشروعات والمرافق

2,150$الدوحةMay29-May-25الصيانة التعاقدية للمباني والمرافق

2,150$القاهرةJun5-Jun-1الصيانة التنبؤية

3,050$لندنJun5-Jun-1 الصيانة التنبؤية وأنظمة مراجعة الماكينات

3,850$طوكيوJun5-Jun-1الصيانة التنبؤية وأنظمة مراقبة اآلالت

3,050$فرانكفورتJun5-Jun-1الصيانة الحديثة لنظم التوزيع الكهربية

2,150$دبيJun5-Jun-1الصيانة الحديثة وكيفية إدارة عقود الصيانة

رةJun12-Jun-8الصيانة الصناعية وتشخيص أعطال المعدات 2,150$المدينة المنوَّ

الة 2,150$دبيJun12-Jun-8الصيانة المتقدمة للصيانة التنبؤية والوقائية الفعَّ

2,150$الكويتJun12-Jun-8الصيانة المتقدمة واألمان

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8الصيانة الميكانيكية

3,050$لندنJun12-Jun-8الصيانة الوقائية التنبؤية وتحليل العيوب

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15المعايير القياسية واإلجراءات: الصيانة الوقائية للمباني

3,050$أمستردامJun19-Jun-15الصيانة الوقائية للمنشأة والمباني

2,150$دبيJun19-Jun-15الصيانة الوقائية والتنوبية

2,150$مكة المكرمةJun19-Jun-15اإلجراءات والمعايير والمقاييس: الصيانة الوقائية والتنوبية

2,150$الشارقةJun19-Jun-15الصيـانة الوقائية والعالجية والصيانة

2,150$الدوحةJun26-Jun-22اإلدارة والتخطيط والتنظيم باستخدام الحاسب اآللي: الصيانة الوقائية

انJun26-Jun-22الصيانة وتخطيط عمليات النقل للمهندسين والفنيين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22الطرق الحديثة لمعالجة التآكل في المنشأة الخرسانية

3,850$سيدني Jun26-Jun-22الفحص الفني والصيانة الميكانيكية

3,050$موسكوJun26-Jun-22المعايير العالمية الحديثة إلدارة وصيانة المباني والمنشأة

2,150$دبيJun3-Jul-29المنظور االبتكاري لتخطيط الصيانة ورفع كفاءتها

رةJun3-Jul-29المهارات اإلشرافية في األعمال اإلنشائية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29الهندسة القيمية لمشروع إنشائي

2,150$مسقطJun3-Jul-29الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29أساسيات الصيانة اإلنتاجية الشاملة ومتطلبات تطبيقها

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6أساسيات تقديم وتطبيق الصيانة اإلنتاجية الشاملة

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6أساليب تخطيط وجدولة أعمال الصيانة

3,050$باريسJul10-Jul-6أسباب انهيار المنشأة وطرق عالجها

2,150$دبيJul10-Jul-6إدارة السيطرة على الخسائر في الصيانة



2,150$جدةJul10-Jul-6إدارة الصيانة وتشغيل المرافق

2,150$أبوظبيJul17-Jul-13إدارة القوى العاملة للمشروعات اإلنشائية

2,150$الكويتJul17-Jul-13إدارة المخاطر وتقليل احتماالت توقف المعدات

2,150$القاهرةJul17-Jul-13إدارة المواد للمشروعات اإلنشائية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة أخطار العمليات

2,450$بانكوكJul17-Jul-13إدارة عقود الصيانة والتشغيل

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدارة عمليات الصيانة

2,150$صاللةJul24-Jul-20تخطيط ومراقبة: إدارة عمليات الصيانة

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدارة قطع الغيار ألغراض الصيانة

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدارة وتخطيط الصيانة

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدارة وتخطيط عمليات الصيانة الحديثة

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27إدارة وتشغيل وصيانة المحركات الخطية

3,050$لندنJul31-Jul-27إدارة وصيانة األصول

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27إدارة وهندسة عمليات الصيانة في المنشأة اإلنتاجية والخدمية

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27تحديد وتصحيح ومراجعة مشاكل وأعمال الصيانة ومقارنتها على المستوى العالمي

2,150$صاللةJul31-Jul-27تحسين األداء الوظيفي للصيانة التوقفية باستخدام المنهج القيمي

2,150$صاللةAug7-Aug-3تحليل االنهيارات وكيفية الحماية منها

2,150$صاللةAug7-Aug-3تخطيط الصيانة والجدولة والسيطرة

2,150$صاللةAug7-Aug-3تخطيط برامج الصيانة باستخدام الحاسب اآللي

انAug7-Aug-3متقدم- تخطيط وإدارة وتنفيذ وتقييم أعمال الصيانة ورفع كفاءتها وتطبيقاتها  2,150$عمَّ

تخطيط وإدارة وتنفيذ وتقييم أعمال الصيانة ورفع كفاءتها وتطبيقاتها باستخدام 

(CMMS)الحاسب اآللي 
3-Aug7-Aug2,150$صاللة

3,850$كانبراAug14-Aug-10تخطيط وإدارة ورش اإلنتاج والصيانة

3,850$أوتاواAug14-Aug-10تخطيط وبرمجة الصيانة

2,150$صاللةAug14-Aug-10تخطيط وبرمجة ومتابعة وتقييم عمليات الصيانة باستخدام الحاسب اآللي

2,150$صاللةAug14-Aug-10تخطيط وتنظيم وإدارة عمليات الصيانة

2,150$صاللةAug14-Aug-10تخطيط وتنظيم وبرمجة أعمال الصيانة

2,150$صاللةOct16-Oct-12تخطيط وجدولة أعمال الصيانة باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12تخطيط وجدولة عمليات الصيانة

2,450$جاكرتاOct16-Oct-12تخطيط وجدولة عمليات الصيانة في محطات توليد الطاقة

3,850$طوكيوOct16-Oct-12تخطيط ومراقبة وتوثيق أعمال الصيانة

3,050$مانشسترOct16-Oct-12تصميم نظم إدارة الصيانة

2,150$دبيOct23-Oct-19تطبيقات الحاسوب في التحليل والتصميم اإلنشائي

2,150$الدمامOct23-Oct-19تقييم أداء الخرسانة في المنشأة

2,150$أبوظبيOct23-Oct-19تقيـيم عمـر المـعدات

2,150$دبيOct23-Oct-19تقييم ورفع كفاءة المباني القائمة واألساسات والعناصر اإلنشائية

2,150$القاهرةOct23-Oct-19تكنولوجيا اإلنشاءات

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26تكنولوجيا الخرسانة ومواد البناء والمواصفات واالختبارات

3,850$طوكيوOct30-Oct-26تنظيم وإدارة أعمال الصيانة والخدمات العامة

3,050$مدريدOct30-Oct-26تنظيم وإدارة عمليات التشييد والبناء

2,150$دبيOct30-Oct-26تنفيذ عقود اإلنشاءات المدنية وتجنب األخطاء في إدارة المطالبات

2,150$الخبرOct30-Oct-26تنمية مهارات اإلشراف على المواقع اإلنشائية

2,150$الشارقةNov6-Nov-2تنمية مهارات فني الصيانة

2,150$الكويتNov6-Nov-2تنمية مهارات مشرفي الصيانة

2,150$اإلسكندريةNov6-Nov-2توصيف المواد اإلنشائية واختباراتها واعتمادها

3,050$اسطنبولNov6-Nov-2حساب كميات اإلنشاءات المعمارية بالحاسب اآللي

3,850$سيدني Nov6-Nov-2خطوات تطبيق الصيانة اإلنتاجية الشاملة وأدوات تحسين العمليات

3,050$أكسفوردNov13-Nov-9رؤية فنية في تشغيل وصيانة التوربينات البخارية

2,150$دبيNov13-Nov-9المواد الخواص الديمومة ورفع األداء: رصف الطرق في الخليج

2,150$مكة المكرمةNov13-Nov-9صيانة المباني

2,150$دبيNov22-May-9(السجون)صيانة وترميم منشأة الشرطة 



2,150$الدوحةMay22-May-18ضبط ومراقبة وتقييم كفاءة الصيانة ورفع اإلنتاجية

انMay29-May-25طرق الصيانة الحديثة لوسائل النقل والمواصالت 2,150$عمَّ

3,050$لندنMay29-May-25فن اإلشراف في صيانة المباني

2,150$دبيMay29-May-25االختيار الصيانة والتحليل: كرأسي التحميل

3,050$موسكوMay29-May-25متابعة وتدقيق عقود الصيانة والخدمات

2,150$دبيMay29-May-25متطلبات التصميم الخاصة ألعمال الخرسانة في الطقس الحار

2,150$الرياضJun5-Jun-1صناعة االسمنت: مجال اإلدارة البيئية

2,150$دبيJun5-Jun-1مختبر اإلدارة العلمية المتقدمة للصيانة الشاملة

2,150$مسقطJun5-Jun-1مختبر إدارة وتخطيط الصيانة

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1معاينة وترميم المنشأة

3,050$اسطنبولJun5-Jun-1معايير تخطيط ومراقبة أعمال الصيانة

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8معايير تخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة

3,050$ روماJun12-Jun-8منظومة صيانة المباني والمرافق

2,150$دبيJun12-Jun-8مواد اإلنشاء والترميم والحماية النمطية الحديثة للمنشأة الخرسانية

رةJun12-Jun-8مواد التشييد الحديثة وإصالح الهياكل الخرسانية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8 نظم الصيانة الحديثة وسياسات اإلحالل والتحديد

2,150$الكويتJun19-Jun-15نظم إدارة الصيانة

2,150$القاهرةJun19-Jun-15نظم إدارة الصيانة المبرمجة

2,150$دبيJun19-Jun-15هندسة تصميم وإنشاء وصيانة الجسور

2,150$الكويتJun19-Jun-15استخدام الحاسب اآللي في إدارة وتنفيذ وتقييم أعمال الصيانة

2,150$دبيJun19-Jun-15إدارة وتخطيط الصيانة الوقائية

2,150$عّمان22-Jun26-Jun(TPM)االتجاهات الحديثة لنظام إدارة الصيانة الكلية 

2,150$دبيJun26-Jun-22تأهيل مسؤولي ومديري الصيانة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22األساليب اليابانية الحديثة في إدارة الصيانة الشاملة

2,150$دبيJun26-Jun-22التأمين ضد الكوارث: تخطيط وحماية المنشأة الصناعية

2,150$مكة المكرمةJun26-Jun-22اإلدارة المتقدمة للتشغيل والصيانة باستخدام الحاسب اآللي

2,150$القاهرةJun3-Jul-29اإلطار الشمولي في اإلدارة الحديثة لصيانة المباني واإلنشاءات

2,150$الخبرJun3-Jul-29التفتيش على أماكن ومعدات العمل

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الصيانة الدورية للمباني للمهندسين والفنيين

2,450$الرباطJun3-Jul-29الصيانة المخططة والوقائية ورفع كفاءتها باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيJun3-Jul-29لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة المعايير الحديثة

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6النظم الحديثة للصيانة وترشيد استهالك المرافق العامة

2,150$دبيJul10-Jul-6أنظمة وأساسيات الصيانة

تنمية مهارات المسؤولين في التشغيل والصيانة ودورهم في تحديد األولويات 

ألعمال المتابعة والرقابة
6-Jul10-Jul2,150$عّمان
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5مهارات التعامل مع الجمهور في البلديات واإلدارة المحلية

انJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في موازنات المجالس المحلية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19 سيجما للوصول إلى األداء الفائق في البلديات6اإلدارة االستراتيجية ومنهج 

2,150$مسقطJan30-Jan-26اإلدارة القيادية في البلديات

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2البلدية اإللكترونية

3,050$لندنFeb13-Feb-9التخطيط االستراتيجي للبلديات وفق معايير البنك الدولي

3,850$سيدني Feb20-Feb-16إعادة التدوير: التدريب على أحدث التقنيات لمعالجة المخلفات الصناعية والتحكم بها

3,850$مونتلايرFeb27-Feb-23التطبيقات العملية لموازنة البرامج واألداء في البلديات

2,150$دبيMar6-Mar-2 الجوانب القانونية في إدارة المحافظات والبلديات ووحدات اإلدارة المحلية

رةMar13-Mar-9الطريق نحو البناء وخطوات النجاح المطلق لموظفي البلديات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9المرأة وتعزيز دورها في انتخابات المجالس المحلية

2,150$الكويتMar13-Mar-9أحدث الطرق المبتكرة في معالجة مخلفات المدن الحديثة

البلديات والحكم المحلي



2,450$مانيالMar20-Mar-16إعداد القادة المحليين في البلديات

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16تجارب المنظمات الدولية في تطوير البلديات

2,450$بكينMar20-Mar-16تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في اإلدارة المحلية والبلديات

3,050$مدريدMar27-Mar-23تنظيم وإدارة المجالس البلدية

2,150$دبيMar27-Mar-23توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل المجالس البلدية

رةMar27-Mar-23مشاكل إدارة المدن في الدول العربية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30مهارات تشكيل المجالس واللجان المحلية في البلديات

2,450$الدار البيضاءMar3-Apr-30مهارات التعامل مع الجمهور في البلديات واإلدارة المحلية

2,450$جاكرتاMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في موازنات المجالس المحلية

3,050$كوبنهاجنApr10-Apr-6 سيجما للوصول إلى األداء الفائق في البلديات6اإلدارة االستراتيجية ومنهج 

2,150$دبيApr10-Apr-6اإلدارة القيادية في البلديات

2,150$الرياضApr10-Apr-6البلدية اإللكترونية

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي للبلديات وفق معايير البنك الدولي

2,150$الكويتApr17-Apr-13إعادة التدوير: التدريب على أحدث التقنيات لمعالجة المخلفات الصناعية والتحكم بها

انApr17-Apr-13التطبيقات العملية لموازنة البرامج واألداء في البلديات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20 الجوانب القانونية في إدارة المحافظات والبلديات ووحدات اإلدارة المحلية

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20الطريق نحو البناء وخطوات النجاح المطلق لموظفي البلديات

3,050$ستوكهولمApr24-Apr-20المرأة وتعزيز دورها في انتخابات المجالس المحلية

2,150$دبيApr1-May-27أحدث الطرق المبتكرة في معالجة مخلفات المدن الحديثة

2,150$دبيApr1-May-27إعداد القادة المحليين في البلديات

2,150$دبيApr1-May-27تجارب المنظمات الدولية في تطوير البلديات

2,150$مسقطMay8-May-4تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في اإلدارة المحلية والبلديات

2,150$القاهرةMay8-May-4تنظيم وإدارة المجالس البلدية

2,450$الرباطMay8-May-4توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل المجالس البلدية

2,150$ممبايMay15-May-11مشاكل إدارة المدن في الدول العربية

3,050$فرانكفورتMay15-May-11مهارات تشكيل المجالس واللجان المحلية في البلديات

2,150$دبيMay15-May-11استراتيجيات السيطرة على المواقف العدائية وفن تحويل السلوكيات في البلديات

2,150$الدمامMay22-May-18استراتيجيات تقييم األداء المؤسسي باستخدام بطاقات األداء المتوازن في البلديات

األدوار المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع 

المدني
18-May22-May2,150$الشارقة

2,150$الكويتMay22-May-18اإلدارة الرشيدة للبلديات

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25اإلدارة المتمّيزة للمرافق العامة

3,050$اسطنبولMay29-May-25اإلدارة المحلية والبلديات

2,450$مانيالMay29-May-25التخطيط العام للمدن الصناعية والزراعية

3,050$برشلونةJun5-Jun-1التخطيط والتنظيم الحضاري وإعداد المخططات والتخطيط اإلقليمي

2,150$دبيJun5-Jun-1التدريب على الحكم المحلي

2,150$الرياضJun5-Jun-1التدريب لإلدارة المحلية

2,150$أبوظبيJun12-Jun-8التقسيم اإلداري كمدخل لتطوير الحكم المحلي

2,150$الدوحةJun12-Jun-8التمّيز واإلبداع في تخطيط المدن

انJun12-Jun-8التوجهات المعاصرة في إدارة المدن والبلديات باستخدام التقنيات الحديثة 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاJun19-Jun-15الحكم الداخلي الديمقراطي

3,850$طوكيوJun19-Jun-15الحكم الداخلي في المنظمة المدنية

3,050$اكسفوردJun19-Jun-15الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير

2,150$دبيJun26-Jun-22الحكم المحلي والبلديات في ظل األدوار الجديدة للحكومة

انJun26-Jun-22الحكم على صالحية المنشأة القائمة وإعداد التقارير الفنية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22الحكومات المحلية في إطار الدولة

2,150$الكويتJun3-Jul-29الخدمات المركزية للسلطات المحلية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الديمقراطية والحكم الداخلي في المنظمة المدنية

3,050$لندنJun0-Jan-29الطرق الحديثة في معالجة قمامة المدن

2,150$طهرانJan13-Jul-0العالقات العامة في العمل البلدي



3,050$براغJul0-Jan-9العالقات بين السلطات المحلية

العالقة بين الحكومة المركزية والمجالس المحلية واتجاهات تطورها في األنظمة 

المقارنة
0-Jan13-Jul2,150$دبي

2,150$صاللةJul20-Jul-16المشاركة الشعبية في الحكم المحلي

2,150$صاللةJul20-Jul-16المهارات اإلدارية لتنمية العمل البلدي

2,150$صاللةJul20-Jul-16المهارات التنفيذية لموظفي المجالس والبلديات

2,150$القاهرةJul27-Jul-23النظام القانوني للبلديات واإلدارات المحلية

2,150$دبيJul27-Jul-23أساليب تمويل الحكم المحلي

2,450$كوااللمبورJul27-Jul-23المحلية/ إدارة التنمية اإلقليمية 

3,050$كامبريدجJul3-Aug-30إدارة الحكم المحلي

2,150$صاللةJul3-Aug-30إدارة المدن الحديثة

2,150$صاللةJul3-Aug-30إدارة المدن الكبرى

2,150$صاللةAug10-Aug-6إدارة النفايات الصلبة البلدية والصناعية

2,150$صاللةAug10-Aug-6إدارة وتطوير المناطق الريفية والقروية

2,150$اإلسكندريةAug10-Aug-6إصالح الحكم المحلي

2,450$كوااللمبورAug17-Aug-13إعداد الدراسات اإلقليمية للمدن

3,050$سنغافورةAug17-Aug-13إعداد قاعدة البيانات في البلديات

3,850$تورنتوAug17-Aug-13تحديد احتياجات المجتمع المحلي

2,150$دبيAug24-Aug-20تخطيط المدينة اإللكترونية

2,150$صاللةAug24-Aug-20تدوير المخلفات الصلبة وطرق االستفادة منها

2,150$صاللةAug24-Aug-20(المدن)تمويل البلديات 

2,150$صاللةAug31-Aug-27تمويل الحكم المحلي

انAug31-Aug-27تنمية العمل البلدي 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءAug31-Aug-27حاالت عملية في اإلدارة المحلية

2,150$نيودلهيSep7-Sep-3خصخصة مشاريع النظافة العامة

3,050$أوسلوSep7-Sep-3دور البلديات في المحافظة على البيئـة

2,150$دبيSep7-Sep-3دور الحكومة المركزية والمحلية في التنمية المجتمعية

2,150$جدةSep14-Sep-10قوانين اإلدارة المحلية في الدول العربية

2,150$أبوظبيSep14-Sep-10مساحة المدن

2,150$الكويتSep14-Sep-10مهارات التواصل في برامج التنمية المحلية

2,450$كوااللمبورNov16-Nov-12نظم العاملين في الحكم المحلي

3,050$اسطنبولNov16-Nov-12والء الموظفين في وحدات الحكم المحلي

3,050$لندنNov16-Nov-12البلدية اإللكترونية

2,150$دبيNov23-Nov-19تنظيم وإدارة المجالس البلدية

2,150$الخبرNov23-Nov-19التخطيط االستراتيجي للبلديات وفق معايير البنك الدولي

2,150$دبيNov23-Nov-19توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل المجالس البلدية

2,150$مسقطNov30-Nov-26إعادة التدوير: التدريب على أحدث التقنيات لمعالجة المخلفات الصناعية والتحكم بها

2,150$دبيNov30-Nov-26مشاكل إدارة المدن في الدول العربية

2,150$الطائفNov30-Nov-26التطبيقات العملية لموازنة البرامج واألداء في البلديات

2,150$دبيDec7-Dec-3مهارات تشكيل المجالس واللجان المحلية في البلديات

2,150$مسقطDec7-Dec-3 الجوانب القانونية في إدارة المحافظات والبلديات ووحدات اإلدارة المحلية

3,750$أبوظبيDec14-Dec-3الطريق نحو البناء وخطوات النجاح المطلق لموظفي البلديات

2,150$دبيDec14-Dec-10المرأة وتعزيز دورها في انتخابات المجالس المحلية

3,750$الكويتDec21-Dec-10مهارات التعامل مع الجمهور في البلديات واإلدارة المحلية

3,050$اسطنبولDec14-Dec-10أحدث الطرق المبتكرة في معالجة مخلفات المدن الحديثة

2,150$دبيDec21-Dec-17االتجاهات الحديثة في موازنات المجالس المحلية

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17إعداد القادة المحليين في البلديات

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24 سيجما للوصول إلى األداء الفائق في البلديات6اإلدارة االستراتيجية ومنهج 

3,050$سنغافورةDec28-Dec-24تجارب المنظمات الدولية في تطوير البلديات

3,750$اإلسكندريةDec4-Jan-24اإلدارة القيادية في البلديات

2,150$عّمانDec28-Dec-24تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في اإلدارة المحلية والبلديات
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2,150$دبيJan9-Jan-5الجوانب الفنية للتأمين البحري والتأمين على الناقالت واألعمال البحرية

2,150$عّمانJan9-Jan-5المهارات اإلحصائية في إعداد وتصميم وتحليل التقارير التأمينية

2,450$كوااللمبورJan16-Jan-12إدارة الموارد البشرية في شركات التأمين

2,150$دبيJan23-Jan-19إعداد الخطط التسويقية في مجال التأمين

2,150$القاهرةJan23-Jan-19التأمين على الممتلكات

2,150$دبيJan30-Jan-26تأمين المؤتمرات والمعارض بالمشروعات االقتصادية والهيئات العامة

2,150$الدوحةJan30-Jan-26التأمين الصحي

2,150$دبيJan30-Jan-26التأمين البحري والبري والمسؤوليات المتعلقة بهما

2,150$مسقطFeb6-Feb-2التأمين الهندسي لجميع أخطاء المقاولين وأخطاء التركيب

2,150$الشارقةFeb6-Feb-2التأمين على السيارات والمركبات

2,150$دبيFeb13-Feb-9التأمين الصحي

انFeb13-Feb-9التأمين الهندسي لجميع أخطاء المقاولين وأخطاء التركيب 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9التأمين على السيارات والمركبات

2,150$مسقطFeb13-Feb-9التأمين على الممتلكات

2,450$شرم الشيخFeb20-Feb-16الجوانب الفنية للتأمين البحري والتأمين على الناقالت واألعمال البحرية

3,050$لندنFeb20-Feb-16المهارات اإلحصائية في إعداد وتصميم وتحليل التقارير التأمينية

3,850$سيدني Feb20-Feb-16إدارة الموارد البشرية في شركات التأمين

3,850$مونتلايرFeb20-Feb-16إعداد الخطط التسويقية في مجال التأمين

2,150$دبيFeb27-Feb-23تأمين المؤتمرات والمعارض بالمشروعات االقتصادية والهيئات العامة

رةFeb27-Feb-23التأمين البحري والبري والمسؤوليات المتعلقة بهما 2,150$المدينة المنوَّ

2,450$مانيالFeb27-Feb-23التأمين البحري والبري والمسؤوليات المتعلقة بهما

3,050$اسطنبولFeb27-Feb-23التأمين الصحي

2,450$بكينMar6-Mar-2التأمين الهندسي لجميع أخطاء المقاولين وأخطاء التركيب

3,050$مدريدMar6-Mar-2التأمين على السيارات والمركبات

2,150$دبيMar13-Mar-9التأمين على الممتلكات

رةMar13-Mar-9الجوانب الفنية للتأمين البحري والتأمين على الناقالت واألعمال البحرية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9المهارات اإلحصائية في إعداد وتصميم وتحليل التقارير التأمينية

2,150$الدوحةMar13-Mar-9إدارة الموارد البشرية في شركات التأمين

2,450$شرم الشيخMar20-Mar-16إعداد الخطط التسويقية في مجال التأمين

2,450$الدار البيضاءMar20-Mar-16تأمين المؤتمرات والمعارض بالمشروعات االقتصادية والهيئات العامة

2,450$جاكرتاMar27-Mar-23استراتيجيات التسويق في شركات التأمين

3,050$كوبنهاجنMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة للتسويق في شركات التأمين

2,150$دبيMar3-Apr-30االحتيال في شركات التأمين

2,150$الرياضMar3-Apr-30المواجهة والتعامل: االحتيال في شركات التأمين

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6كشف المخالفات واالحتيال: االستراتيجيات الفنية في التحقيقات التأمينية

2,150$الكويتApr10-Apr-6في األخطار الجماعية والفردية (التأمين)االكتتاب 

انApr17-Apr-13األساليب الحديثة في تسوية تعويضات التأمين 2,150$عمَّ

الة في التحقيقات التأمينية 2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13اإلجراءات الفعَّ

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20البرنامج التأهيلي في نظم التأمين

3,050$ستوكهولمApr24-Apr-20التأمين اإلسالمي من الناحية الشرعية ومقارنته بالتأمين التجاري

2,150$دبيApr1-May-27التأمين البحري على البضائع

2,150$دبيApr1-May-27التأمين البحري كعنصر هام في التجارة الدولية

2,150$دبيMay8-May-4التأمين البحري واالعتمادات المستندية

2,150$مسقطMay8-May-4التأمين البحري واالعتمادات المستندية

2,150$القاهرةMay15-May-11التأمين البحري والنقل الداخلي

2,450$الرباطMay15-May-11الممارسات والقواعد التطبيقية: التأمين التكافلي اإلسالمي

2,150$ممبايMay15-May-11التأمين التكافلي كبديل للتأمين التجاري

3,050$فرانكفورتMay15-May-11 التأمين الجوي

2,150$دبيMay22-May-18التأمين الشامل

2,150$الدمامMay22-May-18التأمين الممتاز للرعاية الصحية

التأمين



2,150$الشارقةMay22-May-18التأمين الهندسي

2,150$الكويتMay22-May-18التأمين على الحياة

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25التأمين على العمال وعمليات المقاوالت وتقدير االشتراكات واألجور الحكمية

3,050$اسطنبولMay29-May-25التأمين على المشروعات

2,450$مانيالMay29-May-25التأمين في القطاع التسويقي

3,050$برشلونةMay29-May-25التحليل المالي المتطور في شركات التأمين

2,150$دبيJun5-Jun-1التحليل المالي لشركات التأمين

2,150$الرياضJun5-Jun-1التحليل المالي والمحاسبي في شركات التأمين

2,150$أبوظبيJun5-Jun-1التطبيقات الحديثة في التأمين التكافلي والتأمين التجاري

2,150$الدوحةJun5-Jun-1التطبيقات الحديثة في إعادة التأمين

انJun5-Jun-1الواقع والطموح: التوجهات المعاصرة في التأمين وجوانبه القانونية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاJun5-Jun-1الجوانب الفنية لتأمين الحريق

3,850$طوكيوAug7-Aug-3الجوانب الفنية للتأمين البحري

3,050$اكسفوردAug7-Aug-3العالقات العامة في شركات التأمين

2,150$صاللةAug14-Aug-10القواعد الفنية والقانونية للتأمين

2,150$صاللةAug14-Aug-10 المحاسبة في شركات التأمين

2,150$صاللةAug21-Aug-17المنازعات التأمينية الحديثة

2,150$صاللةAug21-Aug-17المهارات البيعية في شركات التأمين

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24الوثائق المرتبطة باالستثمار كأداة لمعالجة مشاكل التأمين

3,050$لندنAug28-Aug-24أحكام عقود التأمين

2,150$طهرانAug4-Sep-31أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم

3,050$براغAug4-Sep-31أساليب رفع معدالت اإلنتاج في مجال تأمينات األشخاص

2,150$صاللةSep11-Sep-7إجراءات وأعمال التأمين للمـعدات الفنـية

رةSep11-Sep-7إدارة األخطار التأمينية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$صاللةSep18-Sep-14إدارة الخطر والتأمين

2,150$صاللةSep18-Sep-14إدارة المخاطر التأمينية

2,150$القاهرةSep25-Sep-21نظرة متطورة: إدارة المخاطر التأمينية

2,150$دبيSep25-Sep-21إدارة شركات التأمين

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28إعادة التأمين
ً 3,050$كامبريدجSep2-Oct-28إعادة التأمين علمياً ومحاسبيا

2,150$دبيOct9-Oct-5إعداد مسؤول تسويق خدمات التأمين

2,150$الخبرOct9-Oct-5بوالص التحصيل

2,150$دبيOct16-Oct-12تأمين الحريق واألخطار اإلضافية

2,150$الدوحةOct16-Oct-12تأمين الحريق والتأمين الهندسي والحوادث العامة

2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19تأمين السيارات والمركبات

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19 تأمين الشبكات والنظم الداخلية للمؤسسة من القرصنة والتخريب

3,050$سنغافورةOct30-Oct-26تأمين الممتلكات

3,850$تورنتوOct30-Oct-26تأمين المنشآت من الحرائق والكوارث

2,150$دبيNov6-Nov-2تأمين المنشأة من الحرائق

2,150$الرياضNov6-Nov-2تأمين المنشأة من الحرائق واالنفجارات

2,150$دبيNov13-Nov-9تأمين حوادث السيارات

2,150$دبيNov13-Nov-9تأمين معدات السالمة وأفرادها

انNov20-Nov-16تأمين وسالمة رباط السفن 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov20-Nov-16تأمين وسالمة مكان العمل ورفع الوعي الوقائي

2,150$نيودلهيNov27-Nov-23تسوية المطالبات في التأمين البحري

3,050$أوسلوNov27-Nov-23تسويق الخدمات التأمينية

2,150$دبيNov4-Dec-30تسويق وثائق تأمين الحياة

2,150$جدةNov4-Dec-30تنمية المهارات الفنية للعاملين في سوق التأمين

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7حوادث التأمين وتأمين المقاولين
ً 2,150$الكويتDec11-Dec-7حوادث التأمين وتسوية الخسائر ومعالجتها عالميا

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14خدمات التأمين

3,050$اسطنبولDec18-Dec-14عـقد التأمين



فحص معايير مستندات الشحن المتداولة في نطاق االعتمادات المستندية الدولية 

والمسؤولية المدنية للتأمين
21-Dec25-Dec2,450$كوااللمبور

3,050$فيّناDec25-Dec-21مخاطر رأس المال لشركات التأمين وأساليب مواجهتها

2,150$دبيDec25-Dec-21مفهوم التأمين التعاوني وقضايا التأمين

2,150$الرياضDec25-Dec-21نظم إعادة التأمين عمليا ومحاسبيا وإدارة األخطار التأمينية
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5(الجات)اآلثار االقتصادية الناتجة عن تطبيق اتفاقية التجارة الدولية 

انJan16-Jan-12الجوانب القانونية واإلدارية: التجارة اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19المفهوم والممارسة: التجارة اإللكترونية

2,150$مسقطJan30-Jan-26 تقنيات لضمان التفوق في العصر الرقمي: التجارة اإللكترونية

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2تحديات الواقع وطموحات المستقبل- التجارة العربية البينية 

3,050$لندنE-Commerce9-Feb13-Febالتطورات الحديثة للتجارة اإللكترونية 

3,850$سيدني Feb20-Feb-16برامج إصالح التجارة الخارجية وتقييمها

3,850$مونتلايرFeb27-Feb-23تحرير التجارة الدولية وأثرها على الصناعة الوطنية

2,150$دبيMar6-Mar-2عقود التجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني

رةMar13-Mar-9فحص وتدقيق االعتمادات المستندية في عقود التجارة الدولية 2,150$المدينة المنوَّ

2,450$مانيالMar20-Mar-16(الجات)اآلثار االقتصادية الناتجة عن تطبيق اتفاقية التجارة الدولية 

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23الجوانب القانونية واإلدارية: التجارة اإللكترونية

2,450$بكينMar3-Apr-30المفهوم والممارسة: التجارة اإللكترونية

3,050$مدريدMar3-Apr-30 تقنيات لضمان التفوق في العصر الرقمي: التجارة اإللكترونية

2,150$دبيApr10-Apr-6تحديات الواقع وطموحات المستقبل- التجارة العربية البينية 

رةE-Commerce13-Apr17-Aprالتطورات الحديثة للتجارة اإللكترونية  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20برامج إصالح التجارة الخارجية وتقييمها

2,150$الدوحةApr24-Apr-20تحرير التجارة الدولية وأثرها على الصناعة الوطنية

2,450$شرم الشيخApr1-May-27عقود التجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني

2,450$الدار البيضاءApr1-May-27فحص وتدقيق االعتمادات المستندية في عقود التجارة الدولية

2,450$جاكرتاMay8-May-4اختيار الشركاء في المشروعات المشتركة

3,050$كوبنهاجنMay8-May-4االتجاهات الحديثة في التجارة الدولية

 وعالقتها بقطاع النقل البحري في GATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

الدول العربية
11-May15-May2,150$دبي

 وعالقتها بقطاع النقل في الدول GATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

العربية
11-May15-May2,150$الرياض

2,150$أبوظبيMay22-May-18األساليب الحديثة في التفتيش على المحال التجارية واألسواق

2,150$الكويتMay22-May-18التجارة اإللكترونية

انMay29-May-25التجارة اإللكترونية والعولمة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25التجارة اإللكترونية والمواصفات الدولية للمنتجات

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1نماذج اليونيسترال: التجارة اإللكترونية

3,050$ستوكهولمJun5-Jun-1 التجارة الخارجية وإجراءات التبادل التجاري

2,150$دبيJun12-Jun-8التجارة الدولية وتأثيرها على التنمية المستدامة

2,150$دبيJun12-Jun-8التحصيالت كأحد وسائل الدفع في التجارة الخارجية

2,150$دبيJun19-Jun-15التفاوض التنافسي والعميل الدولي

2,150$مسقطJun19-Jun-15التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات أمام الدول العربية

المعوقات والمشاكل االجرائية في المنافذ وتأثيرها على حركة التجارة بين الدول 

العربية
22-Jun26-Jun2,150$القاهرة

2,450$الرباطJun26-Jun-22المناطق الحرة وأثرها على التجارة الخارجية

2,150$ممبايJun3-Jul-29أثر اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والدولية على أنشطة المناطق الحرة

3,050$فرانكفورتJun3-Jul-29أساليب التفاوض التجاري ومهاراته

2,150$صاللةJul10-Jul-6إدارة العقود التجارية والحلول العملية لمشكالت تنفيذها

التجارة



2,150$صاللةJul10-Jul-6إدارة عقود التجارة الدولية

2,150$صاللةJul17-Jul-13إدارة عمليات وتمويل التجارة

2,150$صاللةJul17-Jul-13بناء العقلية التجارية

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20بناء نظم التجارة اإللكترونية

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20تجارب عربية: تخطيط التجارة الخارجية

2,450$مانيالSep25-Sep-21تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في مجال التجارة النقالة

3,050$برشلونةSep25-Sep-21تمويل التجارة الخارجية

2,150$دبيSep2-Oct-28تنظيم البعثات التجارية

2,150$الرياضSep2-Oct-28صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية

2,150$أبوظبيOct9-Oct-5طرق تمويل التجارة الخارجية

2,150$الدوحةOct9-Oct-5عقود التجارة اإللكترونية

انOct16-Oct-12عقود التجارة اإللكترونية ومنازعاتها 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاOct16-Oct-12عمليات التجارة الخارجية

3,850$طوكيوOct23-Oct-19فن إدارة الصفقات التجارية الدولية

3,050$اكسفوردOct23-Oct-19منتجات وعمليات التجارة الخارجية

2,150$دبيWTO26-Oct30-Octاتفاقية منظمة التجارة الدولية 

انOct30-Oct-26أساليب حماية السلع المحلية طبقاً التفاقية منظمة التجارة 2,150$عمَّ

3,050$لندنNov6-Nov-2الجوانب القانونية واإلدارية: التجارة اإللكترونية

2,150$دبيNov13-Nov-9المفهوم والممارسة: التجارة اإللكترونية

2,150$دبيNov20-Nov-16 تقنيات لضمان التفوق في العصر الرقمي: التجارة اإللكترونية

2,150$دبيNov27-Nov-23تحديات الواقع وطموحات المستقبل- التجارة العربية البينية 

2,150$مسقطE-Commerce30-Nov4-Decالتطورات الحديثة للتجارة اإللكترونية 

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7برامج إصالح التجارة الخارجية وتقييمها

2,150$دبيDec18-Dec-14تحرير التجارة الدولية وأثرها على الصناعة الوطنية

2,150$الكويتDec18-Dec-14عقود التجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21فحص وتدقيق االعتمادات المستندية في عقود التجارة الدولية

2,150$دبيDec25-Dec-21(الجات)اآلثار االقتصادية الناتجة عن تطبيق اتفاقية التجارة الدولية 
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات المعاصرة في التخطيط االستراتيجي

انJan9-Jan-5اإلدارة والتخطيط االستراتيجي بمفهوم بطاقة األداء المتوازن 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلدارة والتخطيط االستراتيجي للقطاعات غير الهادفة للربح

2,150$مسقطJan9-Jan-5التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5أسس وأساليب اإلدارة االستراتيجية: التخطيط االستراتيجي للقطاع العام

3,050$لندنJan9-Jan-5التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات في الوحدات الحكومية

3,850$سيدني Scenario Planning12-Jan16-Janالتخطيط بالسيناريو 

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12التخطيط وفن تحويل األفكار إلى خطط وبرامج عمل

2,150$دبيJan16-Jan-12التفكير االستراتيجي للمدير ورجل األعمال

رةJan23-Jan-19إعداد الخطط السنوية لألقسام في الدوائر الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19إعداد الخطط السنوية لإلدارة على مستوى األقسام والمنظمات

2,150$الكويتJan23-Jan-19تنمية مهارات خبرات العاملين في التخطيط وسرعة اإلنجاز العالي

2,450$مانيالJan30-Jan-26 صعود وسقوط التخطيط االستراتيجي

3,050$اسطنبولJan30-Jan-26الشهادة المعتمدة في إدارة األعمال: مهارات التخطيط االستراتيجي

2,450$بكينJan30-Jan-26مهارات التخطيط التنفيذي وإعداد خطط وجداول العمل لتحقيق التمّيز

3,050$مدريدFeb6-Feb-2مهارات التخطيط والمتابعة والتقويم واالبتكار في العمل

2,150$دبيFeb6-Feb-2االتجاهات المعاصرة في التخطيط االستراتيجي

2,150$الدوحةFeb6-Feb-2اإلدارة والتخطيط االستراتيجي بمفهوم بطاقة األداء المتوازن

2,450$شرم الشيخFeb13-Feb-9اإلدارة والتخطيط االستراتيجي للقطاعات غير الهادفة للربح

2,450$الدار البيضاءFeb13-Feb-9التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن

2,450$جاكرتاFeb13-Feb-9أسس وأساليب اإلدارة االستراتيجية: التخطيط االستراتيجي للقطاع العام

التخطيط



3,050$كوبنهاجنFeb20-Feb-16التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات في الوحدات الحكومية

2,150$دبيScenario Planning16-Feb20-Febالتخطيط بالسيناريو 

2,150$الرياضFeb20-Feb-16التخطيط وفن تحويل األفكار إلى خطط وبرامج عمل

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23التفكير االستراتيجي للمدير ورجل األعمال

2,150$الكويتFeb27-Feb-23إعداد الخطط السنوية لألقسام في الدوائر الحكومية

انFeb27-Feb-23إعداد الخطط السنوية لإلدارة على مستوى األقسام والمنظمات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2تنمية مهارات خبرات العاملين في التخطيط وسرعة اإلنجاز العالي

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2 صعود وسقوط التخطيط االستراتيجي

3,050$ستوكهولمMar6-Mar-2الشهادة المعتمدة في إدارة األعمال: مهارات التخطيط االستراتيجي

2,150$دبيMar13-Mar-9مهارات التخطيط التنفيذي وإعداد خطط وجداول العمل لتحقيق التمّيز

2,150$دبيMar13-Mar-9مهارات التخطيط والمتابعة والتقويم واالبتكار في العمل

2,150$دبيMar13-Mar-9استخدام طرق التحليل المختلفة في عملية التخطيط االستراتيجي

 وطرق التخطيط االستراتيجي Futurologyاستراتيجيات علم دراسة المستقبل 

 طويل المدى
16-Mar20-Mar2,150$مسقط

2,150$القاهرةMar20-Mar-16هل وضعت استراتيجيتك المستقبلية؟: افتتاح األسواق الرقمية

2,450$الرباطMar20-Mar-16االتجاهات الحديثة لإلبداع والتخطيط االستراتيجي

2,150$ممبايMar27-Mar-23االستراتيجيات الحديثة لإلبداع والتخطيط االستراتيجي

3,050$فرانكفورتMar27-Mar-23االستراتيجيات الحديثة لإلبداع والتخطيط المتمّيز وتحقيق األهداف االستراتيجية  

2,150$دبيMar27-Mar-23األساليب الحديثة في التخطيط واستقراء المستقبل

2,150$الدمامMar3-Apr-30األساليب الحديثة في التخطيط ومتابعة تنفيذ األعمال

2,150$الشارقةMar3-Apr-30اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

2,150$الكويتMar3-Apr-30اإلدارة المتمّيزة والتخطيط االستراتيجي

2,150$اإلسكندريةApr10-Apr-6اإلدارة والتخطيط االستراتيجي

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6اإلدارة والتخطيط االستراتيجي لإلدارة اإللكترونية الحديثة

2,450$مانيالApr10-Apr-6البرنامج العملي لكتابة الخطة االستراتيجية

3,050$برشلونةApr10-Apr-6 التحليل والتخطيط االستراتيجي المتقدم

ال 2,150$دبيApr10-Apr-6التخطيط اإلداري الفعَّ

2,150$الرياضApr10-Apr-6 التخطيط اإلداري من االستراتيجية إلى الجدولة الزمنية

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13التخطيط اإلداري واالستراتيجي

2,150$الدوحةApr17-Apr-13التخطيط اإلداري والتخطيط االستراتيجي

انApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي التنافسي

ال في بيئة المنافسة العالمية 3,850$طوكيوApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي الفعَّ

ال وطرق إدارة المستقبل 3,050$اكسفوردApr17-Apr-13 التخطيط االستراتيجي الفعَّ

2,150$دبيBSC13-Apr17-Aprالتخطيط االستراتيجي باستخدام 

انApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي باستخدام مبدأ النتائج المتوازنة 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي باستخدام نظرية األداء المتوازن

2,150$الكويتApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي في المؤسسات الحكومية

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي في المؤسسات المالية

3,050$لندنApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي في عالم متغير

التخطيط االستراتيجي في مواجهة متطلبات العصر ودور بطاقة األداء المتوازن 

BSCفي التطوير والتغيير 
20-Apr24-Apr2,150$طهران

3,050$براغApr24-Apr-20التخطيط االستراتيجي ألعضاء اإلدارة العليا

2,150$دبيApr24-Apr-20التخـطيـــط االستراتيجي إلدارة ناجحة

رةApr24-Apr-20 التخطيط االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20التخطيط االستراتيجي لالستثمارات

2,150$مسقطApr24-Apr-20التخطيط االستراتيجي لإلدارة العليا

2,150$القاهرةBSC20-Apr24-Aprالتخطيط االستراتيجي لإلدارة باستخدام بطاقة األداء المتوازن 

2,150$دبيApr24-Apr-20التخطيط االستراتيجي لإلنتاج

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التخطيط االستراتيجي للتفوق والتمّيز في القطاع الحكومي

3,050$كامبريدجApr1-May-27التخطيط االستراتيجي هل يخلو المستقبل من المخاطر



2,150$دبيApr1-May-27التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار المالي

2,150$الخبرApr1-May-27التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار المالي

2,150$دبيMay8-May-4التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية

2,150$الدوحةMay8-May-4التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية في ظل العولمة

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4التخطيط االستراتيجي واإلدارة باألهداف

2,450$كوااللمبورMay15-May-11التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي

3,050$سنغافورةMay15-May-11التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي في ظل العولمة

3,850$تورنتوMay15-May-11مدخل الدعم: التخطيط االستراتيجي والتنبؤ

2,150$دبيMay15-May-11التخطيط االستراتيجي والعمل وفق سيناريو منظم

2,150$الرياضMay15-May-11التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء

2,150$دبيMay15-May-11التخطيط االستراتيجي وإدارة التغيير

2,150$دبيMay22-May-18التخطيط االستراتيجي وإدارة التغيير داخل المؤسسة

انMay22-May-18التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay22-May-18التخطيط االستراتيجي وإعداد وكتابة مقترحات وتوصيات المشاريع االستراتيجية

2,150$نيودلهيBSC18-May22-Mayالتخطيط االستراتيجي وبطاقات األداء المتوازن 

3,050$أوسلوMay22-May-18التخطيط االستراتيجي وتحديات العولمة

2,150$دبيMay22-May-18التخطيط االستراتيجي وتطوير أداء المؤسسات والمنظمات الحديثة

2,150$جدةMay29-May-25التخطيط االستراتيجي وتطوير أداء المنظمات

2,150$أبوظبيMay29-May-25التخطيط االستراتيجي وتطوير خطط العمل

2,150$الكويتMay29-May-25التخطيط االستراتيجي وتنمية مشاريع البحث والتطوير

2,450$كوااللمبورMay29-May-25التخطيط االستراتيجي وصياغة األهداف

3,050$اسطنبولMay29-May-25التخطيط االستراتيجي ومهارات إدارة المستقبل  

2,450$كوااللمبورMay29-May-25التخطيط االستراتيجي وهندسة التغيير

3,050$فيّناJun5-Jun-1التخطيط البيئي وتقييم النتائج

2,150$دبيJun5-Jun-1كيف تخطط بفاعلية في األجل القصير: التخطيط التشغيلي

2,150$الرياضJun5-Jun-1التخطيط الجيد لعملية الترقية وتنمية المسار المهني للقوى العاملة لتحفيز العاملين

2,150$دبيJun12-Jun-8التخطيط الزمني واالنسيابي إلنجاز المعامالت

2,150$الدوحةJun12-Jun-8التخطيط الصناعي

ال لعمليات التدريب والتطوير 2,150$القاهرةJun12-Jun-8 التخطيط الفعَّ

3,050$لندنJun19-Jun-15التخطيط القومي واإلقليمي والمحلي

3,850$طوكيوJun19-Jun-15التخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية

3,050$فرانكفورتJun19-Jun-15التخطيط المبني على أساس تقييم المخاطر

2,150$دبيJun26-Jun-22مستوى متقدم: التخطيط المبني على أساس تقييم المخاطر

الة في القطاع  التخطيط المستقبلي من خالل التطوير وتطبيق االستراتيجيات الفعَّ

الحكومي
22-Jun26-Junرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22التخطيط بالسيناريو والتحديات المستقبلية

2,150$الكويتJun3-Jul-29التخطيط بالسيناريو وقت األزمات والمواقف الحرجة

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29التخطيط ألحداث التغيير

3,050$لندنJun3-Jul-29التخطيط لتحديد مصادر الخطر وتقييم الخطر الناتج والتحكم فيه

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6التخطيط للتنمية اإلدارية في الوطن العربي

3,050$أمستردامJul10-Jul-6التخطيط للتنمية الوظيفية

2,150$دبيJul10-Jul-6التخطيط للحياة وتحقيق النجاح

2,150$مكة المكرمةJul10-Jul-6التخطيط للطوارئ

2,150$الشارقةJul10-Jul-6التخطيط للطوارئ وإدارة األزمات

2,150$الدوحةJul10-Jul-6التخطيط لمؤسسات األعمال

انJul10-Jul-6التخطيط والتفكير اإلبداعي واإلدارة بطريقة استراتيجية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6التخطيط والتنظيم

3,850$سيدني Jul10-Jul-6كيف تخطط النشاط وتراقب األداء في المدى القصير: التخطيط والرقابة التشغيلية

الة 3,050$موسكوJul10-Jul-6التخطيط والرقابة جوهر اإلدارة الفعَّ



2,150$دبيJul10-Jul-6التخطيط والمتابعة وتقويم األداء

رةJul10-Jul-6التخطيط والمتابعة وتقييم األداء ونتائج األعمال 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13التخطيط وإعداد الموازنات الرأسمالية

2,150$مسقطJul17-Jul-13التخطيط وتحديد األهداف

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13التخطيط ومتابعة التنفيذ

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13التخطيط ومتابعة تنفيذ األعمال

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13التفكير اإليجابي والتخطيط والتنفيذ االستراتيجي

3,050$باريسJul17-Jul-13التفكير االستراتيجي التنافسي

2,150$دبيJul17-Jul-13التفكير االستراتيجي المتقدم وصياغة األهداف

2,150$جدةJul17-Jul-13التفكير االستراتيجي على المستوى المهني

2,150$أبوظبيJul17-Jul-13التفكير االستراتيجي في منظمات األعمال والتحديات التي تواجه إدارة المعرفة

2,150$الكويتJul24-Jul-20التفكير االستراتيجي لرسم المستقبل

2,150$القاهرةJul24-Jul-20التفكير االستراتيجي للقيادات اإلشرافية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20التفكير االستراتيجي للقيادات العليا

2,450$بانكوكJul24-Jul-20التفكير االستراتيجي للمخططين االستراتيجيين

3,050$لندنJul24-Jul-20التفكير االستراتيجي وإدارة المعرفة في منظمات األعمال

2,150$دبيJul24-Jul-20التفكير االستراتيجي وتخطيط األعمال

2,150$الرياضJul31-Jul-27التفكير االستراتيجي وتطبيق الخطط االستراتيجية والتشغيلية

2,150$دبيJul31-Jul-27التفكير االستراتيجي وصياغة األهداف

2,150$الدوحةJul31-Jul-27التخطيط ومتابعة التنفيذ: التفكير االستراتيجي

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27كيف تدير المستقبل: التفكير االستراتيجي

3,050$لندنJul31-Jul-27التفكير والتخطيط االستراتيجي

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27العالقة بين التخطيط والموازنة العامة

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27المشاركة في التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع التنموية

2,150$دبيJul31-Jul-27أدوات تطبيق وقياس الخطط االستراتيجية

2,150$دبيJul31-Jul-27أدوات تطوير النظم المحاسبية لخدمة األغراض االستراتيجية

2,150$دبيSep2-Oct-28أساسيات تخطيط وتنفيذ العمليات

ال 2,150$مسقطSep2-Oct-28أنماط ومهارات التخطيط الفعَّ

انSep2-Oct-28إعداد الخطط االستراتيجية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5إعداد الخطط والبرامج التشغيلية

3,850$كانبراOct9-Oct-5إعداد الخطط والبرامج لزيادة الربحية واإلنتاجية

3,850$أوتاواOct9-Oct-5إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية

2,150$دبيOct16-Oct-12إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية

انOct16-Oct-12تحليل وتصميم نظم التخطيط االستراتيجي 2,150$عمَّ

2,150$دبيOct16-Oct-12تخطيط اإلنتاج في ضوء المعايير الدولية

2,150$الدوحةOct23-Oct-19تخطيط اإلنتاج في ضوء المعايير والمتغيرات العالمية

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19تقييم الخطط االستراتيجية

2,450$جاكرتاOct23-Oct-19تكامل أعمال التخطيط والمتابعة

3,850$طوكيوOct30-Oct-26تنمية مهارات التخطيط

3,050$مانشسترOct30-Oct-26تنمية مهارات التخطيط والتنظيم

2,150$دبيOct30-Oct-26خطط مشروعك قبل تنفيذه

2,150$الدمامOct30-Oct-26خطط واتجاهات التنمية الصناعية في الدول الخليجية

2,150$أبوظبيOct30-Oct-26طبيعة وظيفة التخطيط ومحاورها

2,150$دبيOct30-Oct-26فنون ومدارس التخطيط االستراتيجي

2,150$القاهرةOct30-Oct-26مفهوم التخطيط االستراتيجي وتطبيقاته

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26منظومة التخطيط االستراتيجي وطرق تفعيلها

ال 3,850$طوكيوOct30-Oct-26مهارات اإلدارة والتخطيط االستراتيجي الفعَّ

3,050$مدريدNov6-Nov-2مهارات التخطيط

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات التخطيط اإلداري

2,150$الخبرNov6-Nov-2مهارات التخطيط االستراتيجي

ال 2,150$الشارقةNov6-Nov-2مهارات التخطيط الفعَّ

2,150$الكويتNov6-Nov-2مهارات التخطيط والتنسيق والمتابعة



2,150$اإلسكندريةNov6-Nov-2مهارات التخطيط والتنسيق والمتابعة واالبتكار في العمل

3,050$اسطنبولNov13-Nov-9مهارات التخطيط والتنفيذ والمتابعة واالبتكار في العمل

3,850$سيدني Nov13-Nov-9مهارات التخطيط والمتابعة

3,050$أكسفوردNov13-Nov-9مهارات التخطيط والمتابعة واالبتكار في العمل

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين األعمال

2,150$مكة المكرمةNov13-Nov-9 مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين نتائج العمل

2,150$دبيNov13-Nov-9 مهارات التخطيط والمتابعة وتقويم وتحسين نتائج العمل

2,150$الدوحةNov20-Nov-16مهارات التخطيط وتحديد األهداف

انNov20-Nov-16مهارات التخطيط ومتابعة تنفيذ األعمال 2,150$عمَّ

3,050$لندنNov20-Nov-16نظام التخطيط والبرمجة والموازنة

2,150$دبيNov20-Nov-16نظم المعلومات التخطيطية

3,050$موسكوNov20-Nov-16التخطيط االستراتيجي من خالل تطبيق نظم الجودة الشاملة

2,150$دبيNov20-Nov-16التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي في ظل العولمة

2,150$الرياضNov27-Nov-23التخطيط باستخدام نظم المعلومات االستراتيجية

2,150$دبيNov27-Nov-23التفكير اإلبداعي في التخطيط االستراتيجي

2,150$مسقطNov27-Nov-23مهارات التخطيط اإلبداعي

3,050$لندنNov27-Nov-23اإلدارة والتخطيط االستراتيجي للقطاعات غير الهادفة للربح

2,150$دبيNov27-Nov-23الشهادة المعتمدة في إدارة األعمال: مهارات التخطيط االستراتيجي

2,150$الخبرNov27-Nov-23التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن

2,150$دبيNov4-Dec-30مهارات التخطيط التنفيذي وإعداد خطط وجداول العمل لتحقيق التمّيز

2,150$مسقطNov4-Dec-30أسس وأساليب اإلدارة االستراتيجية: التخطيط االستراتيجي للقطاع العام

2,150$دبيNov4-Dec-30مهارات التخطيط والمتابعة والتقويم واالبتكار في العمل

2,150$مكة المكرمةDec11-Dec-7التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات في الوحدات الحكومية

2,150$مسقطScenario Planning7-Dec11-Decالتخطيط بالسيناريو 

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7التخطيط وفن تحويل األفكار إلى خطط وبرامج عمل

2,150$دبيDec18-Dec-14التفكير االستراتيجي للمدير ورجل األعمال

2,150$المدينة المنورةDec18-Dec-14إعداد الخطط السنوية لألقسام في الدوائر الحكومية

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14إعداد الخطط السنوية لإلدارة على مستوى األقسام والمنظمات

4,200$كوااللمبورDec1-Jan-21االتجاهات المعاصرة في التخطيط االستراتيجي

2,150$دبيDec25-Dec-21تنمية مهارات خبرات العاملين في التخطيط وسرعة اإلنجاز العالي

2,150$دبيDec25-Dec-21اإلدارة والتخطيط االستراتيجي بمفهوم بطاقة األداء المتوازن

2,150$عّمانDec1-Jan-28 صعود وسقوط التخطيط االستراتيجي
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المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5 في التدريب اإلداريNLPاستخدام البرمجة اللغوية العصبية 

انJan9-Jan-5استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريب 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5استخدام تكنولوجيا المعلومات لتنمية وتأهيل مشرفي التدريب

2,150$مسقطJan9-Jan-5استخدامات الحاسب اإللكتروني في إعداد وتجهيز خطط التدريب

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5استراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير

3,050$لندنJan9-Jan-5الموارد البشرية وتحقيق أهداف الجودة الشاملة: االبتكار في إدارة التدريب

3,850$سيدني Jan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في العملية التدريبية وقياس العائد من التدريب

2,150$دبيJan9-Jan-5إعداد مدير التدريب العصري

ال 2,150$مسقطJan9-Jan-5إعداد مدير التدريب الفعَّ

ال وفن صياغة وإعداد الخطط التدريبية 2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5إعداد مدير التدريب الفعَّ

3,050$لندنJan9-Jan-5 إعداد مديري التدريب لمواجهة التحديات

3,850$سيدني Jan9-Jan-5إعداد مسؤولي التدريب

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12إعداد منسقي التدريب

2,150$دبيJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتطوير

رةJan16-Jan-12االحتراف في اإلعداد والتأهيل لمشرفي وأخصائي التدريب 2,150$المدينة المنوَّ

التدريب اإلداري



2,150$دبيJan16-Jan-12التدريب المبني على القدرات السلوكية: األساليب الحديثة في التدريب

2,150$الكويتJan16-Jan-12األساليب الحديثة لنقل أثر التدريب إلى الواقع العملي

2,450$مانيالJan16-Jan-12المدخل االبتكاري- اإلشراف على العمليات التدريبية في المؤسسات 

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12البرنامج المتكامل ألخصائي تدريب

2,450$بكينJan16-Jan-12التخطيط االستراتيجي لتطوير التدريب وسياسات القوى العاملة

3,050$مدريدJan16-Jan-12عشر استراتيجيات لالرتقاء باألداء: التدريب بالنتائج

2,150$دبيJan16-Jan-12إعداد واستخدام الوسائل اإليضاحية في التدريب

رةJan16-Jan-12 إعداد وتأهيل اختصاصي الموارد البشرية والتدريب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12مستوى أول- إعداد وتأهيل المدرب 

2,150$الكويتJan16-Jan-12مستوى متقدم- إعداد وتأهيل المدرب 

2,450$مانيالJan23-Jan-19إعداد وتأهيل المدرب المحترف

3,050$اسطنبولTOT19-Jan23-Janإعداد وتأهيل المدربين 

2,450$بكينJan23-Jan-19إعداد وتأهيل أخصائي التدريب

3,050$مدريدJan23-Jan-19إعداد وتأهيل أخصائي ومحللي التدريب

2,150$دبيJan23-Jan-19التمّيز االبتكاري واإلبداعي لرؤساء أقسام التدريب

رةJan23-Jan-19الدليل الكامل في تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19الشهادة الدولية للمدرب المحترف

2,150$الدوحةJan23-Jan-19المعايير الدولية للتدريب والتطوير الوظيفي

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19المنهج االوروبي في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي

الة  2,450$الدار البيضاءJan23-Jan-19المشاكل التطبيقية- المنهج البريطاني إلدارة عمليات التدريب الفعَّ

2,450$جاكرتاJan23-Jan-19المهارات اإلدارية لمسؤولي التدريب والموارد البشرية

3,050$كوبنهاجنJan23-Jan-19المهارات اإلدارية والفنية لمنسقي التدريب والموارد البشرية والتطوير الوظيفي

2,150$دبيJan23-Jan-19إعداد وتأهيل مسؤولي التدريب

رةJan30-Jan-26إعداد وتجهيز خطط وميزانيات التدريب إلكترونيا 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26إعداد وتدريب المدربين

2,150$الدوحةJan30-Jan-26إعداد وتصميم الخطط والموازنات التدريبية

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26إعداد وتصميم المناهج والبرامج التدريبية

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26إعداد وتصميم خطط التدريب باستخدام الحاسوب

2,450$جاكرتاJan30-Jan-26إنتاج المواد التدريبية عن طريق الكمبيوتر

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26إنتاج وكتابة المواد التعليمية والتدريبية

2,150$دبيJan30-Jan-26المهارات الخمس للمدربين المحترفين

2,150$الرياضJan30-Jan-26المهارات السلوكية لمشرفي وأخصائي التدريب

2,150$أبوظبيJan30-Jan-26إدارة النشاط التدريبي وتنمية مهارات المدربين المحترفين

2,150$الكويتJan30-Jan-26إدارة ورش العمل التدريبية

انJan30-Jan-26إعداد الموازنات المالية لمديري التدريب 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26 إعداد برامج التدريب اإللكتروني

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2إعداد وتصميم البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية العليا

3,050$ستوكهولمFeb6-Feb-2تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظم التدريب

2,150$دبيFeb6-Feb-2بناء استراتيجيات التدريب والتطوير الوظيفي

2,150$الرياضFeb6-Feb-2بناء الخطة التدريبية في ضوء االحتياجات الحقيقة وآليات التنفيذ

2,150$أبوظبيFeb6-Feb-2بناء استراتيجية التدريب والتطوير

2,150$الكويتFeb6-Feb-2بناء دائرة التدريب المتكاملة

انFeb6-Feb-2تأثير التدريب في تخطيط المسار الوظيفي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2تأثير التدريب والتطوير على الموارد البشرية كقوة تنافسية وتعديل القدرات الكامنة

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل

3,050$ستوكهولمFeb6-Feb-2تأهيل مسؤولي التدريب

2,150$دبيFeb6-Feb-2تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج والخطط التدريبية

2,150$دبيFeb6-Feb-2تقييم وقياس عائد التدريب على المردود البشري

2,150$دبيFeb6-Feb-2تكنولوجيا التدريب المعاصر وطرق التقييم وحساب العائد منه

2,150$مسقطFeb13-Feb-9تنمية المهارات اإلدارية والفنية ألخصائي ومنسقي التدريب

2,150$القاهرةFeb13-Feb-9تنمية مهارات قيادات ومديري التدريب والتطوير



2,450$الرباطFeb13-Feb-9 تنمية مهارات مدراء الشؤون اإلدارية والتدريب والتطوير

2,150$ممبايFeb13-Feb-9تنمية مهارات مدراء ومسؤولي التدريب

3,050$فرانكفورتFeb13-Feb-9تنمية مهارات مديرو مراكز التدريب

2,150$دبيFeb13-Feb-9تأهيل منسقي ومشرفي التدريب

2,150$دبيFeb13-Feb-9تحديات االحتياجات التدريبية

2,150$دبيFeb13-Feb-9تحديد احتياجات التدريب

2,150$مسقطFeb13-Feb-9تحديد االحتياجات التدريبية

2,150$القاهرةFeb13-Feb-9تحديد االحتياجات التدريبية والتخطيط الجيد له

2,450$الرباطFeb13-Feb-9 تحديد االحتياجات التدريبية وإعداد الخطط والموازنات التدريبية

2,150$ممبايFeb13-Feb-9تحديد االحتياجات التدريبية وإعداد خطة للتدريب

3,050$فرانكفورتFeb13-Feb-9تحديد االحتياجات التدريبية وتأهيل منسقي ومشرفي التدريب

2,150$دبيFeb20-Feb-16تنمية مهارات مديري الشؤون اإلدارية والتدريب

2,150$الدمامFeb20-Feb-16تنمية مهارات مشرفي التدريب الميداني في المؤسسات التعليمية

2,150$الشارقةFeb20-Feb-16تنمية مهارات منسقي التدريب والتطوير

2,150$الكويتFeb20-Feb-16سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية والتدريب المعاصر

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16عناصر التدريب التأهيلي واإلحالل الوظيفي  

3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16فعالية دور التدريب في التعليم اإللكتروني

2,450$مانيالFeb20-Feb-16محاور التمّيز االبتكاري لمشرفي ومنسقي التدريب والتطوير

3,050$برشلونةFeb20-Feb-16مختبر تحديد االحتياجات التدريبية والتخطيط باستخدام التقنيات الحديثة

2,150$دبيFeb20-Feb-16تحديد االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج

2,150$الدمامFeb20-Feb-16تحديد االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب

2,150$الشارقةFeb20-Feb-16تحديد االحتياجات التدريبية ووضع الخطط للتدريب

2,150$الكويتFeb20-Feb-16تحديد االحتياجات وتنسيق البرامج التدريبية

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية

3,050$اسطنبولFeb27-Feb-23تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريب

2,450$مانيالFeb27-Feb-23تحديد وتقييم االحتياجات التدريبية

3,050$برشلونةFeb27-Feb-23تحديد وتقييم االحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي وتحقيق األهداف

مختبر تطبيقي في االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة عملية التدريب 

والتطوير الوظيفي
23-Feb27-Feb2,150$دبي

2,150$الرياضFeb27-Feb-23مهارات نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23 في التدريب اإلداريNLPاستخدام البرمجة اللغوية العصبية 

انFeb27-Feb-23استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريب 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23استخدام تكنولوجيا المعلومات لتنمية وتأهيل مشرفي التدريب

3,850$طوكيوFeb27-Feb-23استخدامات الحاسب اإللكتروني في إعداد وتجهيز خطط التدريب

3,050$اكسفوردFeb27-Feb-23استراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير

2,150$دبيFeb27-Feb-23تحديد وقياس التكلفة وتقدير العائد من التدريب

2,150$الرياضFeb27-Feb-23تحسين أداء برامج التدريب اإلداري

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23تحقيق الجودة الشاملة في التدريب

2,150$الدوحةMar6-Mar-2تحليل االحتياجات التدريبية

انMar6-Mar-2تحليل االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar6-Mar-2تحليل بيانات التدريب لقياس العائد منه

3,850$طوكيوMar6-Mar-2تحليل وتحديد احتياجات التدريب

3,050$اكسفوردMar6-Mar-2تحليل وتصميم نظم التدريب

2,150$دبيMar6-Mar-2الموارد البشرية وتحقيق أهداف الجودة الشاملة: االبتكار في إدارة التدريب

انMar6-Mar-2االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2االتجاهات الحديثة في العملية التدريبية وقياس العائد من التدريب

2,150$الكويتMar6-Mar-2االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتطوير

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2االحتراف في اإلعداد والتأهيل لمشرفي وأخصائي التدريب

3,050$لندنMar6-Mar-2التدريب المبني على القدرات السلوكية: األساليب الحديثة في التدريب

2,150$طهرانMar6-Mar-2األساليب الحديثة لنقل أثر التدريب إلى الواقع العملي

3,050$براغMar6-Mar-2المدخل االبتكاري- اإلشراف على العمليات التدريبية في المؤسسات 

اليات التدريب وانعكاسها على أداء الموظفين 2,150$دبيMar13-Mar-9تحليل وتقييم فعَّ



انMar13-Mar-9تحليل وحصر االحتياجات التدريبية في ظل التكنولوجيا المعاصرة 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9تحويل التدريب

2,150$الكويتMar13-Mar-9المدخل التطبيقي- تخطيط االحتياجات التدريبية 

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9تخطيط التدريب

3,050$لندنMar13-Mar-9تخطيط التدريب وتحديد االحتياجات التدريبية

2,150$طهرانMar13-Mar-9تخطيط العملية التدريبية

3,050$براغMar13-Mar-9تخطيط الموارد البشرية وإعداد موازنات التدريب وقياس العائد

2,150$دبيMar13-Mar-9البرنامج المتكامل ألخصائي تدريب

رةMar13-Mar-9التخطيط االستراتيجي لتطوير التدريب وسياسات القوى العاملة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9عشر استراتيجيات لالرتقاء باألداء: التدريب بالنتائج

2,150$مسقطMar13-Mar-9التمّيز االبتكاري واإلبداعي لرؤساء أقسام التدريب

2,150$القاهرةMar13-Mar-9الدليل الكامل في تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب

2,150$دبيMar20-Mar-16الشهادة الدولية للمدرب المحترف

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16المعايير الدولية للتدريب والتطوير الوظيفي

3,050$كامبريدجMar20-Mar-16المنهج االوروبي في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي

2,150$دبيMar20-Mar-16تخطيـط النشاط التدريبـي باستخدام الحاسب اآللي

رةMar20-Mar-16تخطيط وإدارة العملية التدريبية وإعداد الحقائب التدريبية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16تخطيط وإدارة النشاط التدريبي

2,150$مسقطMar20-Mar-16تخطيط وإعداد البرامج التدريبية

2,150$القاهرةMar20-Mar-16تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية

2,150$دبيMar20-Mar-16تخطيط وتقييم النشاط التدريبي

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16تخطيط وتقييم وتنفيذ البرامج التدريبية

3,050$كامبريدجMar20-Mar-16تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية

الة  2,150$دبيMar20-Mar-16المشاكل التطبيقية- المنهج البريطاني إلدارة عمليات التدريب الفعَّ

2,150$الخبرMar20-Mar-16المهارات اإلدارية لمسؤولي التدريب والموارد البشرية

2,150$دبيMar27-Mar-23المهارات اإلدارية والفنية لمنسقي التدريب والموارد البشرية والتطوير الوظيفي

2,150$الدوحةMar27-Mar-23المهارات الخمس للمدربين المحترفين

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23المهارات السلوكية لمشرفي وأخصائي التدريب

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23إدارة النشاط التدريبي وتنمية مهارات المدربين المحترفين

3,050$سنغافورةMar27-Mar-23إدارة ورش العمل التدريبية

3,850$تورنتوMar27-Mar-23إعداد الموازنات المالية لمديري التدريب

2,150$دبيMar27-Mar-23تدريب المدرب المحترف

2,150$الخبرTrain The Trainer23-Mar27-Marتدريب المدربين 

2,150$دبيMar27-Mar-23تدريب المدربين المحترفين

2,150$الدوحةMar27-Mar-23أسلوب الحاالت اإلدارية في التدريب اإلداري: تدريب المدربين

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23تدريب المدربين باستخدام التقنيات الحديثة

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23تدريب المدربين تحديد احتياجات التدريب إلى تقيم التدريب

3,050$سنغافورةMar27-Mar-23تدريب المدربين على تصميم وضبط وتقييم البرامج التدريبية

3,850$تورنتوMar3-Apr-30كيف تكون مدربا محترفا؟: تدريب المدربين

2,150$دبيMar3-Apr-30 إعداد برامج التدريب اإللكتروني

2,150$الرياضMar3-Apr-30إعداد وتصميم البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية العليا

2,150$دبيMar3-Apr-30تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظم التدريب

2,150$دبيMar3-Apr-30تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج والخطط التدريبية

انMar3-Apr-30تقييم وقياس عائد التدريب على المردود البشري 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar3-Apr-30تكنولوجيا التدريب المعاصر وطرق التقييم وحساب العائد منه

2,150$نيودلهيMar3-Apr-30تنمية المهارات اإلدارية والفنية ألخصائي ومنسقي التدريب

3,050$أوسلوMar3-Apr-30تنمية مهارات قيادات ومديري التدريب والتطوير

2,150$دبيMar3-Apr-30تدريب الموظفين كأساس لتنمية الكفاءات البشرية

2,150$الرياضMar3-Apr-30 تدريب الموظفين لرفع كفاءة األداء

2,150$دبيMar3-Apr-30تدريب وإعداد المدربين

2,150$دبيMar3-Apr-30تشغيل وصيانة المعينات التدريبية

انApr10-Apr-6تصاميم بحثية في تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في المؤسسات التعليمية 2,150$عمَّ



2,450$الدار البيضاءApr10-Apr-6تصميم البرامج التدريبية

 Powerباستخدام برنامج  تصميم الشرائح التدريبية وأساليب العرض الحديث

Point
6-Apr10-Apr2,150$نيودلهي

3,050$أوسلوApr10-Apr-6وموازناتها ومتابعة تنفيذها تصميم وإعداد الخطط التدريبية

2,150$دبيApr10-Apr-6 تنمية مهارات مدراء الشؤون اإلدارية والتدريب والتطوير

2,150$جدةApr10-Apr-6تنمية مهارات مدراء ومسؤولي التدريب

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6تنمية مهارات مديرو مراكز التدريب

2,150$الكويتApr10-Apr-6تنمية مهارات مديري الشؤون اإلدارية والتدريب

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6تنمية مهارات مشرفي التدريب الميداني في المؤسسات التعليمية

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6تنمية مهارات منسقي التدريب والتطوير

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية والتدريب المعاصر

3,050$فيّناApr10-Apr-6عناصر التدريب التأهيلي واإلحالل الوظيفي  

2,150$دبيApr10-Apr-6تصميم وإعداد مناهج التدريب

2,150$جدةApr17-Apr-13تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية

2,150$الكويتApr17-Apr-13تطبيق مبادئ الجودة في التدريب

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13تطبيقات الجودة الشاملة في التدريب والتطوير الوظيفي

3,050$اسطنبولApr17-Apr-13تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة التدريب

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13تطبيقات معايير الجودة الشاملة في التدريب

3,050$فيّناApr17-Apr-13 تطور خطط التدريب من خالل الممارسة

2,150$دبيApr17-Apr-13فعالية دور التدريب في التعليم اإللكتروني

2,150$الرياضApr17-Apr-13محاور التمّيز االبتكاري لمشرفي ومنسقي التدريب والتطوير

2,150$دبيApr17-Apr-13مختبر تحديد االحتياجات التدريبية والتخطيط باستخدام التقنيات الحديثة

مختبر تطبيقي في االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة عملية التدريب 

والتطوير الوظيفي
13-Apr17-Apr2,150$الدوحة

2,150$القاهرةApr17-Apr-13مهارات نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي

3,050$لندنApr17-Apr-13في التدريب (power point)استخدام 

3,850$طوكيوApr24-Apr-20قياس وتنمية العائد: استخدام البرمجة اللغوية العصبية في التدريب اإلداري

3,050$فرانكفورتApr24-Apr-20استخدام التقنيات السمعية البصرية الحديثة في التدريب اإلداري

2,150$دبيApr24-Apr-20تطوير استراتيجيات التدريب

2,150$الرياضApr24-Apr-20تطوير البرامج التدريبية بمعاهد التدريب المركزية

2,150$دبيApr24-Apr-20تطوير المهارات السلوكية واإلشرافية لمسؤولي التدريب

2,150$الدوحةApr24-Apr-20 تطوير أداء العاملين من خالل القيادة والتدريب والتحفيز وتقييم األداء

2,150$القاهرةApr24-Apr-20تطوير أداء قسم التدريب مدخل اإلدارة االستراتيجية

3,050$لندنApr24-Apr-20تطوير إدارات التدريب ودور تكنولوجيا المعلومات بها

3,850$طوكيوApr24-Apr-20تطوير استراتيجيات التدريب

3,050$فرانكفورتApr24-Apr-20تطوير مؤشرات قياس الكفاءة والفاعلية لبرامج العمل

2,150$دبيApr24-Apr-20استخدام الحاسب اآللي في إدارة التدريب

رةApr24-Apr-20استخدام الحاسب اآللي في إدارة أنشطة التدريب ضرورة ال ترف 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20استخدام الحاسب في إعداد خطة وميزانية التدريب

2,150$الكويتApr1-May-27استخدام الحاسب في تحديد االحتياجات التدريبية

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27استخدام الحاسوب في التدريب

3,050$لندنApr1-May-27استخدام الكمبيوتر في إدارة أنشطة التدريب

2,450$كوااللمبورApr1-May-27استخدام الوسائل التعليمية في التدريب

3,050$أمستردامApr1-May-27   في تطوير عمليات التدريب NLPاستخدام تقنيات 

2,150$دبيApr1-May-27 تطوير مهارات التدريب االستشاري

رةApr1-May-27تطوير مهارات أخصائي التدريب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr1-May-27 تطوير مهارات منسقي التدريب

2,150$الكويتApr1-May-27تفعيل التدريب وفقا لمفهوم إدارة لجودة الشاملة

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتصميم نظم التدريب والتطوير

الة للتدريب في المنظمات 3,050$لندنApr1-May-27 تقنيات تهيئة البيئة الفعَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27 تقنيات ربط التدريب مع تطوير الكفاءات



الية في عملية التدريب 3,050$أمستردامApr1-May-27تقنيات قياس الفعَّ

2,150$دبيMay8-May-4استخدامات الحاسب اآللي في إدارة التدريب والتطوير

2,150$مكة المكرمةMay8-May-4استراتيجيات التدريب المخطط والتطوير الوظيفي

2,150$الشارقةMay8-May-4استراتيجيات التدريب باستخدام معايير المفاضلة

استراتيجيات التدريب والتأهيل الوظيفي وإدارة القوى العاملة وفق معايير منظمة 

العمل الدولية
4-May8-May2,150$الدوحة

انMay8-May-4استراتيجيات إدارة الموارد البشرية والتدريب باستخدام تكنولوجيا المعلومات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay8-May-4استراتيجيات تحليل وتقييم العائد من التدريب

3,850$سيدني May8-May-4استراتيجيات رسم سياسات التدريب وإعداد الخطط

3,050$موسكوMay8-May-4استراتيجيات نقل التدريب اإلداري إلى حيز التطبيق

2,150$دبيMay8-May-4تقييم االحتياجات التدريبية

2,150$مكة المكرمةMay8-May-4مدخل تطبيقي-تقييم االحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي 

2,150$الشارقةMay8-May-4تقييم االحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي لتعزيز وتحقيق األهداف

2,150$الدوحةMay8-May-4تقييم األداء التدريبي وحساب العائد االقتصادي على التدريب

انMay8-May-4تقييم البرامج التدريبية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تقييم التدريب

3,850$سيدني May15-May-11تقييم التدريب في مجال اإلدارة العامة

3,050$موسكوMay15-May-11تقييم التدريب وأساليب قياس العائد منه

2,150$دبيMay15-May-11الحقوق والواجبات: استقبال وتأهيل العاملين الجدد

رةMay15-May-11االبتكار في التدريب وفق معايير الجودة الشاملة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay15-May-11االبتكار في إدارة التدريب وتحقيق الجودة الشاملة

2,150$مسقطMay15-May-11االتجاهات الحديثة في التدريب

2,450$كوااللمبورMay15-May-11االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية

3,050$اسطنبولMay15-May-11االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب

2,450$كوااللمبورMay15-May-11االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد موازنة التدريب وقياس العائد

ودراسة وتحليل االحتياجات التدريبية  االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية

وإعداد خطط التدريب
11-May15-May3,050$باريس

2,150$دبيMay15-May-11تقييم العملية التدريبية

رةMay15-May-11المعوقات والحلول: تقييم النشاط التدريبي في المنظمة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay22-May-18تقييم وقياس العائد من التدريب

2,150$مسقطMay22-May-18تقييم وقياس عائد التدريب

2,450$كوااللمبورMay22-May-18تقييم ومراجعة أداء نشاط التدريب والتطوير

3,050$اسطنبولMay22-May-18تكنولوجيا التدريب

2,450$كوااللمبورMay22-May-18تكنولوجيا التدريب عن بعد

3,050$باريسMay22-May-18تكنولوجيا التعليم والتدريب عن بعد

2,150$دبيMay22-May-18االتجاهات الحديثة في إدارة العملية التدريبية

2,150$جدةMay22-May-18االتجاهات الحديثة في تحديد االحتياجات التدريبية

2,150$أبوظبيMay22-May-18االتجاهات الحديثة في تحديد االحتياجات التدريبية وقياس العائـد من التدريب

2,150$الكويتMay22-May-18االتجاهات الحديثة في تخطيط وإدارة نشاط التدريب

2,150$القاهرةMay22-May-18االتجاهات الحديثة في تطوير اإلدارات التدريبية وإعداد الحقائب التدريبية

2,450$كوااللمبورMay22-May-18االتجاهات الحديثة واالبتكار في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي

2,450$بانكوكMay22-May-18االتجاهات العالمية الحديثة في التدريب

3,050$لندنMay29-May-25االتجاهات المعاصرة في التدريب واالستشارات اإلدارية

2,150$دبيMay29-May-25تنظيم األجهزة ووحدات التدريب

2,150$جدةMay29-May-25تنظيم برنامج تدريبي

2,150$أبوظبيMay29-May-25تنظيم وإدارة قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية

2,150$الكويتMay29-May-25تنفيذ البرامج التدريبية أثناء العمل

2,150$القاهرةMay29-May-25 تنمية المهارات األساسية لمسؤولي ومنسقي التدريب

2,450$كوااللمبورMay29-May-25تنمية قدرات التدريب والتطوير

2,450$بانكوكMay29-May-25تنمية مهارات المتدربين وتطوير القدرات الفنية والشخصية

3,050$لندنMay29-May-25تنمية مهارات المدربين وتكنولوجيا التدريب



2,150$دبيMay29-May-25االتجاهات واالستراتيجيات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب

2,150$الرياضMay29-May-25االتجاهات والمفاهيم الحديثة في تكنولوجيا التدريب والتطوير المستمر

2,150$دبيMay29-May-25االحتياجات التدريبية بين النظرية والتطبيق وأساليب إعداد الخطة التدريبية

2,150$الدوحةMay29-May-25االحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريب

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1االحتياجات التدريبية وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية

3,050$لندنJun5-Jun-1مدخل حديث-االحتياجات التدريبية وقياس العائد في التدريب 

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1مختبر تطبيقي- االستراتيجيات التدريبية الحديثة وإعداد خطط التدريب 

3,050$اسطنبولJun5-Jun-1االستراتيجيات الحديثة في استخدامات الحاسب إلعداد خطط وميزانية التدريب

2,150$دبيJun5-Jun-1تنمية مهارات أخصائي التدريب

2,150$الرياضJun5-Jun-1تنمية مهارات أخصائي التدريب والتطوير

2,150$دبيJun5-Jun-1تنمية مهارات أخصائي التدريب والتطوير الوظيفي

2,150$الدوحةJun5-Jun-1تنمية مهارات أخصائي ومسؤولي التدريب

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1تنمية مهارات تحديد االحتياجات التدريبية وإعداد الحقائب التدريبية

3,050$لندنJun5-Jun-1تنمية مهارات مدراء التدريب والتطوير الوظيفي

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1تنمية مهارات مسؤولة التدريب ـ برنامج موجه للقطاع النسائي فقط

3,050$اسطنبولJun5-Jun-1تنمية مهارات مسؤولي التدريب

2,150$دبيJun5-Jun-1االستراتيجيات الحديثة في التدريب وتنمية الموارد البشرية

2,150$دبيJun12-Jun-8االستراتيجيات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي وتحقيق الجودة الشاملة

2,150$دبيJun12-Jun-8االستراتيجيات الحديثة لقياس العائد من التدريب

2,150$مسقطJun12-Jun-8 االستراتيجيات الحديثة والتخطيط االستراتيجي إلدارة التدريب والموارد البشرية

انJun12-Jun-8االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي

الة من التدريب طويل األجل 3,850$كانبراJun12-Jun-8االستفادة الفعَّ

3,850$أوتاواJun12-Jun-8األساليب الحديثة في تحديد االحتياجات التدريبية

2,150$دبيJun12-Jun-8تنمية مهارات مسؤولي التدريب والتطوير اإلداري

2,150$دبيJun12-Jun-8تنمية مهارات مشرفي التدريب بالمؤسسات

2,150$دبيJun12-Jun-8تنمية مهارات منسقي التدريب

2,150$مسقطJun12-Jun-8تنمية مهارات منسقي التدريب ومتابعة البرامج أثناء العمل وحساب العائد التدريبي

انJun12-Jun-8تنمية مهارات منسقين التدريب في تحديد االحتياجات التدريبية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8جمع وتحليل بيانات التدريب

3,850$كانبراJun19-Jun-15إعدادها وتنفيذها وتقييمها وربطها بتخطيط المسار الوظيفي: خطة التدريب

3,850$أوتاواJun19-Jun-15خطط وبرامج العمل

2,150$دبيJun19-Jun-15األساليب الحديثة في تنظيم وإدارة قطاع التطوير اإلداري والتدريب

انJun19-Jun-15األساليب الحديثة إلعداد الخطط والحقائب التدريبية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15األساليب الحديثة إلعداد وتدريب المدربين بالحاسب اآللي

2,150$الدوحةJun19-Jun-15األساليب الحديثة لتحديد االحتياجات التدريبية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15األساليب الحديثة لتقييم وإعداد خطط التدريب

2,450$جاكرتاJun19-Jun-15األساليب الحديثة لقياس العائد من التدريب للموارد البشرية

3,850$طوكيوJun19-Jun-15األساليب العالمية للتعاقد التدريبي وتقييم االحتياجات التدريبية

3,050$مانشسترJun19-Jun-15األساليب المتقدمة للتعاقد التدريبي وتقييم الشركات

2,150$دبيJun19-Jun-15خطوات ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي

انJun19-Jun-15دراسة االحتياجات والتخطيط للتدريب 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15دراسة وتحليل االحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريب

2,150$الدوحةJun26-Jun-22دور القيادة في وضع السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22دور المديرين في تنفيذ التدريب على رأس العمل

2,450$جاكرتاJun26-Jun-22ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي

3,850$طوكيوJun26-Jun-22ربط المسار الوظيفي بالتدريب

3,050$مانشسترJun26-Jun-22 ربط خطط التدريب مع سياسيات التطوير والتخطيط من المنظمات



2,150$دبيJun26-Jun-22األسس والمبادئ العلمية والتطبيقية للتدريب

2,150$الدمامJun26-Jun-22األسس والمهارات المتكاملة إلدارة العملية التدريبية

2,150$أبوظبيJun26-Jun-22األصول والمبادئ العلمية للتدريب

2,150$دبيJun26-Jun-22األلعاب اإلدارية وكيفية استخدامها وتوظيفها في التدريب

2,150$القاهرةJun26-Jun-22األنظمة المتكاملة للتدريب والتطوير

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22األهمية االستراتيجية للتدريب في رفع مستوى المنظمات

3,850$طوكيوJun26-Jun-22اإلبداع في استخدام األدوات التدريبية

3,050$مدريدJun26-Jun-22اإلبداع والتمّيز في تصميم وبناء نظم المعلومات في مجال التدريب

2,150$دبيJun3-Jul-29رسم السياسات اإلدارية لتحليل وتحديد االحتياجات التدريبية

2,150$الدمامJun3-Jul-29سياسات التدريب المخطط والتطوير الوظيفي

2,150$أبوظبيNLP29-Jun3-Julصناعة مدرب 

2,150$دبيJun3-Jul-29طرق التدريب وإعداد المدربين

2,150$القاهرةJun3-Jul-29طرق تحديد االحتياجات التدريبية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29طرق وأساليب التدريب

3,850$طوكيوJun3-Jul-29طرق وأساليب وأدوات التدريب

3,050$مدريدJun3-Jul-29طرق وإعداد التدريب

الة في تحديد موازنات التدريب 2,150$دبيJun3-Jul-29اإلجراءات الفعَّ

2,150$الخبرJun3-Jul-29اإلدارة االستراتيجية للتدريب

الة للعملية التدريبية 2,150$الشارقةJun3-Jul-29اإلدارة الفعَّ

الة لوظيفة التدريب والتطوير 2,150$الكويتJun3-Jul-29اإلدارة الفعَّ

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29اإلشراف على البرامج التدريبية

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6اإلشراف على تنفيذ البرامج التدريبية

3,850$سيدني Jul10-Jul-6اإلعداد االحترافي للمواد التدريبية

3,050$أكسفوردJul10-Jul-6 في التدريب اإلداريNLPالبرمجة اللغوية العصبية 

ال 2,150$دبيJul10-Jul-6عوائق تدريب وتنمية العاملين بشكل فعَّ

2,150$الخبرJul10-Jul-6 فاعلية التدريب واالحتياجات التدريبية بين التنظيم والتطبيق

الية االتجاهات الحديثة في رسم استراتيجيات التدريب والتنمية 2,150$الشارقةJul10-Jul-6فعَّ

الية التدريب وعالقته بتخطيط المسار الوظيفي 2,150$الكويتJul10-Jul-6فعَّ

الية دور التدريب في التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6فعَّ

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6فن التحفيز والتدريب

3,850$سيدني Jul10-Jul-6قدرات التدريب والتطوير

3,050$أكسفوردJul10-Jul-6قدرات المدرب المحترف

2,150$دبيJul10-Jul-6البرنامج العالمي للتدريب على الفاعلية

2,150$مكة المكرمةJul10-Jul-6التجربة اليابانية في التدريب اإلداري

2,150$دبيJul17-Jul-13التخطيط االستراتيجي إلدارات التدريب

2,150$الدوحةJul17-Jul-13التخطيط االستراتيجي للتدريب والتطوير الوظيفي

انJul17-Jul-13 أفكار وأساليب جذابة وفعالة في التعلم اإلداري: التدريب االبتكاري 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul17-Jul-13التدريب االحترافي

2,150$دبيJul17-Jul-13التدريب االحترافي للمدربين

ال في حل المشكالت 3,050$موسكوJul17-Jul-13التدريب االستشاري ودوره الفعَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13قياس االحتياجات التدريبية

2,150$مكة المكرمةJul17-Jul-13قياس األداء التدريبي

2,150$دبيJul17-Jul-13قياس التكلفة والعائد على برامج التدريب

2,150$الدوحةJul17-Jul-13قياس العائد التدريبي

انJul17-Jul-13قياس العائد من التدريب 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul17-Jul-13قياس أثر التدريب

الية التدريب 2,150$دبيJul17-Jul-13قياس فعَّ

3,050$موسكوJul24-Jul-20قياس وتقييم العائد التدريبي

2,150$صاللةJul24-Jul-20أساليب ومهارات: التدريب اإلبداعي

2,150$صاللةJul24-Jul-20التدريب اإلداري الموجه باألداء

2,150$صاللةJul24-Jul-20التدريب اإلداري الموجه باألداء في ظل تكنولوجيا المعلومات

2,150$صاللةJul24-Jul-20التدريب المؤسسي الموجه وقياس تكلفة وعائد التدريب



2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20التدريب المباشر أداة استراتيجية للقيادة المؤثرة

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20التدريب المباشر لقيادة أكثر سموا

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20التدريب المبني على الجدارات

3,050$ روماPBT20-Jul24-Jul/ التدريب الموجه باألداء 

2,150$صاللةJul24-Jul-20كتابة الحاالت واستخدامها في التدريب اإلداري

2,150$صاللةJul24-Jul-20كتابة وإنتاج المواد التدريبية

2,150$صاللةJul24-Jul-20كيف تدير برنامجا تدريبيا ناجحا
ً اال ومحترفا 2,150$صاللةJul24-Jul-20كيف تصبح مدربا فعَّ

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27كيف تصبح مدربا ناجحا؟

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27لماذا تقييم التدريب؟

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27متابعة وتقييم التدريب

3,050$ روماJul31-Jul-27متابعة وتقييم العائد من التدريب

2,150$صاللةJul31-Jul-27التدريب الموجه باألداء اإلداري

2,150$صاللةJul31-Jul-27التدريب بالتوجيه الفردي المباشر

2,150$صاللةJul31-Jul-27التدريب بالوسائط المتعددة

2,150$صاللةJul31-Jul-27التدريب بين التكلفة والعائد

2,150$القاهرةJul31-Jul-27التدريب على أسلوب العصف الذهني

2,150$دبيJul31-Jul-27التدريب على رأس العمل

3,050$سنغافورةJul31-Jul-27التدريب على طرق وأساليب تخطيط وتنظيم العمل ومتابعة التنفيذ

3,850$تورنتوJul31-Jul-27التدريب عن ٌبعد

2,150$صاللةJul31-Jul-27مجاالت واستخدامات وسائل التدريب الحديثة

2,150$صاللةSep2-Oct-28محاور التمّيز لمسؤولي التدريب والتطوير

2,150$صاللةSep2-Oct-28مختبر إدارة التدريب في ظل متطلبات الجودة والتحسين المستمر

2,150$صاللةSep2-Oct-28مختبر تطوير عالقة إدارة التدريب باإلدارات والوحدات األخرى

2,150$القاهرةSep2-Oct-28مختبر تقييم النشاط التدريبي

2,150$دبيINLPTA28-Sep2-Octمدرب برمجة لغوية عصبية 

3,050$سنغافورةSep2-Oct-28مدرب معتمد في خط الزمن

3,850$تورنتوSep2-Oct-28مساعدة المؤسسات في حصر وتحديد االحتياجات التدريبية

2,150$صاللةSep2-Oct-28التدريب والتطوير للموارد البشرية

2,150$صاللةSep2-Oct-28التدريب والتكنولوجيا

2,150$صاللةSep2-Oct-28التدريب والتنمية البشرية في ظل اإلدارة المعاصرة

2,150$صاللةSep2-Oct-28الوظيفي والمسار التدريب

2,150$اإلسكندريةSep2-Oct-28 التدريب وإدارة شؤون الموظفين

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28التدريب وتطوير المسار الوظيفي

3,850$طوكيوOct9-Oct-5التدريب وفق نظام القدرات

3,050$باريسOct9-Oct-5األسس والمبادئ: التدريب

2,150$دبيOct9-Oct-5معد حقائب تدريبية معتمد

رةOct9-Oct-5مفاهيم الجودة الشاملة في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةOct9-Oct-5مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في تطوير نظام التدريب

2,150$دبيOct9-Oct-5منظومة تنمية مهارات مسؤولي التدريب والتطويـر

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-5تنمية مهارات مسؤولي التدريب والتطويـــــــــر- منظومة قياس الموارد البشرية 

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5مهارات التدريب

3,850$طوكيوOct9-Oct-5مهارات التدريب على رأس العمل

3,050$باريسOct9-Oct-5مهارات التدريب عن بعد في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيOct9-Oct-5التطبيقات الحديثة لنظم المعلومات لدعم أنشطة التدريب الوظيفي

التطبيقات الحديثة لنظم المعلومات لدعم وتطوير أنشطة التدريب الوظيفي 

 والتدريب
5-Oct9-Oct2,150$أبها

الة الستراتيجيات التدريب المعاصرة 2,150$دبيOct9-Oct-5التطبيقات الفعَّ

2,150$الكويتOct16-Oct-12التطوير اإلداري وإدارة الموارد البشرية والتدريب

انOct16-Oct-12مدخل إلى التدريب غير التقليدي: التعليم اإللكتروني 2,150$عمَّ



التقنيات الحديثة في تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتصميم نظم التدريب 

والتطوير
12-Oct16-Oct3,050$لندن

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12التقنيات المتقدمة للسياسات التدريبية وصياغة خطط التدريب

3,850$ نيويوركOct16-Oct-12التقنية المعلوماتية وإدارة التدريب

2,150$دبيOct16-Oct-12مهارات التفكير االبتكاري واإلبداعي لمحلل ومنسق التدريب والتطوير

2,150$أبهاOct16-Oct-12مهارات المدراء في إعداد وتنفيذ التدريب

2,150$دبيOct16-Oct-12مهارات المدرب

2,150$الكويتOct16-Oct-12مهارات المدرب البارع قوال وفعال

انOct16-Oct-12مهارات المدرب المحترف 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct16-Oct-12مهارات أخصائي التدريب

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12مهارات أخصائي التدريب

3,850$ نيويوركOct16-Oct-12مهارات إعداد المدربين

2,150$دبيOct23-Oct-19التقييم الشامل للعملية التدريبية

2,150$دبيOct23-Oct-19التمّيز في األساليب الحديثة إلعداد موازنات وخطط التدريب

2,150$دبيOct23-Oct-19التنمية المهنية والتدريبية لمدراء مراكز التدريب بالمنظمات

2,150$الدوحةOct23-Oct-19مفاهيمها وتطبيقاتها في نظام التطوير الوظيفي والتدريب: الجدارات

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19الوكالء المساعدين والمدراء ورؤساء المهندسين- الحزمة التدريبية للقياديين

2,450$أغاديرOct23-Oct-19الحقائب التدريبية في مجال اإلدارة

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19الخطط التنفيذية وتحديد االحتياجات التدريبية وتنسيق البرامج وتنفيذها

3,050$ ميالنوOct23-Oct-19الريادة في إعداد محاور التمّيز للتدريب والتنمية الذاتية

2,150$دبيOct23-Oct-19مهارات تحديد االحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريب

2,150$دبيOct23-Oct-19   مهارات تحديد االحتياجات التدريبية وقياس العائد

2,150$دبيOct23-Oct-19مهارات تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية

2,150$الدوحةOct23-Oct-19مهارات تخطيط المسارات الوظيفية وتحديد االحتياجات التدريبية

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19مهارات تدريب المدربين

2,450$أغاديرOct30-Oct-26مهارات تسويق التدريب

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26مهارات تصميم وتنفيذ نظم التدريب والتطوير

3,050$ ميالنوOct30-Oct-26مهارات طرق وأساليب التدريب

2,150$دبيOct30-Oct-26السياسات التدريبية ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة

2,150$الخبرOct30-Oct-26الشفافية وإدارة التدريب

الة في تدريب المدربين 2,150$أبوظبيOct30-Oct-26الطرائق الفعَّ

2,150$صاللةOct30-Oct-26الطرق الحديثة لقياس وتقييم العائد من التدريب

2,150$القاهرةOct30-Oct-26العائد على االستثمار في التدريب

3,050$اسطنبولOct30-Oct-26الفاعلية والكفاءة في تحديد االحتياجات التدريبية واختيار البرامج المناسبة

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26المحاكاة في التدريب اإلداري

المدخل االبتكاري لتقييم االحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي لتعزيز 

وتحقيق األهداف في المؤسسات
26-Oct30-Oct3,050$باريس

2,150$دبيOct30-Oct-26مهارات مدير التدريب الناجح

2,150$الخبرOct30-Oct-26مهارات وإعداد وتنفيذ التدريب الموقعي

2,150$أبوظبيNov6-Nov-2ميكنة أنشطة التدريب

2,150$صاللةNov6-Nov-2نظم المعلومات في مجال التدريب

2,150$القاهرةNov6-Nov-2نماذج قياس التكلفة والعائد من التدريب

3,050$اسطنبولNov6-Nov-2نمذجة التدريب

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2وضع استراتيجيات وخطط التدريب

3,050$باريسNov6-Nov-2وضع األسس العلمية لتقييم التدريب وقياس التكلفة والعائد منه

المدخل الحديث إلعداد االحتياجات التدريبية وقياس العائد في التدريب وأثرة على 

تطوير الموارد البشرية
2-Nov6-Nov2,150$دبي

2,150$الرياضNov6-Nov-2المدخل الشمولي في تحديد االحتياجات التدريبيـة

2,150$دبيNov6-Nov-2المدخل الشمولي للتدريب الموجه باألداء اإلداري

2,150$صاللةNov6-Nov-2المدخل المتكامل في التدريب من أجل التنمية الصناعية

2,150$اإلسكندريةNov6-Nov-2المدخل المتكامل في تحديد االحتياجات التدريبية

ال 2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2المدرب الفعَّ



2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2المدرب المتقدم

3,050$اسطنبولNLP9-Nov13-Novالمدرب المتقدم في البرمجة اللغوية العصبية 

2,150$دبيNov13-Nov-9وضع السياسات التدريبية وإعداد خطط العمل

2,150$الرياضNov13-Nov-9وضع خطة تدريبية باستخدام الحاسوب

2,150$دبيNov13-Nov-9وضع سياسات وإجراءات قطاع التطوير والتدريب في المنشأة

2,150$دبيNov13-Nov-9المدرب المتمّيز ومهارات إعداد الحقيبة التدريبية

2,150$دبيNov13-Nov-9فن إيصال الرسالة التدريبية: المدرب المتمّيز

2,150$دبيNov13-Nov-9المدرب المحترف المعتمد

2,150$صاللةNov13-Nov-9فنونه– أساليبه  :المدرب المحترف

انNLP9-Nov13-Novالمدرب المعتمد في البرمجة اللغوية العصبية  2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov13-Nov-9قيادة العوامل السبعة للتغيير: المدرب مبدعا

3,050$سنغافورةNov13-Nov-9المنظومة المتكاملة في تخطيط السياسات التدريبية وإعداد الخطط التدريبية

3,050$باريسTrain The Trainer9-Nov13-Nov المنظومة المتكاملة لتدريب المدربين

2,150$دبيNov13-Nov-9المنهج الحديث للتدريب وتنمية الموارد البشرية

2,150$أبهاNov20-Nov-16المنهج الحديث للتدريب وتنمية الموارد البشرية في ظل تكنولوجيا المعلومات

2,150$دبيNov20-Nov-16المنهجيات الحديثة في إدارة التدريب

2,150$صاللةNov20-Nov-16 المهارات األساسية في تصميم البرامج التدريبية

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16المهارات السلوكية لمسؤولي التدريب

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16 المهارات المتقدمة في إدارة مراكز التدريب وتنمية الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16المهارات المتكاملة في إدارة التدريب وتدريب المدربين

3,050$جنيفNov20-Nov-16المهارات والمسؤوليات الالزمة لمسؤولي التدريب والتطوير

2,150$دبيNov20-Nov-16النظريات والتطبيقات الحديثة في تحديد االحتياجات التدريبية

2,150$الطائفNov20-Nov-16آفاق جديدة في التنمية البشرية وإدارة العملية التدريبية

2,150$دبيNov20-Nov-16 آليات تحديد االحتياجات التدريبية

2,150$صاللةNov20-Nov-16 آليات تطوير اإلبداع والمواهب من خالل التدريب

2,150$القاهرةCTS16-Nov20-Novأخصائي التدريب المعتمد 

2,450$أغاديرNov20-Nov-16أدوات تقييم التدريب وقياس الفاعلية والعائد التدريبي

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23أدوات قياس العائد من التدريب

3,050$لندنNov27-Nov-23أساسيات وتقنيات التدريب

2,150$دبيNov27-Nov-23أساليب التدريب اإلداري مع التركيز على تمثيل األدوار والمباريات اإلدارية

رةNov27-Nov-23أساليب التدريب المختلفة وتقييمها 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov27-Nov-23كيف تكون مدربا ناجحا: أساليب التدريب

رةNov27-Nov-23أساليب الحاالت اإلدارية في التدريب اإلداري 2,150$المدينة المنوَّ

الة في التدريب 2,150$القاهرةNov27-Nov-23أساليب المشاركة الفعَّ

2,150$دبيNov27-Nov-23أساليب إعداد خطط وموازنات التدريب

رةNov27-Nov-23أساليب تحديد االحتياجات التدريبية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةNov27-Nov-23أساليب تطوير الموارد البشرية وربط تطوير المسار الوظيفي بخطط التدريب

2,150$دبيNov27-Nov-23أساليب تقييم ومتابعة األنشطة التدريبية

رةNov27-Nov-23أساليب قياس التكلفة والعائد على االستثمار في التدريب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov27-Nov-23أساليب قياس التكلفة والعائد من التدريب

رةNov4-Dec-30أساليب وتقنيات التدريب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةNov4-Dec-30أساليب وطرق تدريب وتأهيل العاملين بهدف ترشيد الموارد البشرية

ال 2,150$دبيNov4-Dec-30أساليب ومهارات التدريب الفعَّ

رةNov4-Dec-30أهمية التدريب في األلفية الثالثة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةNov4-Dec-30أهمية التدريب في تنمية الموارد البشرية

إجراءات وأساليب تطوير الموارد البشرية وربط تطوير المسار الوظيفي بخطط 

 التدريب
30-Nov4-Dec2,150$دبي

2,150$مكة المكرمةNov4-Dec-30إدارة التدريب باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيNov4-Dec-30إدارة التدريب باستخدام الحاسب اآللي وشبكة المعلومات

2,150$مكة المكرمةNov4-Dec-30إدارة التدريب في ظل تقنية المعلومات

انNov4-Dec-30إدارة التدريب من منظور الجودة الشاملة 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov4-Dec-30إدارة التدريب والتطوير



2,150$مكة المكرمةNov4-Dec-30إدارة التدريب وتدريب المدربين

انNov4-Dec-30إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب 2,150$عمَّ

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة الجودة الشاملة في تطوير نظام التدريب

2,150$مكة المكرمةDec11-Dec-7إدارة العملية التدريبية

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة المراكز التدريبية

2,150$مكة المكرمةDec11-Dec-7إدارة أنشطة التدريب باستخدام الحاسب اآللي وشبكة المعلومات الدولية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7إدارة حلقات التدريب

انDec11-Dec-7إدارة عمليات التدريب 2,150$عمَّ

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة عمليات التدريب الفردية أو للمجموعات الصغيرة

2,150$مكة المكرمةDec11-Dec-7إدارة عملية التدريب

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة مواقع التدريب

2,150$مكة المكرمةDec11-Dec-7إدارة وتخطيط األنشطة التدريبية وتحديد االحتياجات وتنسيق البرامج وتنفيذها

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة وتخطيط التدريب

2,150$مسقطDec11-Dec-7إدارة وتخطيط نشاط التدريب وتحديد االحتياجات التدريبية

2,150$اإلسكندريةDec11-Dec-7إدارة وتنظيم التدريب باستخدام الحاسب اآللي  

3,050$لندنDec18-Dec-14إدارة وحدات ومراكز التدريب

3,050$سنغافورةDec18-Dec-14إعادة هندسة إدارة التطوير اإلداري والتدريب الوظيفي

3,050$باريسDec18-Dec-14إعداد الحقائب التدريبية

الة 2,150$دبيDec18-Dec-14إعداد الخطة التدريبية الفعَّ

2,150$أبهاDec18-Dec-14إعداد الخطط التدريبية المتكاملة

2,150$دبيDec18-Dec-14إعداد الخطط التدريبية في ضوء االستراتيجية

2,150$الدوحةDec18-Dec-14إعداد الخطط التدريبية وتقدير موازنات التنمية البشرية

انDec18-Dec-14إعداد الخطط التدريبية ووسائل تنفيذها 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولDec18-Dec-14إعداد المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14إعداد المدرب المتمّيز

3,050$ روماDec18-Dec-14منهج دولي- إعداد المدرب المحترف 

2,150$دبيTOT14-Dec18-Decإعداد المدربين 

2,150$الطائفDec18-Dec-14إعداد أخصائي التدريب

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21إعداد أخصائي ومنسقي التدريب

2,150$الكويتDec25-Dec-21إعداد خطط التدريب للموظفين وآليات التنفيذ

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21إعداد خطط وموازنات التدريب

2,150$دبيDec25-Dec-21استراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة التدريب والتطوير

3,050$لندنDec25-Dec-21عشر استراتيجيات لالرتقاء باألداء: التدريب بالنتائج

2,150$دبيDec25-Dec-21إدارة النشاط التدريبي وتنمية مهارات المدربين المحترفين

2,150$الدمامDec25-Dec-21 تنمية مهارات مدراء الشؤون اإلدارية والتدريب والتطوير

مختبر تطبيقي في االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة عملية التدريب 

والتطوير الوظيفي
21-Dec25-Dec2,150$دبي

3,750$عّمانDec1-Jan-21الموارد البشرية وتحقيق أهداف الجودة الشاملة: االبتكار في إدارة التدريب

2,150$دبيDec25-Dec-21التمّيز االبتكاري واإلبداعي لرؤساء أقسام التدريب

2,150$دبيDec25-Dec-21إدارة ورش العمل التدريبية

2,150$دبيDec25-Dec-21تنمية مهارات مدراء ومسؤولي التدريب

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي

4,200$كوااللمبورDec8-Jan-28االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,150$أبوظبيDec1-Jan-28الدليل الكامل في تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب

2,150$دبيDec1-Jan-28إعداد الموازنات المالية لمديري التدريب

2,150$دبيDec1-Jan-28تنمية مهارات مديرو مراكز التدريب

2,150$الرياضDec1-Jan-28استخدامات الحاسب اإللكتروني في إعداد وتجهيز خطط التدريب

2,150$اإلسكندريةDec1-Jan-28االتجاهات الحديثة في العملية التدريبية وقياس العائد من التدريب

5,000$باريسDec8-Jan-28الشهادة الدولية للمدرب المحترف

2,150$دبيDec1-Jan-28 إعداد برامج التدريب اإللكتروني

2,150$الكويتDec1-Jan-28تنمية مهارات مديري الشؤون اإلدارية والتدريب

2,150$القاهرةDec1-Jan-28 في التدريب اإلداريNLPاستخدام البرمجة اللغوية العصبية 



2,150$الدوحةDec1-Jan-28االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتطوير

2,150$مسقطDec1-Jan-28المعايير الدولية للتدريب والتطوير الوظيفي

2,150$مكة المكرمةDec1-Jan-28إعداد وتصميم البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية العليا

2,150$دبيDec1-Jan-28تنمية مهارات مشرفي التدريب الميداني في المؤسسات التعليمية

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريب

2,450$الدار البيضاءDec1-Jan-28االحتراف في اإلعداد والتأهيل لمشرفي وأخصائي التدريب

2,150$أبوظبيDec1-Jan-28المنهج االوروبي في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظم التدريب

2,150$دبيDec1-Jan-28تنمية مهارات منسقي التدريب والتطوير

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28التدريب المبني على القدرات السلوكية: األساليب الحديثة في التدريب

الة  2,150$دبيDec1-Jan-28المشاكل التطبيقية- المنهج البريطاني إلدارة عمليات التدريب الفعَّ

2,150$عّمانDec1-Jan-28تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج والخطط التدريبية

2,150$دبيDec1-Jan-28سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية والتدريب المعاصر

2,450$الرباطDec1-Jan-28األساليب الحديثة لنقل أثر التدريب إلى الواقع العملي

3,050$اسطنبولDec1-Jan-28المهارات اإلدارية لمسؤولي التدريب والموارد البشرية

2,150$الدوحةDec1-Jan-28تقييم وقياس عائد التدريب على المردود البشري

2,150$دبيDec1-Jan-28عناصر التدريب التأهيلي واإلحالل الوظيفي  

3,750$دبيDec8-Jan-28المدخل االبتكاري- اإلشراف على العمليات التدريبية في المؤسسات 

2,150$مسقطDec1-Jan-28المهارات اإلدارية والفنية لمنسقي التدريب والموارد البشرية والتطوير الوظيفي

2,150$دبيDec1-Jan-28تكنولوجيا التدريب المعاصر وطرق التقييم وحساب العائد منه

2,150$دبيDec1-Jan-28فعالية دور التدريب في التعليم اإللكتروني

3,050$سنغافورةDec1-Jan-28استخدام تكنولوجيا المعلومات لتنمية وتأهيل مشرفي التدريب

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28البرنامج المتكامل ألخصائي تدريب

2,150$دبيDec1-Jan-28المهارات الخمس للمدربين المحترفين

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28تنمية المهارات اإلدارية والفنية ألخصائي ومنسقي التدريب

2,150$عّمانDec1-Jan-28محاور التمّيز االبتكاري لمشرفي ومنسقي التدريب والتطوير

3,750$دبيDec8-Jan-28التخطيط االستراتيجي لتطوير التدريب وسياسات القوى العاملة

2,150$عّمانDec1-Jan-28المهارات السلوكية لمشرفي وأخصائي التدريب

2,150$دبيDec1-Jan-28تنمية مهارات قيادات ومديري التدريب والتطوير

2,150$دبيDec1-Jan-28مختبر تحديد االحتياجات التدريبية والتخطيط باستخدام التقنيات الحديثة
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2,150$دبيJan9-Jan-5استخدام التقنيات التربوية الحديثة

انJan9-Jan-5استخدام الحاسوب للقيادات التربوية العليا 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12اقتصاديات التعليم والشراكة المجتمعية

2,150$مسقطJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في اإلدارة الصحية المدرسية ـ للمعلمين

2,450$شرم الشيخJan16-Jan-12االتفاقيات الدولية والقوانين في المجال التعليمي ورعاية الشباب

3,050$لندنJan23-Jan-19االسبوع التمهيدي بين الواقع والمأمول

3,850$سيدني Jan23-Jan-19األساليب الحديثة في االرتقاء باإلدارة التربوية

3,850$مونتلايرJan23-Jan-19األساليب الحديثة في التدريب للمشرفين التربويين

2,150$دبيJan23-Jan-19اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات التعليمية

رةJan30-Jan-26اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد التعليمية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26اإلرشاد االجتماعي في المجال التعليمي

2,150$الكويتJan30-Jan-26اإلشراف وتقييم أداء العاملين في المجال التربوي

2,450$مانيالJan30-Jan-26التأهيل المتكامل لخبير معتمد في إدارة المؤسسات التعليمية

3,050$اسطنبولFeb6-Feb-2التكامل بين مؤسسات التعليم الفني والتقني والمهني والمؤسسات االقتصادية

2,450$بكينFeb6-Feb-2الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية

ال 3,050$مدريدFeb13-Feb-9العمليات القيادية لمدير المدرسة الفعَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9القيادة التربوية للمدرسة في ضوء مفاهيم الجودة الشاملة

رةFeb20-Feb-16الكورت وتوظيفه في المنهاج التربوي 2,150$المدينة المنوَّ

التربية والتعليم



2,150$دبيFeb20-Feb-16المدارس كمنظمات متعلمة

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16المدرسة اإللكترونية

ال 2,450$شرم الشيخFeb27-Feb-23المدير التربوي الفعَّ

2,450$الدار البيضاءMar6-Mar-2المنظمات التعليمية ومؤسسات رعاية الشباب

2,450$جاكرتاMar6-Mar-2المهارات اإلدارية المتكاملة لمدراء المدارس

3,050$كوبنهاجنMar6-Mar-2المهارات القيادية لمديري المدارس

2,150$دبيMar13-Mar-9المهارات القيادية والتربوية لمديرات المدارس

2,150$الرياضMar13-Mar-9النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية

2,150$أبوظبيMar20-Mar-16أهمية التخطيط المدرسي ودور مدير المدرسة كمخطط للعمل التعليمي والتربوي

2,150$الكويتMar20-Mar-16إجراءات تطوير جودة المعلم

انMar27-Mar-23إدارة الجودة الشاملة في التعليم 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23إدارة المدارس الحكومية بأسلوب المدارس الخاصة

3,050$ستوكهولمMar27-Mar-23تنمية مهارات مشرفي التدريب بالمؤسسات التعليمية

2,150$دبيMar27-Mar-23دور مدير المدرسة في جودة التعليم

الة 2,150$دبيMar3-Apr-30سمات وخصائص اإلدارة المدرسية الفعَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30فن القيادة واإلدارة في المؤسسات التعليمية

2,150$مسقطMar3-Apr-30مدير المدرسة متعدد القدرات

2,150$القاهرةMar3-Apr-30مهارات التنظيم اإلداري للمدرسة

2,450$الرباطMar3-Apr-30مهارات إدارة الفصول والمعاهد التدريبية

2,150$ممبايMar3-Apr-30مهارات مدير المدرسة كمشرف مقيم

3,050$فرانكفورتApr10-Apr-6اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي

2,150$دبيApr10-Apr-6ناظر محترف

2,150$الشارقةApr10-Apr-6المنهج المتكامل في المهارات القيادية لإلدارة التعليمية

2,150$الكويتApr10-Apr-6تكوين األطر اإلدارية والتربوية لمؤسسات محو األمية

2,150$اإلسكندريةApr10-Apr-6دور المكتبة التربوي في العملية التربوية

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6تطبيقات إدارة الجودة في المنظمات الخدمية في مجال التربية والتعليم

2,450$مانيالApr10-Apr-6رعاية الموهوبين واستراتيجيات تعليمهم

3,050$برشلونةApr10-Apr-6اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي

2,150$دبيApr10-Apr-6استخدام التقنيات التربوية الحديثة

2,150$الرياضApr10-Apr-6استخدام الحاسوب للقيادات التربوية العليا

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6اقتصاديات التعليم والشراكة المجتمعية

2,150$الدوحةApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في اإلدارة الصحية المدرسية ـ للمعلمين

انApr10-Apr-6االتفاقيات الدولية والقوانين في المجال التعليمي ورعاية الشباب 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr17-Apr-13االسبوع التمهيدي بين الواقع والمأمول

3,850$طوكيوApr17-Apr-13األساليب الحديثة في االرتقاء باإلدارة التربوية

3,050$اكسفوردApr17-Apr-13األساليب الحديثة في التدريب للمشرفين التربويين

2,150$دبيApr17-Apr-13اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات التعليمية

انApr17-Apr-13اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد التعليمية 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13اإلرشاد االجتماعي في المجال التعليمي

2,150$الكويتApr17-Apr-13اإلشراف وتقييم أداء العاملين في المجال التربوي

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13التأهيل المتكامل لخبير معتمد في إدارة المؤسسات التعليمية

3,050$لندنApr17-Apr-13التكامل بين مؤسسات التعليم الفني والتقني والمهني والمؤسسات االقتصادية

2,150$طهرانApr17-Apr-13الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية

ال 3,050$براغApr17-Apr-13العمليات القيادية لمدير المدرسة الفعَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13القيادة التربوية للمدرسة في ضوء مفاهيم الجودة الشاملة

رةApr17-Apr-13الكورت وتوظيفه في المنهاج التربوي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20المدارس كمنظمات متعلمة

2,150$مسقطApr24-Apr-20المدرسة اإللكترونية

ال 2,150$القاهرةApr24-Apr-20المدير التربوي الفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20المنظمات التعليمية ومؤسسات رعاية الشباب

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20المهارات اإلدارية المتكاملة لمدراء المدارس



3,050$كامبريدجApr24-Apr-20المهارات القيادية لمديري المدارس

2,150$دبيApr24-Apr-20المهارات القيادية والتربوية لمديرات المدارس

2,150$الخبرApr24-Apr-20النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية

2,150$دبيApr24-Apr-20أهمية التخطيط المدرسي ودور مدير المدرسة كمخطط للعمل التعليمي والتربوي

2,150$الدوحةApr24-Apr-20إجراءات تطوير جودة المعلم

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20إدارة الجودة الشاملة في التعليم

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية

3,050$سنغافورةApr24-Apr-20إدارة المدارس الحكومية بأسلوب المدارس الخاصة

3,850$تورنتوApr1-May-27تنمية مهارات مشرفي التدريب بالمؤسسات التعليمية

2,150$دبيApr1-May-27دور مدير المدرسة في جودة التعليم

الة 2,150$الرياضApr1-May-27سمات وخصائص اإلدارة المدرسية الفعَّ

2,150$دبيApr1-May-27فن القيادة واإلدارة في المؤسسات التعليمية

2,150$دبيApr1-May-27مدير المدرسة متعدد القدرات

انApr1-May-27مهارات التنظيم اإلداري للمدرسة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr1-May-27مهارات إدارة الفصول والمعاهد التدريبية

2,150$نيودلهيApr1-May-27مهارات مدير المدرسة كمشرف مقيم

3,050$أوسلوApr1-May-27ناظر محترف

2,150$دبيApr1-May-27اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس

2,150$جدةApr1-May-27اتجاهات معاصرة في التدريس

2,150$أبوظبيApr1-May-27احتراف إدارة الفصل

2,150$الكويتApr1-May-27استخدام األلعاب في التربية والتعليم

2,450$كوااللمبورMay8-May-4استخدام اإلنترنت في التعليم

3,050$اسطنبولMay8-May-4استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم

2,450$كوااللمبورMay8-May-4استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصفوف التعليمية

3,050$فيّناMay8-May-4استخدام نظم المعلومات اإلدارية في تطوير العمل التربوي

ال 2,150$دبيMay8-May-4استراتيجيات التدريس الفعَّ

2,150$الرياضMay8-May-4استراتيجيات التعلم التعاوني

2,150$دبيMay8-May-4استراتيجيات التعلم النشط ـ للمعلمين

2,150$الدوحةMay8-May-4استراتيجيات إثارة الدافعية للتعلم

2,150$القاهرةMay8-May-4استراتيجيات إدارة التعلم

3,050$لندنMay8-May-4استراتيجيات بناء المناهج

3,850$طوكيوMay8-May-4استشراف مستقبل التعليم

3,050$فرانكفورتMay8-May-4اكتشاف الموهوبين وأساليب رعايتهم

2,150$دبيMay8-May-4للمعلمين (الذكاءات المتعددة)اكتشاف وتنمية القدرات الذهنية 

رةMay15-May-11االحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال بناء االختبارات التحصيلية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay15-May-11االستراتيجيات التربوية

2,150$الكويتMay15-May-11االقتصاد في التربية والتعليم

2,150$اإلسكندريةMay15-May-11األخالقيات االحترافية في مهنة التعليم

ال 3,050$لندنMay15-May-11األساليب الحديثة في اإلشراف التربوي الفعَّ

2,450$كوااللمبورMay15-May-11األسس التربوية واإلعالمية للصحافة المدرسية

3,050$أمستردامMay15-May-11األهداف التربوية في المجال النفسحركي

2,150$دبيMay15-May-11اإلبداع اإلداري والقيادي لإلشراف التربوي

2,150$مكة المكرمةMay15-May-11اإلبداع في التعليم

2,150$الشارقةMay15-May-11اإلبداع واالبتكار في العمل التربوي

2,150$الدوحةMay15-May-11اإلدارة األبوية

انMay15-May-11اإلدارة التربويـة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay15-May-11اإلدارة التعليمية

3,850$سيدني May22-May-18أصولها وتطبيقاتها: اإلدارة التعليمية

3,050$موسكوMay22-May-18اإلدارة الصفية الحديثة

2,150$دبيMay22-May-18مدخل لتطوير التعليم: اإلدارة الصفية

رةMay22-May-18اإلدارة العلمية لمراكز مصادر التعلم 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay22-May-18اإلدارة المدرسية



2,150$مسقطMay22-May-18اإلدارة الناجحة للفصل المدرسي

2,450$كوااللمبورMay22-May-18اإلدارة والحياة المدرسية

3,050$اسطنبولMay22-May-18اإلذاعة المدرسية

نظرة مستقبلية للقرن الحادي : اإلذاعة المدرسية في ضوء تكنولوجيا التعليم

والعشرين
18-May22-May2,450$كوااللمبور

3,050$باريسMay22-May-18اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي

2,150$دبيMay22-May-18اإلشراف االحتضاني على عمل المعلمين

ال 2,150$جدةMay22-May-18اإلشراف التربوي الفعَّ

2,150$أبوظبيMay22-May-18اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة من المفاهيم إلى التطبيق

2,150$الكويتMay29-May-25دليل اإلرشاد والتوجيه للمدربين واإلداريين وأولياء االمور: اإلعداد النفسي الناشئين

2,150$القاهرةMay29-May-25البحث في مجال محو األمية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25البحث والتقويم التربوي

2,450$بانكوكMay29-May-25البرامج المعلوماتية المعتمدة في مجال محو األمية

3,050$لندنMay29-May-25التأهيل التربوي لألطر العاملة في مجال التعليم المهني والفني والتقاني

2,150$دبيMay29-May-25التأهيل التربوي لهيئة التدريس

2,150$الرياضMay29-May-25التحديات التربوية في مجال التنمية المستدامة

ال المحكم 2,150$دبيMay29-May-25التحقيق التربوي الفعَّ

2,150$الدوحةMay29-May-25التحليل االقتصادي للتعليم

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25التخطيط االستراتيجي للتعليم

ال 3,050$لندنMay29-May-25التخطيط التربوي الفعَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25ماهيته ومبرراته وأسسه: التخطيط التربوي

3,050$اسطنبولMay29-May-25التخطيط التعليمي

2,150$دبيJun5-Jun-1التخطيط المدرسي

2,150$دبيJun5-Jun-1التخطيط المستقبلي في البيئة التربوية

2,150$دبيJun5-Jun-1التدريب االحترافي التربوي

2,150$مسقطJun5-Jun-1التدريب الذاتي للمعلمين

انJun5-Jun-1التدريب والتدريس اإلبداعي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1التدريس اإلبداعي

3,850$كانبراJun5-Jun-1التدريس اإلبداعي وتعلم التفكير

ال 3,850$أوتاواJun5-Jun-1التدريس الفعَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1التدريس بالتكنولوجيا الحديثة

انJun5-Jun-1التدريس وأهدافه وأسسه وأساليبه 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1التدريس ونماذجه ومهاراته

2,150$الدوحةJun5-Jun-1التربية االفتراضية والتعليم عن بعد الواقع وآفاق المستقبل

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1التربية اإليجابية

2,450$جاكرتاJun12-Jun-8التربيـة الخاصـة

3,850$طوكيوJun12-Jun-8التربية الدولية والقضايا المعاصرة

3,050$مانشسترJun12-Jun-8التربية على قيم الحوار وحقوق اإلنسان وثقافة العدل والسالم

2,150$دبيJun12-Jun-8التربية في عالم ما بعد الحداثة

2,150$الدمامJun12-Jun-8الترويح والتربية الترويحية

2,150$أبوظبيJun12-Jun-8التعامل مع مثيرات العنف المدرسي

2,150$دبيJun12-Jun-8التعلم التعاوني والتعليم التشاركي

2,150$القاهرةJun12-Jun-8الّتعلّم الممركز حول الّتلميذ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التعلم المنطلق من المتعلم

3,850$طوكيوJun12-Jun-8التعلم بالتطبيق

3,050$مدريدJun12-Jun-8التعلم بالتقصي

2,150$دبيJun12-Jun-8التعلم حول الدافعية والتعلم

2,150$الخبرJun12-Jun-8التعليم االستراتيجي التعاوني

2,150$الشارقةJun19-Jun-15التعليم التعاوني

2,150$الكويتJun19-Jun-15التعليم بالترفيه

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15تخطيطه واقتصادياته: التعليم



3,050$اسطنبولJun19-Jun-15التعليم صناعة وإبداع

3,850$سيدني Jun19-Jun-15التغذية الراجعة وتوظيفها في التعليم والتعلم

3,050$أكسفوردJun19-Jun-15أنواعه ووسائله: التقييم التربوي

2,150$دبيJun19-Jun-15التقييم في المجال التعليمي

2,150$مكة المكرمةJun19-Jun-15التكامل بين التربية المدرسية والتربية الوالدية واألسرية

2,150$دبيJun19-Jun-15التكنولوجيا في إدارة الصعوبات التعلمية

2,150$الدوحةJun19-Jun-15التكوين المتعلق بالتأطير الفني في مجال محو األمية

انJun19-Jun-15التمويل والتدبير المالي لبرامج محو األمية 2,150$عمَّ

ال 3,050$لندنJun19-Jun-15التواصل التربوي الفعَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15التوجيه واإلرشاد التربوي والمهني

3,050$موسكوJun26-Jun-22الجديد في المدرسة والتمدرس

2,150$دبيJun26-Jun-22الحاسوب في التعليم

2,150$الرياضJun26-Jun-22رؤى وتوجهات- الحق في التعليم 

2,150$دبيJun26-Jun-22الحقائب التعليمية

2,150$مسقطJun26-Jun-22الحقيبة االجرائية لالختبارات التحصيلية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22الحوار التربوي

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22الخصائص النمائية للمتعلمين ومراعاتها في التعليم والتعلم

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22الدافعية في العمل المدرسي

3,050$ روماJun26-Jun-22الدراسات الميدانية لتطوير مؤسسات التعليم األصيل

2,150$دبيJun26-Jun-22الدماغ واستراتيجيات التعليم والتعلم

رةJun26-Jun-22الذكاءات المتعددة وطرق تنميتها في المواقف التربوية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22الرضا الوظيفي لموظفات التربية الخاصة

2,150$الكويتJun26-Jun-22السلوك واإلدارة الصفية

2,150$القاهرةJun3-Jul-29الصحافة المدرسية

2,150$دبيJun3-Jul-29الصحافة واإلذاعة المدرسية

3,050$سنغافورةJun3-Jul-29الصعوبات التعلمية

3,850$تورنتوJun3-Jul-29الطرائق التربوية في مجال محو األمية

2,150$دبيJun3-Jul-29عصب العملّية الّتعليمّية: الّطرائق الّناشطة

رةJun3-Jul-29العمليات اإلرشادية إلدارة المدرسة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةJun3-Jul-29القبعات الست في التفكير واستخداماتها التربوية

2,150$دبيJun3-Jul-29القياس والتقويم التربوي والنفسي

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29القياس والتقويم في العملية التدريسية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29المرأة والتربية

3,850$طوكيوJun3-Jul-29المسؤولية االجتماعية للصحافة المدرسية

3,050$باريسJun3-Jul-29المشاكل الدراسية

2,150$دبيJun3-Jul-29المشرف التربوي ومدرسة المستقبل

2,150$أبهاJul10-Jul-6المعلم قبل الخدمة وأثناءها

2,150$دبيJul10-Jul-6المعلوماتية في التعليم

2,150$الكويتJul10-Jul-6المناهج والكتب والوسائل التربوية المتخصصة

انJul10-Jul-6إعداده وتقييمه: المنهج التربوي 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul10-Jul-6المنهجية في تقويم أداء العاملين في المؤسسات التعليمية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6المهارات األساسّية في عملّية الّتعلُّم والّتعليم

3,850$ نيويوركJul10-Jul-6المهارات التربوية في التعامل مع طالب المرحلة االبتدائية

2,150$دبيJul10-Jul-6المهارات القيادية واإلشرافية في المؤسسات التربوية

2,150$دبيJul10-Jul-6المهارات المتكاملة للمعلم المدرب

2,150$دبيJul10-Jul-6المهام اإلشرافية في المؤسسات التربوية

2,150$الدوحةJul10-Jul-6الوسائل التعليمية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6الوسائل المعينة وكيفية استخدمها

2,450$أغاديرJul10-Jul-6الوسائل وأثرها في عملّية الّتعليم والّتعلّم

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13آفاق التعليم الجيد في مجتمع المعرفة

3,050$ ميالنوJul17-Jul-13آليات عمل ناظر محترف

2,150$دبيJul17-Jul-13أثر الثورة المعلوماتية واالتصالية على العناصر التعليمية



2,150$الخبرJul17-Jul-13أداء الّتلميذ بين الّتكوين والّتقييم

2,150$أبوظبيJul17-Jul-13أساسيات الممارسة المهنية في المجالين التعليمي ورعاية الشباب

2,150$صاللةJul17-Jul-13أساليب التدريب التربوي

2,150$القاهرةJul17-Jul-13أساليب التقويم التربوي

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13أساليب القياس والتقويم التربوي

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13أساليب تدريس العلوم

3,050$باريسJul17-Jul-13أساليب وطرق تدريس القراءة للمعاقين

ال ـ للمعلمين 2,150$صاللةJul17-Jul-13أساليب ومهارات التدريس الفعَّ

2,150$صاللةJul17-Jul-13أنماط المتعلمين ومراعاتها في التدريس

2,150$صاللةJul17-Jul-13أهمية التطبيق في التعليم

2,150$صاللةJul24-Jul-20أهمية الوسائل التعليمية

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20أهمية إدارة الوقت في المدرسة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة األداء التعليمي

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة اإلشراف التربوي

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20إدارة التدريب التربوي

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدارة الجودة التربوية

2,150$دبيJul24-Jul-20متقدم- إدارة الجودة الشاملة في التعليم 

2,150$صاللة20-Jul24-Jul(TQM)إدارة الجودة الشاملة في المدارس 

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدارة الخدمات التعليمية

انJul24-Jul-20إدارة المشاريع التربوية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءJul31-Jul-27إدارة المعرفة في مجال التربية والتعليم

3,050$سنغافورةJul31-Jul-27إدارة المنظومة المدرسية في ضوء المنهجية الجديدة

3,050$باريسJul31-Jul-27إدارة الوقت داخل الصف

2,150$صاللةSep2-Oct-28إرشاد الطلبــة

2,150$أبهاSep2-Oct-28استراتيجية تطوير التربية العربية

2,150$صاللةSep2-Oct-28إصالح التعليم بين واقع الدخل وضغوط الخارج

2,150$صاللةSep2-Oct-28إعداد االختبارات المدرسية

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28إعداد االستراتيجيات لمحو األمية

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28إعداد الدروس واألهداف التربوية

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28إعداد واستخدام الوسائل التعليمية

ال ممارس 3,050$جنيفSep2-Oct-28إعداد وتأهيل مدرس فعَّ

2,150$دبيSep2-Oct-28إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية التربوية

2,150$الطائفSep2-Oct-28إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية

2,150$صاللةSep2-Oct-28إنشاء العقود المدرسية بين المدرسة والمربي

2,150$صاللةSep2-Oct-28بناء تقدير الذات لدى التالميذ

2,150$القاهرةSep2-Oct-28بناء فرق العمل في المجال التربوي

الة 2,450$أغاديرOct9-Oct-5بناء فريق العمل التربوية الفعَّ

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5بناء وإدارة فريق العمل المدرسي

3,050$لندنOct9-Oct-5بناء وتطوير أداء فريق العمل في المؤسسات التربوية والتعليمية

2,150$دبيOct9-Oct-5تاريخ الخدمة االجتماعية التعليمية ورعاية الشباب

رةOct9-Oct-5تحسين التعليم من خالل البحث االجرائي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct9-Oct-5تحسين عالقة المدرسة بالمجتمع

رةOct9-Oct-5تحليل الحاالت والمواقف الميدانية في الخدمة التعليمية ورعاية الشباب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةOct9-Oct-5تحليل الكتب المدرسية وادلة المعلمين

2,150$دبيOct9-Oct-5تحليل وتقويم السياسات التعليمية

رةOct9-Oct-5تخطيط األهداف واألولويات في المؤسسات التعليمية والتربوية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةOct9-Oct-5تخطيط المؤسسات التعليمية

الة وتنميتها لدى الطلبة 2,150$دبيOct9-Oct-5تشغيل عادات العقل الفعَّ

رةOct9-Oct-5تصميم الوسائل التعليمية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct16-Oct-12تصميم برامج التعلم والتعليم

رةOct16-Oct-12تصميم بيئات التعلم 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12تصميم وإعداد المناهج الدراسية



2,150$دبيOct16-Oct-12تصميم وإعداد الوسائل التعليمية والتدريبية

رةOct16-Oct-12تصنيفات المقاييس التربوية وأدواتها 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12تطبيقات الجودة الشاملة في قطاع التعليم والمدارس

2,150$دبيOct16-Oct-12تطوير المالحظة الصفية

2,150$مكة المكرمةOct16-Oct-12تطوير المناهج والوسائل وطرائق التدريس

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12تطوير كفاءات المعلمين

2,150$دبيOct16-Oct-12تطوير مهارات االتصال للمشرفين في المدارس

انOct16-Oct-12تطوير مهارات المالحظة الصفية للمشرف التربوي 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12تطوير مهارات وقدرات المعلمين

2,150$دبيOct16-Oct-12تطوير وتنمية ثقافة الحوار لدى الطالب

انOct23-Oct-19تعديل سلوك الطالب 2,150$عمَّ

2,150$دبيOct23-Oct-19تعليم التفكير اإلبداعي في المنهج المدرسي

2,150$مكة المكرمةOct23-Oct-19تعليم الفئات ذات االحتياجات الخاصة

2,150$دبيOct23-Oct-19تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر المعلومات

2,150$مكة المكرمةOct23-Oct-19الوسائل التعليمية: تقنيات التعليم

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19تقويم األداء المدرسي

2,150$دبيOct23-Oct-19تقويم العملية التدريبية في البيئة التربوية

2,150$مكة المكرمةOct23-Oct-19تقييم األداء التربوي

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19تقييم األداء في المؤسسات التربوية

2,150$دبيOct23-Oct-19تقييم المدارس

2,150$دبيOct23-Oct-19تكاليف الجودة في التعليم وطرق قياسها

2,150$دبيOct23-Oct-19تكنولوجيا التربية

2,150$مسقطOct23-Oct-19تكنولوجيا التعليم

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت

3,050$لندنOct30-Oct-26تكنولوجيا وفنون التعليم

3,050$سنغافورةOct30-Oct-26تكوين األطر المشرفة على تخطيط برامج محو األمية وتقييمها

3,050$باريسOct30-Oct-26تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي في المؤسسات التربوية

2,150$دبيOct30-Oct-26تنمية المهارات اإلشرافية في المؤسسات التعليمية والتربوية

2,150$أبهاOct30-Oct-26تنمية الموارد البشرية في المدارس

2,150$دبيOct30-Oct-26تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة

2,150$الدوحةOct30-Oct-26تنمية مهارات التفكير من خالل دراسة المواد المختلفة للمعلمين

انOct30-Oct-26تنمية مهارات المدرسين والمعلمين 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولOct30-Oct-26تنمية مهارات المشرفين التربويين

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26تنمية مهارات إعداد وتقويم أداء المعلم ـ للمعلمين

3,050$ روماOct30-Oct-26تنمية وعي المعلمين بوضع رؤية المؤسسة التربوية

2,150$دبيOct30-Oct-26جودة األداء في المؤسسات التعليمية

ال 2,150$الطائفNov6-Nov-2جودة المعلم الفعَّ

2,150$أبوظبيNov6-Nov-2جودة المناهج والبرامج التعليمية لخدمة قضايا المجتمع

2,150$الكويتNov6-Nov-2حاجات المشرفين التربويين

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2حل المشكالت واتخاذ القرارات في المؤسسات التربوية والتعليمية

2,150$دبيNov6-Nov-2دور المعلم في األزمات والظروف الصعبة

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2دور المعلم في أسلوب التعلم بالتطبيق

3,050$مدريدNov6-Nov-2دور الوسائل التعليمية وأهميتها

2,150$دبيNov6-Nov-2رفع مهارات القيادة الطالبية من الفتيات

2,150$الخبرNov6-Nov-2سمات وخصائص المعلم الناجح

2,150$دبيNov6-Nov-2(القراءة والكتابة والرياضيات)صعوبات التعلم 

2,150$الدوحةNov6-Nov-2صناعة الجو اإليجابي والصحي في المدرسة

2,150$القاهرةNov6-Nov-2صناعة القائد التربوي المتمّيز

الة 3,050$لندنNov6-Nov-2طرق التدريس الفعَّ

2,150$شيرازNov13-Nov-9طرق إبداعية في التدريس

3,850$ نيويوركNov13-Nov-9طرق رعاية الموهوبين

2,150$دبيNov13-Nov-9عملية التقويم وإدارتها في التعليم



2,150$الدمامNov13-Nov-9فلسفة الخدمة االجتماعية التعليمية ورعاية الشباب

2,150$دبيNov13-Nov-9فن إدارة الفصل الدراسي

2,150$دبيNov13-Nov-9فن ضبط الصف واإلدارة الصفية وطرق التدريس

2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-9فنون التعامل مع المعلمين

2,150$دبيNov13-Nov-9فنون رعاية الطالب الموهوب

3,850$طوكيوNov13-Nov-9فهم النفسيات وحل المشكالت الطالبية

3,050$زيوريخNov13-Nov-9فوائد أسلوب التعلم بالتطبيق

2,150$دبيNov13-Nov-9قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثة

2,150$الرياضNov13-Nov-9قطاع التعليم والبحث العلمي

2,150$دبيNov13-Nov-9قيادة التقنيات التربوية

2,150$الكويتNov20-Nov-16قيادة وإدارة العملية التعليمية

انNov20-Nov-16  كيف تشارك في جودة التعليم 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولNov20-Nov-16كيف تصبح معلما ناجحا
ً 2,450$شنغهاي Nov20-Nov-16كيف تعد درساً ناجحا

ً 3,050$باريسNov20-Nov-16كيف تكون مربياً ناجحا

2,150$دبيNov20-Nov-16كيف نجعل التأثير متبادل بين المجتمع والمدرسة

ال 2,150$دبيNov20-Nov-16ماهّية المدرس الفعَّ

2,150$أبوظبيNov20-Nov-16محو أمية الفئات ذات االحتياجات الخاصة

ال مرشد 2,150$الدوحةNov20-Nov-16مدرس فعَّ

ال ممارس 2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مدرس فعَّ

ال ممارس متقدم 2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مدرس فعَّ

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مراكز تكوين األطر المشرفة على محو األمية

3,050$ ميالنوNov20-Nov-16مسؤولّية الّناظر

2,150$دبيNov20-Nov-16مشكلة التأخر الدراسي

2,150$الخبرNov20-Nov-16معلمو الصفوف األولية والحوافز التشجيعية

2,150$دبيNov20-Nov-16مفاهيم التقييم والقياس في المجال التربوي

2,150$الكويتNov20-Nov-16مفاهيم أساسية في اإلدارة المدرسية والتخطيط

2,150$القاهرةNov20-Nov-16مقومات المعلم الناجح

3,050$لندنNov20-Nov-16بوصلة التفكير في التعليم– مقياس هيرمان 

3,850$طوكيوNov20-Nov-16مناهج التعليم المهني والتقني والفني وطرقه ووسائله

3,050$جنيفNov20-Nov-16مناهج التعليم وطرائقه

2,150$دبيNov20-Nov-16مناهج التقييم والقياس في المجال التربوي

2,150$الرياضNov20-Nov-16الخطة الفردية للمعاقين: مناهج وأساليب طرق التدريس

2,150$دبيNov20-Nov-16مهارات اكتشاف وتنمية القيادة التربوية

2,150$الدوحةNov20-Nov-16مهارات االتصال المدرسي

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16مهارات االتصال باللغة االنجليزية

3,050$اسطنبولNov27-Nov-23مهارات التدريب للمعلمات

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23مهارات التدريس اإلبداعي

ال 3,050$فرانكفورتNov27-Nov-23مهارات التدريس الفعَّ

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات التعامل مع أولياء االمور

رةNov27-Nov-23ابتدائي ومتوسط- مهارات التفكير اإلبداعي للصغار  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$أبوظبيNov27-Nov-23مهارات التفوق الدراسي

2,150$مسقطNov27-Nov-23مهارات التنشيط وأساليب التعلم التشاركي

انNov27-Nov-23مهارات التواصل اللغوي 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov27-Nov-23مهارات الحوار مع التالمذة

2,450$سيؤولNov27-Nov-23مهارات إدارة األزمات التربوية

الة 3,050$بارنNov27-Nov-23مهارات إدارة الصف المدرسي الفعَّ

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات إدارة العملية التعليمية

2,150$الخبرNov27-Nov-23مهارات إدارة الفصول الدراسية

2,150$الشارقةNov27-Nov-23مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل في المؤسسات التربوية

2,150$مسقطNov27-Nov-23مهارات تحضير وتخطيط الدروس

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23مهارات تحليل المحتوى الدراسي



2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات تعليم الكبار والتعليم المستمر

2,150$كولمبوNov27-Nov-23مهارات تنفيذ التدريس

3,050$اثيناNov27-Nov-23مهارات فن الكتابة والتعبير

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات وأساليب تعلم الكبار

2,150$الرياضNov27-Nov-23مهام مدير المدرسة ووكيل المدرسة في مجال التوجيه واإلرشاد

2,150$دبيNov27-Nov-23مهام وكيل المدرسة

2,150$الدوحةNov27-Nov-23نظريات التعلم

انNov27-Nov-23نماذج التدريس واستراتيجياته 2,150$عمَّ

3,050$لندنNov27-Nov-23نماذج من التطبيقات التربوية

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23نموذج التعلم المدمج

3,050$لندنNov4-Dec-30األساليب الحديثة في التدريب للمشرفين التربويين

2,150$الكويتNov4-Dec-30المدارس كمنظمات متعلمة

الة 2,150$الخبرNov4-Dec-30سمات وخصائص اإلدارة المدرسية الفعَّ

3,750$دبيDec18-Dec-7اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات التعليمية

2,150$دبيDec11-Dec-7المدرسة اإللكترونية

2,150$دبيDec11-Dec-7فن القيادة واإلدارة في المؤسسات التعليمية

2,150$مسقطDec11-Dec-7اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد التعليمية

ال 2,150$دبيDec11-Dec-7المدير التربوي الفعَّ

2,150$الدوحةDec11-Dec-7مدير المدرسة متعدد القدرات

2,150$عّمانDec11-Dec-7اإلرشاد االجتماعي في المجال التعليمي

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7المنظمات التعليمية ومؤسسات رعاية الشباب

2,150$اإلسكندريةDec11-Dec-7مهارات التنظيم اإلداري للمدرسة

2,150$القاهرةDec11-Dec-7استخدام التقنيات التربوية الحديثة

2,150$الكويتDec11-Dec-7اإلشراف وتقييم أداء العاملين في المجال التربوي

2,150$عّمانDec11-Dec-7المهارات اإلدارية المتكاملة لمدراء المدارس

2,150$دبيDec11-Dec-7أهمية التخطيط المدرسي ودور مدير المدرسة كمخطط للعمل التعليمي والتربوي

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات إدارة الفصول والمعاهد التدريبية

2,150$مسقطDec11-Dec-7استخدام الحاسوب للقيادات التربوية العليا

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7التأهيل المتكامل لخبير معتمد في إدارة المؤسسات التعليمية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7المهارات القيادية لمديري المدارس

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7إجراءات تطوير جودة المعلم

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات مدير المدرسة كمشرف مقيم

3,050$سنغافورةDec11-Dec-7اقتصاديات التعليم والشراكة المجتمعية

2,150$دبيDec11-Dec-7التكامل بين مؤسسات التعليم الفني والتقني والمهني والمؤسسات االقتصادية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7المهارات القيادية والتربوية لمديرات المدارس

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة الجودة الشاملة في التعليم

2,150$الخبرDec18-Dec-14اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي

2,450$الرباطDec18-Dec-14االتجاهات الحديثة في اإلدارة الصحية المدرسية ـ للمعلمين

3,050$اسطنبولDec18-Dec-14الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية

2,150$الدوحةDec18-Dec-14النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية

2,150$عّمانDec18-Dec-14إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية

2,150$مكة المكرمةDec18-Dec-14ناظر محترف

2,150$دبيDec18-Dec-14االتفاقيات الدولية والقوانين في المجال التعليمي ورعاية الشباب

ال 2,150$جدةDec25-Dec-21العمليات القيادية لمدير المدرسة الفعَّ

2,150$دبيDec25-Dec-21إدارة المدارس الحكومية بأسلوب المدارس الخاصة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21االسبوع التمهيدي بين الواقع والمأمول

2,150$الكويتDec25-Dec-21القيادة التربوية للمدرسة في ضوء مفاهيم الجودة الشاملة

2,150$دبيDec25-Dec-21تنمية مهارات مشرفي التدريب بالمؤسسات التعليمية

2,150$دبيDec25-Dec-21األساليب الحديثة في االرتقاء باإلدارة التربوية

2,150$عّمانDec1-Jan-28الكورت وتوظيفه في المنهاج التربوي

2,150$دبيDec1-Jan-28دور مدير المدرسة في جودة التعليم
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات التسويق في القطاع الحكومي ودعم األداء التسويقي

ال انJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في التسويق والبيع الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلدارة المعاصرة للتسويق

2,150$مسقطJan9-Jan-5البرنامج المتكامل إلعداد مدير التسويق والمبيعات

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5البرنامج المتكامل إلعداد مندوبي التسويق والمبيعات

3,050$لندنJan16-Jan-12التسويق االستراتيجي لمديري اإلدارة العليا

3,850$سيدني Jan16-Jan-12التسويق اإللكتروني

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12التسويق اإللكتروني لخدمات المؤسسات الحكومية

2,150$دبيJan16-Jan-12التسويق اإللكتروني منهج للتمّيز والبقاء

رةJan23-Jan-19مهارات استخدام اإلنترنت في التسويق: التسويق اإللكتروني 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19 أدوات البقاء والمنافسة للشركات الذكية: التسويق التفاعلي

2,150$الكويتJan23-Jan-19الواقع وآفاق التطوير: التسويق اإللكتروني في الوطن العربي

2,450$مانيالJan23-Jan-19التسويق عبر شبكة اإلنترنت

3,050$اسطنبولJan30-Jan-26التسويق واإلعالم اإللكتروني

2,450$بكينJan30-Jan-26التسويق والمبيعات وخدمة العمالء

3,050$مدريدFeb6-Feb-2استراتيجيات التسويق: الشهادة المهنية الدولية في التسويق االحترافي

2,150$دبيFeb6-Feb-2المفاهيم األساسية والتطبيقات العملية لتسويق الخدمات

رةFeb13-Feb-9المنهج المتكامل في تسويق الخدمات في القطاع الحكومي 2,150$المدينة المنوَّ

الة في التصدير والتسويق الخارجي 2,150$دبيFeb13-Feb-9المهارات والخبرات الفعَّ

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9أساليب عرض وتسويق المشاريع اإلنشائية

2,450$شرم الشيخFeb20-Feb-16أسرار التسويق اإللكتروني في استخدام محركات البحث

2,450$الدار البيضاءwinfax23-Feb27-Febإعداد وإرسال آالف النشرات التسويقية باستخدام برنامج 

الة 2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23بناء وإدارة فرق التسويق والبيع الفعَّ

3,050$كوبنهاجنFeb27-Feb-23تحليل وتقييم العروض لمدراء المبيعات والتسويق والمشتريات

2,150$دبيFeb27-Feb-23تسويق الخدمات في القطاع الحكومي

2,150$الرياضFeb27-Feb-23تسويق خدمات الحكومة اإللكترونية

الة 2,150$أبوظبيMar6-Mar-2تصميم وتحرير وإصدار المطبوعات والملصقات اإلعالنية الفعَّ

2,150$الكويتMar6-Mar-2 إلدارة التسويق والمبيعات والخدماتCRMتطوير المنظمات باستخدام 

انMar6-Mar-2شهادة االستشاري المحترف المعتمد في التسويق وإدارة المبيعات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2فن التسويق والبيع وتقديم الخدمة عبر الهاتف

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2والبرامج في المجتمع مهارات التسويق اإلعالمي للقيم والمبادئ

ال 3,050$ستوكهولمMar6-Mar-2مهارات التسويق واإلعالم اإللكتروني الفعَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2مهارات التسويق والبيع اإللكتروني

2,150$دبيMar6-Mar-2مهارات التسويق والبيع وتنمية العالقات مع الموردين

الة وزيادة المبيعات 2,150$دبيMar6-Mar-2مهارات إعداد الخطط التسويقية الفعَّ

2,150$مسقطMar6-Mar-2مهارات إعداد وإرسال الحمالت اإلعالنية باستخدام البريد اإللكتروني

2,150$القاهرةMar6-Mar-2نظم التسويق اإللكتروني في عصر التجارة اإللكترونية

2,450$الرباطMar6-Mar-2تطوير وتنمية مهارات مديري التسويق والمبيعات

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2استراتيجيات التسويق في القطاع الحكومي ودعم األداء التسويقي

ال 2,150$دبيMar13-Mar-9االتجاهات الحديثة في التسويق والبيع الفعَّ

2,150$الدمامMar13-Mar-9اإلدارة المعاصرة للتسويق

2,150$الشارقةMar13-Mar-9البرنامج المتكامل إلعداد مدير التسويق والمبيعات

2,150$الكويتMar13-Mar-9البرنامج المتكامل إلعداد مندوبي التسويق والمبيعات

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9التسويق االستراتيجي لمديري اإلدارة العليا

3,050$اسطنبولMar13-Mar-9التسويق اإللكتروني

2,450$مانيالMar13-Mar-9التسويق اإللكتروني لخدمات المؤسسات الحكومية

3,050$برشلونةMar13-Mar-9التسويق اإللكتروني منهج للتمّيز والبقاء

2,150$دبيMar13-Mar-9مهارات استخدام اإلنترنت في التسويق: التسويق اإللكتروني

2,150$الرياضMar13-Mar-9 أدوات البقاء والمنافسة للشركات الذكية: التسويق التفاعلي

التسويق



2,150$أبوظبيMar13-Mar-9الواقع وآفاق التطوير: التسويق اإللكتروني في الوطن العربي

2,150$الدوحةMar13-Mar-9التسويق عبر شبكة اإلنترنت

انMar13-Mar-9التسويق واإلعالم اإللكتروني 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar20-Mar-16التسويق والمبيعات وخدمة العمالء

3,850$طوكيوMar20-Mar-16استراتيجيات التسويق: الشهادة المهنية الدولية في التسويق االحترافي

3,050$اكسفوردMar20-Mar-16المفاهيم األساسية والتطبيقات العملية لتسويق الخدمات

2,150$دبيMar20-Mar-16المنهج المتكامل في تسويق الخدمات في القطاع الحكومي

الة في التصدير والتسويق الخارجي انMar20-Mar-16المهارات والخبرات الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16أساليب عرض وتسويق المشاريع اإلنشائية

2,150$الكويتMar20-Mar-16أسرار التسويق اإللكتروني في استخدام محركات البحث

2,450$كوااللمبورwinfax16-Mar20-Marإعداد وإرسال آالف النشرات التسويقية باستخدام برنامج 

الة 3,050$لندنMar20-Mar-16بناء وإدارة فرق التسويق والبيع الفعَّ

2,150$طهرانMar20-Mar-16تحليل وتقييم العروض لمدراء المبيعات والتسويق والمشتريات

3,050$براغMar20-Mar-16تسويق الخدمات في القطاع الحكومي

2,150$دبيMar20-Mar-16تسويق خدمات الحكومة اإللكترونية

الة رةMar20-Mar-16تصميم وتحرير وإصدار المطبوعات والملصقات اإلعالنية الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar27-Mar-23 إلدارة التسويق والمبيعات والخدماتCRMتطوير المنظمات باستخدام 

2,150$مسقطMar27-Mar-23شهادة االستشاري المحترف المعتمد في التسويق وإدارة المبيعات

2,150$القاهرةMar27-Mar-23فن التسويق والبيع وتقديم الخدمة عبر الهاتف

2,150$دبيMar27-Mar-23والبرامج في المجتمع مهارات التسويق اإلعالمي للقيم والمبادئ

ال 2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23مهارات التسويق واإلعالم اإللكتروني الفعَّ

3,050$كامبريدجMar27-Mar-23مهارات التسويق والبيع اإللكتروني

2,150$دبيMar27-Mar-23مهارات التسويق والبيع وتنمية العالقات مع الموردين

الة وزيادة المبيعات 2,150$الخبرMar27-Mar-23مهارات إعداد الخطط التسويقية الفعَّ

2,150$دبيMar27-Mar-23مهارات إعداد وإرسال الحمالت اإلعالنية باستخدام البريد اإللكتروني

2,150$الدوحةMar27-Mar-23نظم التسويق اإللكتروني في عصر التجارة اإللكترونية

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23تطوير وتنمية مهارات مديري التسويق والمبيعات

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23اتجاهات المستهلكين نحو دولة المنشأ وأثرها على تصميم المزيج التسويقي

3,050$سنغافورةMar27-Mar-23احتراف التسويق االستراتيجي

3,850$تورنتوMar3-Apr-30استراتيجيات البيع والتسويق وتغيير اتجاهات العمالء

2,150$دبيMar3-Apr-30استراتيجيات التسويق التنافسي

2,150$الرياضE-commerce30-Mar3-Aprاستراتيجيات التسويق الدولي واإلدارة الناجحة لتطبيقات مفهوم 

2,150$دبيMar3-Apr-30استراتيجيات التسويق العالمية في ظل العولمة واإلنترنت

2,150$دبيMar3-Apr-30استراتيجيات التسويق في ظل األزمات االقتصادية والمنافسة والتجارة الدولية

انMar3-Apr-30استراتيجيات التسويق في عالم الخدمات 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar3-Apr-30استراتيجيات التسويق لتطور المنتجات

2,150$نيودلهيMar3-Apr-30استراتيجيات التسويق لمواجهة التحديات المعاصرة

3,050$أوسلوMar3-Apr-30استراتيجيات التسويق والبيع التنافسي

2,150$دبيMar3-Apr-30استراتيجيات التسويق والترويج في المنظمات الرائدة

2,150$جدةMar3-Apr-30كيف تكتسح السوق وتترك المنافسين خارج اللعبة؟: استراتيجيات السوق األزرق

ال عبر الهاتف 2,150$أبوظبيMar3-Apr-30استراتيجيات وتكتيكات التسويق الفعَّ

2,150$الكويتMar3-Apr-30استراتيجيات وخطط التسويق

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6استقطاب الفرص التسويقية باحتراف

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6االبتكار في التسويق

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6االتجاهات التسويقية الحديثة

3,050$فيّناApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في التسويق

2,150$دبيApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في إدارة التسويق

2,150$الرياضApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في تحديد وعالج المشكالت التسويقية

2,150$دبيApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في تسويق المنتجات السياسات التسويقية

2,150$الدوحةApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات التسويق الدولي



2,150$القاهرةApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة لوضع خطط التسويق وتطبيقاتها لزيادة المبيعات

3,050$لندنApr10-Apr-6االتجاهات المتقدمة لتحليل وتقييم العروض لمدراء المبيعات والتسويق والمشتريات

3,850$طوكيوApr10-Apr-6االتصاالت التسويقية المتكاملة واإلعالن

3,050$فرانكفورتApr10-Apr-6خطط المزيج المناسب لقنوات االتصال: االتصاالت التسويقية المتمّيزة

2,150$دبيApr10-Apr-6االساليب الحديثة في الترويج والتسويق

رةNLP13-Apr17-Aprاالستخدامات التسويقية للـ  2,150$المدينة المنوَّ

الة 2,150$دبيApr17-Apr-13االستراتيجيات التسويقية والبيعية الفعَّ

2,150$الكويتApr17-Apr-13االستراتيجيات الحديثة للتسويق

2,150$اإلسكندريةApr17-Apr-13االستراتيجيات الحديثة للتسويق الدولي في ظل اتفاقيات الجات

3,050$لندنApr17-Apr-13االستراتيجيات الحديثة للتسويق في ظل اتفاقية الجات

الة لتسعير المنتجات 2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13االستراتيجيات الفعَّ

3,050$أمستردامApr17-Apr-13األساليب الحديثة في الترويج والتسويق

2,150$دبيApr17-Apr-13األساليب الحديثة في التسويق وإعداد خطط وبرامج التسويق

2,150$مكة المكرمةApr17-Apr-13األساليب الحديثة في التسويق وتنشيط المبيعات

2,150$الشارقةApr17-Apr-13األساليب الحديثة في تسويق السلع والخدمات

2,150$الدوحةApr17-Apr-13األساليب الحديثة في تنظيم الحمالت التسويقية

انApr17-Apr-13األساليب الحديثة إلدارة التسويق 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13األساليب الحديثة إلعداد الخطط التسويقية والبيعية

3,850$سيدني Apr24-Apr-20األساليب الحديثة للحروب التسويقية والتنافسية

3,050$موسكوApr24-Apr-20األساليب العلمية الحديثة لبحوث التسويق

2,150$دبيApr24-Apr-20األسس العملية والعلمية لدراسة السوق ووضع الخطط التسويقية المحلية والدولية

رةApr24-Apr-20 دليل التسويق لألطفال: األطفال كعمالء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20اإلدارة االستراتيجية للتسويق

الة لتسعير المنتجات 2,150$مسقطApr24-Apr-20اإلدارة الفعَّ

الة للتسويق 2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20اإلدارة الفعَّ

3,050$اسطنبولApr24-Apr-20اإلدارة بالتوجه نحو السوق

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20اإلدارة والتخطيط االستراتيجي للتسويق

3,050$باريسApr24-Apr-20اإلدارة وتخطيط التسويق االستراتيجي وزيادة المبيعات

2,150$دبيApr24-Apr-20اإلعالن والترويج

2,150$جدةApr24-Apr-20البرنامج المتقدم في إعداد خطط وبرامج التسويق

2,150$أبوظبيApr24-Apr-20البرنامج المتكامل إلنشاء وإدارة قواعد البيانات التسويقية

2,150$الكويتApr1-May-27التحديات التسويقية وتحديات المنافسة

2,150$القاهرةApr1-May-27التحليل اإلحصائي لبحوث التسويق

2,450$كوااللمبورApr1-May-27التحليل اإلحصائي لمديري التسويق والبيع

2,450$بانكوكApr1-May-27التحليل الرقمي لمدراء التسويق والبيع

3,050$لندنApr1-May-27التخطيط االستراتيجي التسويقي واستراتيجيات المنافسة في السوق السعودية

2,150$دبيApr1-May-27التخطيط االستراتيجي إلدارة التسويق والترويج والمبيعات

2,150$الرياضApr1-May-27التخطيط االستراتيجي إلدارة مرحلة ما بعد التسويق

ال 2,150$دبيApr1-May-27التخطيط االستراتيجي للتسويق الفعَّ

2,150$الدوحةApr1-May-27التخطيط االستراتيجي للتسويق الناجح

ال 2,150$اإلسكندريةApr1-May-27التخطيط االستراتيجي للتسويق واستراتيجيات التسويق الفعَّ

الة 3,050$لندنApr1-May-27التخطيط االستراتيجي للتسويق وإدارة المبيعات الفعَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27التخطيط االستراتيجي للتسويق ودخول األسواق الكبيرة

3,050$اسطنبولApr1-May-27 أدوات حديثة لتوقع وتتبع قوى السوق: التخطيط االستراتيجي للتسويق

2,150$دبيMay8-May-4التخطيط االستراتيجي للخطط التسويقية

2,150$دبيMay8-May-4التخطيط االستراتيجي للخطط التسويقية ودراسة األسواق

2,150$دبيMay8-May-4التخطيط االستراتيجي لوظيفة التسويق والبيع

2,150$مسقطMay8-May-4التخطيط للتسويق واقتحام األسواق لتعظيم العائد

ال لدعم المزايا التنافسية انMay8-May-4التسعير الفعَّ 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay8-May-4التسويق االبتكاري



3,850$كانبراMay8-May-4التســويق االجتماعي

3,850$أوتاواMay8-May-4التسويق األخضر

2,150$دبيMay8-May-4التسويق االستراتيجي

انMay8-May-4التسويق اإلعالمي 2,150$عمَّ

الية األنشطة التسويقية 2,150$دبيMay8-May-4التسويق اإللكتروني لزيادة فعَّ

ال 2,150$الدوحةMay8-May-4التسويق اإللكتروني ومهارات البيع الفعَّ

2,450$كوااللمبورMay8-May-4التسويق التفاعلي والتطبيقي

الة: التسويق التكتيكي 2,450$جاكرتاMay15-May-11مدخل التخاذ القرارات التسويقية الفعَّ

3,850$طوكيوMay15-May-11 تحرير التسويق من التفكير الرأسي: التسويق الجانبي

3,050$مانشسترMay15-May-11التسويق الدولي

2,150$دبيMay15-May-11التسويق الدولي والتصدير في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

2,150$الدمامMay15-May-11التسويق الدولي والمصدر الناجح

2,150$أبوظبيMay15-May-11التسويق الشبكي والجانبي

ال  2,150$دبيMay15-May-11تنمية وتطوير- التسويق الفعَّ

2,150$القاهرةMay15-May-11التسويق المباشر

2,450$كوااللمبورMay15-May-11 التسويق الموجه لألجيال المتعاقبة

3,850$طوكيوMay15-May-11التسويق بالعالقات

3,050$مدريدMay15-May-11التسويق بأسلوب العالقات العامة

2,150$دبيMay15-May-11التسويق بقواعد البيانات

2,150$الخبرMay15-May-11الفرص والتحديات: التسويق في الوطن العربي

2,150$الشارقةMay22-May-18الواقع وآفاق التطوير: التسويق في الوطن العربي

2,150$الكويتMay22-May-18التسويق في حالة الركود االقتصادي

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18 كيف تفوز رغم تقلب األسواق وسياسات اإلغراق: التسويق في زمن الفوضى

3,050$اسطنبولMay22-May-18التسويق في ظل اقتصاديات السوق الحر

3,850$سيدني May22-May-18التسويق لغير المتخصصين في التسويق

3,050$أكسفوردMay22-May-18التسويق لغير المسوقين

2,150$دبيMay22-May-18التسويق والبيع اإللكتروني في ظل المستجدات الحالية والمستقبلية

2,150$مكة المكرمةMay22-May-18التسويق والبيع عبر الهاتف

2,150$دبيMay22-May-18التسويق والبيع من خالل المعارض والملتقيات

2,150$الدوحةMay22-May-18التسويق والترويج عبر اإلنترنت

انMay22-May-18 التسويق والمبيعات 2,150$عمَّ

3,050$لندنMay22-May-18التسويق ونوعية الخدمات

2,150$دبيMay22-May-18التسويقي االستراتيجي وإعداد الخطط التسويقية

3,050$موسكوMay29-May-25التطوير التسويقي للمدراء

2,150$دبيMay29-May-25 أفكار لالستمرار في زمن المنافسة القاتلة: التفرد أو الموت

2,150$الرياضMay29-May-25التمّيز في األداء التسويقي والبيعي

2,150$دبيMay29-May-25التمّيز في التسويق

2,150$مسقطMay29-May-25التمّيز في الدعاية التسويقية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25التمّيز في فن البيع والتسويق

3,050$اسطنبولMay29-May-25الدعم اإلداري إلدارة التسويق والمبيعات

2,450$كوااللمبورMay29-May-25السوق المحلية والسوق المستهدفة

اإلدارة االستراتيجية للتسويق : الشهادة المهنية الدولية في التسويق االحترافي

الحديث
25-May29-May3,050$ روما

2,150$دبيMay29-May-25الطرق التسويقية الجتذاب السياح وتحقيق الرواج

رةMay29-May-25الطرق واألساليب الحديثة إلعداد خطط وبرامج التسويق والبيع 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25مدخل للتسويق بالعالقات: العالقة بين المشتري والمورد

2,150$الكويتMay29-May-25العميل الصغير والمتوسط والتعريف بالعميل

2,150$القاهرةJun5-Jun-1القوى التسويقية للمنظمات الناجحة

2,150$دبيJun5-Jun-1القيادة والتخطيط االستراتيجي إلدارة المبيعات والتسويق

3,050$سنغافورةJun5-Jun-1المبيعات والتسويق والتحسين المتواصل

3,850$تورنتوJun5-Jun-1المدخل الحديث للتسويق وتنمية المبيعات

2,150$دبيJun5-Jun-1 المعلومات وكفاءة السوق



رةJun5-Jun-1المفاهيم التسويقية والمالية الحديثة لرجال األعمال 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةJun5-Jun-1المفاهيم المعاصرة في عالم التسويق وتخطيط الحمالت اإلعالنية

الة للتسويق والمبيعات 2,150$دبيJun5-Jun-1المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعَّ

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1من االستراتيجيات إلى الخطط التشغيلية: المنهج المتكامل في التخطيط التسويقي

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1المنهج المتكامل إلعداد قواعد البيانات التسويقية وتصميم بحوث التسويق

3,850$طوكيوJun5-Jun-1المنهج المتكامل إلعداد مدير التسويق

3,050$باريسJun5-Jun-1المهارات االبتكارية واإلبداعية للعاملين في المبيعات والتسويق

2,150$دبيJun5-Jun-1المهارات اإلبداعية في التسويق

2,150$أبهاJun12-Jun-8المهارات البيعية وأصول التسويق عبر الهاتف

2,150$دبيJun12-Jun-8المهارات الحديثة في إدارة حمالت التسويق

2,150$الكويتJun12-Jun-8المهارات الحديثة للتنافس في األسواق

انJun12-Jun-8المهارات المتقدمة في التسويق من أجل نتائج أفضل 2,150$عمَّ

الة 3,050$لندنJun12-Jun-8المهارات المتقدمة في إعداد الخطط التسويقية الفعَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8المهارات المتقدمة للتسويق وفن إجراء المقابالت وعقد الصفقات

3,850$ نيويوركJun12-Jun-8الوسائل الحديثة الحتساب تكلفة النشاط التسويقي وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات

2,150$دبيJun12-Jun-8أحدث األفكار حول تسويق الخدمات

2,150$دبيJun12-Jun-8أخالقيات التسويق

الة 2,150$دبيJun12-Jun-8أدوات التسويق الفعَّ

2,150$الدوحةJun12-Jun-8أساسيات بحوث التسويق

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8أساسيات ومبادئ التسويق

2,450$أغاديرJun12-Jun-8أساليب التسويق الحديثة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15أساليب إعداد الخطط التسويقية

ال 3,050$ ميالنوJun19-Jun-15أساليب إعداد خطط وبرامج التسويق الفعَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15أساليب تحليل المنافسين وتحليل السياسات التسويقية

2,150$الخبرJun19-Jun-15أساليب تصميم البحوث التسويقية

2,150$أبوظبيJun19-Jun-15أساليب عالج مشكالت التسويق

2,150$صاللةJun19-Jun-15أساليب مواجهة األزمات التسويقية

2,150$القاهرةJun19-Jun-15أساليب وأدوات الدعاية التسويقية والبيعية الناجحة

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15أساليب وأدوات بحوث السوق

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15أساليب وإجراءات التسويق

3,050$باريسJun19-Jun-15أسرار الترويج وتقييم أداء النشاط التسويقي في عصر المعلومات

2,150$دبيJun19-Jun-15أسرار التسويق والبيع في عصر العولمة والمنافسة

2,150$الرياضJun19-Jun-15أسس التسويق األزموي

2,150$دبيJun19-Jun-15أسس إعداد خطط التسويق

2,150$صاللةJun26-Jun-22إبداعيات التسويق االستراتيجي

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22إجراء بحوث التسويق الكتشاف فرص تسويقية جديدة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22عمليات التسويق في ظل المنافسة  إدارة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة االستراتيجيات التسويقية

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22تطوير وتنشيط المبيعات: إدارة االستراتيجيات التسويقية في حاالت الركود

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة األزمات البيعية والتسويقية

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة األزمات التسويقية وكيفية مواجهتها

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة التسعير واألرباح لمديري التسويق والمبيعات

2,150$صاللةJun26-Jun-22إدارة التسويق

انJun26-Jun-22إدارة التسويق والمبيعات باستخدام الكمبيوتر 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءJun3-Jul-29إدارة أزمات التسويق في المؤسسات المختلفة

3,050$سنغافورةJun3-Jul-29إدارة وتسويق األنشطة الخدمية

3,050$باريسJun3-Jul-29إدارة وتسويق وترويج المنتج الجديد

2,150$دبيJul10-Jul-6استراتيجيات التسويق في ظل الركود واألزمات االقتصادية

2,150$أبهاJul10-Jul-6استراتيجية التسويق التنافسي

2,150$دبيJul10-Jul-6استراتيجيات وتخطيط التسويق

2,150$صاللةJul10-Jul-6إعداد البحوث التسويقية وصناعة القرار التسويقي



الة 2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إعداد البرامج التسويقية الفعَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إعداد الخطط الترويجية والتسويقية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إعداد الخطط التسويقية التكتيكية واالستراتيجية

الة 3,050$جنيفJul10-Jul-6إعداد الخطط التسويقية الفعَّ

إعداد الخطط التسويقية في مجال السلع والخدمات المختلفة لكافة المؤسسات 

والشركات وإعداد الحمالت اإلعالنية
6-Jul10-Jul2,150$دبي

2,150$الطائفJul10-Jul-6إعداد الخطط والموازنات البيعية والتسويقية

2,150$دبيJul10-Jul-6إعداد بحوث التسويق

2,150$صاللةJul10-Jul-6إعداد خطط التسويق

2,150$القاهرةJul10-Jul-6إعداد وتصميم البحوث التسويقية

2,450$أغاديرJul17-Jul-13بحوث التسويق ودراسة السوق

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13بحوث التسويق ودراسة المستهلك

3,050$لندنJul17-Jul-13بحوث السوق باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيJul17-Jul-13كيف نحصل على البيانات الصحيحة التخاذ القرار الصائب: بحوث السوق

رةJul17-Jul-13بناء التمّيز التسويقي لمواجهة التحديات 2,150$المدينة المنوَّ

رةJul17-Jul-13 بناء وتسويق الماركات التجارية القوية 2,150$المدينة المنوَّ

رةJul17-Jul-13تحرير العقل التسويقي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةJul17-Jul-13تحليل الطلب في الدراسات التسويقية لمشروعات التنمية

2,150$القاهرةJul17-Jul-13تحليل الفرص التسويقية واختيار األسواق المستهدفة

2,150$القاهرةJul17-Jul-13تحليل المشكالت التسويقية

2,150$القاهرةJul17-Jul-13تحليل المشكالت التسويقية والبيعية

2,150$دبيJul17-Jul-13تحويل المستهلكين إلى مسوقين

رةJul17-Jul-13تخطيط التسويق 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$صاللةJul24-Jul-20تخطيط التفوق التسويقي لمواجهة شدة المنافسة

تخطيط استراتيجية التسويق في المجتمع الخليجي في ضوء المفهوم الحديث 

للتسويق
20-Jul24-Jul2,150$صاللة

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20تخطيط ومراقبة العمليات البيعية والتسويقية

2,150$صاللةJul24-Jul-20تسويق التأمين واإلنتاج

2,150$صاللةJul24-Jul-20تسويق الخدمات

2,150$صاللةJul24-Jul-20تسويق الخدمات والمنتجات

2,150$صاللةJul24-Jul-20تسويق القطاع العام

2,150$مكة المكرمةJul24-Jul-20تصميم وإدارة الفرص لمدراء التسويق

2,150$صاللةJul24-Jul-20تصميم وإصدار مجالت وكتيبات لإلعالن

2,150$صاللةJul24-Jul-20تطبيق الطرق التسويقية

انJul24-Jul-20تطبيق المنهج العلمي في بحوث التسويق 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul24-Jul-20تطوير االستراتيجية التسويقية

2,150$صاللةJul24-Jul-20تطوير التسويق وفعالياته

2,150$صاللةJul31-Jul-27تطوير مهارات التسويق والبيع من خالل الشبكة الدولية

2,150$صاللةJul31-Jul-27تطوير وتسويق المنتجات الجديدة

2,150$صاللةJul31-Jul-27تقييم األداء البيعي والتسويقي

2,150$صاللةJul31-Jul-27تقييم األداء التسويقي للمنظمات

2,150$صاللةJul31-Jul-27تقييم األداء التسويقي والبيعي

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تقييم أداء النشاط التسويقي

انJul31-Jul-27تقييم أداء النشاط التسويقي والبيعي في الشركات 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJul31-Jul-27تقييم أداء إدارة التسويق

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27تقييم ومراجعة األداء البيعي والتسويق

2,150$صاللةJul31-Jul-27تكنولوجيا التسويق اإللكتروني ومهارات البيع العالمية

2,150$دبيJul31-Jul-27تنفيذ استراتيجية التسويق من الخطط إلى النتائج القابلة للقياس

2,150$صاللةJul31-Jul-27تنمية التفكير اإلبداعي لإلعالن والترويج

2,150$صاللةJul31-Jul-27تنمية المهارات البيعية والتسويقية

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3تنمية المهارات التسويقية الرائدة

3,050$لندنAug7-Aug-3تنمية مهارات االتصال لرجال التسويق



3,050$سنغافورةAug7-Aug-3تنمية مهارات االتصال لرجال التسويق والبيع

3,050$باريسAug7-Aug-3تنمية مهارات التسويق

2,150$صاللةAug7-Aug-3تنمية مهارات التسويق اإلبداعي واالبتكاري

2,150$أبهاAug7-Aug-3تنمية مهارات إعداد البحوث ودراسات السوق

2,150$صاللةAug7-Aug-3تنمية مهارات رجال البيع والتسويق

2,150$صاللةAug7-Aug-3تنمية مهارات مديري التسويق والمبيعات

انAug7-Aug-3تنمية مهارات مسؤولي التسويق والمبيعات 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3القوانين الطبيعية لالستراتيجيات التنافسية- ثالثية التسويق 

2,450$كوااللمبورAug7-Aug-3االستراتيجية التنافسية: ثالثية التسويق

3,050$ روماAug7-Aug-3دراسة األسواق المستهدفة والبرنامج التسويقي

2,150$صاللةAug7-Aug-3دراسة األسواق والسياسات التنافسية

2,150$الطائفAug14-Aug-10دور إدارة التسويق في دعم التكامل االقتصادي العربي

2,150$صاللةAug14-Aug-10ركائز التسويق المحترف

2,150$صاللةAug14-Aug-10سياسات التسعير

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10 شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة األعمال الدولية والتسويق العالمي

2,150$دبيAug14-Aug-10شهادة الخبير المحترف المعتمد في التسويق

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10طرق التعامل مع اتجاهات وسلوك المستهلك

3,050$مدريدAug14-Aug-10طرق الدخول في األسواق العالمية

2,150$صاللةAug14-Aug-10فن التسويق وفتح األسواق الجديدة

ال 2,150$صاللةAug14-Aug-10فن ومهارات البيع االحترافي والتسويق الفعَّ

2,150$صاللةAug14-Aug-10فنون اإلقناع ومهارات تسويق األفكار التطويرية

انAug14-Aug-10فنون التسويق االستراتيجي وإعداد الخطط التسويقية 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةAug14-Aug-10فنون التسويق لغير المسوقين

3,050$لندنAug14-Aug-10قواعد التسويق الدولية

2,150$شيرازAug21-Aug-17قيادة السوق

3,850$ نيويوركAug21-Aug-17قياس العائد على االستثمار في التسويق

الية النشاط التسويقي والبيعي في شركتك 2,150$دبيAug21-Aug-17قياس فعَّ

2,150$الدمامAug21-Aug-17كيف تخطط لحملة إعالنات؟

2,150$دبيAug21-Aug-17كيف تستقطب أفضل البائعين وتحتفظ بهم لسنين
ً 2,150$دبيAug21-Aug-17كيف تسوق منتجاتك إلكترونيا

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17كيف تعالج مشكالت انخفاض الكفاءة التسويقية بشركتك

2,150$دبيAug21-Aug-17كيف توصل رسالتك التسويقية

3,850$طوكيوAug21-Aug-17مختبر اإلدارة الجديدة من أجل تحسين المنافسة في عالم التسويق المعاصر

3,050$زيوريخAug21-Aug-17مدير تسويق المستقبل

2,150$دبيAug21-Aug-17مفهوم التسويق الشخصي

2,150$الرياضAug21-Aug-17المستوى األول- ممارس في التسويق االستراتيجي 

2,150$دبيAug21-Aug-17المستوى المتقدم- ممارس في التسويق االستراتيجي 

2,150$الكويتAug28-Aug-24منظومات التسويقية االستراتيجية

انAug28-Aug-24منظومة التسويق الحديث 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24منهج دراسة وبحوث التسويق

2,450$شنغهاي Aug28-Aug-24مهارات استخدام اإلنترنت في الدعاية واإلعالن

3,050$باريسAug28-Aug-24مهارات استخدام الهاتف

2,150$دبيAug28-Aug-24مهارات استخدام الهاتف باحتراف في العملية البيعية

2,150$دبيAug28-Aug-24مهارات اإلدارة الحديثة في التسويق

2,150$أبوظبيAug28-Aug-24والسلوكية لمدراء المبيعات والتسويق الذاتية مهارات اإلدارة

2,150$الدوحةAug28-Aug-24التقييم- الرؤية : مهارات التسويق االستراتيجي

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24مهارات التسويق الحديثة

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24مهارات التسويق المباشر

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24مهارات التسويق بالهاتف

3,050$ ميالنوAug28-Aug-24مهارات التسويق في ظل المتغيرات االقتصادية

2,150$دبيAug28-Aug-24مهارات التسويق في قطاع الخدمات



2,150$الخبرAug28-Aug-24مهارات التسويق من خالل اإلعالم

2,150$دبيAug28-Aug-24مهارات التسويق والبيع من خالل اإلنترنت

2,150$الكويتAug28-Aug-24مهارات التسويق والترويج الحديثة

2,150$القاهرةAug28-Aug-24مهارات التسويق والترويج لغايات األنشطة والبرامج المؤسسية

3,050$لندنAug28-Aug-24مهارات التعامل مع المنافسين

3,850$طوكيوAug28-Aug-24مهارات العاملين في إدارة التسويق

3,050$جنيفAug28-Aug-24مهارات إدارة التسويق والمبيعات

2,150$دبيAug28-Aug-24مهارات إعداد الخطة التسويقية السنوية لشركتك

2,150$الرياضAug28-Aug-24مهارات إعداد الخطط التسويقية الناجحة

2,150$دبيAug28-Aug-24مهارات إعداد وعرض تقارير السوق

2,150$الدوحةAug28-Aug-24مهارات بحوث السوق والمبيعات

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24مهارات بيع الخدمات والزيارات التسويقية للعمالء

3,050$اسطنبولAug4-Sep-31مهارات تحديد سوق المنتج أو الخدمة

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31مهارات تخطيط ومراقبة وتقييم األنشطة التسويقية والبيعية

3,050$فرانكفورتAug4-Sep-31  مهارات ترويض األسواق وقيادتها 

2,150$دبيAug4-Sep-31مهارات دراسة السوق وتقييم األداء التسويقي

الة رةAug4-Sep-31مهارات رجال البيع والعناية بالعمالء ومهارات إعداد الخطط التسويقية الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

الة 2,150$أبوظبيAug4-Sep-31مهارات وأساليب التسويق والمبيعات الفعَّ

2,150$مسقطAug4-Sep-31نظم معلومات وقواعد بيانات التسويق والبيع

انAug4-Sep-31نقاط التقدم على المنافسين 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءAug4-Sep-31وضع االستراتيجية التسويقية

2,450$سيؤولAug4-Sep-31االبتكار في التسويق

3,050$بارنAug4-Sep-31استراتيجيات التسويق في المنظمات الرائدة

2,150$دبيAug4-Sep-31استراتيجيات التسويق في ظل المنافسة

2,150$الخبرAug4-Sep-31(السياسات التسويقية)االتجاهات الحديثة في تسويق المنتجات 

2,150$الشارقةAug4-Sep-31األساليب الحديثة لتنشيط المبيعات والتسويق

2,150$مسقطAug4-Sep-31اإلدارة والتخطيط االستراتيجي للتسويق

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31التحليل التسويقي وحل المشكالت التسويقية

2,150$دبيAug4-Sep-31التسويق وإدارة البيع الدولي

2,150$كولمبوAug4-Sep-31المفهوم الحديث للتسويق وإدارة العالقات التسويقية

3,050$اثيناAug4-Sep-31قياس وتقييم كفاءة نشاط التسويق والمبيعات

2,150$دبيAug4-Sep-31مهارات اإلدارة الحديثة في التسويق

2,150$الرياضAug4-Sep-31مهارات التسويق اإللكتروني

2,150$دبيAug4-Sep-31مهارات التسويق الحديث للتنمية الصناعية

2,150$الدوحةAug4-Sep-31مهارات التسويق والبيع وتنمية العالقات مع الموردين

انAug4-Sep-31مهارات نظم المعلومات التسويقية 2,150$عمَّ

3,050$لندنAug4-Sep-31نظم الرقابة على التسويق والبيع ومعالجة األخطاء

2,150$دبيAug4-Sep-31اإلدارة المعاصرة للتسويق

2,150$دبيSep11-Sep-7الواقع وآفاق التطوير: التسويق اإللكتروني في الوطن العربي

الة 3,050$لندنSep11-Sep-7بناء وإدارة فرق التسويق والبيع الفعَّ

2,150$دبيSep11-Sep-7مهارات التسويق والبيع وتنمية العالقات مع الموردين

2,150$دبيSep18-Sep-14البرنامج المتكامل إلعداد مدير التسويق والمبيعات

2,150$عّمانSep18-Sep-14التسويق عبر شبكة اإلنترنت

2,150$دبيSep18-Sep-14تحليل وتقييم العروض لمدراء المبيعات والتسويق والمشتريات

الة وزيادة المبيعات 2,150$الدمامSep18-Sep-14مهارات إعداد الخطط التسويقية الفعَّ

2,150$دبيSep18-Sep-14البرنامج المتكامل إلعداد مندوبي التسويق والمبيعات

2,450$كوااللمبورSep18-Sep-14التسويق واإلعالم اإللكتروني

2,150$الشارقةSep18-Sep-14تسويق الخدمات في القطاع الحكومي

2,150$دبيSep18-Sep-14مهارات إعداد وإرسال الحمالت اإلعالنية باستخدام البريد اإللكتروني

2,150$دبيSep18-Sep-14التسويق االستراتيجي لمديري اإلدارة العليا

2,150$اإلسكندريةSep18-Sep-14التسويق والمبيعات وخدمة العمالء

2,150$دبيSep18-Sep-14تسويق خدمات الحكومة اإللكترونية



2,150$دبيSep18-Sep-14نظم التسويق اإللكتروني في عصر التجارة اإللكترونية

2,150$القاهرةSep18-Sep-14التسويق اإللكتروني

2,150$دبيSep18-Sep-14استراتيجيات التسويق: الشهادة المهنية الدولية في التسويق االحترافي

الة 2,150$مسقطSep18-Sep-14تصميم وتحرير وإصدار المطبوعات والملصقات اإلعالنية الفعَّ

2,150$عّمانSep18-Sep-14تطوير وتنمية مهارات مديري التسويق والمبيعات

2,450$كوااللمبورSep18-Sep-14التسويق اإللكتروني لخدمات المؤسسات الحكومية

2,150$دبيSep18-Sep-14المفاهيم األساسية والتطبيقات العملية لتسويق الخدمات

2,150$أبوظبيSep18-Sep-14 إلدارة التسويق والمبيعات والخدماتCRMتطوير المنظمات باستخدام 

2,150$دبيSep18-Sep-14التسويق اإللكتروني منهج للتمّيز والبقاء

3,050$سنغافورةSep18-Sep-14المنهج المتكامل في تسويق الخدمات في القطاع الحكومي

2,150$دبيSep18-Sep-14شهادة االستشاري المحترف المعتمد في التسويق وإدارة المبيعات

2,150$الدوحةSep18-Sep-14مهارات استخدام اإلنترنت في التسويق: التسويق اإللكتروني

الة في التصدير والتسويق الخارجي 2,150$دبيSep25-Sep-21المهارات والخبرات الفعَّ

3,050$اسطنبولSep25-Sep-21فن التسويق والبيع وتقديم الخدمة عبر الهاتف

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21 أدوات البقاء والمنافسة للشركات الذكية: التسويق التفاعلي

2,150$دبيSep25-Sep-21أساليب عرض وتسويق المشاريع اإلنشائية

2,150$دبيSep25-Sep-21والبرامج في المجتمع مهارات التسويق اإلعالمي للقيم والمبادئ

2,150$الرياضSep25-Sep-21استراتيجيات التسويق في القطاع الحكومي ودعم األداء التسويقي

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21أسرار التسويق اإللكتروني في استخدام محركات البحث

ال 2,150$دبيSep2-Oct-28مهارات التسويق واإلعالم اإللكتروني الفعَّ

ال 2,150$عّمانSep2-Oct-28االتجاهات الحديثة في التسويق والبيع الفعَّ

2,150$دبيwinfax28-Sep2-Octإعداد وإرسال آالف النشرات التسويقية باستخدام برنامج 

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28مهارات التسويق والبيع اإللكتروني

2,150$دبيSep2-Oct-28استراتيجيات التسويق الدولي

2,150$الدوحةSep2-Oct-28استراتيجيات الشراء الدولي

2,150$دبيSep2-Oct-28استراتيجية التسويق

3,050$اسطنبولOct9-Oct-5اإلجراءات اإلدارية ألعمال التصدير

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5اإلدارة االستراتيجية

2,150$دبيOct9-Oct-5التخطيط االستراتيجي

2,150$دبيOct9-Oct-5التخطيط التسويقي والمراجعة التسويقية

2,150$الرياضOct9-Oct-5الترويج التجاري

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5الترويج وعرض المبيعات

2,150$دبيOct9-Oct-5التسويق الدولي

2,150$عّمانOct16-Oct-12التسويق الزراعي

2,150$دبيOct16-Oct-12التسويق المصرفي

2,150$مكة المكرمةOct16-Oct-12التسويق لغير مدراء التسويق

2,150$دبيOct16-Oct-12التسويق والمرحلة القادمة

2,150$الدوحةOct16-Oct-12التميز في بيع وتسويق خدمات االتصاالت

2,150$دبيOct16-Oct-12الطرق الحديثة في الشراء

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12إدارة األفراد

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12إدارة الحمالت الترويجية

2,150$دبيOct16-Oct-12إدارة الشراء والتخزين

2,150$دبيOct16-Oct-12(متقدمة)إدارة الشراء والمخازن 

2,150$الرياضOct23-Oct-19إدارة العالقات العامة

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19إدارة المبيعات

2,150$دبيOct23-Oct-19إدارة المخازن الحديثة

2,150$عّمانOct23-Oct-19إدارة المنشآت التسويقية

2,150$دبيOct23-Oct-19إدارة تسويق الخدمات

2,150$مكة المكرمةOct23-Oct-19إعداد وتخطيط الحمالت اإلعالمية

2,150$دبيOct23-Oct-19أساسيات في التسويق الدولي

2,150$الدوحةOct30-Oct-26أساليب متقدمة في إدارة المبيعات

2,150$دبيOct30-Oct-26تخطيط الحمالت الترويجية



3,050$اسطنبولOct30-Oct-26تسويق الخدمات

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26تسويق خدمات النقل

2,150$دبيOct30-Oct-26تقنيات البائع الناجح

2,150$دبيOct30-Oct-26تنمية مهارات مديري التسويق

2,150$الرياضNov6-Nov-2تنمية مهارات مديري التصدير

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2تنمية مهارات مندوبي البيع

2,150$دبيNov6-Nov-2جودة الخدمة للعمالء

2,150$عّمانNov6-Nov-2سلوك المستهلك

2,150$دبيNov6-Nov-2فن اإللقاء والعرض المؤثر

2,150$مكة المكرمةNov6-Nov-2فن البيع المتميز والترويج

2,150$دبيNov6-Nov-2فن التعامل مع الجمهور

2,150$الدوحةNov6-Nov-2كيفية اختيار األسواق الدولية لغايات التصدير

2,150$دبيNov6-Nov-2مبادئ التسويق

3,050$اسطنبولNov6-Nov-2مهارات االتصال والعرض البيعي المؤثر

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مهارات البيع الحديثة

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات التفاوض التجاري

19

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

1

2,150$دبيJan9-Jan-05ازدواجية المعايير في االمتحانات الجامعية

انJan23-Jan-19االتجاهات المعاصرة في تنظيم االمتحانات الجامعية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-02بناؤه وأنواعه وتحليل مفرداته: االختبار التحصيلي

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16التجربة األمريكية: االختبارات التعليمية

2,150$الخبرMar6-Mar-02االختبارات المحوسبة في الجامعة

ال 2,150$دبيMar20-Mar-16االختبارات والتقويم الفعَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30االستعداد لالعتماد من قبل الهيئة القومية للجودة واالعتماد

انApr17-Apr-13االمتحانات الجامعية وانعكاساتها على المستوى التعليمي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr1-May-27إدارة لجان متابعة سير االمتحانات الجامعية

2,150$دبيMay15-May-11إعداد االختبارات التحصيلية للمقررات الجامعية

2,150$دبيMay29-May-25إعداد بنوك األسئلة للمقررات الجامعية

انJun12-Jun-08أتمتة االمتحانات الجامعية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22تطوير االمتحانات الجامعية

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-06تقويم الطالب ومهارات إعداد األسئلة

2,150$صاللةJul24-Jul-20جودة االختبارات الجامعية

2,150$دبيSep25-Sep-21كيفية بناء األسئلة الموضوعية

2,150$دبيOct16-Oct-12الواقع والمأمول: مكتبة االمتحانات الجامعية

انNov6-Nov-02نظام االختبارات الجامعية اإللكترونية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov27-Nov-23نظم االمتحانات وتقويم الطالب الجامعيين

2,150$دبيDec25-Dec-21واقع االمتحانات الجامعية وسبل تطويرها

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2

2,150$دبيJan9-Jan-05الخبرة االجنبية والتجربة المحلية: االعتماد األكاديمي

انJan27-Jan-23رؤى وتجارب: االعتماد االكاديمي لكليات التربية في الوطن العربي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb17-Feb-13االعتماد األكاديمي والجودة في التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةMar10-Mar-06االعتماد األكاديمي والمرجعية العلمية

2,150$الخبرMar31-Mar-27االعتماد األكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي

2,150$دبيApr21-Apr-17االعتماد األكاديمي وعالقته بالتنمية العلمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيMay12-May-08التقويم واالعتماد األكاديمي

التعليم العالي

االعتماد األكاديمي

االختبارات



انMay2-Jun-29 الجامعات بين التصنيف العالمي واالعتماد 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun23-Jun-19إجراءات االعتماد األكاديمي

2,150$صاللةJul14-Jul-10تحديث معايير اعتماد البرامج األكاديمية

2,150$دبيSep15-Sep-11تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على ضوء معايير االعتماد األكاديمي

انOct6-Oct-02دورها وأهميتها: ثقافة االعتماد في التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct27-Oct-23جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص واالعتماد

2,150$اإلسكندريةNov17-Nov-13معايير االعتماد األكاديمي الدولية

2,150$الخبرDec8-Dec-04معايير االعتماد األكاديمي للجامعات

2,150$دبيDec15-Dec-11معايير االعتماد األكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيDec29-Dec-25االعتماد األكاديمي– معايير الجودة الشاملة 

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

3

2,150$دبيJan9-Jan-05اتخاذ القرارات في مجال اإلدارة الجامعية

2,150$دبيJan9-Jan-05الواقع والمأمول: اختيار أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم في الكليات التقنية

اليات كليات العلوم اإلدارية انJan16-Jan-12استراتيجية زيادة فعَّ 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية

2,150$اإلسكندريةJan23-Jan-19اإلدارة االستراتيجية للتعليم العالي

2,150$الخبرJan23-Jan-19اإلدارة االستراتيجية للجامعات الحديثة

2,150$دبيJan30-Jan-26اإلدارة االستراتيجية لمعاهد وكليات اإلدارة

2,150$دبيJan30-Jan-26اإلدارة اإلبداعية للجامعات

انFeb6-Feb-02اإلدارة االستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةFeb6-Feb-02اإلدارة الجامعية المعاصرة

2,150$دبيFeb13-Feb-09البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر: اإلدارة الجامعية

2,150$دبيFeb13-Feb-09نظرياتها وتطبيقاتها التربوية: اإلدارة الجامعية

انFeb20-Feb-16اإلدارة العصرية وجامعة المستقبل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16النظرية والتطبيق: اإلدارة والتخطيط التربوي

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16اإلدارة والقيادة األكاديمية

2,150$الخبرFeb27-Feb-23األدوار المعاصرة للقيادة المركزية للجامعات

2,150$دبيMar6-Mar-02األدوار المعاصرة للمجلس األعلى للجامعات

2,150$دبيMar6-Mar-02الفرص والتحديات: األوقاف الجامعية

انMar6-Mar-02تجارب عالمية رائدة: األوقاف الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMar6-Mar-02التحويل االستراتيجي لكليات اإلدارة

2,150$دبيMar13-Mar-09التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي  

2,150$دبيMar13-Mar-09التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي

انMar20-Mar-16التخطيط االستراتيجي للتفوق والتمّيز في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

الجامعات والكليات والمعاهد : التخطيط االستراتيجي لمدراء المؤسسات التعليمية

والمدارس
16-Mar20-Mar2,450$كوااللمبور

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23التخطيط االستراتيجي في اإلدارة الجامعية

2,150$الخبرMar27-Mar-23التخطيط التربوي في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيMar3-Apr-30أهدافه وأساليبه ومتطلباته: التخطيط والتعليم العالي

2,150$دبيMar3-Apr-30التطوير التنظيمي في اإلدارة الجامعية

انApr10-Apr-06التعاون المشترك لقيادة التغيير في األقسام الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr10-Apr-06التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل: التعليم العالي في عصر المعرفة

2,150$دبيApr10-Apr-06التعليم العالي والتوجهات المستقبلية لسوق العمل

2,150$دبيApr10-Apr-06األبعاد والتوجهات المعاصرة: التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية

انApr17-Apr-13التعليم العالي وسوق العمل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13اإلشكاليات والتحديات: التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةApr17-Apr-13التفكير اإلبداعي وصياغة الخيارات االستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي

2,150$الخبرApr17-Apr-13التنظيم األكاديمي المعاصر

2,150$دبيApr24-Apr-20التنمية المهنية المستديمة في العمل الجامعي

اإلدارة الجامعية



2,150$دبيApr24-Apr-20التنمية المهنية لعمداء الكليات

انApr24-Apr-20الدور القيادي لرؤساء األقسام العلمية في الجامعات 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr24-Apr-20الدور القيادي لرؤساء األقسام في الجامعات

2,150$دبيApr1-May-27الدور القيادي لعمداء الكليات في الجامعات العربية

2,150$دبيApr1-May-27السبل الكفيلة باستقرار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية

انApr1-May-27السلوك التنظيمي في إدارة مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27السمات المميزة للجامعات الناجحة

2,150$اإلسكندريةMay8-May-04السياسات التعليمية المستقبلية للتعليم العالي

2,150$الخبرMay8-May-04العمل المؤسسي في اإلدارة الجامعية

2,150$دبيMay8-May-04العوامل المحددة للتنظيم األكاديمي

2,150$دبيMay8-May-04العوامل المسيئة للجامعات

انMay15-May-11نموذج دول الخليج العربية: الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل 3,750$عمَّ

الة 2,150$القاهرةMay15-May-11القيادة اإلدارية الفعَّ

2,150$دبيMay15-May-11اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيMay15-May-11المراجعة السنوية الستراتيجية اإلدارة الجامعية

انMay22-May-18المعايير المعاصرة الختيار عضو هيئة التدريس في الجامعة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay22-May-18المناخ التنظيمي وعالقته باإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18المهارات اإلبداعية لمدراء المكاتب في الجامعات ومراكز البحوث العلمية

2,150$الخبرMay22-May-18المهارات اإلدارية المتكاملة لعمداء الكليات بالجامعة

2,150$دبيMay29-May-25المهارات اإلدارية المتكاملة لرؤساء األقسام بالجامعة

2,150$دبيMay29-May-25المهارات اإلدارية للقيادات الجامعية من األكاديميين واإلداريين

انMay29-May-25المواصفات المطلوبة في مراكز التدريب الجامعية 3,750$عمَّ

ال في مؤسسات التعليم العالي 2,150$القاهرةMay29-May-25النظام اإلداري الفعَّ

2,150$دبيJun5-Jun-01إدارة الجامعات بنجاح

2,150$دبيJun5-Jun-01إدارة الجامعات في القرن الحادي والعشرين

انJun5-Jun-01آفاق مستقبلية: إدارة الجامعات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-01إدارة الموارد البشرية بالجامعات

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-08إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

2,150$الخبرJun12-Jun-08إدارة مشروعات التطوير في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيJun12-Jun-08إدارة مشروعات التعليم العالي

2,150$دبيJun12-Jun-08إدارة وتنظيم االجتماعات والمجالس واللجان العلمية وتطبيقاتها

انJun19-Jun-15استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الجامعات 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun19-Jun-15إشكاليات التعليم الجامعي في الوطن العربي وانعكاساتها على إدارة الجامعات

2,150$دبيJun19-Jun-15إعادة هيكلة نظام الجامعات

2,150$دبيJun19-Jun-15إنشاء مركز لنظم المعلومات اإلدارية ودعم اتخاذ القرار بمؤسسات التعليم العالي

انJun26-Jun-22أسباب تسرب أعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22أسس وضوابط الترقية خالل المسار العلمي أو األكاديمي

2,150$الخبرJun26-Jun-22أسس وقواعد الحوافز التشجيعية للعاملين في الجامعة

2,150$دبيJun3-Jul-29أسلوب التوجيه اإلداري للجامعات

2,150$دبيJun3-Jul-29أهمية التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي

انJun3-Jul-29بناء الخطة االستراتيجية للجامعة 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun3-Jul-29تحسين أوضاع هيئة التدريس المالية والمعنوية والبيئة الجامعية

2,150$دبيJul10-Jul-06تخطيط التطوير وإدارته في مؤسسة التعليم العالي

2,150$صاللةJul10-Jul-06تطوير األداء اإلداري بالجامعة

انJul10-Jul-06تطوير الخبرات في مجال اإلدارة الجامعية بمؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-06تطوير الممارسات اإلدارية والقيادية في مؤسسات التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13تطوير الممارسات القيادية لرؤساء األقسام األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul17-Jul-13تطوير النظام اإلداري في مؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul17-Jul-13تطوير دور رؤساء األقسام والعمداء كقادة فنيين



2,150$صاللةJul17-Jul-13تطوير كفايات رؤساء األقسام بالجامعات

الية الهياكل التنظيمية األكاديمية انJul24-Jul-20تقييم فعَّ 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJul24-Jul-20تمويل التعليم العالي بين التقليد والتجديد

2,150$دبيJul24-Jul-20تنظيم الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul24-Jul-20تنظيم إجازات التفرغ العلمي

انSep25-Sep-21تنمية القدرات اإلدارية والقيادية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21تنمية المهارات اإلدارية للقيادات الجامعية

2,150$اإلسكندريةSep25-Sep-21تنمية المهارات اإلدارية والقيادية لدى األكاديميين

2,150$الخبرSep25-Sep-21تنمية الموارد البشرية التدريسية في التعليم العالي

2,150$دبيSep2-Oct-28أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعيةتنمية قدرات 

تنمية مهارات القدرة على إيجاد الحلول للمشكالت وإدارة الصراع في العمل 

الجامعي
28-Sep2-Oct2,150$دبي

انSep2-Oct-28تنمية مهارات القيادات اإلدارية في العمل الجامعي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةSep2-Oct-28خطوات تغيير الجامعات

2,150$دبيOct9-Oct-05دور التعليم العالي في تنمية الموارد البشرية

2,150$دبيOct9-Oct-05دور التعليم العالي في ريادة األعمال

انOct9-Oct-05دور اليونسكو في عولمة التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-05دور رؤساء األقسام الجامعية في عملية التطوير المهني المتواصل

رفع قدرات ومهارات الجهاز األكاديمي واإلداري في مؤسسات التعليم العالي 

والبحث العلمي
12-Oct16-Oct2,150$اإلسكندرية

2,150$الخبرOct16-Oct-12سبل زيادة الطاقة االستيعابية بالجامعات لمواجهة متطلبات التنمية المستقبلية

2,150$دبيOct16-Oct-12سياسات الربط والفصل بين المسارين األكاديمي والوظيفي أو اإلداري

2,150$دبيOct16-Oct-12طرق الحصول على المنح البحثية وكيفية االستفادة منها

انOct23-Oct-19ظاهرة هجرة العقول العربية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct23-Oct-19عالقة المجالس العليا للجامعات بالجهاز اإلداري

2,150$دبيOct23-Oct-19األدوار والمهام: عمادة التطوير األكاديمي

2,150$دبيOct23-Oct-19خطوة نحو األفضل: عمادة التطوير األكاديمي

انOct30-Oct-26عمليات التعاقد مع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26عمليات توظيف أعضاء هيئة التدريس والعاملين

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26عوامل نجاح الجامعات

2,150$الخبرOct30-Oct-26عوائق التنظيم المبتكر للجامعات

الية إدارة الجامعات 2,150$دبيNov6-Nov-02فعَّ

2,150$دبيNov6-Nov-02فن قيادة رئاسة القسم بالجامعة

انNov6-Nov-02  قيادات العمادات والكليات وتحليل عوامل القوة والضعف والفرص والتحديات 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov6-Nov-02قيادة التغيير في الجامعات

2,150$دبيNov13-Nov-09قيادة الجامعة نحو النجاح

2,150$دبيNov13-Nov-09كيفية التغلب على مشكلة النقص في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

انNov13-Nov-09متابعة إنشاء وتجهيز المراكز التدريبية بالجامعات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-09معاهد وكليات اإلدارة العربية والتحديات المستقبلية

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16النظم اإلدارية: معوقات النمو المهني

2,150$الخبرNov20-Nov-16معوقات ترقية أعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيNov20-Nov-16مقومات وتطبيقات الحكومة اإللكترونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

2,150$دبيNov20-Nov-16منح األساتذة حق ملكية التغيير التكنولوجي في األقسام الجامعية

انNov27-Nov-23مهارات اتخاذ القرار اإلداري للقيادات الجامعية 3,750$عمَّ

ال في التعليم الجامعي 2,150$القاهرةNov27-Nov-23مهارات االتصال الفعَّ

ال للقيادات الجامعية 2,150$دبيNov4-Dec-30مهارات االتصال الفعَّ

2,150$دبيNov4-Dec-30مهارات التفكير للقيادات الجامعية

ال للقيادات الجامعية انDec11-Dec-07مهارات العرض الفعَّ 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-07نظام إدارة التعليم الجامعي

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14نظام ربط زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بجودة األداء

2,150$الخبرDec25-Dec-21هندسة النظم الجامعية
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2,150$القاهرةJan9-Jan-05االتجاهات المعاصرة في اإلرشاد األكاديمي

2,150$دبيJan20-Jan-16واقعه ورسالته وأهميته وكيفية تفعيل دوره: اإلرشاد األكاديمي بالجامعة

2,150$دبيJan3-Feb-30اإلرشاد األكاديمي للطالبات الجامعيات

انFeb17-Feb-13تجارب عالمية: اإلرشاد األكاديمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb3-Mar-27مفهومه وخصائصه وماهيته: اإلرشاد التربوي

2,150$اإلسكندريةMar17-Mar-13التطوير المهني لمكتب اإلرشاد األكاديمي

2,150$الخبرMar31-Mar-27العالقة بين خدمات اإلرشاد األكاديمي والرضا الطالبي

2,150$دبيApr14-Apr-10المهارات اإلدارية والسلوكية للمرشد األكاديمي الجامعي

2,150$دبيApr28-Apr-24المهام العامة للمرشد األكاديمي

انMay12-May-08إعداد ملف اإلرشاد األكاديمي للطالب 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMay26-May-22أثر برامج اإلرشاد األكاديمي على التحصيل الدراسي الجامعي

2,150$دبيJun9-Jun-05تجارب الجامعات العالمية والجامعات العربية: برامج اإلرشاد األكاديمي

2,150$دبيJun23-Jun-19تطبيقات في اإلشراف التربوي

انJul7-Jul-03خصائص المرشد األكاديمي المتميز 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul21-Jul-17رعاية الطالب المتفوقين

2,150$صاللةJul28-Jul-24طرائق اإلرشاد والتوجيه التربوي وتطبيقاتها

2,150$الخبرSep29-Sep-25طرق اإلشراف العلمي واإلشراف المشترك

2,150$دبيOct13-Oct-09فاعلية موظفي مكاتب التوجيه واإلرشاد في أداء مهامهم

2,150$دبيOct27-Oct-23قياس الرضا عن خدمات اإلشراف األكاديمي الجامعي

انNov10-Nov-06قياس فاعلية خدمات اإلرشاد األكاديمي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov24-Nov-20معايير المرشد األكاديمي الناجح

2,150$دبيNov1-Dec-27معوقات ممارسة اإلرشاد األكاديمي في الجامعات

2,150$دبيDec8-Dec-04مهارات اإلرشاد األكاديمي

انDec15-Dec-11وظائف اإلرشاد األكاديمي ومشكالته 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec22-Dec-18وظائف المرشد األكاديمي المعاصر

25-Dec29-Dec2,150$الخبر
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2,150$دبيJan9-Jan-05استخدام اإلنترنت في البحث العلمي

انJan9-Jan-05 في البحث العلميSPSSاستخدامات برنامج  3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJan16-Jan-12 للجودة الشاملة في الجامعات ومراكز البحوث العلمية اإلدارة االستراتيجية

2,150$دبيJan16-Jan-12اإلشراف على البحوث لطالب الدراسات العليا

2,150$دبيJan23-Jan-19اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومعوقاته

انJan23-Jan-19األسس العامة للبحث في العلوم الشرعية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26األسس العلمية والتكنولوجية في مجاالت البحث والتطوير

2,150$اإلسكندريةJan30-Jan-26البحث العلمي الجامعي وسوق العمل

2,150$الخبرFeb6-Feb-02البحث العلمي في الجامعات والمعوقات التي تعترض مسيرته

2,150$دبيFeb6-Feb-02البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيFeb13-Feb-09البحث العلمي كأحد وسائل التطوير المهني

-أساليبه - أسسه : البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية

أدواته-  مفاهيمه 
09-Feb13-Febان 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةFeb20-Feb-16البحث العلمي والتطوير والقطاع الصناعي في الوطن العربي

2,150$دبيFeb20-Feb-16التفاعل بين الجامعة والقطاع االقتصادي في مجال البحث العلمي

2,150$دبيFeb27-Feb-23السياسات العامة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وخطة عملها

انFeb27-Feb-23العولمة والبحث العلمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-02المشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس عند إجراء بحوثهم

2,150$اإلسكندريةMar6-Mar-02المهارات األساسية للبحث العلمي

اإلرشاد األكاديمي

البحث العلمي



2,150$الخبرMar13-Mar-09المؤتمرات والندوات العلمية ودورها في التطوير المهني

2,150$دبيMar13-Mar-09النشر العلمي للبحوث

2,150$دبيMar20-Mar-16إدارة البحث العلمي الفاعلة

انMar20-Mar-16إدارة مشاريع البحوث في مؤسسات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMar27-Mar-23إعداد البحوث إلكترونيا  

2,150$دبيMar27-Mar-23إعداد سياسة تنمية البحث العلمي في الجامعة

2,150$دبيMar3-Apr-30إعداد قوالب البحوث إلكترونياً  

انMar3-Apr-30أخالقيات البحث العلمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-06أساليب البحث العلمي

2,150$اإلسكندريةApr10-Apr-06أصول البحث الفقهي أو الشرعي

2,150$الخبرApr17-Apr-13أهمية البحث العلمي في إحداث التنمية البشرية المستدامة

2,150$دبيApr17-Apr-13بحوث الرسائل الجامعية

2,150$دبيApr24-Apr-20تحديد االحتياجات المجتمعية وأولويات البحوث العلمية

انApr24-Apr-20تحديد أولويات البحث العلمي في الجامعة 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr1-May-27ترقية المهارات البحثية

2,150$دبيApr1-May-27تصميم قواعد بيانات اإلنتاج العلمي والباحثين بالجامعة

2,150$دبيMay8-May-04تطوير البحث التربوي في التعليم النظامي

انMay8-May-04تكامل البحث العلمي في الجامعات العربية وأثره على التنمية الصناعية العربية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تنمية اإلنتاج العلمي بالجامعة

2,150$اإلسكندريةMay15-May-11تنمية مصادر تمويل البحث العلمي

2,150$الخبرMay22-May-18تنمية مهارات البحث العلمي  

2,150$دبيMay22-May-18حلقات البحث العلمي

2,150$دبيMay29-May-25دور البحوث التربوية في عملية اإلصالح والتطوير التربوي

انMay29-May-25دور الجامعة في تقدم البحث العلمي وخدمة المجتمع ومواجهة التحديات 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun5-Jun-01دور أجهزة البحث العلمي العربية في عملية التنمية القومية

2,150$دبيJun5-Jun-01رفع إنتاجية هيئة التدريس من البحوث

2,150$دبيJun12-Jun-08رؤية واستراتيجية البحوث الجامعية

انJun12-Jun-08سبل تحسين أداء فريق البحث 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15سياسات وآليات التعاون مع الجامعات وشبكات البحث العلمي

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15سياسات وقواعد أخالقيات البحث العلمي وآليات تنفيذها

2,150$الخبرJun26-Jun-22طرق إدارة مشروعات األبحاث العلمية

2,150$دبيJun26-Jun-22طرق تقديم االستشارات الفنية

2,150$دبيJun3-Jul-29عالقة البحث العلمي بالتنمية

انJun3-Jul-29فنيات وطرق كتابة المقاالت البحثية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJul10-Jul-06قيادة الفريق البحثي

3,050$لندنJul10-Jul-06قياس مستوى نجاح الجامعات في البحث العلمي

2,150$صاللةJul17-Jul-13مشروعات البحوث التنافسية

انJul17-Jul-13معوقات البحث العلمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20معوقات البحث العلمي في مجال العلوم اإلدارية

2,150$صاللةJul24-Jul-20معوقات البحث العلمي وسبل التغلب عليها

2,150$الخبرSep25-Sep-21معوقات وتحديات الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي

2,150$دبيSep2-Oct-28مهارات البحث العلمي

2,150$دبيOct9-Oct-05مهارات البحث العلمي األساسية

انOct16-Oct-12مهارات البحث العلمي للدراسات العليا والمهتمين بالبحث العلمي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct30-Oct-26مهارات البحث النوعي

2,150$دبيNov6-Nov-02مهارات البحث والتصميم والتطبيق

2,150$دبيNov13-Nov-09نحو استراتيجية قومية للبحث التربوي في الوطن العربي

انNov27-Nov-23نحو إنشاء جامعة عربية للدراسات العليا والبحث العلمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-07نحو سياسة قومية في توحيد جهود البحث العلمي

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14واقع البحث العلمي في الوطن العربي

2,150$الخبرDec25-Dec-21واقع البحث العلمي وآفاقه المستقبلية في العالم العربي

21-Dec25-Dec2,150$دبي
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2,150$القاهرةJan9-Jan-05تجارب دولية رائدة: اتحاد الطالب

2,150$دبيJan16-Jan-12تجارب دولية معاصرة: االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي

2,150$دبيJan23-Jan-19دراسة مقارنة: االتجاهات الحديثة للتعليم العالي في العالم

انJan30-Jan-26االطالع على تجارب الجامعات الرائدة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-02تجارب عالمية معاصرة: اإلدارة الجامعية

2,150$اإلسكندريةFeb13-Feb-09اإلعداد المهني ألعضاء هيئة التدريس في ضوء الفكر التربوي المعاصر

2,150$الخبرFeb20-Feb-16اإلنفاق العالمي على البحث العلمي

2,150$دبيFeb27-Feb-23تجارب دولية: اإلنفاق واالستثمار في التعليم العالي

2,150$دبيMar6-Mar-02األنماط الحديثة في التعليم العالي

انMar13-Mar-09تجارب عالمية رائدة: األوقاف الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMar13-Mar-09التجارب العربية في مجال التعليم الجامعي المفتوح

2,150$دبيMar13-Mar-09التجربة االلمانية في التطوير المهني لعضو هيئة التدريس

2,150$دبيMar20-Mar-16التجربة األوروبية في توحيد جهود البحث العلمي

انMar20-Mar-16التجربة األوروبية في دعم البحث العلمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16التجربة البريطانية في تدريب عضو هيئة التدريس الجامعي

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23التجربة اليابانية في نقل وتوطين التكنولوجيا األوروبية

2,150$الخبرMar27-Mar-23التحديات والمستجدات العالمية المؤثرة في الجامعات

2,150$دبيMar27-Mar-23تجارب عالمية: التعلم المستمر ألعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيMar3-Apr-30تجارب عالمية رائدة: التعلم الموقفي

انMar3-Apr-30نماذج عربية وعالمية: التعليم اإللكتروني بديل المستقبل 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMar3-Apr-30التعليم الجامعي في الوطن العربي والدولة المتقدمة

2,150$دبيApr10-Apr-06التعليم الجامعي في اليابان

2,150$دبيApr10-Apr-06التعليم العالي في بريطانيا

انApr10-Apr-06التمويل العربي للبحث العلمي والتجربة األوروبية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13التوجهات االستراتيجية الحديثة في التعليم اإلداري العربي

2,150$اإلسكندريةApr17-Apr-13تجارب دولية رائدة: الجامعات المفتوحة

2,150$الخبرApr17-Apr-13تجربة المملكة المتحدة: الجامعات الناجحة

2,150$دبيApr24-Apr-20نموذج لنقل التقنية المناسبة وتوطينها: الجامعة المشاركة

2,150$دبيApr24-Apr-20تجارب دولية رائدة: الجامعة المنتجة

انApr24-Apr-20تجارب عالمية: الجودة الشاملة في المكتبات األكاديمية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr1-May-27تجارب وخبرات: الجودة في التعليم العالي

لعضو هيئة التدريس في جامعات المملكة العربية  (البورتفوليو)الحقيبة الوثائقية 

السعودية
27-Apr1-May2,150$دبي

الخبرات واالتجاهات العالمية المعاصرة في مجال تأهيل وتطوير عضو هيئة 

التدريس الجامعي
27-Apr1-May2,150$دبي

انMay8-May-04نماذج وتجارب عالمية: الخدمات المساندة في الجامعة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay8-May-04تجارب عالمية رائدة: الدوريات اإللكترونية

2,150$اإلسكندريةMay8-May-04الشبكة األوروبية لمراكز تطوير األداء األكاديمي

2,150$الخبرMay15-May-11الشبكة العربية للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية

2,150$دبيMay15-May-11تجارب دولية: الشراكة بين الجامعات وقطاعات اإلنتاج والخدمات

2,150$دبيMay15-May-11نماذج خليجية وعربية ودولية: العالقة بين التعليم العالي وسوق العمل

انMay22-May-18نموذج دول الخليج العربية: الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMay22-May-18المعايير الدولية في اختيار عضو هيئة التدريس وإعداده

2,150$دبيMay22-May-18التجربة اليابانية: المكتبات الجامعية

2,150$دبيMay29-May-25المواصفات العالمية للجامعات

انMay29-May-25المواصفات العالمية للجامعات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25النظامان األمريكي واألوروبي للترقية خالل المسار الوظيفي

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-01تجارب عالمية: إدارة البحث العلمي

2,150$الخبرJun5-Jun-01تجارب عالمية: إدارة التعليم العالي والجامعات

التجارب الدولية



2,150$دبيJun5-Jun-01إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية

استراتيجيات ونماذج مقترحة : إدارة الجامعات في القرن الحادي والعشرين

لإلصالح اإلداري
08-Jun12-Jun2,150$دبي

انJun12-Jun-08المسيرة العالمية: إدارة الجودة الشاملة في الجامعات 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun12-Jun-08تجارب دولية: إصالح التعليم الجامعي

2,150$دبيJun19-Jun-15تجارب عالمية: إعداد األستاذ الجامعي

2,150$دبيJun19-Jun-15تجارب عالمية: أدوار الجامعات في تنمية وخدمة المجتمع

انJun19-Jun-15أساليب إعداد أعضاء هيئة التدريس وتقويمهم في الجامعات األجنبية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22تجارب عالمية: أساليب تنمية وتطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22أنظمة التعليم اإللكتروني واستخداماتها في الجامعات العالمية

2,150$الخبرJun26-Jun-22أنماط التعليم العالي المعاصرة

2,150$دبيJun3-Jul-29أوجه التعليم بين أنظمة التعليم عن بعد والجامعات العربية

2,150$دبيJun3-Jul-29أوضاع التعليم العالي ومسيرة تطّوره في البالد المتقدمة

انJun3-Jul-29آلية تطوير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية واألجنبية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJul10-Jul-06تأريخ التعليم اإللكتروني الجامعي والتجربة السورية الفريدة

2,150$دبيJul10-Jul-06تأهيل وتقويم عضو هيئة التدريس بجامعات دول الخليج العربي

تبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال اإلعداد المهني والتربوي ألعضاء هيئة 

التدريس
06-Jul10-Jul2,450$كوااللمبور

انJul17-Jul-13تجارب الجامعات العربية في مجال التطوير المهني ألعضاء الهيئات التدريسية 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul17-Jul-13تجارب بريطانيا والدانمارك واستراليا في جودة المكتبات الجامعية

2,150$صاللةJul17-Jul-13تجارب بعض الدول العربية في التطبيقات الصناعية للتكنولوجيا الحديثة

2,150$صاللةJul24-Jul-20تجارب دولية متميزة في التعليم العالي

2,150$صاللةJul24-Jul-20تجارب عالمية في التعلم المستمر ألعضاء هيئات التدريس بالجامعات

2,150$صاللةJul24-Jul-20تجارب عالمية في الخدمات المساندة الجامعية

انSep25-Sep-21تجارب عالمية في تدريب عضو هيئة التدريس الجامعي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةSep25-Sep-21تجارب عربية ودولية في ضمان الجودة واالعتماد

2,150$دبيSep25-Sep-21تجربة البلدان العربية في نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة

2,150$دبيSep2-Oct-28تجربة الجامعات العربية في نقل وتوطين التكنولوجيا

انSep2-Oct-28تجربة الجامعة األردنية في مجال اإلعداد المهني ألعضاء الهيئات التدريسية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28التمويل الذاتي: تجربة العراق في التعليم العالي والبحث العلمي

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-05تجربة الواليات المتحدة األمريكية في تدريب عضو هيئة التدريس الجامعي

تجربة مركز التطوير األكاديمي بجامعة فرانكفورت في التطوير المهني ألعضاء 

هيئة التدريس
05-Oct9-Oct2,150$الخبر

2,150$دبيOct9-Oct-05تحديات النظم التربوية في الوطن العربي من منظور عالمي

2,150$دبيOct16-Oct-12تحديات النظم التربوية في الوطن العربي من منظور عربي

انOct16-Oct-12تحقيق المعايير القومية والعالمية للمعلم الجامعي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct16-Oct-12تدريب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات البريطانية

2,150$دبيOct23-Oct-19نماذج عالمية: تطبيقات بطاقة األداء المتوازن في اإلدارة الجامعية

2,150$دبيOct23-Oct-19تجارب عالمية: تطوير الممارسات األكاديمية لعضو هيئة التدريس

انOct23-Oct-19المعايير الدولية: تقييم مؤسسات وبرامج التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبات الجامعية اليابانية

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26تمويل البحث العلمي في الوطن العربي والعالم المتقدم

2,150$الخبرOct30-Oct-26تجارب عالمية رائدة: تنظيم المؤتمرات العلمية الجامعية

الية أعضاء هيئة التدريس 2,150$دبيNov6-Nov-02تجارب عالمية: تنمية وتطوير كفايات وفعَّ

2,150$دبيNov6-Nov-02تجارب دولية: توظيف أعضاء هيئة التدريس المتميزين واالحتفاظ بهم

انNov6-Nov-02تجارب عربية وعالمية:  في العملية التعليميةتوظيف تكنولوجيا التعليم 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov13-Nov-09تجارب عالمية: جودة التدريس الجامعي

2,150$دبيNov13-Nov-09تجربة جامعة ميتشغان: خدمة اإلنتاج الرقمي

2,150$دبيNov13-Nov-09طرائق التدريس في الجامعات العربية

انNov20-Nov-16تجارب عالمية: طرق التعليم اإللكتروني 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16تجارب دولية: عضو هيئة التدريس والعمل النقابي

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16قضايا ومشاكل تأهيل وتقويم عضو هيئة التدريس بالجامعات العربية



2,150$الخبرNov27-Nov-23التجربة اليابانية: كيف ولماذا تنجح المؤسسات البحثية الدولية

2,150$دبيNov27-Nov-23مأسسة آلية ضمان جودة التعليم العالي

2,150$دبيNov27-Nov-23معايير الجودة الشاملة في الجامعات العربية

انNov4-Dec-30معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي العالمية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov4-Dec-30تجارب دولية: منظومة الخدمات المساندة في الجامعات

2,150$دبيNov4-Dec-30موازنة البرامج واألداء في الجامعات العربية واألجنبية

2,150$دبيDec11-Dec-07تجارب عالمية رائدة: مواكبة التطور في التعليم العالي العالمي

انDec11-Dec-07تجارب دولية رائدة: مؤشرات ومعايير الجودة في التعليم الجامعي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-07نماذج إدارية لتعزيز اإلنتاجية في الجامعات العربية

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14نماذج دولية في تطوير التعليم العالي

2,150$الخبرDec18-Dec-14التجربتان الماليزية والسنغافورية: نماذج من أنظمة التعليم الجامعي الحديثة

2,150$دبيDec18-Dec-14الفرص والتحديات: واقع البحث العلمي في العالم العربي

2,150$دبيDec25-Dec-21تجارب دولية: واقع البحث العلمي

انDec25-Dec-21واقع مؤسسات إعداد المعلم في بعض الدول المتقدمة ومحتوى برامجها 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةDec25-Dec-21واقع ومستقبل البحث العلمي في البالد العربية

2,150$دبيDec25-Dec-21واقع ومستقبل التعليم اإللكتروني في الدول المتقدمة

ورشة عمل تجارب الجامعات العربية في مجال التطوير المهني ألعضاء الهيئات 

التدريسية
21-Dec25-Dec2,150$دبي

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

7

2,150$الخبرJan9-Jan-05استخدام التدريس المصّغر في التعليم الجامعي

2,150$دبيCENTRA12-Jan16-Janاستخدام نظام الفصول االفتراضية 

2,150$دبيJan23-Jan-19استراتيجيات اإلدارة الذاتية في التعليم الجامعي

انJan30-Jan-26استراتيجيات التدريس المتمركز حول نشاط المعلم 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةFeb6-Feb-02استراتيجيات التدريس لطالب الجامعة  

2,150$دبيFeb13-Feb-09استراتيجيات التعلم التعاوني  

2,150$دبيFeb20-Feb-16استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل الجامعي

الية التدريسية في مؤسسات التعليم العالي انFeb27-Feb-23استراتيجيات تطوير الفعَّ 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-02استراتيجيات حول قضايا التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-09استراتيجية التعليم الجامعي العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين

2,150$الخبرMar20-Mar-16االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريبه

2,150$دبيMar27-Mar-23األسئلة الشفوية ودورها في إحداث تعلم جامعي فاعل

التعليم التفاعلي المباشر واستخداماته المختلفة في التدريب العملي في المختبر 

وورش الصيانة
30-Mar3-Apr2,150$دبي

ال انApr10-Apr-06تقويمه- استراتيجياته - مهاراته - تخطيطه : التعليم الجامعي الفعَّ 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr17-Apr-13التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسه

2,150$دبيApr24-Apr-20التعليم الجامعي في عصر المعرفة

2,150$دبيApr1-May-27العولمة وأليات تطوير المناهج وانعكاساتها على طرق وأساليب التدريس

انMay8-May-04المبادئ السبعة للممارسات التدريسية السليمة 2,150$عمَّ

الة 2,450$كوااللمبورMay15-May-11المحاضرة الجامعية الفعَّ

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18المشكالت التعليمية والحلول

- أسبابها - ؛ مظاهرها (األكاديمية- التعليمية - السلوكية ): المشكالت الصفية

عالجها
25-May29-May2,150$الخبر

2,150$دبيJun5-Jun-01المناقشات العلمية في التدريس الجامعي

2,150$دبيJun12-Jun-08المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل

انJun19-Jun-15إدارة الحوار والمناقشة العلمية أثناء الحلقات الدراسية الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun26-Jun-22إعداد خطة المساقات الدراسية

2,150$دبيJun3-Jul-29إعداد ملفات المقررات الدراسية

2,150$دبيJul10-Jul-06إنتاج وتصميم الحقائب التدريسية

انJul17-Jul-13إنتاج وتصميم الوسائل التعليمية في التعليم الجامعي 2,150$عمَّ

التدريس



2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إنشاء واستخدام وإدارة الفصول الدراسية االفتراضية

2,150$صاللةJul31-Jul-27أثر التحوالت السياسية واالجتماعية العالمية في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيAug7-Aug-03أساليب التحليل العملي للمشكالت والحاالت الدراسية

2,150$دبيAug14-Aug-10تحسين ممارسات التعلم والتدريس في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيAug21-Aug-17تصميم التعليم نظرية وممارسة

انAug28-Aug-24تطبيق فلسفة التدريس الفريقي والتعاوني 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةAug4-Sep-31تطوير التدريس والتعليم: تغيير التعليم العالي

تحويل بؤرة التركيز من التعليم إلى : تقويم مركزية المتعلم في الكليات الجامعية

التعلم
07-Sep11-Sep2,150$دبي

2,150$دبيSep18-Sep-14تنفيذ استراتيجيات التدريس الجامعي

انSep25-Sep-21ربط مخرجات التعليم العالي لخريجات الجامعات بسوق العمل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28ربط مخرجات التعليم العالي لخريجي الجامعات بسوق العمل

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-05أنشطة تطبيقية وطرق عملية لمعالجة صعوبات التعلم: صعوبات التعلم

2,150$الخبرOct16-Oct-12طرائق وأساليب التدريس الجامعي

2,150$دبيOct23-Oct-19طرق التدريس الحديثة

2,150$دبيOct30-Oct-26طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين

انNov6-Nov-02طرق التدريس للمرحلة الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov13-Nov-09طرق التعليم التعاوني

2,150$دبيNov20-Nov-16قيادة جلسات المناقشة

2,150$دبيNov27-Nov-23كيفية تدريس المجموعات الكبيرة في الجامعة

ال انNov4-Dec-30مشروع تخطيط التدريس الجامعي الفعَّ 2,150$عمَّ

ال 2,450$كوااللمبورDec11-Dec-07مهارات التدريس الجامعي الفعَّ

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14مهارات التدريس الصفي

2,150$الخبرDec25-Dec-21مهارات إدارة المواقف التعليمية الجامعية

2,150$دبيDec1-Jan-28مهارات إلقاء المحاضرات الجامعية

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,150$دبيJan9-Jan-05استخدام أنظمة إدارة برامج التعليم اإللكتروني المتكاملة أو المنفردة

2,150$دبيJan23-Jan-19األنظمة والبرامج والمعايير العالمية المستخدمة في التعليم اإللكتروني

انFeb6-Feb-02التحديات التي تواجه توظيف تكنولوجيا التعلم اإللكتروني في التعليم 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16التعليم اإللكتروني

2,150$اإلسكندريةMar6-Mar-02التعليم اإللكتروني المتعدد الوسائط أو التعليم المتمازج

2,150$الخبرMar20-Mar-16التعليم التقليدي والتعليم المتمازج

2,150$دبيBlended Learning30-Mar3-Aprالتعليم الجامعي المتمازج 

2,150$دبيApr10-Apr-06محدداته ومبرراته: التعليم العالي اإللكتروني

انApr24-Apr-20التعليم المفتوح والتعليم عن بعد 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMay8-May-04الجامعة الرقمية: التعليم عن بعد

2,150$دبيMay15-May-11التوجهات المستقبلية للتعليم اإللكتروني

2,150$دبيMay29-May-25الجامعة اإللكترونية

انJun12-Jun-08الجامعة الرقمية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة المقررات اإللكترونية

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29أنواع أنظمة التعليم اإللكتروني واستخداماتها في الجامعات العالمية

2,150$صاللةJul10-Jul-06بيئة التعليم اإللكترونية في مؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul24-Jul-20تصميم المقررات الدراسية اإللكترونية

2,150$دبيSep25-Sep-21تصميم وإدارة التعليم اإللكتروني

انSep2-Oct-28تطبيقات التعليم اإللكتروني في التعليم الجامعي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct9-Oct-05تطوير المقررات والمناهج الحالية الستخدامها في مجال التعليم اإللكتروني

تعزيز دور الجامعات العربية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة لحل قضايا 

في الصناعات التطبيقية
12-Oct16-Oct2,150$دبي

2,150$دبيOct23-Oct-19تكنلوجيا التعليم اإللكتروني

التعليم اإللكتروني



انOct30-Oct-26توطين التعليم اإللكتروني 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-02دور التعليم اإللكتروني في حل مشكالت التعليم العالي المعاصرة

2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-09دور عضو هيئة التدريس في التعليم اإللكتروني

2,150$الخبرNov20-Nov-16تجارب عالمية: طرق التعليم اإللكتروني

2,150$دبيNov27-Nov-23فاعلية التعليم اإللكتروني في تعليم اللغة اإلنجليزية بالمرحلة الجامعية

2,150$دبيNov4-Dec-30متطلبات التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية

انDec11-Dec-07معايير التعليم اإللكتروني 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةDec18-Dec-14منظومة التعلم اإللكتروني

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات التعليم اإللكتروني  

2,150$دبيDec25-Dec-21واقع ومستقبل التعليم اإللكتروني في الجامعات العربية

انDec25-Dec-21واقع ومستقبل التعليم اإللكتروني في الدول المتقدمة 2,150$عمَّ

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,150$دبيJan9-Jan-05استراتيجيات أساليب التقويم الحديثة

2,150$دبيJan23-Jan-19االتجاهات العالمية المعاصرة في مجال القياس والتقويم التربوي

انFeb6-Feb-02األساليب الحديثة لتقويم البرامج 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةFeb20-Feb-16األساليب الحديثة لتقويم برنامج إداري

2,150$دبيMar6-Mar-02التعليم الجامعي بين األداء والتقويم

2,150$دبيMar20-Mar-16التقويم الدوري للبرامج األكاديمية

انMar3-Apr-30الطرق العلمية لتقويم عضو هيئة التدريس 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13القياس والتقويم التربوي الجامعي

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية

2,150$الخبرMay8-May-04القياس والتقويم وتطبيقاتها في نظم التعليم العالي

2,150$دبيMay15-May-11المشاركة الذاتية لوضع نظام تقويم أعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيMay22-May-18المعايير العلمية لتقويم المناهج والمواد الدراسية

انMay29-May-25أساليب التقويم الشفوية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun5-Jun-01أساليب تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي

2,150$دبيJun12-Jun-08أسس التقويم والقياس في العمل الجامعي

2,150$دبيJun19-Jun-15أسس تقويم البرامج األكاديمية

انJun26-Jun-22بناء مهارات أساليب التقويم الجامعي لدى اعضاء هيئة التدريس   2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29تأهيل وتقويم عضو هيئة التدريس بجامعات دول الخليج العربي

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-06تأهيل وتقويم عضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul17-Jul-13تقويم األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة

2,150$صاللةJul24-Jul-20تقويم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة

2,150$دبيSep25-Sep-21تقويم الكفاءات الداخلية والخارجية للجامعة

انSep2-Oct-28تقويم أداء المعلم الجامعي في ضوء مؤسسات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct9-Oct-05تقويم جودة التدريس الجامعي

2,150$دبيOct16-Oct-12تقويم مخرجات التعليم

2,150$دبيOct23-Oct-19تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس

المؤسسي )دور عضو هيئة التدريس في المراجعة الخارجية للتقويم التطويري 

(والبرامجي
26-Oct30-Octان 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-02طرق بناء أدوات التقويم

2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-09عضو هيئة التدريس بجامعات دول الخليج العربية؛ تأهيله وتقويمه

عمليات التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي للبرامج الدراسية في األقسام العلمية 

للكليات الجامعية
16-Nov20-Nov2,150$الخبر

عمليات إعداد وتطوير أدوات التقويم الالزمة للتقويم الشامل للبرامج الدراسية 

واألقسام األكاديمية
23-Nov27-Nov2,150$دبي

2,150$دبيNov4-Dec-30التغلب عليها مشكالت وصعوبات وأخطاء تقويم تحصيل الطالب الجامعي وكيفية

انDec11-Dec-07معايير بديلة لتقييم نجاح الجامعات 3,750$عمَّ

القياس والتقويم



2,150$القاهرةDec18-Dec-14مفاهيم إحصائية وصفية أساسية في التقويم التربوي الجامعي

ال 2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات التقويم الجامعي الفعَّ

2,150$دبيDec25-Dec-21نماذج تقويم المناهج والمواد الدراسية

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,150$الخبرJan9-Jan-05استراتيجيات إعداد أساتذة المستقبل لتحسين جودة التعليم العالي

2,150$دبيJan13-Jan-09االسس والمرتكزات الخاصة بجودة التعليم العالي

2,150$دبيJan20-Jan-16اإلدارة االستراتيجية للجودة الشاملة في الجامعات ومراكز البحوث العلمية

انJan27-Jan-23اإلشراف العلمي على الدراسات العليا وضمان جودة التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJan3-Feb-30التخطيط ووضع االستراتيجيات المتعلقة بضمان الجودة الشاملة في الجامعة

2,150$دبيFeb10-Feb-06التدبير المستقبلي لدور الجامعة في التعليم المستمر وضمان جودة التعليم العالي

2,150$دبيFeb17-Feb-13الجودة التعليمية وأهداف األلفية الثالثة

األسس : الجودة الشاملة في التعليم العالي بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد

والتطبيقات
20-Feb24-Febان 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb3-Mar-27تجارب وخبرات: الجودة في التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةMar10-Mar-06الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

2,150$الخبرMar17-Mar-13الدراسات العليا ومتطلبات التنمية الشاملة في ضوء معايير الجودة

2,150$دبيMar24-Mar-20الركائز واألهداف األساسية لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيMar31-Mar-27القدرات المطلوبة لتطوير جودة األداء األكاديمي

انApr7-Apr-03المعايير الدولية والمؤشرات في مجال الجودة في التعليم الجامعي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr14-Apr-10المهارات العملية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي

2,150$دبيApr21-Apr-17المؤسسيـة وضبـط الجـودة في مؤسسـات التعليم العالي

2,150$دبيApr28-Apr-24إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات

انMay5-May-01تحسين اإلدارة التربوية: إدارة الجودة الشاملة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay12-May-08تطبيقات في اإلدارة الجامعية: إدارة الجودة الشاملة

2,150$اإلسكندريةMay19-May-15تطبيقات في اإلدارة الجامعية: إدارة الجودة الشاملة

2,150$الخبرMay26-May-22إدارة الجودة الكلية وتطوير التعليم الجامعي

2,150$دبيMay2-Jun-29أسس ومعايير نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية

2,150$دبيJun9-Jun-05تحسين جودة برامج الدراسات العليا

انJun16-Jun-12تحسين جودة مصادر التعلم 3,750$عمَّ

انJun23-Jun-19تحقيق جودة التدريس الجامعي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun30-Jun-26تخطيط ووضع االستراتيجيات المتعلقة بضمان الجودة الشاملة في الجامعة

2,450$كوااللمبورJul7-Jul-03تطبيق الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي

2,150$صاللةJul14-Jul-10تطبيق معايير األداء والجودة في برامج تكنولوجيا المعلومات

2,150$صاللةJul21-Jul-17 سيجما في اإلدارة الجامعية6تطبيقات 

2,150$صاللةJul28-Jul-24تطبيقات الجودة في التعليم الجامعي

2,150$دبيJul4-Aug-31تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية في مجال التعليم العالي

انAug11-Aug-07تطور آليات تنفيذ نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,150$دبيAug18-Aug-14تقويم جودة الخدمات التعليمية لكليات االقتصاد والعلوم اإلدارية

انAug25-Aug-21تقويم وتحليل البرامج والمقررات الدراسية في الجامعة في ضوء معايير الجودة 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةAug1-Sep-28تقويم وتقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية في ضوء أهداف المؤسسة الجامعية

2,150$دبيSep8-Sep-04جودة األداء في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيSep15-Sep-11جودة التعليم ضمان التنمية المستدامة

انSep22-Sep-18ضبط معايير الجودة في التعليم األكاديمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep29-Sep-25ضمان الجودة في التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةOct6-Oct-02تجارب عالمية: ضمان جودة التعليم العالي

2,150$الخبرOct13-Oct-09مأسسة آلية ضمان جودة التعليم العالي

2,150$دبيOct20-Oct-16متابعة تنفيذ عمليات التقويم والتطوير لضمان الجودة في الجامعة

2,150$دبيOct27-Oct-23مراقبة جودة التعليم في القسم الجامعي وتحسينه

انOct3-Nov-30مستقبل ضمان الجودة في التعليم العالي في الدول العربية 3,750$عمَّ

الجودة



2,150$القاهرةNov10-Nov-06معايير الجودة الشاملة الخاصة بعضو هيئة التدريس

2,150$دبيNov17-Nov-13معايير الجودة الشاملة في الجامعات العربية

2,150$دبيNov24-Nov-20معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي العالمية

انNov1-Dec-27معايير الجودة في التدريس الجامعي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec8-Dec-04معايير الجودة والكفاءة لتحسين أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة

2,150$اإلسكندريةDec15-Dec-11مؤشرات الجودة في برامج الدراسات العليا

2,150$الخبرDec22-Dec-18مؤشرات الجودة في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيDec29-Dec-25مؤشرات جودة العملية التعليمية في الجامعات

2,150$دبيDec29-Dec-25تجارب دولية رائدة: مؤشرات ومعايير الجودة في التعليم الجامعي

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

11

2,150$دبيJan9-Jan-05اإلدارة المتميزة للعالقات الطالبية

انJan20-Jan-16المرافق والتجهيزات والتخطيط المالي: البنية التحتية للخدمات المساندة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan3-Feb-30التطوير المهني لمدراء الخدمات المساندة بمؤسسات التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةFeb17-Feb-13المشاكل والحلول: الخدمات المساندة في الجامعة

2,150$الخبرFeb3-Mar-27نماذج وتجارب عالمية: الخدمات المساندة في الجامعة

2,150$دبيMar17-Mar-13الخدمات المساندة ومركز الجامعة

2,150$دبيMar31-Mar-27مفهومها، ماهيتها، أهميتها، وظائفها: الخدمات المساندة

انApr14-Apr-10المهارات اإلدارية المتكاملة لمدير الخدمات المساندة في الجامعات 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr28-Apr-24المهارات المتكاملة لفنيي المختبرات والمشاغل الجامعية

2,150$دبيMay12-May-08إدارة األنشطة اإلضافية للجامعات

2,150$دبيMay26-May-22إدارة المرافق والتجهيزات الجامعية

انJun9-Jun-05إدارة المستشفيات الجامعية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun23-Jun-19إدارة قسم المشتريات والتأمين في الجامعة

2,150$اإلسكندريةJul7-Jul-03إدارة قسم المستودعات والعهد في مؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul21-Jul-17التقارير– المذكرات – المرسالت : أساليب ومهارات الكتابة اإلدارية

2,150$صاللةJul28-Jul-24تجارب عالمية في الخدمات المساندة الجامعية

2,150$دبيSep29-Sep-25تطوير البنية التحتية للخدمات المساندة في الجامعات

تنمية مهارات العاملين في الخدمات المساندة بمعارف ومهارات التميز اإلداري في 

العمل
09-Oct13-Octان 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct27-Oct-23تنمية مهارات مشرفي التدريب في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيNov10-Nov-06صيانة المباني والمرافق األكاديمية

2,150$دبيNov24-Nov-20صيانة وتطوير األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية

انDec8-Dec-04متابعة إنشاء وتجهيز المراكز التدريبية بالجامعات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec22-Dec-18متطلبات تصميم وسائل الهروب في المباني التعليمة

2,150$اإلسكندريةDec29-Dec-25تجارب دولية: منظومة الخدمات المساندة في الجامعات

2,150$الخبرDec29-Dec-25واقع الخدمات المساندة في الجامعات العربية

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

12

2,150$القاهرةJan9-Jan-05استخدام تقنيات الحاسب في مجال تقويم الطالب

2,150$دبيJan13-Jan-09االتجاهات المعاصرة في التعامل مع بحوث الطلبة

2,150$دبيJan20-Jan-16األدوار واألهمية: االتحادات الطالبية

انJan27-Jan-23اإلجراءات التأديبية وتسوية الشكاوى وحل المنازعات في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan3-Feb-30اإلدارة المتميزة للعالقات الطالبية

2,150$اإلسكندريةFeb10-Feb-06اإلرشاد األكاديمي للطالبات الجامعيات

2,150$الخبرFeb17-Feb-13األساليب الحديثة لتقويم التحصيل الطالبي

2,150$دبيFeb24-Feb-20األبعاد والتطلعات: التعليم العالي للفتاة

شؤون الطالب

الخدمات المساندة



2,150$دبيFeb3-Mar-27التقنيات المعاصرة في توظيف الخريجين

انMar10-Mar-06الخدمات الطالبية المتميزة في الجامعات 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMar17-Mar-13الخدمات الطالبية في الجامعات الحكومية واألهلية والخاصة

2,150$دبيMar24-Mar-20الدور الجديد لنظم التعليم العالي في تهيئة الطلبة لمجتمع االقتصاد المعرفي

2,150$دبيMar31-Mar-27العوامل المساعدة على زيادة تحصيل الطالب

انApr7-Apr-03القدرة على ممارسة أساليب التحفيز واإلبداع وتنميتها لدى الطالب 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr14-Apr-10المرشد التربوي ودوره الفاعل في حل مشاكل الطلبة الجامعيين

2,150$اإلسكندريةApr21-Apr-17إدارة شؤون الطالبات في الجامعة

2,150$الخبرApr28-Apr-24إدارة شؤون الطالب في الجامعة

2,150$دبيMay5-May-01إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة

2,150$دبيMay12-May-08أساليب التحفيز واإلبداع وتنميتها لدى الطالب

انMay19-May-15أساليب حفز الطالب 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMay26-May-22أسباب تدني تحصيل الطالب

2,150$دبيMay2-Jun-29آليات التطوير الفكري للطالب الجامعي

2,150$دبيJun9-Jun-05آليات تسجيل وقبول الطالب الوافدين

انJun16-Jun-12تحسين جودة إدارة شؤون الطالب 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun23-Jun-19تحسين فرص نجاح الطالب الجامعي

تدريب الطالب على فنون الحصول على المعلومات واختيار البرامج المناسبة 

للطالب
26-Jun30-Jun2,150$اإلسكندرية

انJul7-Jul-03تطور مراحل التفكير لدى المتعلم 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul14-Jul-10 تفعيل مشاركة الطالبات في الحياة الجامعية

2,150$صاللةJul21-Jul-17تفعيل مشاركة الطالب في الحياة الجامعية

انJul28-Jul-24تقييم وتطوير خدمات الطالب في مؤسسات التعليم العلي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةSep29-Sep-25تنمية الثقة بالنفس لدى الطالب الجامعي

2,150$دبيOct6-Oct-02دعم الطالب الجامعي المحتاج

2,150$دبيOct13-Oct-09دعم تعلم الطالب من خالل إدارة شؤون الطالب وموارد التعلم

انOct20-Oct-16دور األستاذ الجامعي في تحفيز اإلمكانيات الذهنية للطلبة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct27-Oct-23دور الجامعة في التنمية المهنية للخريجين

2,150$اإلسكندريةOct3-Nov-30دور المؤسسات الطالبية في ضبط الجودة

2,150$الخبرNov10-Nov-06رعاية الطالب المتفوقين

2,150$دبيNov17-Nov-13شؤون الطالب الجامعيين الوافدين

2,150$دبيNov24-Nov-20كيف تتعامل اإلدارة الجامعية مع االتحادات الطالبية

انNov1-Dec-27كيف تساعد طالبك على تحقيق األهداف 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةDec8-Dec-04الوقاية والعالج- التشخيص - األسباب : مشكلة التأخير الدراسي في الجامعة

2,150$دبيDec15-Dec-11مهارات التعامل مع الطالب والدارسين ذوي الخلفيات العلمية المتباينة

2,150$دبيDec22-Dec-18تهيئة الظروف المهمة: نجاح الطالب في الجامعة

انDec29-Dec-25هيئة التدريس والشراكة الطالبية 2,150$عمَّ

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,150$دبيJan9-Jan-05اقتصاديات المكتبات الرقمية

2,150$دبيJan13-Jan-09االتجاهات الحديثة في إدارة المكتبات الجامعية

انJan20-Jan-16األرشفة اإللكترونية في المكتبات الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJan27-Jan-23البحث في قواعد البيانات العالمية والمحلية

2,150$دبيJan3-Feb-30التخطيط في المكتبات الجامعية

2,150$دبيFeb10-Feb-06التخطيط للخدمة المرجعية الرقمية التعاونية بين المكتبات الجامعية السعودية

انFeb17-Feb-13التطبيق العملي للمكتبة والبحث العلمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb24-Feb-20تجارب عالمية: الجودة الشاملة في المكتبات األكاديمية

2,150$اإلسكندريةFeb3-Mar-27تجارب عالمية رائدة: الدوريات اإللكترونية

2,150$الخبرMar10-Mar-06المردود االقتصادي للنشر اإللكتروني

2,150$دبيMar17-Mar-13التجربة اليابانية: المكتبات الجامعية

المكتبة الجامعية



2,150$دبيWiley Plus20-Mar24-Marالمكتبة اإللكترونية 

انMar31-Mar-27الخصائص، المعوقات، الحلول: الوسائط التعليمية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr7-Apr-03الوصول اإللكتروني ومكتبات األبحاث والناشرون

2,150$دبيApr14-Apr-10إدخال النظام اآللي في أعمال المكتبات الجامعية

2,150$دبيApr21-Apr-17إعداد خطة االرتقاء بخدمات المكتبة المركزية

انApr28-Apr-24إنشاء قاعدة بيانات للرسائل الجامعية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay5-May-01إنشاء مكتبات الكليات

2,150$اإلسكندريةMay12-May-08تجارب بريطانيا والدانمارك واستراليا في جودة المكتبات الجامعية

2,150$الخبرMay19-May-15تحسين جودة مصادر التعلم

2,150$دبيMay26-May-22تسويق خدمات المعلومات في المكتبات األكاديمية

2,150$دبيMay2-Jun-29تطوير المكتبات الجامعية

انJun9-Jun-05تعزيز الخدمات اإلعالمية للمكتبات الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun16-Jun-12في المكتبات (RFID)تقنية التعريف بالتردد الالسلكي 

2,150$دبيJun23-Jun-19تقييم جودة الخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات

2,150$دبيJun30-Jun-26تكنلوجيا مصادر التعلم

انJul7-Jul-03تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبات الجامعية اليابانية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul14-Jul-10توسيع دائرة االشتراكات في قواعد المعلومات العالمية والمكتبات اإللكترونية

2,150$صاللةJul21-Jul-17توظيف اإلنترنت في المكتبات الجامعية

2,150$صاللةJul28-Jul-24تجربة جامعة ميتشغان: خدمة اإلنتاج الرقمي

2,150$القاهرةSep29-Sep-25خدمة المكتبة الرقمية ألعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيOct6-Oct-02دور المكتبات الجامعية في البحث العلمي

انOct13-Oct-09دور المكتبات الجامعية في تطوير المخرجات الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct20-Oct-16رفع كفاءة البنية األساسية لشبكات معلومات الجامعات

2,150$دبيOct3-Nov-30قياس جودة خدمات المكتبات الجامعية

2,150$دبيNov10-Nov-06مستقبل مصادر المعلومات في التعليم العالي

انNov24-Nov-20مصادر المعلومات اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov1-Dec-27معايير اختيار الوسائط التعليمية

2,150$اإلسكندريةDec8-Dec-04معوقات االنتقال بالمكتبة التقليدية إلى المكتبة الرقمية وسبل تذليلها

2,150$الخبرDec22-Dec-18موقع المكتبات الجامعية على شبكة اإلنترنت

2,150$دبيDec29-Dec-25ميكنة المكتبات الجامعية

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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اإلجراءات العملية لالستفادة من التقنية الحديثة في المناهج الجامعية بما يلبي 

احتياجات سوق العمل
05-Jan9-Jan2,150$دبي

2,150$دبيJan20-Jan-16األساليب العلمية لتطوير المناهج وتطويرها

انJan3-Feb-30التخطيط الشامل لتحديث محتوى المناهج الجامعية وتطويرها 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb17-Feb-13الخطط التعليمية االستراتيجية

2,150$اإلسكندريةFeb3-Mar-27العوامل المؤثرة في تطوير المناهج

2,150$الخبرMar17-Mar-13المناهج والخطط الدراسية في الجامعات

2,150$دبيMar31-Mar-27تطويره- تنظيماته - بناؤه - أسسه : المنهج الجامعي المعاصر

2,150$دبيApr14-Apr-10مشكالت الواقع وتوجيهات المستقبل: إدارة التجديد واإلصالح التربوي

انApr28-Apr-24بناء المقررات الدراسية الجامعية وتنظيمها 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMay12-May-08بناء خطة المقرر الدراسي وتصميمها

2,150$اإلسكندريةMay26-May-22بناء منهج متعدد الحقول المعرفية

2,150$دبيJun9-Jun-05تحديد أهداف البرامج ومخرجات التعليم المرتبطة بها

2,150$دبيJun23-Jun-19تدريس المقررات الدراسية الجامعية بناًء على التخصص األكاديمي المناسب

2,450$كوااللمبورJul7-Jul-03تصميم المادة العلمية للمقرر الجامعي

انJul21-Jul-17تصميم حقيبة التدريس الشاملة ألستاذ المقرر 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul28-Jul-24تصميم ملف المقرر الجامعي

2,150$صاللةSep29-Sep-25تصنيف األهداف التعليمية وتصميمها

المناهج والمقررات الجامعية



2,150$دبيOct6-Oct-02تطوير الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي

انOct13-Oct-09تطوير مناهج التعليم اإلداري الجامعي في الوطن العربي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct20-Oct-16تطوير وبناء البرامج األكاديمية الجديدة

2,150$دبيOct27-Oct-23توصيف المقررات الدراسية

2,150$دبيOct3-Nov-30خطوات تطوير المناهج الجامعية

انNov10-Nov-06دور التعليم في تعزيز الهوية الوطنية العربية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov17-Nov-13ربط المحتوى العلمي بالمهارات المطلوبة من المنهج

2,150$اإلسكندريةNov24-Nov-20صياغة األهداف التربوية

2,150$الخبرNov1-Dec-27قيادة التجديد في المنهاج الدراسي

2,150$دبيDec8-Dec-04قيادة التغيير اإلبداعي في المناهج وفي التعليم

2,150$دبيDec15-Dec-11موجهات تطوير البرامج والخطط الدراسية

انDec22-Dec-18نظم التربية والتعليم في العالم 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةDec29-Dec-25هيكلة المنهاج ومراجعته

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,450$كوااللمبورJan23-Jan-19االتجاهات المعاصرة في تنظيم المؤتمرات العلمية الجامعية

2,150$اإلسكندريةFeb27-Feb-23الفرص والتحديات: المشاركات النسائية في المؤتمرات العلمية

2,150$الخبرMar3-Apr-30األهداف والعقبات: المؤتمرات العلمية الجامعية

2,150$دبيMay8-May-04الواقع والطموح: المؤتمرات العلمية الجامعية

2,150$دبيJun12-Jun-08إدارة المؤتمرات الجامعية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-06إدارة وتقييم المهرجانات الرياضية في الجامعات

2,150$القاهرةAug14-Aug-10تفعيل مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية

2,150$دبيSep18-Sep-14تنظيم المؤتمرات العلمية

2,150$دبيOct23-Oct-19تجارب عالمية رائدة: تنظيم المؤتمرات العلمية الجامعية

انNov27-Nov-23جودة المؤتمرات العلمية في الوطن العربي 2,150$عمَّ

2,150$دبيDec25-Dec-21قياس فاعلية المؤتمرات الجامعية

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,150$دبيJan9-Jan-05استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية

انJan3-Feb-30استخدام وتوظيف تقنيات التعليم في المحاضرة الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةFeb3-Mar-27التأهيل التكنولوجي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات

2,150$دبيMar31-Mar-27السبورة الذكية واستخداماتها ألعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيApr21-Apr-17معايير اختيار الوسائط التعليمية-الحلول -المعوقات - الخصائص: الوسائط التعليمية

2,150$اإلسكندريةMay12-May-08أثر التكنولوجيا في تحديث أساليب التعليم العالي

2,450$كوااللمبورMay2-Jun-29تقنيات اإلعالم التربوي والتعليمي في مؤسسات التعليم العالي

انJun23-Jun-19تقنيات التعليم ألعضاء هيئة التدريس 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul21-Jul-17تكنلوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق

2,150$دبيSep29-Sep-25تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني

2,150$دبيOct20-Oct-16تكنولوجيا التعليم والتعليم الجامعي

انNov10-Nov-06توظيف وسائل االتصال اآللية إلتمام العملية التعليمية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov1-Dec-27دمج تقنية المعلومات واالتصال في التدريس الجامعي  

2,150$دبيDec22-Dec-18زيادة فاعلية استخدام الوسائل التعليمية الحديثة

2,150$دبيDec29-Dec-25مواكبة التطور في أساليب وتكنولوجيا التعليم الجامعي الحديث

انDec29-Dec-25هندسة الوسائل التعليمية 2,150$عمَّ

تكنولوجيا التعليم



بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,150$دبيJan9-Jan-05استخدام اإلنترنت كوسيط للحوار

2,150$دبيJan20-Jan-16استخدام التقنية الحديثة في التدريس الجامعي

انJan3-Feb-30استخدام الحاسب اآللي في التدريس الجامعي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةFeb17-Feb-13استخدام الحاسوب وملحقاته في إعداد الوسائل التعليمية

2,150$دبيBUSINESS PROJECTOR27-Feb3-Marاستخدام أجهزة العرض 

2,150$دبيMar17-Mar-13استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات التعليم

انMar31-Mar-27استخدام تقنيات الحاسب في القياس التربوي وبناء االختبارات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr14-Apr-10استخدام عضو هيئة التدريس للموقع اإللكتروني الخاص به

2,150$اإلسكندريةApr28-Apr-24التعريف ببرنامج مايكروسوفت أوفس باوروبوينت

ال بالتكنلوجيا في مراحل التعليم العالي 2,150$الخبرMay12-May-08أسس النجاح: التعليم الفعَّ

2,150$دبيMay19-May-15التكنولوجية اإللكترونية

2,150$دبيMay26-May-22الحاسوب في اإلدارة الجامعية

انMay2-Jun-29العولمة وحتمياتها التكنولوجية والحصانة الثقافية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun9-Jun-05المنظور العولمي لتقنية االتصاالت والمعلومات

2,150$دبيJun16-Jun-12المؤثرات التكنولوجية في تصميم البرامج التعليمية

2,450$كوااللمبورJun23-Jun-19أثر تكنولوجيا المعلومات على التعليم العالي

انJun30-Jun-26أثر تكنولوجيا المعلومات في تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul7-Jul-03أساليب استخدام الحاسب في تدريس المقررات الجامعية المختلفة

2,150$صاللةJul14-Jul-10أساليب االستفادة من شبكة اإلنترنت وتطبيقاتها العملية في التدريس

2,150$صاللةJul21-Jul-17أساليب تصميم البرامج والمقررات الدراسية وفق المعايير العالمية

2,150$صاللةJul28-Jul-24أسس التقنية الحديثة ومجاالتها وأساليبها

2,150$دبيSep29-Sep-25تدريب منسوبي الجامعة على برنامج انديزاينر

انOct6-Oct-02تصميم المواقع التعليمية على االنترنت 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct13-Oct-09 في البحث العلمي  SPSSتطبيقات برنامج 

2,150$دبيOct20-Oct-16تفعيل مواقع األساتذة على بوابة الجامعة اإللكترونية

2,150$دبيOct27-Oct-23تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية

دور شبكة العنكبوت العالمية في دعم وتنمية مهارات التدريس والبحث العلمي لدى 

أعضاء هيئة التدريس
30-Oct3-Novان 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov10-Nov-06عمليات البحث والتحليل اإلحصائي من خالل الحاسب

2,150$اإلسكندريةNov17-Nov-13قواعد البيانات والشبكات اإلقليمية والعالمية

2,150$الخبرNov24-Nov-20مهارات استخدام الحاسب في التدريس الجامعي

2,150$دبيNov1-Dec-27مهارات التعليم الذاتي واإللكتروني باستخدام الحاسب

2,150$دبيDec8-Dec-04مهارات وتقنيات البحث في المصادر اإللكترونية واإلنترنت للقيادات الجامعية

انDec15-Dec-11مؤشـرات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت في التعليم 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةDec22-Dec-18واقع تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي

2,150$دبيDec29-Dec-25وثائق شبكة المعلومات الدولية ودورها في نقل الخبرات التربوية

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,150$اإلسكندريةJan9-Jan-05اإلفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

2,150$الخبرJan20-Jan-16الجامعات العربية والمسؤولية االجتماعية تجاه مجتمعاتها

2,150$دبيJan3-Feb-30الجامعات العربية ودورها في صناعة مجتمع المعلومات

2,150$دبيFeb17-Feb-13الجامعة والمجتمع في القرن الحادي والعشرين

انFeb3-Mar-27تجارب عالمية: أدوار الجامعات في تنمية وخدمة المجتمع 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMar17-Mar-13تحسين دور الجامعة في خدمة المجتمع

2,150$دبيMar31-Mar-27ترقية المهارات البحثية وربطها بقضايا المجتمع

2,150$دبيApr14-Apr-10تلبية متطلبات سوق العمل من خالل المخرجات التعليمية لبرامج الدراسات العليا

تكنولوجيا المعلومات

خدمة المجتمع



انApr28-Apr-24دور األستاذ الجامعي في المجتمع 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay12-May-08دور التعليم العالي في التنمية

2,150$اإلسكندريةMay26-May-22دور الجامعة في خدمة المجتمع

2,150$دبيJun9-Jun-05دور الدراسات العليا في الجامعات السعودية في تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل

2,450$كوااللمبورJun23-Jun-19دور كليات التربية في خدمة المجتمع والبيئة

انJul7-Jul-03دور كليات القانون في دعم وتعزيز الدولة القانونية ومؤسساتها الرشيدة 2,150$عمَّ

3,750$صاللةJul21-Jul-17دور مؤسسة التعليم العالي في التنمية االقتصادية للمجتمع

2,150$صاللةJul28-Jul-24ربط التعليم العالي بالتنمية االجتماعية واالقتصادية وقضايا األمة

2,150$دبيSep29-Sep-25عضو هيئة التدريس والمجتمع

2,150$دبيOct20-Oct-16عالقة الجامعات بالصناعة والتجارة والتوظيف

انNov10-Nov-06عالقة المؤسسة التعليمية بالمجتمع 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec8-Dec-04مواءمة التنمية الوطنية واحتياجات المجتمع

2,150$اإلسكندريةDec29-Dec-25موقع القيم في التعليم الجامعي

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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انJan9-Jan-05استراتيجيات رفع معايير التفوق لدى عضو هيئة التدريس 3,750$عمَّ

استراتيجيات مقترحة إلعداد عضو هيئة التدريس العربي في القرن الحادي 

والعشرين
12-Jan16-Jan2,150$القاهرة

2,150$دبيJan23-Jan-19استقطاب وتنمية أعضاء هيئة التدريس

االتجاهات التربوية ألعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين وعالقتها بالتوافق 

المهني
26-Jan30-Jan2,150$دبي

انFeb6-Feb-02االتجاهات الحديثة في تعليم إدارة األعمال 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb13-Feb-09االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس

اإلدارة الجامعية من منظور التطوير المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في 

الجامعات العربية
23-Feb27-Feb2,150$الخبر

2,150$دبيMar6-Mar-02نحو طريقة شاملة: اإلعداد التربوي لألستاذ الجامعي

2,150$دبيMar13-Mar-09األسس األخالقية والقانونية لمهنة عضو هيئة التدريس

انMar20-Mar-16التدريب التربوي لألستاذ الجامعي 3,750$عمَّ

التطوير المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعات الدول العربية في ضوء 

المستجدات العالمية
23-Mar27-Mar2,150$القاهرة

2,150$دبيMar3-Apr-30التطوير المهني لعضو هيئة التدريس

2,150$دبيApr10-Apr-06التفكير الناقد ودوره في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي

انApr17-Apr-13التكوين العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التميز الشخصي لعضو هيئة التدريس

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي

2,150$الخبرMay8-May-04التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجدد

2,150$دبيMay15-May-11الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيMay15-May-11الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته بإنتاجيتهم العلمية

انMay22-May-18السمات الشخصية والكفايات المهنية لألستاذ الجامعي 3,750$عمَّ

الية الشخصية لعضو الهيئة التدريسية 2,150$القاهرةMay22-May-18الفعَّ

2,150$دبيMay29-May-25الكفايات المهنية لألستاذ الجامعي

2,150$دبيMay29-May-25المبادئ االساسية لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات

انJun5-Jun-01المشكالت التي تواجه عضو هيئة التدريس 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-01المهارات اإلدارية والسلوكية لعضو هيئة التدريس الجامعي

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-08ايضاح مفاهيم التنمية المهنية الذاتية لدى أعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيJun12-Jun-08إثراء الرؤية المستقبلية ألعضاء هيئة التدريس
ً انJun19-Jun-15إعداد المدرس الجامعي إعداداً تربويا 2,150$عمَّ

عضو هيئة التدريس



2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إعداد أعضاء هيئة التدريس من خالل برنامج اإلشراف المشترك كبديل لالبتعاث

انJun26-Jun-22تجارب عالمية: أساليب تنمية وتطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun26-Jun-22أساليب وآليات تنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي

الوظائف، الخصائص، واإلعداد : أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي

والتكوين
29-Jun3-Jul2,150$دبي

3,050$لندنJun3-Jul-29أهمية التنمية المهنية للمعلم الجامعي

انJul10-Jul-06تجربة الجامعة األردنية في مجال اإلعداد المهني ألعضاء الهيئات التدريسية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-06تحسين التعليم الجامعي من خالل تطوير أعضاء هيئة التدريس

2,150$صاللةJul17-Jul-13تصميم برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس

2,150$صاللةJul17-Jul-13تطوير الممارسات األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul24-Jul-20تجارب عالمية: تطوير الممارسات األكاديمية لعضو هيئة التدريس

تطوير أداء عضو هيئة التدريس الجامعي في إطار التكامل بين التكنولوجيا 

التعليمية التماثلية والرقمية
20-Jul24-Jul2,150$صاللة

تطوير قدرات عضو هيئة التدريس التخصصية للتعامل مع مجتمع المعرفة وإدارة 

المعرفة
21-Sep2-Oct3,750$دبي

2,150$القاهرةSep25-Sep-21تطوير وبناء القدرات ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية

الية أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي 2,150$دبيSep2-Oct-28تطوير وتنمية كفايات وفعَّ

2,150$دبيSep2-Oct-28تعيين األكاديميين بالجامعات

انOct9-Oct-05تمكين عضو هيئة التدريس ومتطلبات الجودة الشاملة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-05تنمية اإلبداع والتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12تنمية المعرفة االجتماعية للمدرس الجامعي

2,150$الخبرOct16-Oct-12تنمية المعلومات التربوّية للمدّرس الجامعي

2,150$دبيOct23-Oct-19تنمية المهارات اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيOct23-Oct-19تنمية أداء أعضاء هيئة التدريس

انOct30-Oct-26تنمية مهارات التواصل لدى عضو هيئة التدريس 3,750$عمَّ

الية أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي 2,150$القاهرةOct30-Oct-26تنمية وتطوير كفايات وفعَّ

الية أعضاء هيئة التدريس 2,150$دبيNov6-Nov-02تجارب عالمية: تنمية وتطوير كفايات وفعَّ

2,150$دبيNov6-Nov-02خصائص عضو هيئة التدريس المتميز

انNov13-Nov-09الممارسات القياسية واإلجراءات غير العادية: سياسات تعيين أعضاء هيئة التدريس 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-09طرق وأساليب تنمية أداء األستاذ الجامعي التدريسي

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16عضو هيئة التدريس واستراتيجيات التعليم الحديث

2,150$الخبرNov20-Nov-16عضو هيئة التدريس وتطوير أدائه التعليمي والتربوي

2,150$دبيNov27-Nov-23عـالقـات عضو هيئة التدريس بالمجالس واللجـان العلمية واإلدارية

2,150$دبيNov4-Dec-30متابعة التطورات العلمية الجديدة في مجال التخصص لعضو هيئة التدريس

انDec11-Dec-07مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةDec18-Dec-14مشكلة ضعف اإلنتاج اإلبداعي لألستاذ الجامعي العربي في محيط تخصصه

2,150$دبيDec25-Dec-21معوقات الترقية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات التميز الشخصي لعضو هيئة التدريس  

انDec25-Dec-21مواكبة عضو هيئة التدريس للتطور السريع في حقله العلمي 2,150$عمَّ

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة
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2,150$دبيJan9-Jan-05اختيار المعيدين والمعيدات في الجامعة

2,150$دبيJan23-Jan-19االتجاهات المعاصرة في تمكين المعيدين في مؤسسات التعليم العالي

انFeb13-Feb-09اإلدارة الحديثة لقسم االبتعاث في الجامعات 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMar6-Mar-02اإلدارة العصرية لوحدة مساندة المعيدين والمحاضرين

2,150$دبيMar27-Mar-23التأهيل اإللكتروني للمعيدين ومساعدي البحث والتدريس

2,150$دبيApr17-Apr-13إدارة تدريب المعيدين ومساعدي البحث والتدريس

انMay8-May-04تأهيل المعيدين في الجامعات 2,150$عمَّ

المعيدين ومساعدي البحث والتدريس



2,450$كوااللمبورMay29-May-25تدريب النظراء المستشارين في التدريس

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15تجارب عالمية وعربية: تعيين المعيدين ومساعدي البحث والتدريس

2,150$صاللةJul10-Jul-06تكافؤ الفرص في تعيين المعيدين

2,150$صاللةJul17-Jul-13تجارب دولية: رعاية وتكريم المعيدين

انSep18-Sep-14رفع الكفاءة المهنية للمعيدين ومساعدي البحث والتدريس 2,150$عمَّ

3,750$دبيOct23-Oct-12مقابالت تعيين المعيدين

2,150$القاهرةNov13-Nov-09واقع المعيدين في الجامعات العربية

2,150$دبيDec18-Dec-14وظائف المعيدين والمعيدات

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

مؤسسات التعليم العالي21

2,150$اإلسكندريةJan9-Jan-05استراتيجيات التنظيم العلمي في مؤسسات التعليم العالي

2,150$الخبرJan9-Jan-05استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي في تنمية أعضاء هيئة التدريس الجامعي

2,150$دبيJan16-Jan-12استراتيجيات ونماذج إدارية حديثة إلصالح التعليم الجامعي في الوطن العربي

2,150$دبيJan23-Jan-19استراتيجية الموارد البشرية بالجامعات

انJan30-Jan-26مبادئ راسخة واتجاهات حديثة: اقتصاديات التعليم 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJan30-Jan-26االتجاهات المستقبلية للتعليم الجامعي

2,150$دبيFeb6-Feb-02النظريات والمهارات: اإلدارة التربوية

2,150$دبيFeb6-Feb-02األدوار الحديثة للجهاز اإلداري للجامعات

انFeb13-Feb-09التحديات التي تواجهها منظومة التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16التخطيط التربوي للتعليم الجامعي

2,150$اإلسكندريةFeb27-Feb-23التحديات والبدائل المستقبلية: التعليم الجامعي في الوطن العربي

2,150$الخبرFeb27-Feb-23التعليم الجامعي في مجتمع المعرفة

2,150$دبيMar6-Mar-02التعليم الجامعي والتحول الديمقراطي

2,150$دبيMar6-Mar-02التعليم الجامعي والتحول الديمقراطي

انMar13-Mar-09التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء متغيرات العصر 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMar20-Mar-16التعليم العالي إلدارة األعمال

2,150$دبيMar20-Mar-16التعليم العالي وتحديات اليوم والغد

2,150$دبيMar27-Mar-23التعليم العالي ومسؤولياته في تنمية دول الخليج العربي

انMar3-Apr-30اإلشكاليات والتحديات: التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30التعليم من أجل التنمية المستدامة

2,150$اإلسكندريةApr10-Apr-06التكامل بين التعليم العالي العام والخاص

2,150$الخبرApr17-Apr-13التمهين في التعليم العالي

2,150$دبيApr17-Apr-13التنسيق والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي وعالم العمل

2,150$دبيApr24-Apr-20التوأمة والشراكة الخارجية

انApr1-May-27الجامعات العربية وظاهرة التبعية العلمية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr1-May-27تجارب عالمية: الجامعات القائمة على التنظيم المبتكر

2,150$دبيApr1-May-27الواقع والطموح: الجامعة المفتوحة

2,150$دبيMay8-May-04الفلسفة والوسائل: الجامعة المنتجة

انMay8-May-04التجديد المعرفي التكنولوجي نموذجاً: الجامعة وتحديات العولمة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay8-May-04الجامعة وتوطين ثقافة المعلوماتية

2,150$اإلسكندريةMay15-May-11الحاجة إلى تأسيس مراكز تربوية إبداعية متميزة في الوطن العربي

2,150$الخبرMay15-May-11الحوكمة األكاديمية

2,150$دبيMay15-May-11الخصائص والظروف والشروط المشتركة في المؤسسات الفاعلة تعليميا

2,150$دبيMay22-May-18الدور المستقبلي للتعليم العالي

انMay22-May-18العصر الرقمي للتعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMay22-May-18نماذج خليجية وعربية ودولية: العالقة بين التعليم العالي وسوق العمل

2,150$دبيMay29-May-25العمل التعاونـي والفريقي بين أعضـاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيMay29-May-25العمل في الجامعات على مبدأ األساتذة الزائرين أو المتعاونين

انMay29-May-25 الرئيسة في التعليم العاليالقضايا والتحديات التربوية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-01المسؤولية االجتماعية لمؤسسات التعليم العالي



2,150$القاهرةJun5-Jun-01المعايير اإلسالمية للمؤسسات التربوية

الة المستخدمة في كليات وجامعات الممارسة التعليمية الفاعلة 2,150$الخبرJun5-Jun-01الممارسات الفعَّ

انJun12-Jun-08المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-08إدارة المعلومات وإدارة المعرفة

انJun12-Jun-08إصالح منظومة التعليم العالي 3,750$عمَّ

إنشاء الجامعات االفتراضية لتدعيم الجامعات التقليدية وضمان الجودة في السوق 

العالية
15-Jun19-Jun2,150$اإلسكندرية

2,150$دبيJun19-Jun-15إنشاء معاهد أو مراكز البحوث الجديدة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15أثر التعليم العالي في التنمية االقتصادية

انJun26-Jun-22أخالقيات مهنة التعليم الجامعي 2,150$عمَّ

3,050$لندنJun26-Jun-22أركان التعليم العالي المتعلقة بالتنمية البشرية

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22أسس التعليم الجامعي العصري وتحدياته

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29اللوائح األكاديمية والبحثية واإلدارية: أنظمة أعضاء هيئة التدريس والحياة الجامعية

2,150$دبيJun3-Jul-29أنماط التعليم العالي

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29أهداف التعليم العالي وسياساته

انJul10-Jul-06تأثير المعرفة في مسارات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJul10-Jul-06تأثير التحوالت العالمية على التعليم العالي

2,150$دبيJul10-Jul-06تأثير تحرير التجارة على التعليم العالي

2,150$صاللةJul17-Jul-13تأثيرات العولمة على التعليم العالي

انJul17-Jul-13تأصيل الهوية الحضارية ضمانة لألمن القومي وضرورة للتنمية الشاملة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تحديات التعليم العالي في الوطن العربي

2,150$صاللةJul24-Jul-20تحديث مؤسسات التعليم العالي وتطويرها

2,150$صاللةJul24-Jul-20تحسين مواءمة مخرجات الجامعة لمتطلبات المجتمع وسوق العمل

2,150$صاللةJul24-Jul-20تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul31-Jul-27تحقيق التوافق بين التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية

انJul31-Jul-27تحقيق غايات وأهداف التعليم الجامعي 3,750$عمَّ

2,150$صاللةJul31-Jul-27تخطيط وتجديد التعليم العالي في الوطن العربي

2,150$دبيSep2-Oct-28تطوير أداء كليات اإلدارة والتجارة في الجامعات العربية

2,150$دبيSep2-Oct-28تعريب التعليم العالي

انSep2-Oct-28الفرص والتحديات: تعريب التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,150$دبيOct9-Oct-05تعليم الكبار والتعليم المستمر النظرية والتطبيق

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-05تكييف البيئة األكاديمية إلثراء العملية التعليمية

2,150$الخبرOct9-Oct-05خارطة الطريق واتجاه الجامعة

2,150$أبوظبيOct16-Oct-12دعم أداء الجامعات والحفاظ عليه

2,150$دبيOct16-Oct-12دمج مؤسسات التعليم العالي

انOct16-Oct-12دور التعليم العالي في تجديد وتحديث النظام التربوي 3,750$عمَّ

دور الجامعات العربية في بناء آليات تطوير أداء الصناعات التطبيقية باستخدام 

التكنولوجيا الحديثة
19-Oct23-Oct2,150$القاهرة

دور الجامعات العربية في تعزيز التكامل في إمكانيات الدول العربية في 

الصناعات التطبيقية
19-Oct23-Oct2,150$دبي

2,150$دبيOct23-Oct-19دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية لدى الشباب العربي

انOct30-Oct-26دور الجامعات العربية في خلق وتعزيز ثقافة التواصل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26رؤى مستقبلية للتعليم العالي

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26سلوكيات مهنة التعليم العالي

2,150$الخبرNov6-Nov-02سمات النجاح الدائم للجامعات

2,150$دبيNov6-Nov-02ظاهرة هجرة العقول العربية

2,150$دبيNov6-Nov-02مخرجات التعليم الجامعي وعالقتها بسوق العمل

انNov13-Nov-09مساهمة التعليم العالي في التنمية في البلدان العربية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov13-Nov-09مساهمة الجامعات في النمو االقتصادي

2,150$دبيNov13-Nov-09مستقبل التعليم العالي في العالم العربي

2,150$دبيNov20-Nov-16مستقبل إصالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة



انNov20-Nov-16مستقبل كليات التربية في الوطن العربي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مسؤولية التعليم العالي في إصالح النظام التربوي

2,150$اإلسكندريةNov27-Nov-23مسؤولية التعليم العالي في تطوير وإصالح النظام التربوي

2,150$الخبرNov27-Nov-23مسؤولية الجامعة في الحفاظ على إدائها

2,150$دبيNov27-Nov-23مسؤولية المؤسسات التعليمية عن التطور المهني المتواصل

2,150$دبيNov4-Dec-30مشاريع التعلم والتعليم المعزز بالتقنية

انNov4-Dec-30مفاهيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية والتعليمية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov4-Dec-30مهارات التفكير االنتقادي

2,150$دبيDec11-Dec-07مهارات التفكير العلمي وتطبيقاتها

2,150$دبيDec18-Dec-14مواءمة التعليم الجامعي مع عصر إدارة واقتصاد المعرفة

انDec18-Dec-14نتائج مستخلصة من جداول ترتيب الجامعات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21نحو رؤية معاصرة لوظائف الجامعة

2,150$اإلسكندريةDec1-Jan-28نظام المكافاة والتعويض وصندوق االدخار لموظفي الجامعة

2,150$الخبرDec1-Jan-28وسائل تحقيق التميز في منظومة التعليم الجامعي

2,150$دبيDec1-Jan-28وظائف مؤسسات التعليم العالي المعاصرة

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

الشؤون المالية22

2,150$دبيJan9-Jan-05االستثمار في التعليم العالي في ظل العولمة

2,150$دبيJan23-Jan-19االستقرار المالي للجامعات

انFeb6-Feb-02اإلنفاق العالمي على البحث العلمي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16مقارنة مع العالم: اإلنفاق على التعليم العالي ومصادره

2,150$اإلسكندريةMar6-Mar-02األساليب العلمية إلعداد وإدارة الميزانية للمؤسسات األكاديمية

التحول من ميزانية البنود إلى ميزانية البرمجة والتخطيط في مؤسسات التعليم 

العالي
16-Mar20-Mar2,150$الخبر

2,150$دبيMar3-Apr-30التخطيط واإلدارة المالية في الجامعات

2,150$دبيApr10-Apr-06الخصائص المالية للجامعات الناجحة

انApr17-Apr-13الدور التنموي للجامعات ومصادر التمويل غير التقليدية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr24-Apr-20الشؤون القانونية والمالية في اإلدارة الجامعية

2,150$دبيApr1-May-27الشؤون القانونية والمالية في اإلدارة الجامعية

2,150$دبيMay8-May-04إدارة التبرعات في الجامعة

انMay15-May-11إدارة التكاليف المالية في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay22-May-18إدارة الموارد المالية للجامعات

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25إصالح قضية التمويل الحكومي للجامعات

انJun5-Jun-01أساليب تمويل البحوث التربوية في الوطن العربي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-08تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والموظفين

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15تحسين جودة التخطيط المالي واإلدارة المالية

انJun26-Jun-22تحسين ممارسات التوظيف والتعاقد في مؤسسات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29تخصيص الموارد الجامعية

2,150$صاللةJul10-Jul-06تخطيط الميزانية للجامعات

2,150$صاللةJul17-Jul-13ترشيد النفقات في اإلدارة الجامعية

انJul24-Jul-20تطوير النظام المالي في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21تمويل البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةSep2-Oct-28تمويل التعليم العالي وترشيد نفقاته في الوطن العربي

2,150$الخبرOct9-Oct-05تنمية مصادر تمويل البحث العلمي

2,150$دبيOct16-Oct-12تنمية مصادر تمويل البحث العلمي

2,150$دبيOct23-Oct-19توليد الدخل للجامعات من مصادر غير حكومية

انOct30-Oct-26النظريات والتطبيقات: خصخصة التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov6-Nov-02دور القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي

2,150$دبيNov13-Nov-09دور المنظمات الدولية في دعم وتمويل التعليم العالي

2,150$دبيNov20-Nov-16سياسة إعداد الموازنة السنوية للجامعة



انNov4-Dec-30كفاءة اإلدارة المالية في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-07مصادر إضافية لتمويل التعليم العالي العربي

2,150$اإلسكندريةDec25-Dec-21مكافحة الفساد المالي واإلداري في الجامعات

2,150$الخبرDec25-Dec-21مؤشرات األداء المالي للجامعات

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

اإلعالم الجامعي والعالقات العامة23

2,150$القاهرةJan9-Jan-05استراتيجيات اإلعالم التربوي في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيJan9-Jan-05االتجاهات الحديثة في تسويق التعليم الجامعي

2,150$دبيJan16-Jan-12األدوار المعاصرة لألخصائي اإلعالمي في الجامعة

انJan23-Jan-19الثقافة اإلعالمية في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan23-Jan-19الشفافية في اإلدارة الجامعية

2,150$اإلسكندريةJan30-Jan-26الصحافة والنشاطات الجامعية

2,150$الخبرFeb6-Feb-02العالقات العامة في الجامعات الحكومية واألهلية والخاصة

2,150$دبيFeb13-Feb-09األهداف والمشكالت: المعارض الجامعية

2,150$دبيFeb13-Feb-09المعارض الصحفية في مؤسسات التعليم العالي

انFeb20-Feb-16تحرير وإخراج النشرات في مؤسسات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةFeb27-Feb-23تعزيز الخدمات اإلعالمية للمكتبات الجامعية

2,150$دبيFeb27-Feb-23تقنيات اإلعالم التربوي والتعليمي

2,150$دبيMar6-Mar-02دور اإلعالم الجامعي في تنمية التعليم

انMar13-Mar-09مشكالت القوى البشرية في اإلعالم التربوي الجامعي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-09استخدام التقنيات السمعية والبصرية في التعليم العالي

2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين األداء الجامعي

استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادات اإلدارية في 

مؤسسات التعليم العالي
23-Mar27-Mar2,150$الخبر

2,150$دبيMar27-Mar-23استراتيجية التعليم الجامعي العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين

2,150$دبيMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة لجودة األداء الجامعي

انApr10-Apr-06االتجاهات المعاصرة في إدارة األداء الكلي في مؤسسات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةApr10-Apr-06االختيار لشغل الوظائف العليا في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيApr17-Apr-13االسس النظرية والتطبيقية لتخطيط نشاط البحث العلمي

2,150$دبيApr17-Apr-13اإلبداع والتجديد في مؤسسات التعليم العالي

انApr24-Apr-20اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27اإلدارة االستراتيجية لمعاهد اإلدارة العربية

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27اإلدارة المالية اإللكترونية في الجامعات

2,150$الخبرApr1-May-27اإلدارة المالية والتحليل المالي في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيMay8-May-04اإلدارة باألهداف في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيMay8-May-04اإلدارة والقيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي

انMay8-May-04األداء اإلبداعي في إدارة العالقات العامة لمؤسسات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةMay15-May-11األساليب الحديثة في نظم الرقابة المالية واإلدارية في مؤسسات التعليم العالي

األساليب الرقابية في كشف وتصحيح االنحرافات اإلدارية والمالية في مؤسسات 

التعليم العالي
11-May15-May2,150$دبي

2,150$دبيMay15-May-11األسس العلمية إلعداد ميزانية الوظائف في مؤسسات التعليم العالي

انMay22-May-18األسلوب العلمي في البحوث اإلدارية 2,150$عمَّ

التأصيل : البحوث اإلدارية من منظور الفكر اإلداري العربي اإلسالمي

والتوظيفات المعاصرة
18-May22-May2,450$كوااللمبور

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18التأمين والضمان االجتماعي في مؤسسات التعليم العالي

2,150$الخبرMay29-May-25التخطيط االستراتيجي للتفوق والتميز في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيMay29-May-25التخطيط والرقابة المالية في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيMay29-May-25التنظيم المركزي للبحث العلمي

انJun5-Jun-01التوجهات االستراتيجية الحديثة في التعليم اإلداري العربي 3,750$عمَّ



2,150$القاهرةJun5-Jun-01التحديات واآلفاق المستقبلية: الجامعات العربية

2,150$دبيJun5-Jun-01تحديات وطموح: الجامعات العربية

3,050$لندنJun12-Jun-08الدور القيادي لرؤساء االقسام العلمية في الجامعات العربية

انJun12-Jun-08الدور القيادي لعمداء الكليات في الجامعات العربية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-08الدور المتنامي للعالقات العامة في تطوير الجامعة

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15الرقابة اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي

انJun19-Jun-15الرقابة المالية في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15القوانين واالنظمة المالية في مؤسسات التعليم العالي

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22المراجعة الخارجية في مؤسسات التعليم العالي

انJun26-Jun-22المراجعة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةJun26-Jun-22النظريات واألسس المحاسبية وتطبيقاتها في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيJun3-Jul-29النظم الحديثة في توثيق المعلومات اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إدارة البحث العلمي في الوطن العربي

انJun3-Jul-29إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-06إدارة المشتريات والمخازن في مؤسسات التعليم العالي

3,050$لندنJul10-Jul-06الواقع والطموحات: إدارة الوثائق بالجامعات

انJul10-Jul-06الواقع وآفاق التطوير: إدارة مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13إعداد الخبير اإلعالمي لمؤسسات التعليم العالي

2,150$صاللةJul17-Jul-13إعداد المعلمين في الجامعات العربية

انJul17-Jul-13تجارب عالمية رائدة: أدوار الجامعات في تنمية وخدمه المجتمع 3,750$عمَّ

2,150$صاللةJul24-Jul-20أساسيات وطرق البحث العلمي في اإلدارة

2,150$صاللةJul24-Jul-20أساليب بحوث العمليات في اإلدارة

2,150$صاللةJul24-Jul-20أساليب جمع وتحليل المعلومات في البحوث اإلدارية

انJul31-Jul-27أساليب جمع وتحليل المعلومات في البحوث التربوية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27أساليب جمع وتحليل المعلومات في البحوث العلمية

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27تخطيط القوى العاملة في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيSep2-Oct-28ترشيد الهياكل التنظيمية في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيSep2-Oct-28تطبيقات النظام المحاسبي في مؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيOct9-Oct-05تطوير أداء كليات اإلدارة والتجارة في الجامعات العربية

انOct16-Oct-12التجاري الجامعي في الوطن العربي- تطوير مناهج التعليم اإلداري  3,750$عمَّ

2,150$القاهرةOct16-Oct-12تطوير وبناء القدرات ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية

2,150$دبيOct23-Oct-19تنظيم المحفوظات واألرشيف الجامعي

2,150$دبيOct30-Oct-26تنميه مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم والجمهور ألخصائي اإلعالم الجامعي

انOct30-Oct-26توصيف وتصنيف الوظائف في مؤسسات التعليم العالي 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov6-Nov-02جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص واالعتماد

2,150$الدوحةNov13-Nov-09دور التعليم التقني والمهني في تنمية المجتمع

2,150$الخبرNov13-Nov-09دور العالقات العامة في تكوين التركيبة الذهنية لمؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيNov13-Nov-09دور مؤسسات التعليم العالي في إدارة سياسات التنمية

2,150$دبيNov20-Nov-16رشة عمل تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية في مؤسسات التعليم العالي

انNov20-Nov-16قياس األداء المؤسسي لألجهزة الجامعية 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةNov20-Nov-16قياس األداء المؤسسي والفردي واإلنتاجية في مراكز المعلومات الجامعية

2,150$مسقطNov27-Nov-23الواقع والطموح: مراكز البحوث اإلدارية في العالم العربي

2,150$دبيNov27-Nov-23معاهد اإلدارة العربية والتحديات المستقبلية

انNov27-Nov-23التحديات والفرص: معاهد وكليات اإلدارة في البالد العربية 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov4-Dec-30ورشة عمل استراتيجية زيادة فعاليات كليات العلوم اإلدارية في الوطن العربي

2,150$اإلسكندريةDec11-Dec-07االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة في مؤسسات التعليم العالي ورشة عمل

اآلليات - ورشة عمل االعتماد األكاديمي للجامعات والكليات واألقسام العلمية 

والمتطلبات
07-Dec11-Dec2,150$الخبر

2,150$دبيDec18-Dec-14ورشة عمل اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات التعليمية

2,150$دبيDec18-Dec-14ورشة عمل التحويل االستراتيجي لكليات اإلدارة في الدول العربية

3,750$أبوظبيDec1-Jan-21الجامعة الرقمية- ورشة عمل التعليم عن بعد 

2,150$القاهرةDec1-Jan-28ورشة عمل إدارة رأس المال البشري في مؤسسات التعليم العالي



2,150$الكويتDec1-Jan-28ورشة عمل إعداد القيادات اإلدارية والمالية لمؤسسات التعليم العالي

2,150$دبيDec1-Jan-28ورشة عمل تطوير أقسام إدارة األعمال في الجامعات العربية

انDec1-Jan-28ورشة عمل حقوق وواجبات الموظف في مؤسسات التعليم العالي ونظم تاديبه 3,750$عمَّ

2,150$القاهرةDec1-Jan-28ورشة عمل قيادة التقنيات التربوية في األقطار العربية
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2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في العقود التجارية وضوابط صياغتها القانونية

انJan9-Jan-5االستراتيجيات الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقات الدولية

2,150$مسقطJan9-Jan-5اإلدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء من النواحي القانونية والعملية

البرنامج التخصصي المتقدم في إدارة وإعداد العقود وملحقاتها كيفية بناء اتفاقيات 

ملزمة قانونيا
5-Jan9-Jan2,450$شرم الشيخ

3,050$لندنJan9-Jan-5الصياغة النموذجية للعقود اإلدارية  

3,850$سيدني Jan16-Jan-12العقود اإلدارية وتحريرها والمنازعات الناشئة عنها وقواعد التحكيم بشأنها

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12المناقصات والعقود اإلدارية والعقود اإلدارية اإللكترونية

2,150$دبيJan16-Jan-12المهارات الحديثة في إعداد العقود اإلدارية وتجنب األخطاء الشائعة فيها

رةJan16-Jan-12أساليب ومهارات إعداد وترسية العطاءات والممارسات والمناقصة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12إدارة المناقصات والعقود المحلية والدولية

2,150$الكويتJan16-Jan-12إعداد وكتابة العقود اإلنشائية

2,450$مانيالJan23-Jan-19خصائص ومواصفات المفاوض المحترف

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19سياسات وإجراءات قانون المناقصات والمزايدات وإبرام العقود والصفقات

2,450$بكينJan23-Jan-19شهادة االستشاري المحترف المعتمد في فن التفاوض وإدارة النزاعات

3,050$مدريدJan23-Jan-19صياغة عقود الشراء والتوريد وتطوير برامج الحاسب اآللي

2,150$دبيJan23-Jan-19ضوابط وأصول العقود اإلدارية والمناقصات وإشكاالتها

رةJan23-Jan-19إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع الموردين في إدارة المشروعات فن 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26كيف تتجنب األخطاء الشائعة في العقود وقواعدها القانونية

2,150$الدوحةJan30-Jan-26مختبر فنون التفاوض وإتمام التعاقدات

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26مهارات االتصال وتقنيات واستراتيجيات التفاوض

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26(التقسيط- التأجير التمويلي )مهارات التفاوض في إعداد العقود المالية 

2,450$جاكرتاJan30-Jan-26مهارات إبرام العقود وإجراءات التحكيم الدولي

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26مهارات إبرام عقــود التوظيف الحكومية وعقود العمل الخاصة

2,150$دبيFeb6-Feb-2مهارات إعداد وصياغة وترجمة العقود والتحكيم بشأنها

2,150$الرياضFeb6-Feb-2مهارات صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات اإلدارية

انFeb6-Feb-2استراتيجيات التفاوض وتكتيكات عمليات المفاوضة البيعية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2استراتيجيات وتكتيكات التفاوض

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2التميز في أعمال المشتريات وإعداد العطاءات وإدارة العقود

3,050$ستوكهولمFeb6-Feb-2أساليب ومهارات إعداد وترسية العطاءات والممارسات والمناقصات

2,150$دبيFeb13-Feb-9سياسات ونظم إجراءات الشراء وتكتيكات التفاوض

2,150$دبيFeb13-Feb-9مهارات التعامل مع الموردين والمقاولين

2,150$دبيFeb13-Feb-9مهارات التفاوض في أعمال الشراء وإبرام العقود والصفقات

2,150$مسقطFeb13-Feb-9مهارات التفاوض وإبرام العقود مع شركات تقنية المعلومات

2,150$القاهرةFeb13-Feb-9(فيديك)العقد الدولي للتشييد والبناء 

2,450$الرباطBOT9-Feb13-Febالعقود االستثمارية في ظل نظام الـ 

2,150$ممباي16-Feb20-Feb(FIDIC)العقود اإلنشائية الدولية وقواعد الفيديك 

3,050$فرانكفورتFeb20-Feb-16االتجاهات الحديثة في العقود التجارية وضوابط صياغتها القانونية

2,150$دبيFeb20-Feb-16االستراتيجيات الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية

2,150$الدمامFeb20-Feb-16االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقات الدولية

2,150$الشارقةFeb20-Feb-16اإلدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء من النواحي القانونية والعملية

التفاوض والعقود والمناقصات



البرنامج التخصصي المتقدم في إدارة وإعداد العقود وملحقاتها كيفية بناء اتفاقيات 

ملزمة قانونيا
16-Feb20-Feb2,150$الكويت

2,150$اإلسكندريةFeb27-Feb-23الصياغة النموذجية للعقود اإلدارية  

3,050$اسطنبولFeb27-Feb-23العقود اإلدارية وتحريرها والمنازعات الناشئة عنها وقواعد التحكيم بشأنها

2,450$مانيالFeb27-Feb-23المناقصات والعقود اإلدارية والعقود اإلدارية اإللكترونية

3,050$برشلونةFeb27-Feb-23المهارات الحديثة في إعداد العقود اإلدارية وتجنب األخطاء الشائعة فيها

2,150$دبيFeb27-Feb-23أساليب ومهارات إعداد وترسية العطاءات والممارسات والمناقصة

2,150$الرياضFeb27-Feb-23إدارة المناقصات والعقود المحلية والدولية

2,150$أبوظبيMar6-Mar-2إعداد وكتابة العقود اإلنشائية

2,150$الدوحةMar6-Mar-2خصائص ومواصفات المفاوض المحترف

انMar6-Mar-2سياسات وإجراءات قانون المناقصات والمزايدات وإبرام العقود والصفقات 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar6-Mar-2شهادة االستشاري المحترف المعتمد في فن التفاوض وإدارة النزاعات

3,850$طوكيوMar6-Mar-2صياغة عقود الشراء والتوريد وتطوير برامج الحاسب اآللي

3,050$اكسفوردMar6-Mar-2ضوابط وأصول العقود اإلدارية والمناقصات وإشكاالتها

2,150$دبيMar13-Mar-9إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع الموردين في إدارة المشروعات فن

انMar13-Mar-9كيف تتجنب األخطاء الشائعة في العقود وقواعدها القانونية 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9مختبر فنون التفاوض وإتمام التعاقدات

2,150$الكويتMar13-Mar-9مهارات االتصال وتقنيات واستراتيجيات التفاوض

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9(التقسيط- التأجير التمويلي )مهارات التفاوض في إعداد العقود المالية 

3,050$لندنMar13-Mar-9مهارات إبرام العقود وإجراءات التحكيم الدولي

2,150$طهرانMar20-Mar-16مهارات إبرام عقــود التوظيف الحكومية وعقود العمل الخاصة

3,050$براغMar20-Mar-16مهارات إعداد وصياغة وترجمة العقود والتحكيم بشأنها

2,150$دبيMar20-Mar-16مهارات صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات اإلدارية

رةMar20-Mar-16استراتيجيات إدارة العقود 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16استراتيجيات وتكتيكات ومهارات التفاوض واإلقناع

2,150$مسقطMar20-Mar-16استراتيجيات ومهارات عمليات التفاوض والمفاوضة

2,150$القاهرةMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة في العقود الدولية

2,150$دبيMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة في العقود وضوابط صياغتها

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23االستراتيجيات الحديثة في إعداد وصياغة وتنفيذ العقود اإلدارية

االستراتيجيات المتقدمة في إدارة العقود وأفضل األساليب والممارسات القانونية 

في المناقصات
23-Mar27-Mar3,050$كامبريدج

2,150$دبيMar27-Mar-23االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها

2,150$الخبرMar27-Mar-23االعتبارات القانونية والفنية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها

2,150$دبيMar3-Apr-30األسس الفنية لصياغة عقود المقاوالت اإلنشائية

2,150$الدوحةMar3-Apr-30األسس القانونية إلعداد العقود والمذكرات والقرارات

2,150$اإلسكندريةMar3-Apr-30األسس القانونية لالتفاقيات والعقود الخاصة بنظم المعلومات

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30اإلثبات في كل من العقود التجارية والعقود المدنية

3,050$سنغافورةMar3-Apr-30اإلدارة المتقدمة للعقود والمناقصات

3,850$تورنتوMar3-Apr-30اإلدارة والرقابة القانونية على العقود والمناقصات

2,150$دبيApr10-Apr-6اإلعداد النموذجي للمذكرات القانونية وأصول المرافعة أمام القضاء

التغلب على الصعوبات : البرنامج التخصصي المتقدم في إدارة وإعداد العقود

والمطالبات القانونية بشأنها
6-Apr10-Apr2,150$الرياض

2,150$دبيApr10-Apr-6البرنامج التخصصي في مهارات إعداد وكتابة العقود القانونية

2,150$دبيApr10-Apr-6(عقود الفيديك)البرنامج العملي الشامل الستخدام الشروط والتعاقدات والتحكيم 

انApr10-Apr-6البرنامج المتكامل للتعامل مع التشريعات واألنظمة واللوائح والعقود 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr10-Apr-6التطبيقات القانونية في صياغة القرارات اإلدارية

2,150$نيودلهيApr17-Apr-13 التطورات الحديثة للطعن باإللغاء في عقود اإلدارة

3,050$أوسلوApr17-Apr-13التعامل مع المقاولين

2,150$دبيApr17-Apr-13التعامل والتفاوض مع المستشارين والمقاولين

ال 2,150$جدةApr17-Apr-13التفاوض الفعَّ

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13التفاوض فن ومهارات

2,150$الكويتApr17-Apr-13التفاوض مع المستشارين والمقاولين



2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التفاوض والعقود بوجه عام ومهارات التفاوض إلبرامها

3,050$اسطنبولApr24-Apr-20التفاوض وإعداد العقود

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التفاوض وحل النزاعات

3,050$فيّناApr24-Apr-20التفاوض ومواجهة مشاكل العمل

2,150$دبيApr24-Apr-20 مثلث التأثير في اآلخرين: التمّيز اإلبداعي في اإلقناع واالتصال والتفاوض

2,150$الرياضApr24-Apr-20التمّيز اإلبداعي في التأثير واإلقناع واالتصال والتفاوض مع الموردين

2,150$دبيApr1-May-27الدليل العملي لصياغة العقود

2,150$الدوحةApr1-May-27متقدم- الريادة في تنمية مهارات إعداد وإدارة العقود القانونية واإلدارية 

2,150$القاهرةApr1-May-27الصياغات القانونية للقرارات اإلدارية

3,050$لندنApr1-May-27الصياغة النموذجية للعقود

3,850$طوكيوApr1-May-27العقود اإلدارية

العقود اإلدارية الحديثة وضوابط صياغتها وقواعد إجراءات التحكيم لفض 

المنازعات الناشئة عنها
27-Apr1-May3,050$فرانكفورت

2,150$دبيMay8-May-4العقود اإلدارية المحلية والدولية

رةMay8-May-4العقود الدولية الحديثة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay8-May-4 العقود واالتفاقات الدولية والمحلية

2,150$الكويتMay8-May-4المشكالت العملية في إبرام وتنفيذ العقود اإلدارية

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4المعايير الحديثة في الكتابة والترجمة للعقود والمذكرات القانونية

3,050$لندنMay8-May-4المعايير الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11المعايير الحديثة في إعداد وكتابة العقود القانونية وصياغة وتقديم المذكرات

3,050$أمستردامMay15-May-11المعايير الدولية في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية

2,150$دبيMay15-May-11سلوكيات المفاوضين: المفاوضة والمساومة

2,150$مكة المكرمةMay15-May-11المفاوضون الناجحون لعقد الصفقات الرابحة

2,150$الشارقةMay15-May-11المقاوالت وإدارة العقود اإلنشائية
ً 2,150$الدوحةMay15-May-11المناقصات وإبرام العقود اإلدارية قانونيا

انMay22-May-18المهارات التفاوضية في مجال العقود والمناقصات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay22-May-18المهارات القانونية وفن صياغة المذكرات والعقود

3,850$سيدني May22-May-18المهارات المتكاملة في المفاوضات من أجل شروط أفضل

3,050$موسكوMay22-May-18النظام القانوني للتعاقد اإللكتروني

2,150$دبيMay22-May-18النظم الحديثة للعقود والمطالبات القانونية

رةMay22-May-18المناقصات والمزايدات: أساليب وطرق التعاقد 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25أسس دراسة العطاءات وإبرام العقود لغير المتخصصين

2,150$مسقطMay29-May-25أصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25أصول الرقابة القانونية على العقود والمناقصات

3,050$اسطنبولMay29-May-25أصول الصياغة النموذجية للعقود القانونية واإلدارية وإشكاالتها وأساليب حلها

2,450$كوااللمبورMay29-May-25أصول الصياغة النموذجية للعقود وكيفية التصدي لمشاكلها

أصول الصياغة النموذجية للعقود وكيفية التغلب على مشاكلها أثناء التنفيذ وتفادي 

تحقق أسبابها
25-May29-May3,050$باريس

2,150$دبيJun5-Jun-1إبرام العقود اإلدارية

2,150$جدةJun5-Jun-1أفضل الممارسات لتحقيق عقود عالية المستوى: إبرام العقود المتقدمة

2,150$أبوظبيJun5-Jun-1إجراءات التعاقد وتنفيذ العقود في مجالي المناقصات والمزايدات ومشاكلها القانونية

2,150$الكويتJun5-Jun-1إجراءات إبرام العقود اإلدارية

2,150$القاهرةJun5-Jun-1إجراءات ومشكالت المناقصات العامة

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1إدارة العقود

2,450$بانكوكJun12-Jun-8إدارة العقود النفطية

3,050$لندنJun12-Jun-8(فيديك)إدارة العقود في مشروعات التشييد والعقد الدولي 

2,150$دبيJun12-Jun-8إدارة العقود للمشاريع اإلنشائية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إدارة العقود من البداية إلى النهاية

انJun12-Jun-8إدارة العقود واالتفاقيات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8إدارة العقود واالتفاقيات والمفاوضات

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15إدارة العقود واألوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشأنها



إدارة العقود والتعامل مع المؤسسات المالية والحلول العملية للمشكالت التي 

تواجهها
15-Jun19-Jun3,050$لندن

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة العقود والمطالبات القانونية

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15إدارة العقود والمناقصات

انJun19-Jun-15إدارة العقود وصياغتها 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun19-Jun-15إدارة المناقصات

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة المناقصات والعقود

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22إدارة عملية التفاوض وإبرام العقود

انJun26-Jun-22إدارة مفاوضات النزاعات واالختالفات في العقود قبل وأثناء وبعد الترسية والتنفيذ 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إعداد الجوانب الفنية للعقود

3,850$كانبراJun26-Jun-22إعداد القرارات اإلدارية والمذكرات القانونية

3,850$أوتاواJun26-Jun-22إعداد المذكرات القانونية

2,150$دبيJun3-Jul-29إعداد المذكرات القانونية واللوائح وصياغتها

انJun3-Jul-29إعداد المناقصات والعطاءات 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29إعداد المواصفات الفنية وتقديم العروض والعطاءات

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد دفاتر الشروط وتقييم العروض وخط المفاوضات ومتابعة التنفيذ

2,150$القاهرةJun3-Jul-29إعداد وإدارة العقود اإلنشائية

2,450$جاكرتاJun3-Jul-29إعداد وترسيـة المناقصات والعطاءات وتنفيذها

3,850$طوكيوJul10-Jul-6إعداد وتنظيم العقود

3,050$مانشسترJul10-Jul-6إعداد وصياغة العقود

انJul10-Jul-6إعداد وصياغة العقود اإلدارية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6إعداد وصياغة العقود اإلدارية والقانونية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إعداد وصياغة اللوائح والمذاكرات القانونية

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6إعداد وصياغة المذكرات القضائية والقانونية

2,150$القاهرةJul17-Jul-13تأهيل اختصاصي الممارسات والمناقصات وإعداد العقود

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تخطيط االحتياجات من المواد وتنمية مهارات التفاوض مع الموردين

3,850$طوكيوJul17-Jul-13تدقيق العقود وكشف المخالفات

3,050$مدريدJul17-Jul-13تقيم العروض وترسية العطاءات وإعداد العقود

انJul17-Jul-13تقييم المقاولين على المستوى الدولي 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul17-Jul-13تقييم المناقصات وإعداد العقود
ً 2,150$صاللةJul24-Jul-20تقييم المناقصات وإعداد العقود إداريا

2,150$صاللةJul24-Jul-20تقييم المناقصات وإعداد وإبرام العقود

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20تقييم نزاعات التأخير باستخدام البريمافيرا

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20تكتيكات التفاوض واإلقناع

3,850$سيدني Jul24-Jul-20تنمية مهارات التفاوض

3,050$أكسفوردJul24-Jul-20تنمية مهارات التفاوض مع الموردين

2,150$صاللةJul31-Jul-27تنمية مهارات صياغة العقود

2,150$صاللةJul31-Jul-27دعم مهارات التفاوض

2,150$صاللةJul31-Jul-27صياغة العقود والتحكيم التجاري

2,150$صاللةJul31-Jul-27صياغة المناقصات والتعاقدات

انJul31-Jul-27صياغة وتقييم العقود المحلية والدولية 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul31-Jul-27ضوابط صياغة العقود اإلدارية

2,150$دبيSep2-Oct-28ضوابط صياغة اللوائح والقرارات اإلدارية

3,050$موسكوSep2-Oct-28ضوابط وأصول تحرير العقود اإلدارية والمناقصات وإشكاالتها

2,150$دبيSep2-Oct-28طرح مناقصات المقاوالت في ظل اتفاقية الجات

2,150$الرياضSep2-Oct-28طرق الشراء واألساليب العالمية في إجراءات طرح المناقصات

انSep2-Oct-28طرق الشراء وإجراءات طرح المناقصات 2,150$عمَّ

انSep2-Oct-28طرق واتجاهات دراسة العطاءات وتقدير األسعار 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5طرق وأساليب إعداد العطاءات

3,050$اسطنبولOct9-Oct-5طرق ووسائل إبرام العقود

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5عقد التوريد اإلداري بين النظرية والتطبيق



3,050$ روماOct9-Oct-5عقود العمل وسلطات الدولة

2,150$دبيOct9-Oct-5المشاكل االجرائية والحلول القانونية: عقود العمل

رةOct9-Oct-5عقود الفيديك 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct16-Oct-12عمليات وإجراءات إبرام وتوثيق عقود البيع

2,150$الكويتOct16-Oct-12فن التفاوض واستراتيجياته

2,150$القاهرةOct16-Oct-12فن التفاوض وإبرام العقود

2,150$دبيOct16-Oct-12فن ومهارات التعامل مع اآلخرين ـ للنساء فقط

ال 3,050$سنغافورةOct16-Oct-12فن ومهارات التفاوض الفعَّ

3,850$تورنتوOct16-Oct-12 فنون اإلقناع والتأثير على اآلخرين والتفاوض

2,150$دبيOct23-Oct-19فنون التفاوض وصياغة العقود مع المؤسسات الدولية

رةOct23-Oct-19فنون المفاوضات وتقنياتها 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةOct23-Oct-19قانون العقود لألعمال التجارية

2,150$دبيOct23-Oct-19قانون العقود واستراتيجياتها وهياكلها وبنودها

2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19قانون المناقصات والممارسات

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19قراءة العقود وصياغتها والتفاوض حولها

3,850$طوكيوOct30-Oct-26كتابة العقود التجارية

3,050$باريسOct30-Oct-26كتابة العقود والمشتريات وإدارة التوريد

2,150$دبيOct30-Oct-26كتابة العقود وتخطيطها وإدارتها

2,150$أبهاOct30-Oct-26كتابة وصياغة العقود من خالل األحكام القانونية والتجارية

2,150$دبيOct30-Oct-26كيف تقدم عرضاً وتكسب مناقصة

2,150$الكويتOct30-Oct-26لغة الجسد وأثرها على عمليات التفاوض وعقد الصفقات

انNov6-Nov-2مراحل إجراء المناقصة 2,150$عمَّ

3,050$لندنNov6-Nov-2مراحل إعداد وترسية المناقصات

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مراحل عملية التفاوض وكيفية إدارة كل منها

3,850$ نيويوركNov6-Nov-2مفاوضات العقود الدولية

2,150$دبيNov6-Nov-2مفهوم التفاوض

2,150$دبيNov6-Nov-2منازعات العقود اإلدارية

ال 2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات التفاوض الفعَّ

ال استراتيجيات وتكتيكات عملية التفاوض 2,150$الدوحةNov13-Nov-9مهارات التفاوض الفعَّ

ال وإبرام العقود وترسية المناقصات 2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9مهارات التفاوض الفعَّ

2,450$أغاديرNov13-Nov-9مهارات التفاوض في إعداد العقود المالية

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9مهارات التفاوض في ظل اتجاهات العولمة

3,050$ ميالنوNov13-Nov-9مهارات التفاوض في ظل األزمات

2,150$دبيNov20-Nov-16مهارات التفاوض للتعاقد

2,150$الخبرNov20-Nov-16مهارات التفاوض لمدراء العقود والمشاريع

2,150$أبوظبيNov20-Nov-16مهارات التفاوض والتعاقد وإدارة المناقصات

2,150$صاللةNov20-Nov-16مهارات التفاوض وإبرام العقود وإتمام الصفقات

2,150$القاهرةNov20-Nov-16مهارات التفاوض وإبرام وتنفيذ العقود

3,050$اسطنبولNov20-Nov-16مهارات التفاوض وتحقيق ما تريد

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23 مهارات التفاوض وصياغة العقود

3,050$باريسNov27-Nov-23مهارات التفاوض وعقد الصفقات

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات التفاوض ومهارات تخطيط وإبرام العقود  

2,150$الرياضNov27-Nov-23مهارات الصياغة القانونية واإلعداد للعقود اإلدارية وآثارها

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات الكتابة القانونية وتقنيات الصياغة التشريعية وتصميم العقود

2,150$صاللةNov27-Nov-23مهارات الكتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30 مهارات أحكام كتابة وإدارة العقود

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30مهارات إبرام العقود واالتفاقات الدولية

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30مهارات إبرام عقود التوظيف

3,050$اسطنبولNov4-Dec-30مهارات إدارة العقود

2,150$دبيNov4-Dec-30مهارات إدارة العقود اإلدارية

2,150$دبيNov4-Dec-30مهارات إدارة العقود الدولية

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات إدارة العقود واستراتيجيات التفاوض



2,150$صاللةDec11-Dec-7مهارات إعداد عقود النقل البحري

انDec11-Dec-7مهارات إعداد وتدقيق العقود وإشكاالتها 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءDec11-Dec-7 مهارات إعداد وترسية المناقصات

3,050$سنغافورةDec11-Dec-7مهارات إعداد وصياغة العقود المؤسسية

3,050$باريسDec11-Dec-7مهارات إعداد وكتابة العقود القانونية

2,150$دبيDec18-Dec-14مهارات حل مشكالت العقود

2,150$أبهاDec18-Dec-14 مهارات صياغة وإدارة العقود

2,150$دبيDec18-Dec-14مهارات واستراتيجيات التفاوض وإدارة العقود

2,150$صاللةDec18-Dec-14مهارات واستراتيجيات التفاوض وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود

2,150$دبيDec18-Dec-14االتجاهات الحديثة في العقود التجارية وضوابط صياغتها القانونية

3,050$لندنDec18-Dec-14إعداد وكتابة العقود اإلنشائية

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات إبرام العقود وإجراءات التحكيم الدولي

2,150$مكة المكرمةDec25-Dec-21االستراتيجيات الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية

2,150$دبيDec25-Dec-21خصائص ومواصفات المفاوض المحترف

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات إبرام عقــود التوظيف الحكومية وعقود العمل الخاصة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقات الدولية

2,150$ممبايDec25-Dec-21سياسات وإجراءات قانون المناقصات والمزايدات وإبرام العقود والصفقات

2,150$دبيDec1-Jan-28مهارات إعداد وصياغة وترجمة العقود والتحكيم بشأنها

2,150$اإلسكندريةDec1-Jan-28اإلدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء من النواحي القانونية والعملية

2,150$دبيDec1-Jan-28شهادة االستشاري المحترف المعتمد في فن التفاوض وإدارة النزاعات

2,150$الدوحةDec1-Jan-28مهارات صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات اإلدارية

البرنامج التخصصي المتقدم في إدارة وإعداد العقود وملحقاتها كيفية بناء اتفاقيات 

ملزمة قانونيا
28-Dec1-Jan2,150$القاهرة

2,150$مسقطDec1-Jan-28صياغة عقود الشراء والتوريد وتطوير برامج الحاسب اآللي

2,450$الدار البيضاءDec1-Jan-28الصياغة النموذجية للعقود اإلدارية  

2,150$أبوظبيDec1-Jan-28ضوابط وأصول العقود اإلدارية والمناقصات وإشكاالتها

2,150$دبيDec1-Jan-28العقود اإلدارية وتحريرها والمنازعات الناشئة عنها وقواعد التحكيم بشأنها

2,150$دبيDec1-Jan-28إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع الموردين في إدارة المشروعات فن

2,150$الكويتDec1-Jan-28المناقصات والعقود اإلدارية والعقود اإلدارية اإللكترونية

3,050$اسطنبولDec1-Jan-28كيف تتجنب األخطاء الشائعة في العقود وقواعدها القانونية

2,150$دبيDec1-Jan-28المهارات الحديثة في إعداد العقود اإلدارية وتجنب األخطاء الشائعة فيها

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28مختبر فنون التفاوض وإتمام التعاقدات

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28أساليب ومهارات إعداد وترسية العطاءات والممارسات والمناقصة

2,150$دبيDec1-Jan-28مهارات االتصال وتقنيات واستراتيجيات التفاوض

2,150$دبيDec1-Jan-28إدارة المناقصات والعقود المحلية والدولية

2,150$عّمانDec1-Jan-28(التقسيط- التأجير التمويلي )مهارات التفاوض في إعداد العقود المالية 
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2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في إدارة مؤسسات العمل االجتماعي

انJan9-Jan-5االتجاهات المعاصرة في إدارة وتطوير الخدمات االجتماعية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5للنساء- اإلشراف على دور الحضانة ورياض األطفال 

2,150$مسقطJan9-Jan-5اإلشراف والرقابة على الصناديق الخيرية

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5التخطيط االستراتيجي في مؤسسات الخدمة االجتماعية

3,050$لندنJan9-Jan-5التطوير اإلداري في منظمات الرعاية االجتماعية

3,850$سيدني Jan16-Jan-12التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12الخدمة االجتماعية في المؤسسات التعليمية

2,150$دبيJan16-Jan-12الخدمة االجتماعية في المجال العمالي

رةJan16-Jan-12الخدمة االجتماعية في مجال السياحة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث

التنمية االجتماعية



2,150$الكويتJan16-Jan-12الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب

2,450$مانيالJan23-Jan-19الدفاع االجتماعي وضحايا اإلدمان والمخدرات

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19الرعاية االجتماعية الوقائية والدفاع االجتماعي

2,450$بكينJan23-Jan-19الرعاية الصحية األولية والتثقيف الصحي

3,050$مدريدJan23-Jan-19العالقات العامة في مؤسسات الخدمة االجتماعية

2,150$دبيJan23-Jan-19الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال االنحراف والجريمة

رةJan23-Jan-19المهارات المتقدمة للقيادات اإلدارية في العمل الخيري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26المهارات والوظائف اإلدارية في منظمات الخدمة االجتماعية

2,150$الدوحةJan30-Jan-26المهام اإلشرافية في المؤسسات االجتماعية

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26إدارة الجودة الشاملة في منظمات الرعاية االجتماعية

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26إدارة المؤسسات االجتماعية

2,450$جاكرتاJan30-Jan-26إدارة الموارد البشرية في المؤسسات االجتماعية

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26إدارة وتطوير الخدمات في الجمعيات والمشاريع الخيرية ذات النفع العام

2,150$دبيFeb6-Feb-2إعداد الموازنات التقديرية في الجمعيات الخيرية

2,150$الرياضFeb6-Feb-2تأسيس المشاريع الخاصة باألسر المنتجة

2,150$أبوظبيFeb6-Feb-2تخطيط البرامج والمشروعات االجتماعية

2,150$الكويتFeb6-Feb-2تخطيط الحمالت اإلعالمية والتسويق االجتماعي

انFeb6-Feb-2تقويم الممارسة في الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2تنظيم وإدارة الجمعيات التعاونية

3,050$ستوكهولمFeb13-Feb-9االتجاهات الحديثة في إدارة مؤسسات العمل االجتماعي

2,150$دبيFeb13-Feb-9االتجاهات المعاصرة في إدارة وتطوير الخدمات االجتماعية

2,150$دبيFeb13-Feb-9للنساء- اإلشراف على دور الحضانة ورياض األطفال 

2,150$دبيFeb13-Feb-9اإلشراف والرقابة على الصناديق الخيرية

2,150$مسقطFeb13-Feb-9التخطيط االستراتيجي في مؤسسات الخدمة االجتماعية

2,150$القاهرةFeb13-Feb-9التطوير اإلداري في منظمات الرعاية االجتماعية

2,450$الرباطFeb20-Feb-16التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة

2,150$ممبايFeb20-Feb-16الخدمة االجتماعية في المؤسسات التعليمية

3,050$فرانكفورتFeb20-Feb-16الخدمة االجتماعية في المجال العمالي

2,150$دبيFeb20-Feb-16الخدمة االجتماعية في مجال السياحة

2,150$الدمامFeb20-Feb-16الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث

2,150$الشارقةFeb20-Feb-16الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب

2,150$الكويتFeb27-Feb-23الدفاع االجتماعي وضحايا اإلدمان والمخدرات

2,150$اإلسكندريةFeb27-Feb-23الرعاية االجتماعية الوقائية والدفاع االجتماعي

3,050$اسطنبولFeb27-Feb-23الرعاية الصحية األولية والتثقيف الصحي

2,450$مانيالFeb27-Feb-23العالقات العامة في مؤسسات الخدمة االجتماعية

3,050$برشلونةFeb27-Feb-23الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال االنحراف والجريمة

2,150$دبيFeb27-Feb-23المهارات المتقدمة للقيادات اإلدارية في العمل الخيري

2,150$الرياضMar6-Mar-2المهارات والوظائف اإلدارية في منظمات الخدمة االجتماعية

2,150$أبوظبيMar6-Mar-2المهام اإلشرافية في المؤسسات االجتماعية

2,150$الدوحةMar6-Mar-2إدارة الجودة الشاملة في منظمات الرعاية االجتماعية

انMar6-Mar-2إدارة المؤسسات االجتماعية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar6-Mar-2إدارة الموارد البشرية في المؤسسات االجتماعية

3,850$طوكيوMar6-Mar-2إدارة وتطوير الخدمات في الجمعيات والمشاريع الخيرية ذات النفع العام

3,050$اكسفوردMar13-Mar-9إعداد الموازنات التقديرية في الجمعيات الخيرية

2,150$دبيMar13-Mar-9تأسيس المشاريع الخاصة باألسر المنتجة

انMar13-Mar-9تخطيط البرامج والمشروعات االجتماعية 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9تخطيط الحمالت اإلعالمية والتسويق االجتماعي

2,150$الكويتMar13-Mar-9تقويم الممارسة في الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9تنظيم وإدارة الجمعيات التعاونية

3,050$لندنMar20-Mar-16استخدام البحث العلمي في تحديد احتياجات مشروعات الخدمات االجتماعية

2,150$طهرانMar20-Mar-16استراتيجيات التخطيط للتنمية

3,050$براغMar20-Mar-16استراتيجيات التمكين في التخطيط للتنمية



2,150$دبيMar20-Mar-16استراتيجيات السياسة االجتماعية

رةMar20-Mar-16استقطاب المتطوعين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16اكتشاف الموهوبين وتوظيف مواهبهم

2,150$مسقطMar27-Mar-23االتجاهات المعاصرة في إدارة مؤسسات المجتمع المدني

ال والعالقات اإلنسانية 2,150$القاهرةMar27-Mar-23االتصال الفعَّ

2,150$دبيMar27-Mar-23االتصال والعالقات اإلنسانية

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23االستراتيجيات المعاصرة في اإلرشاد األسري

3,050$كامبريدجMar27-Mar-23األنظمة اآللية الحديثة واستخدامها في المؤسسات التطوعية

2,150$دبيMar27-Mar-23اإلبداع واالبتكار في بيئة العمل الخيري

دور اإلدارة العربية في إقامة مجتمع : اإلبداع والتجديد من أجل التنمية اإلنسانية

المعرفة
30-Mar3-Apr2,150$الخبر

2,150$دبيMar3-Apr-30اإلبداع والتمّيز اإلداري في منظمات الرعاية االجتماعية

2,150$الدوحةMar3-Apr-30التنمية المستدامة واإلدارة المجتمعية: اإلدارة البيئية

2,150$اإلسكندريةMar3-Apr-30اإلدارة المالية للهيئات الخيرية

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30اإلعداد المهني للمنسق االجتماعي

3,050$سنغافورةMar3-Apr-30البحث السريع بالمشاركة وتنمية المجتمع

3,850$تورنتوApr10-Apr-6البحث العلمي في الخدمة االجتماعية

2,150$دبيApr10-Apr-6البحث العلمي لظاهرة االنحراف االجتماعي

2,150$الرياضApr10-Apr-6البحوث الكمية والنوعية وإجراءات تطبيقاتها في العلوم اإلنسانية

2,150$دبيApr10-Apr-6التحديات التي تواجهها اإلدارة إزاء متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية

2,150$دبيApr10-Apr-6التخطيط االستراتيجي للجمعيات األهلية

انApr10-Apr-6التخطيط االستراتيجي للهيئات التطوعية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr17-Apr-13التخطيط المجتمعي

2,150$نيودلهيApr17-Apr-13التخطيط واإلبداع في العمل الخيري

3,050$أوسلوApr17-Apr-13التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات التنموية

2,150$دبيApr17-Apr-13التدخل المهني في تنظيم المجتمع

2,150$جدةApr17-Apr-13التصدي للهندسة االجتماعية

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13التطوير اإلداري لمؤسسات الخدمة االجتماعية

2,150$الكويتApr24-Apr-20التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التعبئة المحلية من أجل التنمية الشاملة

3,050$اسطنبولApr24-Apr-20التغير االجتماعي والمرأة

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التفاعل االجتماعي واالتجاهات

3,050$فيّناApr24-Apr-20التقييم والتخطيط في القطاعات الخيرية

2,150$دبيApr24-Apr-20 البديل الشرعي للتأمين على الحياة: التكافل االجتماعي

2,150$الرياضApr1-May-27التمّيز واإلبداع في العمل الخيري

2,150$دبيApr1-May-27التنمية االجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة

2,150$الدوحةApr1-May-27التنمية اإلنسانية

2,150$القاهرةApr1-May-27التنمية الريفية المتكاملة

3,050$لندنApr1-May-27وسيلة الحكومات لتحقيق التنمية الشاملة ومحاربة الفقر: التنمية الريفية والمحلية

3,850$طوكيوApr1-May-27التنمية المستدامة

3,050$فرانكفورتMay8-May-4أسس ومنطلقات وتطبيقات: التنمية المستدامة

2,150$دبيMay8-May-4التوجه المستقبلي للمرأة ودورها في المجتمع

رةMay8-May-4الجمعيات األهلية ودورها في مواجهة قضايا المرأة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay8-May-4الخدمة االجتماعية الدولية

2,150$الكويتMay8-May-4الخدمة االجتماعية الميدانية

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4الخدمة االجتماعية في المجال الطبي

3,050$لندنMay15-May-11الخدمة االجتماعية في المجال النفسي

2,450$كوااللمبورMay15-May-11الخدمة االجتماعية في مجال األمن االجتماعي

3,050$أمستردامMay15-May-11الخدمة االجتماعية في مجال اإلدمان

2,150$دبيMay15-May-11الخدمة االجتماعية في مجال اإلغاثة وأعمال الطوارئ

2,150$مكة المكرمةMay15-May-11الخدمة االجتماعية في مجال السكان وتنظيم األسرة

2,150$الشارقةMay15-May-11الخدمة االجتماعية في مجال المؤسسات التعليمية



2,150$الدوحةMay22-May-18المساعدات االقتصادية الخدمة االجتماعية في مجال

انMay22-May-18الخدمة االجتماعية في مجال المسجونين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay22-May-18المنظمات األهلية الخدمة االجتماعية في مجال

3,850$سيدني May22-May-18الخدمة االجتماعية في مجال تنمية المجتمعات الحضرية

3,050$موسكوMay22-May-18الخدمة االجتماعية في مجال تنمية المجتمعات المستحدثة

2,150$دبيMay22-May-18الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المسنين

رةMay29-May-25الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25·الخدمة االجتماعية في مجال سلوكيات اإلدارة

2,150$مسقطMay29-May-25الخدمة االجتماعية في مواجهة المشكالت والظواهر االجتماعية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25الخدمة االجتماعية والمجتمع المدني

3,050$اسطنبولMay29-May-25الدفاع االجتماعي وانحراف األحداث

2,450$كوااللمبورMay29-May-25الدفاع االجتماعي وجرائم العنف

3,050$باريسJun5-Jun-1الدور اإلداري والتنموي للمرأة العربية

2,150$دبيJun5-Jun-1الرعاية االجتماعية في المجال الطبي

2,150$جدةJun5-Jun-1الرعاية االجتماعية للمتفوقين والموهوبين

2,150$أبوظبيJun5-Jun-1الرعاية االجتماعية للمرضي النفسيين والعقليين
ً 2,150$الكويتJun5-Jun-1الرعاية االجتماعية للمرضي والمعوقين حركيا

2,150$القاهرةJun5-Jun-1الرعاية االجتماعية للمسنين

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الرعاية الالحقة وتطبيق قواعد الحد االدنى لحقوق اإلنسان

2,450$بانكوكJun12-Jun-8السجالت في الجمعيات

3,050$لندنJun12-Jun-8السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية

انJun12-Jun-8السياسة االجتماعية والتنمية 2,150$عمَّ

2,150$الرياضJun12-Jun-8الطرق الكمية لتحليل األداء التنموي

2,150$دبيJun12-Jun-8العالقات بين مؤسسات الرعاية االجتماعية

2,150$القاهرةJun19-Jun-15هروب من المسؤولية أم البحث عن تحد جديد؟: العمل التطوعي

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15أبعادها ومحاورها على صعيد الوطن العربي والعالم: القضية النسوية

3,050$لندنJun19-Jun-15 في مجال الخدمة االجتماعية المتابعة والتقويم

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15المجال التطوعي للباحثين في الجمعيات الخيرية

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15تكوين وتنشيط المنظمات والجمعيات: المجتمع المدني

انJun19-Jun-15المدخل الحديث للتسويق وتنمية المجتمعات   2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22المراقبون والمراقبات بمؤسسات الرعاية االجتماعية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22المرأة والعمل التطوعي

2,150$القاهرةJun26-Jun-22المرأة والمشاركة االقتصادية في التنمية

انJun26-Jun-22المفاهيم األساسية في التنمية 2,150$عمَّ

المالمح العامة الستراتيجية التنمية في إطار التكامل بين أقطار مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية
22-Jun26-Jun2,450$كوااللمبور

3,850$كانبراJun26-Jun-22الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

3,850$أوتاواJun3-Jul-29المنظمات العالمية والمحلية في الدفاع االجتماعي

انJun3-Jul-29المنظمات غير الحكومية وبناء المجتمع المدني 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29المنظومة المتكاملة واإلبداعية في إدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

2,150$القاهرةJun3-Jul-29الموازنة والتخطيط للتنمية في الدول النامية

انJun3-Jul-29النظريات المفسرة لالنحراف االجتماعي والجريمة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29النوع االجتماعي والعمل النقابي

أثر تطبيق نظام التمنيات االجتماعية على التدابير الخاصة للضمان االجتماعي التي 

أحدثتها مؤسسات خاصة
6-Jul10-Jul2,450$جاكرتا

3,850$طوكيوJul10-Jul-6أساسيات الدفاع االجتماعي

3,050$مانشسترJul10-Jul-6أساليب دراسة العمل الخيري في العالم العربي

انJul10-Jul-6أساليب قياس الفقر ومؤشراته 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6أسس ونماذج تنمية المجتمع المحلي

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إدارة األزمات المالية في العمل الخيري

2,450$الرباطJul17-Jul-13إدارة األنشطة والبرامج الثقافية

2,150$القاهرةJul17-Jul-13إدارة البرامج التنموية



2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة التنمية وطموحات التنمية االقتصادية واالجتماعية

3,850$طوكيوJul17-Jul-13إدارة الجهود التطوعية

3,050$مدريدJul17-Jul-13إدارة الخدمات االجتماعية

2,150$صاللةJul17-Jul-13إدارة المتطوعين

2,150$صاللةJul17-Jul-13إدارة المشاريع الخيرية

2,150$صاللةJul17-Jul-13إدارة المشروعات التنموية والموارد البشرية

2,150$صاللةJul17-Jul-13إدارة المعونات والمنح الدولية وأثرها في التنمية الشاملة

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13إدارة المنظمات غير الربحية

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13إدارة سياسات التنمية

3,850$سيدني Jul17-Jul-13إدارة وتسويق العمل التطوعي

3,050$أكسفوردJul24-Jul-20إدماج النوع االجتماعي

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدماج النوع االجتماعي في التخطيط التنموي

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدماج مفاهيم النوع االجتماعي في التنمية

2,150$صاللةJul24-Jul-20إضاءات في ضغوط الحياة اليومية

2,150$صاللةJul24-Jul-20بناء االستراتيجية اإلدارية والقيادية في العمل الخيري

انJul24-Jul-20بناء تقدير الذات لدى المراهقين 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul24-Jul-20بناء مهارات األخصائي االجتماعي في الهيئات التطوعية

2,150$دبيJul24-Jul-20تجارب ونماذج دولية في التنمية االجتماعية

3,050$موسكوJul24-Jul-20تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الهيئات الخيرية

2,150$صاللةJul24-Jul-20تحديد نوع التقييم في الجمعيات الخيرية

2,150$صاللةJul24-Jul-20تحضير المجتمع المحلي للمشاركة في العمل الخيري

الة 2,150$صاللةJul24-Jul-20تحليل بيئة العمل الخيري وبناء الخطط الفعَّ

2,150$صاللةJul31-Jul-27تحليل تجارب التنمية المحلية

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تخطيط وتقويم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعية

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27تسويق المشاريع الخيرية وترويجها

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تسويق المشروعات الخيرية

3,050$ روماJul31-Jul-27تشريعات اجتماعية

2,150$صاللةJul31-Jul-27تصاميم البحوث العلمية في العلوم اإلنسانية

2,150$صاللةSep2-Oct-28تصميم استمارات االحتياجات في الخدمة االجتماعية

2,150$صاللةSep2-Oct-28تصميم البحوث االجتماعية

2,150$صاللةSep2-Oct-28تطبيقات مهنية في الخدمة االجتماعية

2,150$القاهرةSep2-Oct-28تطوير أدوات جمع البيانات والتحقق من خصائصها في العلوم اإلنسانية

2,150$دبيSep2-Oct-28تفعيل العمل التطوعي

3,050$سنغافورةSep2-Oct-28تقديم الدعم الفني للجمعيات في مجال األنشطة المختلفة

3,850$تورنتوOct9-Oct-5تقويم برامج ومشروعات الدفاع االجتماعي

2,150$دبيOct9-Oct-5تقويم مشروعات التنمية

رةOct9-Oct-5تمكين المجتمع المحلي في العمل الخيري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةOct9-Oct-5تمكين المرأة الريفية قانونيا واجتماعيا

2,150$دبيOct9-Oct-5تمويل مشروعات التنمية المحلية

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-5تنمية العضوية في المنظمات الخيرية والمهنية

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12النوع االجتماعي: تنمية المرأة

3,850$طوكيوOct16-Oct-12تنمية المهارات السلوكية لألخصائيين االجتماعيين

3,050$باريسOct16-Oct-12تنمية الموارد البشرية والمالية في المنظمات الخيرية

2,150$دبيOct16-Oct-12تنمية روح التطوع

2,150$أبهاOct16-Oct-12تنمية مهارات البحث االجتماعي

2,150$دبيOct16-Oct-12تنمية مهارات الحاضنات في التعامل مع المقيمين

2,150$الكويتOct23-Oct-19 تنمية مهارات العاملين مع األشخاص ذوي االعاقة

انOct23-Oct-19تنمية مهارات إدارة المؤسسات االجتماعية وتخطيط برامجها 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct23-Oct-19تنمية وتعبئة الموارد لمنظمات تنمية المجتمع

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19جذب وإدارة الجهود التطوعية

3,850$ نيويوركOct23-Oct-19خرائط التخطيط االجتماعي

2,150$دبيOct23-Oct-19دراسات وتجارب محلية وعالمية في الدفاع االجتماعي



2,150$دبيOct30-Oct-26مقترحات لتطوير العمل التطوعي: دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع

2,150$دبيOct30-Oct-26دور القيادة التطوعية في تطوير القطاع الخيري

2,150$الدوحةOct30-Oct-26دور المؤسسات األهلية في رفع مستوى العمل التطوعي

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26دور المرأة العربية في التنمية المجتمعية

2,450$أغاديرOct30-Oct-26دور المرأة العربية في التنمية المستدامة ومؤسسات المجتمع المدني

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26دور المرأة العربية كقائدة ومقتحمة للعولمة في ظل القيم العربية

3,050$ ميالنوNov6-Nov-2دور المرأة في العمل التطوعي

2,150$دبيNov6-Nov-2دور المنظمات النقابية في محو األمية

2,150$الخبرNov6-Nov-2دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية المستدامة

2,150$أبوظبيNov6-Nov-2دور مؤسسات تمويل التنمية في التنمية االقتصادية القومية

2,150$صاللةNov6-Nov-2رفع مهارات الرائدات الريفيات

2,150$القاهرةNov6-Nov-2سياسات الدفاع االجتماعي

3,050$اسطنبولNov13-Nov-9سياسة الرعاية االجتماعية

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9صنع وتحليل سياسات الرعاية االجتماعية

3,050$باريسNov13-Nov-9طرق ووسائل إعداد خطط لزيادة عضوية الجمعية العمومية

2,150$دبيNov13-Nov-9علم النفس االجتماعي في الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب

2,150$الرياضNov13-Nov-9فن التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

2,150$دبيNov13-Nov-9فـن جمع التبرعات

2,150$صاللةNov20-Nov-16قياس مؤشرات األداء في العمل الخيري

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16كتابة مقترحات المشروعات التنموية

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16كيف تجمع التبرعات عبر اإلنترنت

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16كيف تعد حملة جمع المال

3,050$اسطنبولNov20-Nov-16متابعة تنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

2,150$دبيNov20-Nov-16نحو نظام متكامل وفعال: متابعة تنفيذ خطط التنمية

2,150$دبيNov27-Nov-23متابعة وتقويم األداء من منظور النوع االجتماعي

2,150$دبيNov27-Nov-23مداخل جديدة لسياسة األفراد من أجل التنمية

2,150$صاللةNov27-Nov-23مدخل الخدمة االجتماعية

انNov27-Nov-23مدخل الرعاية االجتماعية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov27-Nov-23مصفوفة الحسابات االجتماعية واستخدامها

3,050$سنغافورةNov27-Nov-23مفاتيح التنافسية والتنمية المستدامة

3,050$باريسNov4-Dec-30مفاهيم النوع االجتماعي

2,150$دبيNov4-Dec-30مفهوم التعاون والجمعيات التعاونية

2,150$أبهاNov4-Dec-30مفهوم الذكاء االجتماعي والشخصية الجذابة

2,150$دبيNov4-Dec-30مفهوم ثقافة التطوع وإشكالياته

2,150$صاللةNov4-Dec-30مهارات استقطاب المتطوعين للهيئات

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30مهارات االتصال في العمل الخيري

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7مهارات التحفيز على العمل التطوعي

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7مهارات التسويق االجتماعي

مهارات التسويق في الجمعيات التعاونية في ظل المتغيرات االقتصادية واتفاقية 

الجات
7-Dec11-Dec3,050$جنيف

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات الحوار مع المراهقين

2,150$الطائفDec11-Dec-7مهارات الخدمة االجتماعية

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات المخطط االجتماعي

2,150$صاللةDec18-Dec-14مهارات الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية التعليمية

2,150$القاهرةDec18-Dec-14مهارات بناء فريق العمل والعمل الجماعي

2,450$أغاديرDec18-Dec-14مهارات ممارسة خدمة االجتماعية

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14مهارات وإعداد البحوث االجتماعية في المؤسسات التطوعية الخيرية

3,050$لندنDec18-Dec-14موازنة النوع االجتماعي

2,150$دبيDec18-Dec-14نظريات اجتماعية معاصرة

رةDec18-Dec-14نظريات ونماذج التخطيط االجتماعي 2,150$المدينة المنوَّ

نمو التجمعات السكانية ومشروعات التنمية وآثارها على البصمة االيكولوجية 

للمدن العربية
14-Dec18-Dec$2,150



Dec18-Dec$2,150-14نموذج شامل لإلدارة التنظيمية في القطاع الخيري

2,150$القاهرةDec18-Dec-14واقع العمل التطوعي بالشرق األوسط

2,150$دبيDec18-Dec-14االتجاهات الحديثة في إدارة مؤسسات العمل االجتماعي

3,050$لندنDec18-Dec-14الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب

2,150$دبيDec18-Dec-14إدارة الموارد البشرية في المؤسسات االجتماعية

3,750$عّمانDec25-Dec-14االتجاهات المعاصرة في إدارة وتطوير الخدمات االجتماعية

2,150$دبيDec25-Dec-21الدفاع االجتماعي وضحايا اإلدمان والمخدرات

2,150$دبيDec25-Dec-21إدارة وتطوير الخدمات في الجمعيات والمشاريع الخيرية ذات النفع العام

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21للنساء- اإلشراف على دور الحضانة ورياض األطفال 

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21الرعاية االجتماعية الوقائية والدفاع االجتماعي

2,150$دبيDec25-Dec-21إعداد الموازنات التقديرية في الجمعيات الخيرية

2,150$اإلسكندريةDec25-Dec-21اإلشراف والرقابة على الصناديق الخيرية

2,150$عّمانDec25-Dec-21الرعاية الصحية األولية والتثقيف الصحي

2,150$دبيDec25-Dec-21تأسيس المشاريع الخاصة باألسر المنتجة

2,150$القاهرةDec25-Dec-21التخطيط االستراتيجي في مؤسسات الخدمة االجتماعية

2,150$مسقطDec25-Dec-21العالقات العامة في مؤسسات الخدمة االجتماعية

2,150$المدينة المنورةDec25-Dec-21تخطيط البرامج والمشروعات االجتماعية

2,150$الكويتDec25-Dec-21التطوير اإلداري في منظمات الرعاية االجتماعية

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال االنحراف والجريمة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21تخطيط الحمالت اإلعالمية والتسويق االجتماعي

3,050$سنغافورةDec25-Dec-21التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة

3,750$دبيDec1-Jan-21المهارات المتقدمة للقيادات اإلدارية في العمل الخيري

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21تقويم الممارسة في الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب

2,450$الرباطDec25-Dec-21الخدمة االجتماعية في المؤسسات التعليمية

3,050$اسطنبولDec25-Dec-21المهارات والوظائف اإلدارية في منظمات الخدمة االجتماعية

2,150$الدوحةDec1-Jan-28تنظيم وإدارة الجمعيات التعاونية

2,150$دبيDec1-Jan-28الخدمة االجتماعية في المجال العمالي

4,200$كوااللمبورDec8-Jan-28المهام اإلشرافية في المؤسسات االجتماعية

2,150$دبيDec1-Jan-28الخدمة االجتماعية في مجال السياحة

2,150$دبيDec1-Jan-28إدارة الجودة الشاملة في منظمات الرعاية االجتماعية

2,150$دبيDec1-Jan-28الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث

2,150$عّمانDec1-Jan-28إدارة المؤسسات االجتماعية

22

بلد االنعقادإلىورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

الية 3,050$مدريدJan9-Jan-5استخدام الذاكرة بفعَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12استخدام النظريات القديمة المستخدمة في تحفيز الطاقة العقلية

رةJan23-Jan-19استراتيجيات الفوز في العمل والحياة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26 استراتيجيات تطوير األداء األمثل للذاكرة وتقنيات القراءة السريعة

2,150$الدوحةFeb6-Feb-2االتجاهات الحديثة في إدارة العقل

2,450$شرم الشيخFeb13-Feb-9االستراتيجيات المتقدمة في التركيز وإدارة الذات وإطالق طاقات اإلبداع في العمل

2,450$الدار البيضاءFeb20-Feb-16االسترخاء الذهني والجسدي

2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23االستغالل األمثل للزمن

3,050$كوبنهاجنMar6-Mar-2االنضباط والتزام النظام

ال 2,150$دبيMar13-Mar-9اإليجابية في االتصال والتعامل مع اآلخرين بشكل فعَّ

2,150$الرياضMar20-Mar-16األدوات الحديثة في التحفيز اإليجابي

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23األساليب الحديثة للحس األمني والتحليل الذهني

2,150$الكويتMar3-Apr-30األسلوب األمثل في التحصيل العلمي

انApr10-Apr-6اإلبداع في فهم النفسيات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13اإلبداع والتفكير اإلبداعي

التنمية الذاتية



2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20القواعد غير المكتوبة لإلبداع: اإلبداع

3,050$ستوكهولمApr1-May-27اإلعداد للمقابلة الشخصية

2,150$دبيMay8-May-4اإلفراط الحس حركي

2,150$دبيMay15-May-11فهم ما وراء الكلمات: اإلنصات

2,150$دبيMay22-May-18التطبيق العملي لتوازن فصي المخ في األداء البشري

2,150$مسقط25-May29-May(NLP)الجوانب التطبيقية في التنمية الذاتية باستخدام البرمجة اللغوية العصبية 

2,150$القاهرةJun5-Jun-1المهارات األساسية لتنشيط وتقوية الذاكرة

2,450$الرباطJun12-Jun-8أسس التقييم الذاتي

2,150$ممبايJun19-Jun-15أهمية اإلنجاز في العمل الجماعي لبناء الذات اإلنسانية وتقديرها

3,050$فرانكفورتJun26-Jun-22إدارة المواهب

انJun3-Jul-29إعادة هندسة الذات واكتشافها 2,150$عمَّ

انJul10-Jul-6تطوير الذات والتخلص من االضطرابات النفسية 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul17-Jul-13تنشيط الذاكرة والتخطيط الذهني

2,150$صاللةJul24-Jul-20تنشيط وتخطيط الذاكرة الذهنية لتوليد األفكار اإلبداعية في العمل

انJul31-Jul-27تنمية الذكاء وتقوية الذاكرة 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3تنمية مهارات القراءة السريعة والتصويرية

2,450$مانيالAug14-Aug-10دور الّسماع والّتكلّم في تنمية القدرات الّشخصّية

3,050$برشلونةAug21-Aug-17فنون تطوير وتمكين الذات عبر شبكات اإلنترنت

2,150$دبيAug28-Aug-24فنون ومهارات القراءة التصويرية

2,150$دبيAug4-Sep-31قوة التحكم في الذات

2,150$الخبرSep11-Sep-7كيف تتخلص من الضغط النفسي

2,150$الدوحةSep18-Sep-14كيف تصبح سعيدا في كل األوقات؟

انSep25-Sep-21كيف تفكر إيجابيا 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاSep2-Oct-28كيف تفهم الغضب وتتخلص منه؟

3,850$طوكيوOct9-Oct-5  كيفية إعداد وتنفيذ مقاييس التقييم الذاتي

3,050$اكسفوردOct16-Oct-12بوصلة الشخصية: مختبرات التعرف على الشخصية

2,150$دبيOct23-Oct-19مفاتيح الثقة بالنفس

انOct30-Oct-26مفهوم اإلدارة الذاتية 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات التمّيز في البحث عن وظيفة

2,150$الكويتNov13-Nov-9مهارات الثقة بالنفس

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مهارات الذكاء الوجداني

الة 3,050$لندنNov27-Nov-23مهارات القراءة السريعة الفعَّ

2,150$طهرانNov4-Dec-30مهارات تقوية الذاكرة وتنمية الذات والذكاء العاطفي والوجداني

3,050$براغDec11-Dec-7مهارات صناعة االحترام ومعرفة الذات

2,150$دبيDec18-Dec-14مهارات فهم الذات والتحكم في االنفعاالت

رةDec25-Dec-21وظيفة كل من فصي المخ األيمن واأليسر 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيDec25-Dec-21التنمية الذاتية والتفكير اإلبداعي

2,150$دبيDec25-Dec-21االستراتيجيات المتقدمة في التركيز وإدارة الذات وإطالق طاقات اإلبداع في العمل

ال 2,150$دبيDec25-Dec-21اإليجابية في االتصال والتعامل مع اآلخرين بشكل فعَّ

2,150$الدوحة21-Dec25-Dec(NLP)الجوانب التطبيقية في التنمية الذاتية باستخدام البرمجة اللغوية العصبية 
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رةJan9-Jan-5الواقع والطموح- دور المرأة التنموي في الخليج العربي  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12احتراف اإلعالم السياسي ومواجهة الحرب النفسية

2,150$الكويتJan23-Jan-19استجابة اإلدارة العربية للتغيير مع بداية القرن الحادي والعشرين

2,450$مانيالJan30-Jan-26اضواء على الجهاز اإلداري العربي

3,050$اسطنبولFeb6-Feb-2التسويق السياسي

2,450$بكينFeb13-Feb-9التسويق السياسي في الحمالت االنتخابية

3,050$مدريدFeb20-Feb-16المفاوضات واالتفاقيات: التعاون الدولي

التنمية السياسية



2,150$دبيFeb27-Feb-23التفاوض السياسي واالجتماعي واإلداري

رةMar6-Mar-2التمكين السياسي للمرأة العربية ودور المؤسسات األهلية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري لدعم برامج اإلصالح والتنمية االقتصادية

2,150$الدوحةMar20-Mar-16التنمية السياسية

2,450$شرم الشيخMar27-Mar-23الدليل العملي إلعادة اختراع الحكومة

2,450$الدار البيضاءMar3-Apr-30المرأة والمعترك السياسي

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6رفع مستوى الوعي السياسي للشباب: المواطنة الواعية

3,050$كوبنهاجنApr17-Apr-13أساسيات العلوم السياسية

2,150$دبيApr24-Apr-20 أساليب متابعة السياسات

2,150$الرياضApr1-May-27كيف تعمل روح المبادرة على إحياء القطاع العام؟: إعادة اختراع الحكومة

2,150$أبوظبيMay8-May-4إعداد المرشحين للعمل في منظمات إقليمية ودولية

2,150$الكويتMay15-May-11تجارب اإلصالح اإلداري والتنمية اإلدارية في الدول العربية

انMay22-May-18تجارب التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري في الوطن العربي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25 تحليل السياسات العامة

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1تحليل السياسات العامة من منظور اقتصادي

3,050$ستوكهولمJun12-Jun-8تحليل السياسة االقتصادية للدولة

2,150$عّمانJun19-Jun-15تفعيل المشاركة السياسية للمرأة

2,150$دبيJun26-Jun-22تنمية مهارات التنسيق والتكامل بين المجلس القومي للمرأة واألجهزة التنفيذية

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29توزيع الدخل وسياساته

2,150$عّمانJul10-Jul-6حقوق اإلنسان وتطبيقاتها العملية في مجال التحقيق والمحاكمة

2,150$القاهرةJul17-Jul-13حقوق المرأة في االتفاقيات الدولية

2,450$صاللةJul24-Jul-20رصد التمييز ضد المرأة

2,150$صاللةJul31-Jul-27القوة الدافعة لالقتصاديات الوطنية: ريادة األعمال

3,050$فرانكفورتSep2-Oct-28 متابعة تنفيذ السياسات التنموية

2,150$دبيOct16-Oct-12كيفية التعامل مع المعلومات السياسية: مهارات االتصال واإلعالم السياسي
ً 2,150$الدمامOct23-Oct-19مهارات التقديم والعرض للقضايا السياسية إعالميا

2,150$الشارقةOct30-Oct-26مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية

2,150$الكويتNov13-Nov-9مهارات العرض والتقديم للقضايا السياسية من خالل التكنولوجيا الحديثة

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16نظم الحكم المحلي الرئيسة في العالم

2,150$القاهرةNov27-Nov-23المفاوضات واالتفاقيات: التعاون الدولي

3,050$لندنNov4-Dec-30الواقع والطموح- دور المرأة التنموي في الخليج العربي 

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7احتراف اإلعالم السياسي ومواجهة الحرب النفسية

3,750$عّمانDec25-Dec-14استجابة اإلدارة العربية للتغيير مع بداية القرن الحادي والعشرين

2,150$دبيDec25-Dec-21التمكين السياسي للمرأة العربية ودور المؤسسات األهلية

2,150$دبيDec1-Jan-28اضواء على الجهاز اإلداري العربي
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3,850$سيدني Jan9-Jan-5األساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12األساليب الحديثة لتطوير الخدمات في المطارات الدولية

2,150$دبيJan23-Jan-19البرنامج المتكامل لإلجراءات الجمركية الجديدة

رةJan30-Jan-26التخليص الجمركي واإلفراج عن البضائع وفقا لالتفاقيات الدولية 2,150$المدينة المنوَّ
ً 2,150$دبيFeb6-Feb-2التفتيش الجمركي وتأمين المنافذ والمطارات جمركيا

2,150$الكويتFeb13-Feb-9الطرق التسويقية واإلعالمية الستثمار المطارات

2,450$مانيالFeb20-Feb-16أسرار تأمين المطارات والمنافذ

3,050$اسطنبولFeb27-Feb-23منظور عصري: إدارة الجمارك

2,450$بكينMar6-Mar-2تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة خدمات الطائرات

3,050$مدريدMar13-Mar-9فن التعامل وكيفية خدمة المسافرين

2,150$دبيMar20-Mar-16مهارات الفحص والتعامل مع الجوازات ووثائق السفر والتأشيرات

رةMar27-Mar-23اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية وآليات االنضمام إليها 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في قانون الضريبة الجمركية

الجمارك والموانئ والمطارات



2,150$الدوحةMar3-Apr-30األساليب الحديثة في المعاينة والتفتيش الجمركي

2,450$شرم الشيخApr10-Apr-6األساليب الحديثة في إدارة الترانزيت ومهارات التعامل معها

2,450$الدار البيضاءApr10-Apr-6األساليب الحديثة في تنظيم وإدارة المناطق الحرة

2,450$جاكرتاApr17-Apr-13األمن والسالمة في الموانئ

3,050$كوبنهاجنApr17-Apr-13اإلدارة والرقابة الجمركية

2,150$دبيApr24-Apr-20البرنامج المتكامل للجمارك

2,150$الرياضApr24-Apr-20التخطيط االستراتيجي للموانئ البحرية

2,150$أبوظبيApr1-May-27التخليص الجمركي

2,150$الكويتApr1-May-27 التشريعات المنظمة للمناطق واألسواق الحرة

انMay8-May-4التعامل الجمركي والتأمين والنقل البحري 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay8-May-4الجوانب اإلدارية والقانونية ألعمال الموانئ

2,450$كوااللمبورMay15-May-11الجوانب التنظيمية واإلدارية للموانئ البحرية

3,050$ستوكهولمMay15-May-11وحماية المطارات الطرق الحديثة لتأمين

2,150$دبيMay22-May-18العقود والممارسات والتصاريح الجمركية

2,150$دبيMay22-May-18المراقبة البحرية في الموانئ والقنوات المائية والبحار

2,150$دبيMay29-May-25المفاهيم الحديثة في إدارة الموانئ والجمارك وتجارب ناجحة في إدارة الموانئ

2,150$مسقطMay29-May-25المفاهيم واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموانئ

2,150$القاهرةJun5-Jun-1النظام الجمركي ودليل التسويات الصلحية في قضايا التهريب والمخالفات الجمركية

2,450$الرباطJun5-Jun-1(السماح المؤقت والدروباك والتاكس ريبيت)النظم الجمركية الخاصة 

ال 2,150$عّمانJun12-Jun-8أساليب وتقنيات التفتيش الجمركي الفعَّ

3,050$فرانكفورتJun12-Jun-8أساليب وتقنيات كشف التهريب الجمركي

2,150$دبيJun19-Jun-15أسرار االستفادة القصوى من اإلعفاءات الجمركية

2,150$القاهرةJun19-Jun-15أنظمة الموانئ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إجراءات النقل والشحن والتخليص والتأمين على الصادرات

2,150$عّمانJun26-Jun-22إجراءات تدقيق مستندات الشحن

2,150$دبيJun3-Jul-29إدارة المناطق الحرة

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29إدارة أنشطة النقل البحري وأعمال الوكاالت

2,450$مانيالJul10-Jul-6إدارة عمليات تشغيل الشحن البحري

3,050$برشلونةJul10-Jul-6إدارة وتحليل المخاطر الجمركية

2,150$صاللةJul17-Jul-13الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية: تأمين المنافذ الشرعية للبالد

2,150$صاللةJul17-Jul-13تأمين أجسام السفن

2,150$صاللةJul24-Jul-20تأمين شركات الطيران في المطارات الدولية

2,150$صاللةJul24-Jul-20تحديث وتحسين اإلجراءات الجمركية

انSep25-Sep-21(7وفقا التفاقية الجات المادة رقم )تحديد القيمة لألغراض الجمركية  2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاSep25-Sep-21تسعير خدمات الموانئ البحرية

3,850$طوكيوSep2-Oct-28تطوير األداء الجمركي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية

تطوير العمل الجمركي في المنطقة العربية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة 

العالمية
28-Sep2-Oct3,050$اكسفورد

2,150$دبيOct9-Oct-5تنظيم وإدارة المطارات

انOct9-Oct-5تنظيم وإدارة المناطق الحرة 2,150$عمَّ

2,150$دبيOct16-Oct-12تنمية مهارات المدربين الجويين

2,150$الكويتOct16-Oct-12حماية الموانئ والمنشئات الجمركية

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19حماية الموانئ والمنشأة الحيوية

3,050$لندنOct23-Oct-19خدمة البواخر

2,150$طهرانOct30-Oct-26رجل األمن الجمركي

3,050$براغOct30-Oct-26رجل األمن الجمركي الشامل

2,150$دبيNov6-Nov-2كيف تتجنب المخالفات الجمركية والتهرب الجمركي

رةNov6-Nov-2مفاهيم وإجراءات التخليص الجمركي على البضائع 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات االتصال بين السفن والموانئ

2,150$مسقطNov13-Nov-9مهارات االتصال بين السفن والموانئ والمراقبة البحرية في الموانئ

2,150$القاهرةNov20-Nov-16مواجهة العمليات اإلرهابية داخل الموانئ والمطارات



2,150$دبيNov20-Nov-16وثائق السفينة وخدمة البواخر

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23وثائق وعقود الشحن البحري

3,050$لندنNov27-Nov-23التخليص الجمركي واإلفراج عن البضائع وفقا لالتفاقيات الدولية

2,150$دبيNov4-Dec-30أسرار تأمين المطارات والمنافذ
ً 2,150$دبيNov4-Dec-30التفتيش الجمركي وتأمين المنافذ والمطارات جمركيا

2,150$عّمانDec11-Dec-7منظور عصري: إدارة الجمارك

2,150$دبيDec11-Dec-7الطرق التسويقية واإلعالمية الستثمار المطارات

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة خدمات الطائرات

2,150$دبيDec18-Dec-14األساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21األساليب الحديثة لتطوير الخدمات في المطارات الدولية

2,150$دبيDec25-Dec-21البرنامج المتكامل لإلجراءات الجمركية الجديدة
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2,150$دبيJan9-Jan-5الحديثة في الخدمات الطبية والرعاية الصحية  اإلدارة

انJan9-Jan-5البرنامج المتكامل في إدارة خدمات الطوارئ ومراكز اإلسعاف 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12الرعاية الصحية لألطفال ودور الحضانات ورياض األطفال

2,150$مسقطJan16-Jan-12القيادة اإلبداعية في إدارة المستشفيات والخدمات الصحية

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19النظم الحديثة في إدارة السجالت الطبية

3,050$لندنJan23-Jan-19إدارة األقسام في المرافق والمؤسسات الصحية

3,850$سيدني Jan30-Jan-26إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية

3,850$مونتلايرJan30-Jan-26تدريب المدربين في مجاالت الرعاية الصحية

2,150$دبيFeb6-Feb-2تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وضمان استمراريتها

رةFeb6-Feb-2تطبيقات الحكومة اإللكترونية في مجال الخدمات الصحية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9تطوير أداء العاملين في قطاع الخدمات الصحية

2,150$الكويتFeb13-Feb-9 الجوانب االجرائية والتشريعية ودور اللجان الطبية: تعويضات إصابات العمل

2,450$مانيالFeb20-Feb-16تنمية المهارات اإلشرافية لألطباء

3,050$اسطنبولFeb27-Feb-23مهارات اإلدارة العليا في المستشفيات والمؤسسات الصحية

2,450$بكينFeb27-Feb-23مهارات التعامل مع المرضي والزائرين

3,050$مدريدFeb27-Feb-23مهارات مدير المستشفى الناجح

2,150$دبيFeb27-Feb-23نظم محاسبة المستشفيات والمراكز الطبية

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23إدارة عالقات العمالء ورعايتهم بالمستشفيات

2,450$شرم الشيخMar6-Mar-2استخدامات الحاسب في المجاالت الطبية وإدارة المستشفيات

2,450$الدار البيضاءMar6-Mar-2االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات الحكومية والخاصة

2,450$جاكرتاMar13-Mar-9الحديثة في الخدمات الطبية والرعاية الصحية  اإلدارة

3,050$كوبنهاجنMar13-Mar-9البرنامج المتكامل في إدارة خدمات الطوارئ ومراكز اإلسعاف

2,150$دبيMar13-Mar-9الرعاية الصحية لألطفال ودور الحضانات ورياض األطفال

2,150$الرياضMar13-Mar-9القيادة اإلبداعية في إدارة المستشفيات والخدمات الصحية

2,150$أبوظبيMar20-Mar-16النظم الحديثة في إدارة السجالت الطبية

2,150$الكويتMar20-Mar-16إدارة األقسام في المرافق والمؤسسات الصحية

انMar20-Mar-16إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16تدريب المدربين في مجاالت الرعاية الصحية

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وضمان استمراريتها

3,050$ستوكهولمMar27-Mar-23تطبيقات الحكومة اإللكترونية في مجال الخدمات الصحية

2,150$دبيMar3-Apr-30تطوير أداء العاملين في قطاع الخدمات الصحية

2,150$دبيMar3-Apr-30 الجوانب االجرائية والتشريعية ودور اللجان الطبية: تعويضات إصابات العمل

2,150$دبيApr10-Apr-6تنمية المهارات اإلشرافية لألطباء

2,150$مسقطApr10-Apr-6مهارات اإلدارة العليا في المستشفيات والمؤسسات الصحية

2,150$القاهرةApr10-Apr-6مهارات التعامل مع المرضي والزائرين

2,450$الرباطApr10-Apr-6مهارات مدير المستشفى الناجح

2,150$ممبايApr17-Apr-13نظم محاسبة المستشفيات والمراكز الطبية

الخدمات الصحية والطبية



3,050$فرانكفورتApr17-Apr-13استراتيجيات التخطيـط الصحي

2,150$دبيApr24-Apr-20استراتيجيات إدارة المستشفيات والخدمات الفنية

2,150$الدمامApr24-Apr-20االتجاهات التطبيقية الحديثة في إدارة المستشفيات

2,150$الشارقةApr1-May-27االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات العربية

2,150$الكويتApr1-May-27االتجاهات الحديثة في إدارة عمليات النظافة والصحة العامة

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27االتجاهات الحديثة في إدارة وتنظيم المستشفيات

3,050$اسطنبولApr1-May-27االتجاهات الحديثة إلدارة المستشفيات والمؤسسات العالجية

2,450$مانيالMay8-May-4االتجاهات المعاصرة في إدارة المستشفيات

3,050$برشلونةMay8-May-4االستراتيجيات الحديثة لإلدارة في قطاع الخدمات الصحية

2,150$دبيMay15-May-11االعتماد الدولي للمستشفيات

2,150$الرياضMay15-May-11بلوغ التمّيز في إدارة المستشفى: األساليب الحديثة في إدارة المستشفيات

2,150$أبوظبيMay22-May-18األساليب الحديثة لتقييم مستوى الخدمة في قطاع الخدمات الصحية

2,150$الدوحةMay22-May-18األساليب العالجية في المقابلة العالجية

انMay22-May-18األساليب الناجحة إلدارة الخدمات الصحية في ظروف األزمات والكوارث 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMay22-May-18األسرة والتوعية الصحية

3,850$طوكيوMay29-May-25األصول العلمية في التنظيم اإلداري للمستشفيات

3,050$اكسفوردMay29-May-25األعمال الصحية للمباني والمنشأة

انJun5-Jun-1(المعدية)األمراض المستوطنة  2,150$عمَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1اإلدارة االستراتيجية في مؤسسات الرعاية الصحية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8اإلدارة االستراتيجية للجودة الشاملة في المستشفيات والقطاعات الصحية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8اإلدارة البيئية المتكاملة للمستشفيات

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8اإلدارة الصحية لمدراء المستشفيات

3,050$لندنJun12-Jun-8اإلدارة المالية للخدمات الصحية

2,150$طهرانJun19-Jun-15اإلسعاف األولي واإلنقاذ

3,050$براغJun19-Jun-15األولية اإلسعافات

انJun19-Jun-15اإلسعافات األولية في المنشأة الصناعية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15اإلسعافات األولية ومهارات اإلنقاذ

2,150$دبيJun26-Jun-22البرنامج المتكامل في إدارة خدمات التمريض

2,450$كوااللمبور22-Jun26-Jun(SPSSبرنامج )التحليل اإلحصائي في الحقل الصحي باستخدام الحاسوب 

2,150$القاهرةJun26-Jun-22التدقيق المالي لخدمات التأمين الصحي

2,150$دبيJun26-Jun-22الترجمة الطبية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29التسويق الطبي

3,050$كامبريدجJun3-Jul-29الدور التنموي لإلحصاء السكاني والصحي والحيوي

انJun3-Jul-29السجالت الطبية 2,150$عمَّ

انJun3-Jul-29الصحة اإلنجابية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6الصحة الجسدية والنفسية للمريض

2,150$دبيJul10-Jul-6الصحة العامة والمبيـدات الحشرية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6الصحة النفسية لألسرة ومشكالت التعامل

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6الصيانة التنبؤية والعالجية لألجهزة والمعدات الطبية

3,050$سنغافورةJul17-Jul-13العالقات اإلنسانية في قطاع الخدمات الصحية

3,850$تورنتوJul17-Jul-13الغذاء الصحي األمن

2,150$صاللةJul17-Jul-13الفهرسة والتصنيف الطبي

2,150$صاللةJul17-Jul-13المخالفات في القطاع الطبي وقضايا األخطاء الطبية

2,150$صاللةJul24-Jul-20المداخل اإلبداعية في إدارة المستشفيات والمستوصفات الطبية

2,150$صاللةJul24-Jul-20المستشفى اإللكتروني

انJul24-Jul-20المهارات الحديثة في التوعية والتثقيف الصحي 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءJul24-Jul-20المهام اإلشرافية في المؤسسات الصحية

2,150$نيودلهيJul31-Jul-27النظم الحديثة في إدارة وتطوير الخدمات الصحية

3,050$أوسلوJul31-Jul-27أساسيات الملفات الطبية

انJul31-Jul-27أسس الجودة للقياديين في القطاعات الصحية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul31-Jul-27إجراءات العملية اإلرشادية والعالجية

2,150$القاهرةAug7-Aug-3إدارة األقسام في المرافق الصحية



انAug7-Aug-3إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug7-Aug-3إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات الصحية

إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الرعاية الصحية مقدمة لشهادة األيزو 

9001/2000
3-Aug7-Aug3,050$اسطنبول

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10إدارة الرعاية الصحية األولية

3,050$فيّناAug14-Aug-10إدارة السجالت الطبية

انAug14-Aug-10إدارة الصيدليات ومخازن األدوية 2,150$عمَّ

2,150$دبيAug14-Aug-10إدارة المخلفات ومكافحة العدوى بالمستشفيات

2,150$القاهرةAug21-Aug-17إدارة المستشفيات بين الفاعلية والكفاءة

2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17إدارة المستشفيات مع أمثلة من العالم العربي

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17إدارة المستشفيات والجودة الشاملة

3,050$لندنAug21-Aug-17إدارة المستشفيات والمؤسسات العالجية

إدارة المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية في القطاع الحكومي والبترولي 

والخاص
24-Aug28-Aug3,850$طوكيو

3,050$فرانكفورتAug28-Aug-24إدارة المعرفة في العناية الصحية

انAug28-Aug-24إدارة شؤون المرضى 2,150$عمَّ

2,150$دبيAug28-Aug-24إدارة مراكز الخدمات الصحية الحكومية

2,150$القاهرةAug4-Sep-31إدارة ومحاسبة التأمين الصحي

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-900131 و14000إعادة تبسيط اإلجراءات في المستشفيات من خالل سلسلة األيزو 

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31إقامة الصناعات الصيدلية في الدول النامية

3,050$لندنAug4-Sep-31جودة النوعية الشاملة– تأكيد جودة الخدمات الصحية المقدمة 

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7تحليل وتقويم السياسات الصحية الدوائية

3,050$أمستردامSep11-Sep-7تحليل وتقويم السياسات الصحية والسكانية

2,150$كوااللمبورSep11-Sep-7تسويق الخدمات الصحية

2,150$القاهرةHealth Care Marketing7-Sep11-Sepتسويق الخدمات الصحية 

2,150$دبيSep25-Sep-21تصميم واستخدام قواعد البيانات ونظم المعلومات بالمستشفيات

2,150$الخبرSep25-Sep-21تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية في مجال الصحة

انSep25-Sep-21تطبيقات مفاهيم الجودة الشاملة في المستشفيات والمراكز الصحية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21تطوير نظام السجالت الطبية

3,850$سيدني Sep2-Oct-28تقديم وتحسين تقديم الخدمات الطبية

3,050$موسكوSep2-Oct-28تنظيم وإدارة المستشفى العام

2,150$دبيSep2-Oct-28تنمية مهارات العاملين في الملفات والتقارير الطبية

رةSep2-Oct-28خلق المفاهيم الحديثة لتطبيقات الجودة في المؤسسات الصحية والعالجية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct9-Oct-5فاعلية إدارة المستشفيات

2,150$مسقطOct9-Oct-5مفاهيم وممارسات التأمين الطبي

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5 في تصميم قواعد بيانات طبية للمستشفياتAccessمهارات استخدام برنامج 

3,050$اسطنبولOct9-Oct-5مهارات االتصال لمقدمي الرعاية الصحية

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12مهارات التأثير اإليجابي على المريض

3,050$باريسOct16-Oct-12مهارات التعامل مع الزوار والمرضي

2,150$دبيOct23-Oct-19نظام خدمات التأمين الصحي االجتماعي من المنظور الطبي

2,150$جدةOct23-Oct-19نظام ضمان الجودة في المستشفيات

2,150$أبوظبيOct30-Oct-26نظرة شمولية في التأمين الصحي

2,150$دبيOct30-Oct-26البرنامج المتكامل في إدارة خدمات الطوارئ ومراكز اإلسعاف

3,050$لندنNov6-Nov-2تنمية المهارات اإلشرافية لألطباء

2,150$عّمانNov6-Nov-2الرعاية الصحية لألطفال ودور الحضانات ورياض األطفال

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات اإلدارة العليا في المستشفيات والمؤسسات الصحية

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9القيادة اإلبداعية في إدارة المستشفيات والخدمات الصحية

2,150$دبيNov20-Nov-16مهارات التعامل مع المرضي والزائرين

2,150$دبيNov20-Nov-16نظم محاسبة المستشفيات والمراكز الطبية

2,150$اإلسكندريةNov27-Nov-23الحديثة في الخدمات الطبية والرعاية الصحية  اإلدارة

2,150$دبيNov27-Nov-23النظم الحديثة في إدارة السجالت الطبية



3,050$باريسNov4-Dec-30مهارات مدير المستشفى الناجح

2,150$مسقطNov4-Dec-30إدارة األقسام في المرافق والمؤسسات الصحية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية

3,050$سنغافورةDec11-Dec-7تدريب المدربين في مجاالت الرعاية الصحية

2,150$عّمانDec18-Dec-14تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وضمان استمراريتها

2,150$دبيDec18-Dec-14تطبيقات الحكومة اإللكترونية في مجال الخدمات الصحية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21تطوير أداء العاملين في قطاع الخدمات الصحية

2,150$دبيDec25-Dec-21 الجوانب االجرائية والتشريعية ودور اللجان الطبية: تعويضات إصابات العمل

26

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان

انJan23-Jan-19األساليب الحديثة في تخصيص األراضي الحكومية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات اإلسكانية

2,150$مسقطFeb13-Feb-9مهارات وطرق وأساليب التخطيط العمراني

2,450$شرم الشيخGIS16-Feb20-Febنظرية نظم المعلومات الجغرافية 

2,150$دبيMar6-Mar-2االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان

رةMar13-Mar-9األساليب الحديثة في تخصيص األراضي الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar27-Mar-23دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات اإلسكانية

2,150$الكويتMar3-Apr-30مهارات وطرق وأساليب التخطيط العمراني

2,450$مانيالGIS13-Apr17-Aprنظرية نظم المعلومات الجغرافية 

3,050$اسطنبولApr24-Apr-20استخدام الحاسوب في المساحة

2,450$بكينApr1-May-27االتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني

3,050$مدريدMay8-May-4االحتراف في إدارة خدمات اإلسكان

2,150$دبيMay15-May-11االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان

رةMay22-May-18اإلبداع والتمّيز في إعداد دراسات التطوير المعماري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25التدقيق والمراجعة في تخصيص األراضي الحكومية

2,150$الدوحةJun5-Jun-1المهارات اإلدارية والقانونية في الرقابة على األراضي

2,450$شرم الشيخJun12-Jun-8إدارة خدمات اإلسكان في ظل التغيرات المحلية

2,450$الدار البيضاءJun19-Jun-15تدريب المتطوعين على المسح الميداني

2,450$جاكرتاJun26-Jun-22تنظيم وإدارة خدمات اإلسكان

3,050$كوبنهاجنJun3-Jul-29رسم خرائط الدولة باستخدام الحاسب اآللي

2,150$عّمانGPS6-Jul10-Julقراءة الخرائط واإلحداثيات باستخدام 

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13قراءة الخريطة وتفسير الدبي الجوية

2,150$صاللةJul24-Jul-20مسح األراضي

2,150$الكويتGIS21-Sep25-Sepنظام المعلومات الجغرافي 

انSep2-Oct-28(التطبيق) GISنظم المعلومات الجغرافية  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12نظم المعلومات الجغرافية الخاصة باإلسكان والتخطيط العمراني

نظم المعلومات الجغرافية وعالقتها بالمجاالت الجيولوجية من حيث التحليل 

GIS/GPSوالتقييم 
19-Oct23-Oct2,450$كوااللمبور

3,050$ستوكهولمOct30-Oct-26نظم حفظ المعلومات الجغرافية

2,150$دبيGIS9-Nov13-Novنظرية نظم المعلومات الجغرافية 

2,150$دبيNov27-Nov-23االحتراف والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30األساليب الحديثة في تخصيص األراضي الحكومية

2,150$الكويتDec18-Dec-14دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات اإلسكانية

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات وطرق وأساليب التخطيط العمراني

27

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية

الخدمة اإلسكانية والتخطيط العمراني

الخدمة المدنية



المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس 

التعاون الخليجي
16-Jan20-Janان 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan27-Jan-23إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية

2,150$مسقطFeb10-Feb-6تحسين أنظمة تقييم أداء العاملين في الخدمة المدنية

2,450$شرم الشيخFeb17-Feb-13تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية

3,050$لندنFeb24-Feb-20نظام الخدمة المدنية السعودي

رةFeb3-Mar-27التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية 2,150$المدينة المنوَّ

المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس 

التعاون الخليجي
6-Mar10-Mar2,150$دبي

2,150$الكويتMar17-Mar-13إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية

2,450$مانيالMar24-Mar-20تحسين أنظمة تقييم أداء العاملين في الخدمة المدنية

3,050$اسطنبولMar31-Mar-27تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية

2,450$بكينApr7-Apr-3نظام الخدمة المدنية السعودي

3,050$مدريدApr14-Apr-10األجهزة المركزية للخدمة المدنية في الدول النامية

2,150$دبيApr21-Apr-17المالمح الرئيسة لنظام الخدمة المدنية

رةApr28-Apr-24النظم القانونية لدواوين الخدمة المدنية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay5-May-1أساليب وقواعد تحديد األجور والمرتبات في الخدمة المدنية باألنظمة المختلفة

2,150$الدوحةMay12-May-8إصالح الخدمة المدنية لدعم دور القطاع الخاص

2,450$شرم الشيخMay19-May-15إصالح إدارة الخدمة المدنية بالدول النامية

2,450$الدار البيضاءMay26-May-22إصالح نظم الخدمة المدنية

2,450$جاكرتاMay2-Jun-29تحديث الخدمة المدنية لتلبية احتياجات التنمية

3,050$كوبنهاجنJun9-Jun-5تحديد االحتياجات التدريبية للخدمة المدنية

2,150$عّمانJun16-Jun-12تطبيقات في الخدمة المدنية

2,150$دبيJun23-Jun-19تنظيم وإدارة األجهزة المركزية للخدمة المدنية

2,450$كوااللمبورJun30-Jun-26دور القضاء اإلداري في دعم وتعزيز الخدمة المدنية

2,150$عّمانJul7-Jul-3قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي

2,150$دبيJul14-Jul-10قوانين الخدمة المدنية في الواليات المتحدة األمريكية

2,150$صاللةJul21-Jul-17قوانين الخدمة المدنية في دول الخليج العربي

2,450$كوااللمبورJul28-Jul-24قوانين الخدمة المدنية وتطبيقاتها في الدول المختلفة

3,050$ستوكهولمSep29-Sep-25قوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في الدول الخليجية

2,150$دبيOct6-Oct-2مشاكل السلك الوظيفي في الخدمة المدنية

2,150$دبيOct13-Oct-9معوقات تطوير نظم وأجهزة الخدمة المدنية في األقطار العربية

2,150$دبيOct20-Oct-16مفاهيم ترتيب الوظائف في الخدمة المدنية

2,150$مسقطOct27-Oct-23نظام الخدمة المدنية اإلماراتي

2,150$القاهرةOct3-Nov-30نظام الخدمة المدنية دبيي

2,450$الرباطNov10-Nov-6نظام الخدمة المدنية العماني

2,150$ممبايNov17-Nov-13نظام الخدمة المدنية القطري

3,050$فرانكفورتNov24-Nov-20نظام الخدمة المدنية الكويتي

2,150$دبيNov1-Dec-27نظم تعيين الموظفين في الخدمة المدنية بالدول العربية

2,150$دبيDec8-Dec-4تدريب القادة اإلداريين في مجاالت الخدمة المدنية بالدول النامية

3,050$سنغافورةDec15-Dec-11نظام الخدمة المدنية السعودي

3,050$اسطنبولDec22-Dec-18التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية

المشكالت العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية في تشريعات دول مجلس 

التعاون الخليجي
25-Dec29-Dec2,450$كوااللمبور

2,150$لندنDec29-Dec-25إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية

3,050$دبيDec29-Dec-25التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة المدنية

2,150$عّمانDec29-Dec-25تحسين أنظمة تقييم أداء العاملين في الخدمة المدنية
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2,150$دبيJan16-Jan-12التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل المشروعات العامة

الخصخصة



انJan30-Jan-26تجارب عربية ودولية- آليات خصخصة المشروعات العامة  2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9خصخصة مشاريع النظافة العامة

3,850$سيدني Mar6-Mar-2التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل المشروعات العامة

3,850$مونتلايرMar27-Mar-23تجارب عربية ودولية- آليات خصخصة المشروعات العامة 

2,150$دبيApr10-Apr-6خصخصة مشاريع النظافة العامة

االتجاهات الحديثة في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية واألسس التنظيمية 

لعمليات الخصخصة
20-Apr24-Aprرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay8-May-4االتجاهات الحديثة في خصخصة القطاعات

2,150$الكويتMay29-May-25الخصخصة ودورها في تطوير الخدمات العامة

2,450$مانيالJun12-Jun-8الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة الهيكلة

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة هيكلة المؤسسات

2,450$بكينJul10-Jul-6التجربة والممارسات: الخصخصة

3,050$مدريدJul24-Jul-20المفاهيم الرئيسة لبرنامج الخصخصة

2,150$دبيSep25-Sep-21أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة

رةOct9-Oct-5إدارة المشروعات الحكومية وخصخصة الخدمات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct16-Oct-12إدارة سياسة الخصخصة

2,150$الدوحةOct30-Oct-26تجارب عربية في الخصخصة

2,450$شرم الشيخNov13-Nov-9الخصخصة ومتطلبات تقييم األصول وإعادة هيكلة المؤسسات

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل المشروعات العامة

3,050$لندنDec11-Dec-7تجارب عربية ودولية- آليات خصخصة المشروعات العامة 

3,750$عّمانDec1-Jan-21خصخصة مشاريع النظافة العامة

29

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

5,000$دبيJan3-Feb-5دبلوم التسويق والمبيعات

7,000$الدوحةJan3-Feb-5دبلوم إعداد مضابط الجلسات ومحاضر اللجان 

7,000$الخبرJan3-Feb-5دبلوم االتجاهات الحديثة في اإلدارة والخدمات المالية

7,000$الرياضJan3-Feb-5دبلوم االتجاهات الحديثة في المؤتمرات الصحافية

7,000$الكويتJan3-Feb-5مشاكل القياس واالعتراف والعرض: دبلوم األدوات المالية الرئيسية والمشتقة

7,000$دبيJan3-Feb-5دبلوم األرشفة اإللكترونية

7,000$أبوظبيJan3-Feb-5دبلوم األمن السياحي

7,000$الشارقةJan3-Feb-5دبلوم األمن والسالمة الصناعية

7,000$مسقطJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة األمنية

رةJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة االستراتيجية وتطوير األداء 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة اإللكترونية

5,000$دبيJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة التعليمية

7,000$الدوحةJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة الحديثة للمديرة العربية

7,000$الخبرJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة الشاملة لماليات الحكومة ومرافق االقتصاد العام

7,000$الرياضJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة العامة

7,000$الكويتJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة القانونية

7,000$دبيJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة المالية

7,000$أبوظبيJan3-Feb-5دبلوم اإلدارة المحلية والبلديات

7,000$الشارقةJan3-Feb-5دبلوم اإلرشاد األكاديمي

7,000$مسقطJan3-Feb-5دبلوم اإلشراف اإلداري

رةFeb28-Feb-1دبلوم اإلشراف على المواقع اإللكترونية الحكومية وتطويرها 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةFeb28-Feb-1دبلوم اإلعالم األمني

5,000$دبيFeb28-Feb-1 ، ودعم مهارات إعداد التقارير الدفتريةFast Closingدبلوم اإلقفال السريع 

7,000$الدوحةFeb28-Feb-1دبلوم البرمجة اللغوية العصبية

7,000$الخبرFeb28-Feb-1دبلوم البورصة وأسواق األوراق المالية

7,000$الرياضFeb28-Feb-1دبلوم التثمين العقاري

7,000$الكويتFeb28-Feb-1دبلوم التجارة اإللكترونية

الدبلومات المهنية



7,000$دبيFeb28-Feb-1دبلوم التحكيم التجاري الدولي

7,000$أبوظبيFeb28-Feb-1دبلوم التحليل المالي

7,000$الشارقةFeb28-Feb-1دبلوم التحليل والتخطيط المالي

7,000$مسقطFeb28-Feb-1 دبلوم التحول من األساس النقدي إلى أساس االستحقاق

رةFeb28-Feb-1دبلوم التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمة االجتماعية 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةFeb28-Feb-1دبلوم التخطيط االستراتيجي للمنظمات الحكومية

5,000$دبيFeb28-Feb-1دبلوم التخطيط االستراتيجي لمدراء المؤسسات التعليمية

7,000$الدوحةFeb28-Feb-1 دبلوم التخطيط االستراتيجي للنقل

7,000$الخبرFeb28-Feb-1دبلوم التخطيط االستراتيجي لمنظمات الخدمة االجتماعية

7,000$الرياضFeb28-Feb-1دبلوم التخطيط الوظيفي

7,000$الكويتFeb28-Feb-1دبلوم التسويق اإللكتروني

7,000$دبيFeb28-Feb-1دبلوم التسويق الرياضي

7,000$أبوظبيFeb28-Feb-1دبلوم التسويق السياحي

7,000$الشارقةMar30-Mar-1دبلوم التسويق العقاري

7,000$مسقطMar30-Mar-1دبلوم التسويق المصرفي

رةMar30-Mar-1دبلوم التعامل مع كبار الشخصيات 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةMar30-Mar-1دبلوم التقارير المالية الدولية

5,000$دبيMar30-Mar-1دبلوم التمويل العقاري

7,000$الدوحةMar30-Mar-1دبلوم التمويل واالستثمار

7,000$الخبرMar30-Mar-1دبلوم التميز في األداء الحكومي

7,000$الرياضMar30-Mar-1دبلوم التميز في خدمة المراجعين في العمل الحكومي

7,000$الكويتMar30-Mar-1دبلوم التنظيم وطرق وأساليب العمل

7,000$دبيMar30-Mar-1دبلوم التنمية االجتماعية

7,000$أبوظبيMar30-Mar-1دبلوم التنمية اإلدارية

7,000$الشارقةMar30-Mar-1دبلوم التنمية اإلعالمية

7,000$مسقطMar30-Mar-1دبلوم التنمية السياسية

رةMar30-Mar-1دبلوم الجدارة الوظيفية 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةMar30-Mar-1دبلوم الجوانب المالية والفنية إلدارة المشاريع

5,000$دبيMar30-Mar-1دبلوم الجودة في التدريب

7,000$الدوحةMar30-Mar-1دبلوم الجودة في الرعاية الصحية

7,000$الخبرMar30-Mar-1دبلوم الحكومة اإللكترونية

7,000$الرياضMar30-Mar-1دبلوم الدراسات اإلكتوارية

7,000$الكويتMar30-Mar-1دبلوم الرعاية الصحية األولية

7,000$دبيMay30-May-1دبلوم الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ واإلسعاف

7,000$أبوظبيMay30-May-1دبلوم الرقابة المالية

7,000$الشارقةMay30-May-1دبلوم السجالت الطبية

7,000$مسقطMay30-May-1دبلوم السكرتارية وإدارة األعمال المكتبية

رةMay30-May-1دبلوم السكرتارية ومديري المكاتب العصريين 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةMay30-May-1دبلوم السياسة الدولية

5,000$دبيMay30-May-1دبلوم الشؤون القانونية

7,000$الدوحةMay30-May-1دبلوم الشؤون المالية واإلدارية

7,000$الخبرMay30-May-1دبلوم العالقات الخارجية والتعاون الدولي

7,000$الرياضMay30-May-1دبلوم العالقات العامة اإللكترونية

7,000$الكويتMay30-May-1دبلوم العالقات العامة واإلعالم والمراسم والبروتوكول

7,000$دبيMay30-May-1دبلوم العالقات العامة والدولية لشؤون المجالس البرلمانية

7,000$أبوظبيMay30-May-1دبلوم العمل البلدي

7,000$الشارقةMay30-May-1دبلوم العمليات القيادية لمدراء المدارس

7,000$مسقطMay30-May-1دبلوم القانون اإلداري

رةMay30-May-1دبلوم القانون البحري 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةMay30-May-1دبلوم القانون الدولي

5,000$دبيMay30-May-1دبلوم القيادة اإلدارية والمداخل الحديثة في التطوير اإلداري

7,000$الدوحةMay30-May-1دبلوم المحاسبة اإلدارية والتكاليف



7,000$الخبرMay30-May-1دبلوم المحاسبة الحكومية

7,000$الرياضJun30-Jun-1دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة

7,000$الكويتJun30-Jun-1دبلوم المحاسبة عن شركات التأمين

7,000$دبيJun30-Jun-1دبلوم المحاسبة لغير المحاسبين

7,000$أبوظبيJun30-Jun-1دبلوم المحاسبة وتدقيق الحسابات

7,000$الشارقةJun30-Jun-1دبلوم المخازن والمشتريات

7,000$مسقطJun30-Jun-1دبلوم المراجعة عبر الحاسوب

رةJun30-Jun-1دبلوم المراسم والبروتوكول والتعامل مع كبار الشخصيات 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةJun30-Jun-1دبلوم المراسم والبروتوكول ومهارات تنظيم االجتماعات

5,000$دبيJun30-Jun-1دبلوم المرافعات أمام المحاكم وآليات وخطط الدفاع في القضايا

7,000$الدوحةJun30-Jun-1دبلوم المصطلحات القانونية والعقود الدولية

7,000$الخبرJun30-Jun-1دبلوم المهارات اإلدارية المتكاملة لرجال القضاء

7,000$الرياضJun30-Jun-1دبلوم المهارات اإلدارية المتكاملة لضباط األمن العام والجيش

7,000$الكويتJun30-Jun-1دبلوم المهارات اإلدارية المتكاملة لألمناء العامين ونوابهم

7,000$دبيJun30-Jun-1دبلوم المهارات اإلدارية المتكاملة للمهندسين

7,000$أبوظبيJun30-Jun-1دبلوم المهارات الفنية لإلذاعيين

7,000$الشارقةJun30-Jun-1دبلوم المهارات القيادية للمدير العصري

7,000$مسقطJun30-Jun-1دبلوم المهارات المتكاملة للسكرتارية التنفيذية الحديثة

رةJun30-Jun-1دبلوم المهارات المتكاملة للصحافة واإلعالم 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةJun30-Jun-1دبلوم المهارات واألساليب العصرية للتسويق

5,000$دبيJun30-Jun-1دبلوم النظام اإلعالمي العالمي الجديد

7,000$الدوحةJul30-Jul-1دبلوم النظم المالية واإلدارية للمستشفيات

7,000$الخبرJul30-Jul-1دبلوم النظم المتكاملة للمحاسبة في القطاع النفطي

7,000$الرياضJul30-Jul-1دبلوم أساسيات النقل وجمع البيانات وتصنيفها

7,000$الكويتJul30-Jul-1دبلوم أصول التقاضي وإجراءات التحكيم التجاري الدولي

7,000$دبيJul30-Jul-1دبلوم أمن وسالمة المنشآت

7,000$أبوظبيJul30-Jul-1دبلوم أنماط واقتصاديات النقل

7,000$الشارقةJul30-Jul-1دبلوم إدارة االستثمار

7,000$مسقطJul30-Jul-1دبلوم إدارة األزمات

رةJul30-Jul-1دبلوم إدارة األعمال 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةJul30-Jul-1دبلوم إدارة األعمال المصرفية

5,000$دبيJul30-Jul-1دبلوم إدارة اإلحصاء

7,000$الدوحةJul30-Jul-1دبلوم إدارة اإلنتاج والعمليات

7,000$الخبرJul30-Jul-1دبلوم إدارة البيئة المعاصرة

7,000$الرياضJul30-Jul-1دبلوم إدارة التأمين

7,000$الكويتJul30-Jul-1دبلوم إدارة التدريب

7,000$دبيJul30-Jul-1دبلوم إدارة الترويج السياحي

7,000$أبوظبيJul30-Jul-1دبلوم إدارة التسويق والمبيعات

7,000$الشارقةJul30-Jul-1دبلوم إدارة التمريض

7,000$مسقطJul30-Jul-1دبلوم إدارة الجودة الشاملة

رةJul30-Jul-1دبلوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةJul30-Jul-1دبلوم إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية

5,000$دبيJul30-Jul-1دبلوم إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي

7,000$الدوحةJul30-Jul-1دبلوم إدارة الجودة الشاملة في المجال الرياضي

7,000$الخبرJul30-Jul-1دبلوم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الرعاية االجتماعية

7,000$الرياضJul30-Jul-1دبلوم إدارة الخدمات الصحية

7,000$الكويتJul30-Jul-1دبلوم إدارة السياحة والفنادق

7,000$دبيJul30-Jul-1دبلوم إدارة الصيانة وتشغيل المرافق

7,000$أبوظبيJul30-Jul-1دبلوم إدارة العقارات

7,000$الشارقةJul30-Jul-1دبلوم إدارة الفنادق والمطاعم

7,000$مسقطJul30-Jul-1دبلوم إدارة المحافظ وصناديق االستثمار

رةJul30-Jul-1دبلوم إدارة المخازن والمستودعات 7,000$المدينة المنوَّ



7,000$مكة المكرمةJul30-Jul-1دبلوم إدارة المراسم

5,000$دبيJul30-Jul-1دبلوم إدارة المرور

7,000$الدوحةJul30-Jul-1دبلوم إدارة المستشفيات

7,000$الخبرJul30-Jul-1دبلوم إدارة المشتريات والمخازن

7,000$الرياضJul30-Jul-1دبلوم إدارة المشروعات

7,000$الكويتJul30-Jul-1دبلوم إدارة المفاوضات الدولية

7,000$دبيOct30-Oct-1دبلوم إدارة المكتبات ومراكز مصادر المعلومات

7,000$أبوظبيOct30-Oct-1دبلوم إدارة المواد واإلمداد

7,000$الشارقةOct30-Oct-1دبلوم إدارة الموارد البشرية

7,000$مسقطOct30-Oct-1دبلوم إدارة الموارد البشرية االستراتيجية

رةOct30-Oct-1دبلوم إدارة الموارد البشرية في المطاعم والفنادق 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةOct30-Oct-1دبلوم إدارة الموارد البشرية في شركات الطيران

5,000$دبيOct30-Oct-1دبلوم إدارة الموارد البشرية في منظمات الخدمة االجتماعية

7,000$الدوحةOct30-Oct-1دبلوم إدارة النوادي

7,000$الخبرOct30-Oct-1دبلوم إدارة الوعظ واإلرشاد الديني

7,000$الرياضOct30-Oct-1 دبلوم إدارة الوقت وضغوط العمل

7,000$الكويتOct30-Oct-1دبلوم إدارة شؤون الموظفين

7,000$دبيB.O.T1-Oct30-Octدبلوم إدارة مشاريع ال 

7,000$أبوظبيOct30-Oct-1دبلوم إدارة مكاتب القادة والوزراء والوكالء

7,000$الشارقةOct30-Oct-1دبلوم إدارة نظم الجودة والبيئة

7,000$مسقطOct30-Oct-1دبلوم إدارة وتنظيم السجالت

رةOct30-Oct-1في مجال محاسبة النفط والمعادن ( IFRS )دبلوم إرشادات  7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةOct30-Oct-1دبلوم استراتيجيات إدارة العقود

5,000$دبيOct30-Oct-1دبلوم استراتيجيات تمويل العجز وتكتيكات توظيف فائض الموازنة العامة

7,000$الدوحةOct30-Oct-1دبلوم إعداد التقارير اإلدارية والفنية

7,000$الخبرOct30-Oct-1دبلوم إعداد التقارير المالية

7,000$الرياضOct30-Oct-1دبلوم إعداد القادة

7,000$الكويتOct30-Oct-1دبلوم إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي

7,000$دبيNov4-Dec-5دبلوم إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية

7,000$أبوظبيNov4-Dec-5دبلوم برامج المهارات اإلدارية والفنية لمسئولي الصيانة

7,000$الشارقة5-Nov4-Dec( BOT )دبلوم بناء موازنة المشاريع، واالستثمار بنظام 

7,000$مسقطNov4-Dec-5دبلوم تأمين الشبكات

رةNov4-Dec-5دبلوم تأمين وحراسة المنشآت والمؤتمرات والشخصيات الهامة 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةNov4-Dec-5دبلوم تجارب اإلعالم المرئي والمسموع في أوروبا

5,000$دبي5-Nov4-Dec( IFRS )وتحت مظلة  (IAS)دبلوم تحديث التطبيقات المحاسبية وفق متطلبات 

7,000$الدوحةNov4-Dec-5دبلوم تخطيط المناهج التعليمية

7,000$الخبرNov4-Dec-5دبلوم تخطيط وتقييم برامج خفض التكاليف وتعظيم العائد

7,000$الرياضNov4-Dec-5دبلوم تدعيم األداء المهني للمدقق الداخلي

7,000$الكويتNov4-Dec-5دبلوم ترشيد اإلنفاق وضبط األداء في كيانات االقتصاد العام

7,000$دبيNov4-Dec-5دبلوم تسويق الخدمات الحكومية اإللكترونية

7,000$أبوظبيNov4-Dec-5دبلوم تصميم وتطوير النظم المحاسبية

7,000$الشارقةNov4-Dec-5دبلوم تصميم وتطوير أنظمة التكاليف

7,000$مسقطNov4-Dec-5دبلوم تطوير العمل البرلماني العربي

رةNov4-Dec-5دبلوم تطوير كفاءة مجالس اإلدارة في العالم العربي 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةNov4-Dec-5دبلوم تطويع معايير المهنة لخدمة االستراتيجية المالية للمنشأة

5,000$دبيNov4-Dec-5دبلوم تقارير األداء والمسئولية وفق المعايير الدولية

7,000$الدوحةNov4-Dec-5 دبلوم تكوين وإدارة فرق العمل

7,000$الخبرNov4-Dec-5دبلوم تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض

7,000$الرياضDec30-Dec-1دبلوم تنمية وتطوير المهارات اإلدارية

7,000$الكويتDec30-Dec-1دبلوم تنمية وتطوير المهارات المحاسبية

7,000$دبيDec30-Dec-1دبلوم خدمة العمالء والمراجعين



7,000$أبوظبيDec30-Dec-1دبلوم خدمة المجتمع

7,000$الشارقةDec30-Dec-1دبلوم خصخصة المشاريع

7,000$مسقطDec30-Dec-1دبلوم دراسة الجدوى وتقييم المشروعات

رةDec30-Dec-1دبلوم فنون التفاوض 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةDec30-Dec-1دبلوم محاسبة البنوك

5,000$دبيDec30-Dec-1دبلوم محاسبة التكاليف

7,000$الدوحةIFRS1-Dec30-Decدبلوم محاسبة القيمة العادلة وفق متطلبات 

7,000$الخبرDec30-Dec-1دبلوم مستجدات المحاسبة والضبط المالي وفق معايير التقارير الدولية

7,000$الرياضDec30-Dec-1دبلوم معايير المراجعة الداخلية الدولية

7,000$الكويتDec30-Dec-1دبلوم مهارات التحليل االقتصادي الكلي

7,000$دبيDec30-Dec-1دبلوم مهارات التخطيط االستراتيجي والتنفيذي

7,000$أبوظبيDec30-Dec-1دبلوم مهارات العرض واإللقاء والتمثيل الرسمي

7,000$الشارقةDec30-Dec-1دبلوم مهارات جلب األموال وفنون استثمارها

7,000$مسقطDec30-Dec-1دبلوم نظم الشبكات والمراسالت اإللكترونية

رةDec30-Dec-1دبلوم نظم المعلومات اإلدارية 7,000$المدينة المنوَّ

7,000$مكة المكرمةDec30-Dec-1دبلوم نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية

5,000$دبيDec30-Dec-1دبلوم إدارة الوجهات السياحية
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan16-Jan-12تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد

2,150$مسقطFeb13-Feb-9تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد

2,450$شرم الشيخMar13-Mar-9المفاهيم األساسية للدعوة وكسب التأييد

3,050$لندنApr10-Apr-6الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي

3,850$سيدني May8-May-4الدعوة وكسب التأييد

3,850$مونتلايرJun5-Jun-1ميادينه وآثاره: العمل التطوعي

2,150$عّمانJun3-Jul-29أساليب الحديثة في الدعوة واإلرشاد

رةSep25-Sep-21إعداد الدعاة في مجاالت الثقافة األسرية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct23-Oct-19إعداد خطة تنفيذ لحملة الدعوة

2,150$الكويتNov20-Nov-16مهارات إدارة برامج الدعوة

2,150$عّمانDec18-Dec-14الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي

2,150$دبيDec25-Dec-21تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات المعاصرة في تنظيم الرياضات البحرية

انJan9-Jan-5البطوالت والدورات الرياضية وتنظيمها 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12العالقات العامة في المجال الرياضي

2,150$مسقطJan16-Jan-12المهارات المتكاملة في تنظيم البطوالت الدولية

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19تنمية الموارد البشرية في المجال الرياضي

2,150$الكويتJan23-Jan-19االتجاهات المعاصرة في تنظيم الرياضات البحرية

2,450$مانيالJan30-Jan-26البطوالت والدورات الرياضية وتنظيمها

3,050$اسطنبولJan30-Jan-26العالقات العامة في المجال الرياضي

2,450$بكينFeb6-Feb-2المهارات المتكاملة في تنظيم البطوالت الدولية

3,050$مدريدFeb6-Feb-2تنمية الموارد البشرية في المجال الرياضي

2,150$دبيFeb13-Feb-9استكشاف الموهوبين رياضيا

رةFeb13-Feb-9االتجاهات الحديثة في الرياضة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb20-Feb-16االتجاهات الحديثة في أساليب التربية الرياضية

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16االتجاهات الحديثة في إدارة الرياضة

2,450$شرم الشيخFeb27-Feb-23االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي

الدعوة واإلرشاد

الرياضة البدنية



2,450$الدار البيضاءFeb27-Feb-23األسس الحركية والوظيفية للتدريب الرياضي

2,450$جاكرتاMar6-Mar-2األسس العلمية والعملية للتمرينات الفنية

3,050$كوبنهاجنMar6-Mar-2األسس النفسية النتقاء الرياضيين

2,150$دبيMar13-Mar-9اإلحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية والرياضة

2,150$الرياضMar13-Mar-9اإلحصاء الوصفي في علوم التربية البدنية

2,150$أبوظبيMar20-Mar-16اإلعداد الذهني وتطوير التفكير التخطيطي لالعبي كرة القدم

2,150$الكويتMar20-Mar-16اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم

انMar27-Mar-23اإلعداد النفسي للرياضيين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30التأهيل الفني للعمل باألندية الصحية

3,050$ستوكهولمMar3-Apr-30التخطيط االستراتيجي في العمل الرياضي

2,150$دبيApr10-Apr-6التدريب العقلي في المجال الرياضي

2,150$دبيApr10-Apr-6التربية الرياضية والترويح للمعاقين

2,150$دبيApr17-Apr-13التسويق الرياضي

2,150$مسقطApr17-Apr-13التقنيات الحديثة لكيفية إعداد البرامج التلفزيونية الرياضية الرئيسة

2,150$القاهرةApr24-Apr-20التقويم في التربية الرياضية

2,450$الرباطApr24-Apr-20التنس األرضي

2,150$ممبايApr1-May-27التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية

3,050$فرانكفورتApr1-May-27العصبي في المواقف المتأزمة التوافق العضلي

2,150$دبيMay8-May-4الثقافة الصحية للرياضيين

2,150$الدمامMay8-May-4الجديد في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم

2,150$الشارقةMay15-May-11الجديد في العالج الطبيعي وإصابات المالعب

2,150$الكويتMay15-May-11العروض الرياضية من منظور تطبيقي

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18العروض الرياضية والمهرجانات

3,050$اسطنبولMay22-May-18القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي

2,450$مانيالMay29-May-25القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة

3,050$برشلونةMay29-May-25المسؤولية الجنائية عن استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية

اإلطار المفاهيمي اختبارات المعرفة الرياضية أسس بنائها : المعرفة الرياضية

ونماذج كاملة منها
1-Jun5-Junان 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1الميكانيكا الحيوية في خدمة كل من الالعب والمدرب والمدرس

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8األسس النظرية والتطبيقية: الميكانيكا الحيوية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التقويم والقياس التحليلي في األداء البدني: الميكانيكا الحيوية

انJun19-Jun-15أحدث األساليب لبناء الفريق الرياضي في القرن الحادي والعشرين 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاJun19-Jun-15أسس بناء برامج التربية الرياضية

3,850$طوكيوJun26-Jun-22أسس ونظريات التدريب الرياضي

المدخل والتاريخ والفلسفة والمهنة واإلعداد : أصول التربية البدنية والرياضية

المهني والنظام األكاديمي
22-Jun26-Jun3,050$اكسفورد

انJun3-Jul-29إدارة األندية الصحية والرياضية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29إدارة البرامج والمنشأة الرياضية

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6إدارة الجودة الشاملة في المجال الرياضي

استراتيجية التخطيط لتأمين المناسبات والمباريات الرياضية ومكافحة شغب 

المالعب
6-Jul10-Jul2,450$كوااللمبور

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إعداد مدربين لتنفيذ برامج رياضية لكبار السن

3,050$لندنJul17-Jul-13تأهيل المتخصصين في برامج الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة

2,150$طهرانJul24-Jul-20تطبيقات في المجال الرياضي: تدريب المهارات النفسية

3,050$براغJul24-Jul-20تطبيقات الطب البديل للرياضيين وغير الرياضيين

2,150$دبيSep25-Sep-21تنظيم وإدارة البطوالت الرياضية العالمية

2,150$المدينة المنورةSep25-Sep-21دوافع التفوق في النشاط الرياضي

2,150$دبيSep2-Oct-28سجل التخطيط العلمي للتدريب الرياضي

2,150$مسقطSep2-Oct-28سيكولوجية التربية البدنية والرياضة

2,150$القاهرةOct9-Oct-5سيكولوجية الفريق الرياضي

2,150$دبيOct9-Oct-5سيكولوجية المدرب الرياضي



2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12طرق بناء وتقنين االختبارات والمقاييس في التربية البدنية

3,050$كامبريدجOct16-Oct-12علم النفس الرياضي

2,150$دبيOct23-Oct-19علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية

2,150$الخبرOct23-Oct-19المفاهيم والتطبيقات: علم نفس الرياضة

2,150$دبيOct30-Oct-26فسيولوجيا التدريب الرياضي

2,150$الدوحةOct30-Oct-26مناهج التربية البدنية المعاصرة

2,150$اإلسكندريةNov6-Nov-2منهجية البحث العلمي في علوم التربية البدنية والرياضية

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مهارات المحرر الرياضي التلفزيوني

3,050$سنغافورةNov13-Nov-9مهارات حكام المالعب في مواجهة الضغوط النفسية

3,850$تورنتوNov13-Nov-9نموذج الكفاءة البدنية

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16االتجاهات المعاصرة في تنظيم الرياضات البحرية

2,150$اإلسكندريةNov27-Nov-23البطوالت والدورات الرياضية وتنظيمها

2,150$دبيNov4-Dec-30العالقات العامة في المجال الرياضي

2,450$الدار البيضاءDec11-Dec-7المهارات المتكاملة في تنظيم البطوالت الدولية

2,150$الخبرDec18-Dec-14تنمية الموارد البشرية في المجال الرياضي

2,150$دبيDec25-Dec-21االتجاهات المعاصرة في تنظيم الرياضات البحرية
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5المحاسبة والتكاليف في المشروعات الزراعية

انJan23-Jan-19إدارة برامج اإلرشاد واإلعالم الزراعي واالجتماع الريفي 2,150$عمَّ

رةFeb6-Feb-2التوعية المائية واإلرشاد المائي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb20-Feb-16المحاسبة والتكاليف في المشروعات الزراعية

2,150$الكويتMar6-Mar-2إدارة برامج اإلرشاد واإلعالم الزراعي واالجتماع الريفي

2,450$مانيالMar20-Mar-16إدارة عمليات معالجة المياه الملوثة

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23استخدام التجارب المعملية في كتابة تقارير التربة

2,450$بكينMar3-Apr-30اقتصاديات ودراسات الجدوى للمشروعات الزراعية والتسويق

3,050$مدريدApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في إدارة حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية

2,150$دبيApr17-Apr-13المدخل االبتكاري- االتجاهات الحديثة في تصميم وتزيين الحدائق 

رةApr24-Apr-20االتجاهات الحديثة في معالجة المياه 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr1-May-27االستخدام األمثل للميكنة الزراعية

2,150$الدوحةMay8-May-4األساليب الحديثة في مكافحة اآلفات الزراعية

2,450$شرم الشيخMay15-May-11األساليب الحديثة لتخطيط برامج اإلرشاد الزراعي

2,450$الدار البيضاءMay22-May-18األساليب الحديثــة لتخطيط برامج اإلرشاد الزراعي الصحراوية

2,450$جاكرتاMay29-May-25االستراتيجية المستقبلية لمكافحة اآلفات

3,050$كوبنهاجنJun5-Jun-1التحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه والمياه العادمة

2,150$عّمانJun12-Jun-8التخطيط والرقابة المالية في المنشأة الزراعية

2,150$دبيJun19-Jun-15(مياه الشرب والمياه العادية)أسس مراقبة نوعية المياه 

2,150$القاهرةJun26-Jun-22إنشاء وإدارة المشروعات الزراعية الصغيرة

2,450$كوااللمبورCAPPA29-Jun3-Julتخطيط السياسات الزراعية باستخدام برنامج كابا 

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تخطيط وجدولة أعمال الصيانة والتشغيل بمحطات المياه والصرف الصحي

2,150$صاللةJul17-Jul-13تقنيات استصالح واستزراع األراضي الصحراوية

2,150$صاللةJul24-Jul-20تكنولوجيا المعامل وضبط جودة مياه الشرب

2,150$دبيSep25-Sep-21تنمية موارد األراضي وتحسين إدارتها

3,050$ستوكهولمSep2-Oct-28خصائص ونوعية وطرق توزيع مياه الشرب

2,150$دبيOct9-Oct-5دراسة الجدوى إلنشاء شركة زراعية تختص بإنتاج األلبان

2,150$دبيOct16-Oct-12(التوزيع- النقل - المواصفات )زجاجات مياه الشرب المعدنية 

2,150$مسقطOct23-Oct-19طرق تنقية مياه الشرب من المصادر المختلفة

2,150$القاهرةOct30-Oct-26طرق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي

2,450$الرباطNov6-Nov-2طرق مكافحة آفات المحاصيل والخضر والفاكهة

2,150$ممبايNov13-Nov-9مشاركة المرأة في المشروعات الزراعية في المناطق الجديدة والمستصلحة

الزراعة ومصادر المياه



3,050$فرانكفورتNov20-Nov-16نظام المحافظة على مصادر المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2,150$دبيNov27-Nov-23نظم الجودة الشاملة في تداول وتصدير الحاصالت والمنتجات الزراعية

2,450$القاهرةNov4-Dec-30إدارة برامج اإلرشاد واإلعالم الزراعي واالجتماع الريفي

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7المحاسبة والتكاليف في المشروعات الزراعية

2,150$عّمانDec18-Dec-14المدخل االبتكاري- االتجاهات الحديثة في تصميم وتزيين الحدائق 

2,150$دبيDec25-Dec-21إدارة برامج اإلرشاد واإلعالم الزراعي واالجتماع الريفي
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني

انJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات السكرتارية اإلبداعية

الة 2,150$مسقطJan9-Jan-5االستراتيجيات المتقدمة واإلبداع والتمّيز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب القادة والوزراء والمدراء

3,050$لندنJan9-Jan-5األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات بالمنظمة

نظم تأمين وحفظ نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات : األرشيف اإللكتروني

والوثائق اإللكترونية
5-Jan9-Jan 3,850$سيدني

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5األرشيف واإلدارة اإللكترونية وإدارة الوثائق المتكاملة

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني

انJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات السكرتارية اإلبداعية

الة 2,150$مسقطJan9-Jan-5االستراتيجيات المتقدمة واإلبداع والتمّيز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب القادة والوزراء والمدراء

3,050$لندنJan13-Jan-9األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات بالمنظمة

نظم تأمين وحفظ نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات : األرشيف اإللكتروني

والوثائق اإللكترونية
9-Jan13-Jan 3,850$سيدني

3,850$مونتلايرJan13-Jan-9األرشيف واإلدارة اإللكترونية وإدارة الوثائق المتكاملة

الة 2,150$دبيJan13-Jan-9األساليب المتقدمة في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

رةJan13-Jan-9اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan13-Jan-9اإلتيكيت والبروتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$الكويتJan13-Jan-9اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

والنواب    البرنامج المتقدم والمتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء

والمدراء
9-Jan13-Jan2,450$مانيال

3,050$اسطنبولJan13-Jan-9التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في السكرتارية العليا

2,450$بكينJan13-Jan-9التطور المستمر والمقدم للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد الشخصية

التمّيز االبتكاري لموظفي االستقبال ومدراء المكاتب األمامية من منظور الجودة 

الشاملة
9-Jan13-Jan3,050$مدريد

الة 2,150$دبيJan13-Jan-9األساليب المتقدمة في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

رةJan13-Jan-9اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan20-Jan-16اإلتيكيت والبروتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$الكويتJan20-Jan-16اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

والنواب    البرنامج المتقدم والمتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء

والمدراء
16-Jan20-Jan2,450$مانيال

3,050$اسطنبولJan20-Jan-16التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في السكرتارية العليا

2,450$بكينJan20-Jan-16التطور المستمر والمقدم للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد الشخصية

السكرتارية وإدارة المكاتب



التمّيز االبتكاري لموظفي االستقبال ومدراء المكاتب األمامية من منظور الجودة 

الشاملة
16-Jan20-Jan3,050$مدريد

الة للسكرتارية  التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

المتقدمة
16-Jan20-Jan2,150$دبي

رةE-Secretary16-Jan20-Janالسكرتارية اإللكترونية  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan20-Jan-16السكرتارية العالمية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

2,150$الدوحةJan20-Jan-16القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا والتنفيذية

2,450$شرم الشيخJan20-Jan-16المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا

2,450$الدار البيضاءJan20-Jan-16المنهج االبتكاري والتفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية

2,450$جاكرتاJan20-Jan-16المهارات اإلدارية والسلوكية لإلداريين وموظفي السكرتارية للقيادات

3,050$كوبنهاجنJan27-Jan-23المهارات السلوكية واإلدارية للمدراء مكاتب اإلدارة العليا

الة للسكرتارية  التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

المتقدمة
23-Jan27-Jan2,150$دبي

رةE-Secretary23-Jan27-Janالسكرتارية اإللكترونية  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan27-Jan-23السكرتارية العالمية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

2,150$الدوحةJan27-Jan-23القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا والتنفيذية

2,450$شرم الشيخJan27-Jan-23المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا

2,450$الدار البيضاءJan27-Jan-23المنهج االبتكاري والتفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية

2,450$جاكرتاJan27-Jan-23المهارات اإلدارية والسلوكية لإلداريين وموظفي السكرتارية للقيادات

3,050$كوبنهاجنJan27-Jan-23المهارات السلوكية واإلدارية للمدراء مكاتب اإلدارة العليا

2,150$دبيJan27-Jan-23المهارات المكتبية للمساعدين اإلداريين

ال واالبتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد  إدارة االتصال الفعَّ

اإلداري
23-Jan27-Jan2,150$الرياض

2,150$أبوظبيJan27-Jan-23مستوى متقدم- نحو إدارة بدون ورق - إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات 

2,150$الكويتJan27-Jan-23إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين

انJan3-Feb-30تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan3-Feb-30 في إدارة مكاتب اإلدارة العلياNLPتطبيقات 

2,450$كوااللمبورJan3-Feb-30تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين المعلومات إلكترونيا

3,050$ستوكهولمJan3-Feb-30تنفيذ أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب اإللكترونية

2,150$دبيJan3-Feb-30المهارات المكتبية للمساعدين اإلداريين

ال واالبتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد  إدارة االتصال الفعَّ

اإلداري
30-Jan3-Feb2,150$الرياض

2,150$أبوظبيJan3-Feb-30مستوى متقدم- نحو إدارة بدون ورق - إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات 

2,150$الكويتJan3-Feb-30إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين

انJan3-Feb-30تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan3-Feb-30 في إدارة مكاتب اإلدارة العلياNLPتطبيقات 

2,450$كوااللمبورJan3-Feb-30تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين المعلومات إلكترونيا

3,050$ستوكهولمJan3-Feb-30تنفيذ أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب اإللكترونية

2,150$دبيJan3-Feb-30تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا

ال نحو مفهوم السكرتارية في الدول المتقدمة 2,150$دبيFeb10-Feb-6طرق التحول الفعَّ

الة لإلداريين والمساعدين التنفيذيين وموظفي السكرتارية  مهارات الكتابة الفعَّ

للقيادات
6-Feb10-Feb2,150$دبي

2,150$مسقطFeb10-Feb-6مهارات إنهاء المناقشات والزيارات غير الضرورية وإنهاء المكالمات الهاتفية

3,050$فرانكفورتFeb10-Feb-6استراتيجيات األرشفة وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني

2,150$دبيFeb10-Feb-6تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا

ال نحو مفهوم السكرتارية في الدول المتقدمة 2,150$دبيFeb10-Feb-6طرق التحول الفعَّ

الة لإلداريين والمساعدين التنفيذيين وموظفي السكرتارية  مهارات الكتابة الفعَّ

للقيادات
6-Feb10-Feb2,150$دبي

2,150$مسقطFeb10-Feb-6مهارات إنهاء المناقشات والزيارات غير الضرورية وإنهاء المكالمات الهاتفية

اليات مكاتب السكرتارية التنفيذية 3,050$فرانكفورتFeb10-Feb-6إدارة فعَّ

2,150$دبيFeb10-Feb-6االبتكار واإلبداع في أعمال السكرتارية واإلدارة اإللكترونية في أعمال المكاتب



2,150$الدمامFeb10-Feb-6األداء المتميز في السكرتارية اإللكترونية الحديثة

2,150$الشارقةFeb10-Feb-6اإلدارة اإللكترونية في أعمال السكرتارية التنفيذية

2,150$الكويتFeb10-Feb-6اإلدارة المتميزة في السكرتارية ومدراء المكاتب اإلدارية

2,150$اإلسكندريةFeb17-Feb-13اإلدارة المكتبية العليا والسكرتارية التخصصية

3,050$اسطنبولFeb17-Feb-13التفكير اإلبداعي واالبتكار في أعمال السكرتارية

2,450$مانيالFeb17-Feb-13التقنيات الحديثة ألوعية المعلومات ونظم الميكروفيلم والمسح الضوئي

3,050$برشلونةFeb17-Feb-13التقنية الحديقة في ميكنة المحفوظات والوثائق

2,150$دبيFeb17-Feb-13إدارة مكاتب الشخصيات والقيادة العليا

2,150$الدمامFeb17-Feb-13إدارة نظم أعمال المكاتب إلكترونيا ً
ً 2,150$الشارقةFeb17-Feb-13إدارة وأرشفة الوثائق إلكترونيا

2,150$الكويتFeb17-Feb-13إدارة وتنظيم المعلومات والوثائق

2,150$اإلسكندريةFeb17-Feb-13إدارة وفهرسة وتنظيم الملفات والوثائق

3,050$اسطنبولFeb17-Feb-13إطالق القدرات الجوهرية لمدراء المكاتب العليا وصقل أساسيات التنظيم اإلداري

2,450$مانيالFeb17-Feb-13إعادة هندسة إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية الحديثة

3,050$برشلونةFeb17-Feb-13إعداد الكوادر اإلدارية في إدارة مكاتب اإلدارة العليا

2,150$دبيFeb17-Feb-13التميز االبتكاري لموظفي االستقبال والمكاتب األمامية

2,150$الرياضFeb24-Feb-20التوثيق واألرشيف اإللكتروني

2,150$أبوظبيFeb24-Feb-20السكرتارية اإللكترونية وأعمال األرشيف والتوثيق اإللكتروني

2,150$الدوحةFeb24-Feb-20السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في ظل اإلدارة اإللكترونية

انFeb24-Feb-20الحاسب اآللي في أعمال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة 2,150$عمَّ

المدخل اإلبداعي والتنظيم واإللكتروني إلدارة المكاتب العليا ومتابعة أعمال 

السكرتارية
20-Feb24-Feb2,450$جاكرتا

المهام اإلدارية الحديثة ألعمال السكرتارية وتنظيمها من خالل األرشفة اإللكترونية 

الذكية
20-Feb24-Feb3,850$طوكيو

3,050$اكسفوردFeb24-Feb-20المهام اإلدارية في أعمال المكتبات واألرشفة اإللكترونية

2,150$دبيFeb24-Feb-20إعداد الكوادر اإلدارية لدعم المكاتب الفنية للقيادات العليا

2,150$الرياضFeb24-Feb-20إعداد المراسالت وتنظيم المحفوظات والوثائق

2,150$أبوظبيFeb24-Feb-20إعداد محاضر االجتماعات

2,150$الدوحةFeb24-Feb-20إعداد وتأهيل مديري مكاتب القادة والوزراء والمدراء

انFeb24-Feb-20إعداد وتصميم األرشفة والمكتبات اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb24-Feb-20إعداد وتنمية مهارات مديري المكاتب

3,850$طوكيوFeb3-Mar-27تأهيل ورفع كفاءة مدراء المكاتب

3,050$اكسفوردFeb3-Mar-27إدارة الوقت وضغوط العمل/ تخطيط وتنظيم عمل السكرتير

2,150$دبيFeb3-Mar-27المهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب

انFeb3-Mar-27(المدخل اإلبداعي)المهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب  2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb3-Mar-27إدارة أعمال علوم السكرتارية العليا

2,150$الكويتFeb3-Mar-27تحديث وتطوير نظم الحفظ واألرشفة والتأمين للوثائق والمعلومات

2,450$كوااللمبورFeb3-Mar-27تطوير إدارة المحفوظات والمعلومات في ظل التشغيل اإللكتروني

3,050$لندنFeb3-Mar-27تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا

علوم السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة الملحقة بالقيادات وكبار 

المسئولين
27-Feb3-Mar2,150$طهران

3,050$براغFeb3-Mar-27فنون االتيكيت والبروتوكول في أعمال السكرتارية الحديثة

2,150$دبيFeb3-Mar-27تخطيط ومراقبة اإلنتاج في األعمال المكتبية

انFeb3-Mar-27تطبيق مفاهيم الجودة ألقسام اإلدارة العليا والسكرتارية التخصصية 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb3-Mar-27تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في مجال أعمال السكرتارية

2,150$الكويتMar10-Mar-6تطبيقات الحاسوب في السكرتارية المتطورة وإدارة المكاتب

2,450$كوااللمبورMar10-Mar-6تطوير األداء للسكرتارية وإدارة المكاتب وفقا ألسلوب األداء في أمريكا واليابان

3,050$لندنMar10-Mar-6تطوير القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا

2,150$طهرانMar10-Mar-6تطوير القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارية العليا والسكرتارية التنفيذية



3,050$براغMar10-Mar-6تطوير الكفاءات اإلدارية والتنظيمية لمدراء مكاتب الوزراء والوكالء باإلدارة العليا

2,150$دبيMar10-Mar-6فنون االتيكيت والبروتوكول إلدارة االستقبال والمكاتب األمامية

رةMar10-Mar-6مهارات اإلدارة الذاتية للسكرتارية ومدراء المكاتب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar10-Mar-6مهارات السكرتارية التنفيذية

2,150$مسقطMar10-Mar-6متقدم- مهارات السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة 

2,150$القاهرةMar10-Mar-6مهارات السكرتارية لإلدارة العليا

2,150$دبيMar10-Mar-6مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وفن التعامل مع الجمهور

2,450$كوااللمبورMar10-Mar-6نظم التوثيق والتسجيل واالسترجاع للوثائق والملفات

3,050$كامبريدجMar10-Mar-6استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني

2,150$دبيMar17-Mar-13تطوير الكفاءة اإلدارية للسكرتير الخاص للقيادات العليا

رةMar17-Mar-13تطوير إدارة المحفوظات والمعلومات في ظل التشغيل اإللكتروني 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar17-Mar-13تطوير مهارات السكرتارية المتقدمة للوصول إلى مدير المكتب والمساعد الشخصي

2,150$مسقطMar17-Mar-13 تطوير مهارات السكرتارية والعاملين في شؤون الموظفين والموارد البشرية

تطوير وتفعيل اإلدارة المكتبية العليا والسكرتارية بواسطة المفهوم اإلداري الحديث 

(Coaching)
13-Mar17-Mar2,150$القاهرة

2,150$دبيMar17-Mar-13تقنيات الحفظ واألرشفة اإللكترونية والمعلوماتية في شركات التأمين

2,450$كوااللمبورMar17-Mar-13تقنية المكاتب العصرية

3,050$كامبريدجMar17-Mar-13تقييم وإدارة المكاتب وميكنة أعمال السكرتارية

2,150$دبيMar17-Mar-13االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب

2,150$الخبرMar17-Mar-13االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات السكرتارية اإلبداعية

الة 2,150$دبيMar17-Mar-13االستراتيجيات المتقدمة واإلبداع والتمّيز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

2,150$الدوحةMar17-Mar-13األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب القادة والوزراء والمدراء

2,150$اإلسكندريةMar17-Mar-13األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات بالمنظمة

نظم تأمين وحفظ نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات : األرشيف اإللكتروني

والوثائق اإللكترونية
20-Mar24-Mar2,450$كوااللمبور

3,050$سنغافورةMar24-Mar-20األرشيف واإلدارة اإللكترونية وإدارة الوثائق المتكاملة

الة 3,850$تورنتوMar24-Mar-20األساليب المتقدمة في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيMar24-Mar-20تكنولوجيا األرشفة والفهرسة باستخدام الحاسوب

2,150$الخبرMar24-Mar-20تكنولوجيا الفهرسة واألرشفة اإللكترونية للوثائق والملفات

2,150$دبيMar24-Mar-20تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف لنظم المعلومات

الة تنظيم االجتماعات وإدارة الوقت التمّيز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة 2,150$الدوحةMar24-Mar-20الفعَّ

2,150$اإلسكندريةMar24-Mar-20تنظيم الحفظ وتأمين الوثائق والمستندات والمعلومات

2,450$كوااللمبورMar24-Mar-20(المعلومات الصحفية)تنظيم المحفوظات واألرشيف الصحفي 

3,050$سنغافورةMar24-Mar-20تنظيم وإدارة األرشيف

3,850$تورنتوMar24-Mar-20تنظيم وإدارة المكاتب الحديثة

2,150$دبيMar24-Mar-20اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة

2,150$الرياضMar24-Mar-20اإلتيكيت والبروتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$دبيMar31-Mar-27اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

والنواب    البرنامج المتقدم والمتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء

والمدراء
27-Mar31-Mar2,150$دبي

انMar31-Mar-27التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في السكرتارية العليا 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar31-Mar-27التطور المستمر والمقدم للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد الشخصية

التمّيز االبتكاري لموظفي االستقبال ومدراء المكاتب األمامية من منظور الجودة 

الشاملة
27-Mar31-Mar2,150$نيودلهي

الة للسكرتارية  التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

المتقدمة
27-Mar31-Mar3,050$أوسلو



2,150$دبيMar31-Mar-27تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية

2,150$الرياضMar31-Mar-27تنظيم وإدارة الوثائق اإللكترونية

2,150$دبيMar31-Mar-27تنظيم وإدارة الوثائق واألرشيف

2,150$دبيMar31-Mar-27تنظيم وتنسيق المكاتب

انMar31-Mar-27تنفيذ أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب إلكترونيا 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar31-Mar-27 تنمية المعارف اإلدارية والتنظيمية للقائمين بأعمال السكرتارية المتقدمة

2,150$نيودلهيMar31-Mar-27تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المكاتب

3,050$أوسلوApr7-Apr-3تنمية المهارات اإلدارية وفن التعامل مع الضغوط لمدراء مكاتب القيادة العليا

2,150$دبيE-Secretary3-Apr7-Aprالسكرتارية اإللكترونية 

2,150$جدةApr7-Apr-3السكرتارية العالمية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

2,150$أبوظبيApr7-Apr-3القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا والتنفيذية

2,150$الكويتApr7-Apr-3المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا

2,450$كوااللمبورApr7-Apr-3المنهج االبتكاري والتفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية

3,050$اسطنبولApr7-Apr-3المهارات اإلدارية والسلوكية لإلداريين وموظفي السكرتارية للقيادات

2,450$كوااللمبورApr7-Apr-3المهارات السلوكية واإلدارية للمدراء مكاتب اإلدارة العليا

3,050$فيّناApr7-Apr-3المهارات المكتبية للمساعدين اإلداريين

2,150$دبيApr7-Apr-3تنمية المهارات اإلشرافية وإدارة المكاتب وكيفية التعامل مع اآلخرين

2,150$جدةApr7-Apr-3تنمية المهارات اإللكترونية لمديري مكتب المدير العام

2,150$أبوظبيApr7-Apr-3تنمية المهارات السلوكية للسكرتيرة

2,150$الكويتApr7-Apr-3تنمية المهارات السلوكية واإلدارية للسكرتارية اإلبداعية

2,450$كوااللمبورApr14-Apr-10تنمية المهارات السلوكية والفنية للسكرتارية الخاصة والفنية

3,050$اسطنبولApr14-Apr-10تنمية مهارات اإلداريين والمشرفين وموظفي السكرتارية للقيادات العليا

2,450$كوااللمبورApr14-Apr-10تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية

3,050$فيّناApr14-Apr-10تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية ومديري المكاتب

ال واالبتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد  إدارة االتصال الفعَّ

اإلداري
10-Apr14-Apr2,150$دبي

2,150$الرياضApr14-Apr-10مستوى متقدم- نحو إدارة بدون ورق - إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات 

2,150$دبيApr14-Apr-10إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين

2,150$الدوحةApr14-Apr-10تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي

2,150$القاهرةApr14-Apr-10 في إدارة مكاتب اإلدارة العلياNLPتطبيقات 

3,050$لندنApr14-Apr-10تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين المعلومات إلكترونيا

3,850$طوكيوApr14-Apr-10تنفيذ أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب اإللكترونية

3,050$فرانكفورتApr14-Apr-10تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا

2,150$دبيApr14-Apr-10تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية ومديري مكاتب اإلدارة العليا

2,150$الرياضApr21-Apr-17تنمية مهارات السكرتارية في التركيز وقوة الذاكرة

2,150$دبيApr21-Apr-17تنمية مهارات السكرتير الخاص

2,150$الدوحةApr21-Apr-17تنمية مهارات السكرتير في التعامل مع اآلخرين

2,150$القاهرةApr21-Apr-17تنمية مهارات السكرتير في التعامل مع الشخصيات الهامة

3,050$لندنApr21-Apr-17تنمية مهارات إدارة المكاتب والسكرتارية

3,850$طوكيوApr21-Apr-17تنمية مهارات مدراء المكاتب

3,050$فرانكفورتApr21-Apr-17تنمية مهارات مدراء المكاتب التنفيذيين

ال نحو مفهوم السكرتارية في الدول المتقدمة 2,150$دبيApr21-Apr-17طرق التحول الفعَّ

الة لإلداريين والمساعدين التنفيذيين وموظفي السكرتارية  مهارات الكتابة الفعَّ

للقيادات
17-Apr21-Aprرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr21-Apr-17مهارات إنهاء المناقشات والزيارات غير الضرورية وإنهاء المكالمات الهاتفية

2,150$الكويتApr21-Apr-17 لمدراء المكاتبCommunicator 2007فنون االتصال الحديثة مع العمالء 

2,150$اإلسكندريةApr21-Apr-17 استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتطوير أعمال السكرتارية

3,050$لندنApr21-Apr-17استخدام اللغة االنجليزية في إعداد المراسالت والتقارير

2,450$كوااللمبورApr28-Apr-24استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة وتنظيم المكاتب

مستوى - استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني 

متقدم
24-Apr28-Apr3,050$أمستردام



2,150$دبيApr28-Apr-24تنمية مهارات مدراء مكاتب اإلدارات العليا والسكرتارية التنفيذية

رةApr28-Apr-24تنمية مهارات مديرة مكاتب اإلدارة العليا ـ للنساء فقط 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr28-Apr-24تنمية مهارات مديري المكاتب

2,150$الكويتApr28-Apr-24تنمية مهارات مديري مكاتب اإلدارة العليا

2,150$اإلسكندريةApr28-Apr-24تنمية مهارات موظفي السكرتارية

3,050$لندنApr28-Apr-24 تنمية وتطوير مهارات االختزال والتوثيق اإللكتروني للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,450$كوااللمبورApr28-Apr-24تنمية وتطوير مهارات السكرتارية ومدراء مكاتب القادة والوزراء والنواب

3,050$أمستردامApr28-Apr-24تنمية وصقل مهارات السكرتارية التنفيذية

2,150$دبيApr28-Apr-24استراتيجيات تطبيق المنهجيات العالمية للسكرتارية المتقدمة

2,150$مكة المكرمةApr28-Apr-24استراتيجيات تطوير األداء المكتبي والحد من التراكم الورقي

2,150$الشارقةApr28-Apr-24االبتكار واإلبداع في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية

2,150$الدوحةMay5-May-1االتجاهات الحديثة في أعمال السكرتارية التنفيذية

انMay5-May-1االتصاالت التفاعلية للسكرتارية الفنية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay5-May-1االتصاالت والعالقات العامة للسكرتارية التنفيذية

3,850$سيدني May5-May-1االستراتيجيات الحديثة في األرشيف والحفظ وتأمين الوثائق وعمليات االسترجاع

الة- االستراتيجيات المتقدمة  3,050$موسكوMay5-May-1إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيMay5-May-1خدمات المكاتب والقرطاسية

2,150$مكة المكرمةMay5-May-1دعم مهارات السكرتارية التنفيذية

2,150$الشارقةMay5-May-1دور التطبيقات اإللكترونية في زيادة أداء السكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$الدوحةMay5-May-1دور التكامل اإلداري والمالي في نجاح مهام السكرتارية الحديثة

انMay5-May-1اآلفاق والتحديات: سكرتارية األلفية الجديدة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay5-May-1سكرتارية اإلدارة العليا

3,850$سيدني May5-May-1سكرتارية اإلدارة العليا باستخدام الحاسب

3,050$موسكوMay5-May-1مهارات وسلوكيات: سكرتارية القرن الجديد

2,150$دبيMay12-May-8األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب الرؤساء

رةMay12-May-8األداء المتمّيز في السكرتارية اإللكترونية الحديثة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay12-May-8 األداء المتمّيز للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$مسقطMay12-May-8األرشفة اإللكترونية الذكية والمهام اإلدارية الحديثة

2,450$كوااللمبورMay12-May-8األساليب اإلدارية والمكتبية الحديثة للمساعد اإلداري

3,050$اسطنبولMay12-May-8األساليب التقنية في تنظيم الملفات والوثائق

2,450$كوااللمبورMay12-May-8األساليب الحديثة في اإلدارة المكتبية

3,050$باريسMay12-May-8األساليب الحديثة في إدارة المكاتب

2,150$دبيMay12-May-8سمات ومالمح مديري مكاتب المستقبل

صقل وتنمية مهارات مدراء المكاتب العليا والسكرتارية باستخدام مهارات 

العالقات العامة
8-May12-Mayرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay12-May-8صناعة السكرتارية العالمية

2,150$مسقطMay12-May-8صناعة نجوم األداء في السكرتارية التنفيذية

2,450$كوااللمبورMay12-May-8 طرق تنظيم الملفات وسرعة إنجاز المعامالت

الة 3,050$اسطنبولMay19-May-15عقد االجتماعات الفعَّ

2,450$كوااللمبورMay19-May-15عمليات المكاتب األمامية

3,050$باريسMay19-May-15عناصر إعداد وتطوير نظم الحفظ

2,150$دبيMay19-May-15األعمال المهنية في السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب العليا

2,150$جدةMay19-May-15األنشطة والفهرسة اإللكترونية للملفات: األمن اإللكتروني

2,150$أبوظبيMay19-May-15األنظمة المتقدمة في األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني

2,150$الكويتMay19-May-15اإلبداع والتمّيز في أعمال اإلدارة المكتبية والسكرتارية اإللكترونية

2,150$القاهرةMay19-May-15اإلتيكيت والبرتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,450$كوااللمبورMay19-May-15اإلتيكيت والبروتوكول الدولي لعمل السكرتارية

2,450$بانكوكMay19-May-15اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

3,050$لندنMay19-May-15اإلدارة اإللكترونية في أعمال السكرتارية التنفيذية



2,150$دبيMay19-May-15فن التمّيز واإلبداع للسكرتارية في إدارات التدريب

2,150$جدةMay19-May-15فن إدارة المكتب الحديث

2,150$أبوظبيMay26-May-22فن إدارة وتقوية العالقات للسكرتير الناجح

2,150$الكويتMay26-May-22فن تفجير قوة الطاقة البشرية وإدارة األولويات والمهام للسكرتير العصري

2,150$القاهرةMay26-May-22فنون اإلتيكيت والبروتوكول في أعمال السكرتارية الحديثة

فنون التعامل مع المراسم والبروتوكوالت لمديري مكاتب الوزراء والوكالء 

ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية
22-May26-May2,450$كوااللمبور

2,450$بانكوكMay26-May-22فنون إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين

3,050$لندنMay26-May-22فنون ومهارات السكرتارية المركزية

2,150$دبيMay26-May-22اإلدارة الحديثة للمكاتب مع تطبيقات على الحاسوب

2,150$الرياضMay26-May-22اإلدارة الحديثة للمكاتب والتخطيط واإلعداد والصياغة الدقيقة لمحاضر االجتماعات

اإلدارة المتقدمة للمكاتب والتخطيط واإلعداد والصياغة الدقيقة لمحاضر 

االجتماعات
22-May26-May2,150$دبي

2,150$الدوحةMay26-May-22اإلدارة المتمّيزة للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

2,150$اإلسكندريةMay26-May-22اإلدارة المعاصرة لمكاتب المستقبل

3,050$لندنMay26-May-22اإلدارة المكتبية التنفيذية اإللكترونية

2,450$كوااللمبورMay26-May-22اإلدارة المكتبية العليا وأسس السكرتارية التخصصية

3,050$اسطنبولMay2-Jun-29اإلدارة المكتبية المعاصرة وآفاق المستقبل

2,150$دبيMay2-Jun-29فهرسة وإدارة الوثائق والملفات واألرشيف

2,150$الرياضMay2-Jun-29قواعد اإلتيكيت لسكرتارية اإلدارة العليا

2,150$دبيMay2-Jun-29 قوة طاقات العقل البشري ودوره في أعمال السكرتارية

2,150$الدوحةMay2-Jun-29كيف تكون سكرتيراً ناجحاً؟

2,150$اإلسكندريةMay2-Jun-29مختبر األدوار المعاصرة للسكرتارية ومهارات التعامل مع الجمهور

الة في األجهزة الحكومية 3,050$لندنMay2-Jun-29معوقات السكرتارية الفعَّ

2,450$كوااللمبورMay2-Jun-29مفاتيح النجاح في إدارة أعمال السكرتارية وفق منهجيات الدول المتقدمة

3,050$اسطنبولMay2-Jun-29مفاهيم التطوير والرقي للسكرتير المعاصر

2,150$دبيMay2-Jun-29اإلشراف على أعمال المحفوظات في الجهاز الحكومي

2,150$دبيMay2-Jun-29البرنامج التأهيلي في مجال السكرتارية

البرنامج المتقدم في تطوير المهارات الخاصة لمديري مكاتب القادة والوزراء 

والمدراء
29-May2-Jun2,150$دبي

2,150$مسقطMay2-Jun-29البرنامج المتكامل في إدارة المحفوظات والوثائق وأرشفتها إلكترونيا

انJun9-Jun-5البرنامج المتكامل إلدارة المحفوظات والوثائق وأرشفتها إلكترونيا 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun9-Jun-5البرنامج المتكامل لتنمية مهارات مدربي برامج السكرتارية واألعمال المكتبية

3,850$كانبراJun9-Jun-5البرنامج المتكامل لسكرتير األلفية الثالثة

3,850$أوتاواJun9-Jun-5البرنامج المتكامل للسكرتارية واإلدارة المكتبية

2,450$كوااللمبورJun9-Jun-5مقومات أعمال السكرتارية التنفيذية المتمّيزة

2,150$القاهرةJun9-Jun-5مهارات االتصال واالبتكار وتقوية الذاكرة للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

2,150$اإلسكندريةJun9-Jun-5مهارات االتصال وتأثيرها في عمل السكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$دبيJun9-Jun-5مهارات االنتقال من الحفظ الورقي إلى الحفظ اإللكتروني

انJun9-Jun-5لمدراء المكاتب مهارات اإلتيكيت وفن التعامل مع الجمهور 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun9-Jun-5والسلوكية لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية الذاتية مهارات اإلدارة

3,850$كانبراJun9-Jun-5مهارات اإلدارة المكتبية

3,850$أوتاواJun9-Jun-5مهارات اإلدارية الذاتية والسلوكية لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية

2,150$القاهرةJun9-Jun-5البرنامج المتكامل لمديري مكاتب اإلدارة العليا

الة التحول المتقدم للسكرتارية 2,150$اإلسكندريةJun16-Jun-12 الفعَّ

التحول من اإلدارة باإلجراءات للمدراء والسكرتارية في اإلدارة العليا إلى اإلدارة 

بنظم المعلومات
12-Jun16-Jun2,150$دبي

التحول من النظم التقليدية للمحفوظات إلى نظم المعلومات في القطاع الحكومي 

 والخاص
12-Jun16-Junان 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun16-Jun-12التطبيقات اإللكترونية الحديثة واستخدام اإلنترنت للسكرتارية المتطورة



2,450$جاكرتاJun16-Jun-12التطبيقات اإللكترونية للسكرتارية العالمية

3,850$طوكيوJun16-Jun-12التطبيقات اإللكترونية واستخدام اإلنترنت للسكرتارية العالمية

3,050$مانشسترJun16-Jun-12التطبيقات التقنية لألرشفة اإللكترونية

2,150$القاهرةJun16-Jun-12مهارات التوثيق واألرشيف اإللكتروني وميكنة وحفظ الوثائق المتكاملة

2,150$اإلسكندريةJun16-Jun-12مهارات الحاسب اآللي في السكرتارية التنفيذية

2,150$دبيJun16-Jun-12مهارات الحفظ والرقابة على البيانات

انJun16-Jun-12مهارات السكرتارية التنفيذية المعاصرة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun16-Jun-12متقدم- مهارات السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة 

2,450$جاكرتاJun16-Jun-12مهارات السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب إلكترونيا

3,850$طوكيوJun23-Jun-19مهارات السكرتارية الحديثة

3,050$مانشسترJun23-Jun-19مهارات السكرتارية الحديثة ونظم الحفظ واالسترجاع

2,450$كوااللمبورJun23-Jun-19التطبيقات التكنولوجية إلدارة مكاتب المستقبل

التطورات الحديثة والتطبيقات الفنية لعمل اإلدارة المكتبية الملحقة بالقيادة وكبار 

المسؤولين والتنفيذيين
19-Jun23-Jun2,150$اإلسكندرية

2,150$دبيJun23-Jun-19التطورات الحديثة والتطبيقات الفنية لعمل السكرتارية التنفيذية

انJun23-Jun-19التطوير الذاتي للسكرتارية الفنية 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun23-Jun-19التطوير الذاتي للسكرتير العصري

2,450$كوااللمبورJun23-Jun-19التطوير المتقدم للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد الشخصي

3,850$طوكيوJun23-Jun-19التطوير المتقدم للسكرتير التنفيذي ومدراء المكاتب والمساعد الشخصي

3,050$مدريدJun23-Jun-19التعامل مع الضغوط وترتيب األولويات وإدارة المكاتب والسكرتارية

2,150$اإلسكندريةJun23-Jun-19مهارات السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة

2,150$دبيJun23-Jun-19مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب

انJun23-Jun-19مهارات السكرتارية وتنظيم المكاتب 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun30-Jun-26مهارات السكرتارية وفن اإلتيكيت

2,150$القاهرةJun30-Jun-26مهارات السكرتير اإللكتروني

2,450$كوااللمبورJun30-Jun-26مهارات العالقات العامة المتخصصة في مجال السكرتارية

3,850$طوكيوJun30-Jun-26مهارات إدارة المكاتب للسكرتارية التنفيذية ومديري المكاتب

3,050$مدريدJun30-Jun-26مهارات تداول وحفظ المراسالت والوثائق

2,150$اإلسكندريةJun30-Jun-26التقنيات الحديثة ألوعية المعلومات ونظم الميكروفيلم والمسح الضوئي

2,150$دبيJun30-Jun-26المحفوظات والوثائق التقنية الحديثة في ميكنة

انJun30-Jun-26التكنولوجيا الحديثة في الفهرسة والتوثيق وإدارة المعلومات 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun30-Jun-26 التكنولوجيا المتقدمة والنظم الحديثة في حفظ واسترجاع الوثائق

2,150$اإلسكندريةJun30-Jun-26التمّيز في اإلدارة المكتبية والسكرتارية التنفيذية

3,050$اسطنبولJun30-Jun-26التمّيز في أعمال السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب المتطورة

3,850$سيدني Jun30-Jun-26التمّيز في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب

3,050$أكسفوردJun30-Jun-26التمّيز في تطوير أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة

2,450$كوااللمبورJul7-Jul-3مهارات تداول وحفظ المراسالت والوثائق للمساعدين اإلداريين

مهارات تقوية الذاكرة واالبتكار وتقنيات االتصال للسكرتارية التنفيذية ومدراء 

المكاتب
3-Jul7-Jul2,150$دبي

انJul7-Jul-3مهارات تنظيم وحفظ واسترجاع الوثائق 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul7-Jul-3مهارات تنظيم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات

2,150$اإلسكندريةJul7-Jul-3مهارات دعم الدمج البريدي والقوالب الجاهزة ألعمال السكرتارية

3,050$اسطنبولJul7-Jul-3مهارات رجال أمن مكاتب االستقبال

3,850$سيدني Jul7-Jul-3ميكنة األعمال المكتبية والسكرتارية الحديثة

3,050$أكسفوردJul7-Jul-3مكتب بدون ورق بالنظام اإللكتروني: ميكنة األعمال المكتبية والسكرتارية

انJul7-Jul-3التمّيز واالبتكار في أعمال السكرتارية ومدراء المكاتب 2,150$عمَّ

الة 2,450$كوااللمبورJul7-Jul-3التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

2,150$اإلسكندريةJul7-Jul-3التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات التطوير المستمر

3,050$اسطنبولJul7-Jul-3التمّيز واإلبداع في أعمال السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب المتطورة

التمّيز واإلبداع في أعمال السكرتارية ومدراء المكاتب وكيفية تنمية مهارات 

االتصال واالبتكار وإدارة الوقت
3-Jul7-Julان 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul14-Jul-10التمّيز واإلبداع في إدارة السكرتارية العالمية



2,150$دبيJul14-Jul-10التمّيز واإلبداع في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة المتقدمة

الة 3,050$موسكوJul14-Jul-10التمّيز واإلبداع في إدارة مكاتب اإلدارة العليا ومهارات اإلدارة الفعَّ
ً 2,150$دبيJul14-Jul-10نظام إدارة المستندات والوثائق إلكترونيا

2,450$كوااللمبورJul14-Jul-10نظم الحفظ واالسترجاع

2,150$القاهرةJul14-Jul-10نظم الحفظ واالسترجاع للسكرتارية ومدراء المكاتب

3,050$باريسJul14-Jul-10نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية

انJul14-Jul-10نظم المعلومات في تطبيقات السكرتارية وإدارة المكاتب 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul14-Jul-10نظم المعلومات واألرشفة اإللكترونية

2,150$دبيJul14-Jul-10نظم تأمين الوثائق والمعلومات
ً 3,050$موسكوJul14-Jul-10نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونيا

2,450$كوااللمبورJul14-Jul-10التمّيز واإلبداع في إدارة مكاتب اإلدارة العليا ومهارات اإلدارة المتقدمة

3,050$اسطنبولJul14-Jul-10التنظيم الفني للمحفوظات

2,450$كوااللمبورJul21-Jul-17التنظيم الفني للمحفوظات واإلدارة المتقدمة لألرشيف

3,050$ روماJul21-Jul-17التوثيق واألرشفة والفهرسة اإللكترونية للملفات والوثائق السرية والتاريخية

3,050$باريسJul21-Jul-17التوثيق والتسجيل والحفظ

3,050$اسطنبولJul21-Jul-17التوثيق وتبادل المعلومات اإلدارية

3,050$لندنJul21-Jul-17الحفظ واألرشفة ونظم حفظ المعلومات إلكترونيا

3,050$ روماJul21-Jul-17الرؤية اإلبداعية للسكرتارية التنفيذية

2,150$صاللةJul21-Jul-17(األرشفة)نظم تداول وحفظ األوراق والمستندات 

2,150$صاللةJul21-Jul-17الرؤية التنفيذية واإلبداعية لسكرتارية متقدمة األداء

2,150$صاللةJul21-Jul-17السكرتارية اإللكترونية واألرشيف اإللكتروني

2,150$صاللةJul21-Jul-17السكرتارية اإللكترونية وأعمال األرشيف والتوثيق اإللكتروني
ً 2,450$كوااللمبورJul21-Jul-17السكرتارية اإللكترونية وأعمال حفظ الملفات آليا

2,150$القاهرةJul21-Jul-17السكرتارية اإللكترونية وإدارة مكاتب المستقبل

2,150$دبيJul21-Jul-17إدارة أعمال السكرتارية باستخدام الحاسب اآللي: السكرتارية اإللكترونية

2,150$دبيSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية الحديثة

3,850$تورنتوSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية المتقدمة واإلدارة المكتبية الحديثة

2,150$دبيSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية لإلدارة العليا

السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة الملحقة بالقيادة وكبار المسؤولين 

والتنفيذيين
25-Sep29-Sepرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في ظل اإلدارة اإللكترونية

2,150$دبيSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية وأرشفة المعلومات

2,150$اإلسكندريةSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

2,450$كوااللمبورSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب إلكترونيا

3,850$طوكيوSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب لإلدارة العليا

3,050$باريسSep29-Sep-25السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب للقيادات العليا

2,150$دبيSep29-Sep-25ومهارات التعامل مع الجمهور وفنون اإلتيكيت  السكرتارية الحديثة

2,150$أبهاSep29-Sep-25السكرتارية الحديثة واإلدارة المكتبية عقل وقلب المؤسسة

2,150$دبيSep29-Sep-25السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب

2,150$الكويتOct6-Oct-2السكرتارية الحديثة وفن كتابة الرسائل والتقارير

انOct6-Oct-2ومهارات التعامل مع الجمهور وفنون اإلتيكيت السكرتارية الحديثة 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct6-Oct-2السكرتارية الحديثة وهندرة المكاتب المعاصرة

2,450$كوااللمبورOct6-Oct-2السكرتارية العالمية المتقدمة واإلدارة المكتبية الحديثة

3,850$ نيويوركOct6-Oct-2السكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة اإللكترونية

2,150$دبيOct6-Oct-2السكرتارية العالمية ومهارات التركيز وتقوية الذاكرة

2,150$دبيOct6-Oct-2السكرتارية المبدعة ودورها في أثراء بيئة العمل

2,150$دبيOct6-Oct-2رؤية مستقبلية- السكرتارية المتطورة والسكرتير المحترف 

2,150$الدوحةOct6-Oct-2السكرتارية المتقدمة واإلدارة المكتبية الحديثة

الة 2,450$كوااللمبورOct6-Oct-2السكرتارية المتمّيزة والتحضير الجيد لالجتماعات ولجان العمل الفعَّ

2,450$أغاديرOct6-Oct-2السكرتارية المعاصرة في ظل تكنولوجيا المعلومات

الة 2,450$كوااللمبورOct6-Oct-2السكرتارية المعاصرة واإلدارة الفعَّ

الة لمكاتب المستقبل 3,050$ ميالنوOct6-Oct-2السكرتارية المعاصرة واإلدارة الفعَّ



2,150$دبيOct13-Oct-9السكرتارية واإلدارة المكتبية

2,150$الخبرOct13-Oct-9السكرتارية وإدارة المكاتب

2,150$أبوظبيOct13-Oct-9السكرتارية وإدارة المكاتب اإللكترونية

2,150$صاللةOct13-Oct-9السكرتارية وإدارة مكاتب المديرين

2,150$القاهرةOct13-Oct-9مهارات التعامل مع اآلخرين: السكرتارية

3,050$اسطنبولOct13-Oct-9مهارات تنظيم وإدارة العمل: السكرتارية

ال 2,450$كوااللمبورOct13-Oct-9السكرتير الفعَّ

ال 3,050$باريسOct13-Oct-9السكرتير الناجح ومدير المكتب الفعَّ

الة 2,150$دبيOct13-Oct-9السكرتير واإلعداد الجيد الجتماعات العمل الفعَّ

2,150$الرياضOct13-Oct-9السكرتيرة المتألقة

الطرق الحديثة باستخدام الحاسوب في الدورات المستندية والمراسالت البريدية 

لمدراء المكاتب
9-Oct13-Oct2,150$دبي

الفهرسة واألرشفة اإللكترونية المتقدمة للوثائق والملفات وتطبيقاتها باستخدام شبكة 

اإلنترنت
9-Oct13-Oct2,150$صاللة

2,150$اإلسكندريةOct13-Oct-9الفهرسة واألرشفة اإللكترونية للوثائق والملفات

2,450$كوااللمبورOct20-Oct-16الفهرسة واألرشفة اإللكترونية وتكنولوجيا إدارة المكاتب

2,450$كوااللمبورOct20-Oct-16الفهرسة واألرشفة اإللكترونية وحفظ المستندات اإلدارية

3,050$اسطنبولOct27-Oct-23الفهرســة والتصنيــف

2,150$دبيOct27-Oct-23مفاتيح التطوير الذاتي- القدرات الجوهرية للسكرتارية اإلبداعية 

2,150$دبيOct27-Oct-23القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا

القدرات الجوهرية والمهارات المتكاملة لمدراء المكاتب اإلدارة العليا والسكرتارية 

اإللكترونية
23-Oct27-Oct2,150$دبي

2,150$صاللةOct27-Oct-23القدرات لجوهرية للسكرتارية اإلبداعية

انOct27-Oct-23المبادئ العلمية لتصميم المكاتب 2,150$عمَّ

المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني إلدارة المكاتب العليا ومتابعة أعمال 

السكرتارية
23-Oct27-Oct2,450$الدار البيضاء

3,050$سنغافورةOct27-Oct-23المدخل المتكامل في إدارة وتنظيم أعمال مدراء المكاتب

المدخل المتكامل لتطوير مهارات مدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية باستخدام 

الحاسوب
23-Oct27-Oct3,050$باريس

2,150$دبيOct27-Oct-23المدخل المعاصر لتنمية مهارات السكرتارية ومديري المكاتب

2,150$أبهاOct27-Oct-23المفاهيم األساسية ألعمال ووظائف السكرتارية

2,150$دبيOct27-Oct-23المفاهيم الحديثة إلدارة وتسيير العمل بإتقان للسكرتارية التنفيذية

2,150$صاللةOct27-Oct-23المنظومة المتكاملة ألعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية

2,450$كوااللمبورOct3-Nov-30المنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب اإللكترونية

2,450$كوااللمبورOutlook30-Oct3-Novالمنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب باستخدام 

2,450$كوااللمبورOct3-Nov-30المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية

3,050$جنيفOct3-Nov-30المنهج المتكامل في إدارة المحفوظات والوثائق وأرشفتها إلكترونيا

2,150$دبيOct3-Nov-30المنهج المتكامل في إعداد وتأهيل مدراء مكاتب الوزراء والقادة وكبار الشخصيات

المنهج المتكامل الستراتيجيات إدارة المحفوظات والوثائق وتصنيفها وأرشفتها 
واسترجاعها إلكترونياً

30-Oct3-Nov2,150$الطائف

2,150$دبيOct3-Nov-30المنهج المتكامل ألعمال السكرتارية العربية

2,150$صاللةOct3-Nov-30المنهج المتكامل ألعمال السكرتارية المحترفة والتعامل مع إدارة المكاتب المتطورة

2,150$القاهرةOct3-Nov-30المهارات اإلدارية الشاملة في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية

2,450$أغاديرOct3-Nov-30المهارات اإلدارية لمديري مكاتب القيادة العليا

2,450$كوااللمبورOct3-Nov-30المهارات اإلدارية والسلوكية للسكرتارية الناجحة

3,050$لندنOct3-Nov-30 المهارات اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$دبيOct3-Nov-30المهارات اإلدارية والسلوكية لمدراء المكاتب

رةNov10-Nov-6المهارات اإلدارية والسلوكية لمدراء المكاتب والسكرتارية 2,150$المدينة المنوَّ

Nov10-Nov$2,150-6المهارات اإلدارية والفنية الشاملة في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية

Nov10-Nov$2,150-6المهارات الحديثة في تطوير المهارات الخاصة لمديري مكاتب القادة والوزراء



2,150$القاهرةNov10-Nov-6المهارات الحديثة للسكرتارية التنفيذية واإلدارية

المهارات السلوكية واإلدارية والفنية الشاملة في إدارة المكاتب والسكرتارية 

التنفيذية
6-Nov10-Nov$2,150

Nov10-Nov$2,150-6المهارات السلوكية واإلشرافية لإلدارة التنفيذية

Nov10-Nov$2,150-6المهارات السلوكية والفنية لسكرتير ومدير المكتب العصري

2,150$دبيNov10-Nov-6المهارات القيادية واإلدارية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا

رةNov10-Nov-6المهارات المتقدمة في إدارة أعمال المكاتب والسكرتارية باستخدام الكمبيوتر 2,150$المدينة المنوَّ

OneNote 20076-Nov10-Nov$2,150المهارات المتقدمة في تنظيم األعمال 

Nov10-Nov$2,150-6المهارات المتقدمة لتطوير أداء مدراء مكاتب القادة

2,150$اإلسكندريةNov10-Nov-6المهارات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

Nov10-Nov$2,150-6 المهارات المتقدمة للسكرتارية في التحول نحو المساعد اإلداري

Nov17-Nov$2,150-13المهارات المتقدمة للسكرتارية في العرض والتقديم اإللكتروني

Nov17-Nov$2,150-13المهارات المتقدمة لمدراء مكاتب القيادة العليا وسكرتارية الشخصيات الهامة

ال للسكرتارية ومدراء المكاتب 2,150$دبيNov17-Nov-13المهارات المتكاملة لتطوير األداء الفعَّ

2,150$مكة المكرمةNov17-Nov-13المهارات المتكاملة لسكرتيرة األلفية الثالثة ـ للنساء فقط

Nov17-Nov$2,150-13المهـارات المتكاملـة للسكرتارية الخاصة

Nov17-Nov$2,150-13المهارات المتكاملة لمدراء المكاتب

انNov17-Nov-13المهارات المتكاملة لمديري مكاتب اإلدارة العليا 2,150$عمَّ

Nov17-Nov$2,150-13المهارات المتكاملة لمشرفات المكتب

Nov17-Nov$2,150-13المهارات المطلوبة للسكرتارية في إعداد خطط عمل المدراء

Nov17-Nov$3,850-13المهارات المعاصرة للسكرتارية وإدارة المكاتب

2,150$دبيNov17-Nov-13المهارات المهنية ألعمال السكرتارية الخاصة

المهام اإلدارية الحديثة ألعمال السكرتارية وتنظيمها من خالل األرشفة اإللكترونية 

الذكية
13-Nov17-Nov2,150$مكة المكرمة

Nov17-Nov$2,150-13المهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب

Nov24-Nov$2,150-20المدخل اإلبداعي- المهام اإلدارية والسلوكية للسكرتارية ومدراء المكاتب 

2,450$كوااللمبورNov24-Nov-20الميكنة الحديثة لمدراء المكاتب وأعمال السكرتارية في الحكومة اإللكترونية

Nov24-Nov$2,150-20النظم اإللكترونية المتقدمة في األرشفة

Nov24-Nov$2,150-20النظم اإللكترونية المتقدمة في األرشفة وأمن وسرية المعلومات

Nov24-Nov$2,150-20النظم المتقدمة في إدارة المكاتب العليا والسكرتارية التنفيذية التخصصية

2,150$دبيNov24-Nov-20النظم المتقدمة واالتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب والسكرتارية

2,150$دبيNov24-Nov-20النظم واالتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب والسكرتارية اإللكترونية

2,150$دبيNov24-Nov-20الوثائق وفهرسة وتنظيم الملفات مع تطبيقات على الحاسوب

2,150$مسقطNov24-Nov-20الوسائل العلمية في حفظ وتخزين المخطوطات

2,150$اإلسكندريةNov24-Nov-20الوسائل العلمية في حفظ وتخزين المعلومات

3,050$لندنNov24-Nov-20أخالقيات العمل في مجال السكرتارية

3,050$سنغافورةNov24-Nov-20أرشفة المعلومات

3,050$باريسNov24-Nov-20أساليب السكرتارية المعاصرة في التخطيط والمتابعة اإلدارية

2,150$دبيNov1-Dec-27أمناء وسكرتارية الجمعيات التطوعية

2,150$أبهاNov1-Dec-27إدارة المحفوظات

2,150$دبيDec8-Dec-4إدارة المحفوظات في الدوائر الحكومية

2,150$الدوحةDec8-Dec-4إدارة المحفوظات وأرشفة الوثائق إلكترونيا

انDec8-Dec-4إدارة المراسالت الرسمية وتنظيم المحفوظات القانونية 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولDec8-Dec-4إدارة المراسالت وتنظيم المحفوظات

2,450$كوااللمبورDec8-Dec-4إدارة المكاتـب األمامية

3,050$ روماDec8-Dec-4إدارة المكاتب الحديثة إلكترونيا

2,150$دبيDec8-Dec-4إدارة المكاتب الحديثة باستخدام الحاسب اآللي

إدارة المكاتب العليا الملحقة بقيادات الصف األول وأسس تنظيم االجتماعات 

والمقابالت الداخلية والخارجية
4-Dec8-Dec2,150$الطائف

2,150$أبوظبيDec8-Dec-4إدارة المكاتب العليا والبروتوكول وتنظيم أعمال المدراء

2,150$الكويتDec8-Dec-4إدارة المكاتب المتطورة وأعمال السكرتارية التنفيذية

2,450$كوااللمبورDec8-Dec-4إدارة المكاتب في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



2,150$دبي4-Dec8-Dec(VIP)إدارة المكاتب لإلدارة العليا والشخصيات الهامة 

2,450$كوااللمبورDec8-Dec-4إدارة المكاتب والتخطيط للسكرتارية ومدراء المكاتب

3,050$مدريدDec15-Dec-11إدارة المكاتب والتخطيط واإلعداد والصياغة الدقيقة لمحاضر االجتماعات

2,150$دبيDec15-Dec-11إدارة المكاتب والسكرتارية

2,150$الخبرDec15-Dec-11إدارة المكاتب والسكرتارية اإللكترونية

2,150$دبيDec15-Dec-11إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية اإللكترونية
ً 2,150$الدوحةDec15-Dec-11إدارة المكاتب والسكرتارية العليا إلكترونيا

2,150$القاهرةDec15-Dec-11إدارة المكاتب والسكرتارية واألرشيف اإللكتروني

3,050$لندنDec15-Dec-11نحو إدارة بدون ورق- إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات 

2,150$شيرازDec15-Dec-11إدارة المكاتب وتبسيط إجراءات العمل المكتبي

3,850$ نيويوركDec15-Dec-11إدارة الوثائق والسجالت

2,150$دبيDec15-Dec-11الحفظ واالسترجاع: إدارة الوثائق والسجالت باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الدمامDec15-Dec-11إدارة الوثائق والسجالت واألرشيف

2,150$دبيDec15-Dec-11الحفظ واالسترجاع باستخدام الحاسب اآللي: إدارة الوثائق والسجالت

2,150$دبيDec15-Dec-11إدارة الوقت وأولويات السكرتارية المتمّيزة

2,150$اإلسكندريةDec22-Dec-18إدارة الوقت وفن التعامل مع الضغوط لمديري مكاتب اإلدارة العليا

2,150$دبيDec22-Dec-18إدارة أعمال السكرتارية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيDec22-Dec-18استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني

3,050$لندنDec22-Dec-18اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

2,150$دبيDec22-Dec-18المهارات اإلدارية والسلوكية لإلداريين وموظفي السكرتارية للقيادات

2,150$عّمانDec22-Dec-18استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني

2,150$دبيDec22-Dec-18اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

2,150$دبيDec22-Dec-18المهارات اإلدارية والسلوكية لإلداريين وموظفي السكرتارية للقيادات

2,150$دبيDec22-Dec-18تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا

2,150$الكويتDec22-Dec-18االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب

والنواب    البرنامج المتقدم والمتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء

والمدراء
18-Dec22-Dec2,150$دبي

2,150$دبيDec22-Dec-18المهارات السلوكية واإلدارية للمدراء مكاتب اإلدارة العليا

2,150$القاهرةDec22-Dec-18االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب

والنواب    البرنامج المتقدم والمتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء

والمدراء
18-Dec22-Dec2,150$دبي

2,150$دبيDec22-Dec-18المهارات السلوكية واإلدارية للمدراء مكاتب اإلدارة العليا

ال نحو مفهوم السكرتارية في الدول المتقدمة 2,150$دبيDec22-Dec-18طرق التحول الفعَّ

2,450$كوااللمبورDec22-Dec-18االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات السكرتارية اإلبداعية

2,150$الخبرDec22-Dec-18التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في السكرتارية العليا

2,150$دبيDec22-Dec-18المهارات المكتبية للمساعدين اإلداريين

2,150$مكة المكرمةDec22-Dec-18االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات السكرتارية اإلبداعية

2,150$دبيDec22-Dec-18التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في السكرتارية العليا

2,150$دبيDec22-Dec-18المهارات المكتبية للمساعدين اإلداريين

الة لإلداريين والمساعدين التنفيذيين وموظفي السكرتارية  مهارات الكتابة الفعَّ

للقيادات
18-Dec22-Dec2,150$الشارقة

الة 2,150$اإلسكندريةDec22-Dec-18االستراتيجيات المتقدمة واإلبداع والتمّيز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

3,050$لندنDec22-Dec-18التطور المستمر والمقدم للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد الشخصية

ال واالبتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد  إدارة االتصال الفعَّ

اإلداري
18-Dec22-Dec2,150$الكويت

2,150$دبيDec22-Dec-18تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين المعلومات إلكترونيا

الة 2,150$عّمانDec22-Dec-18االستراتيجيات المتقدمة واإلبداع والتمّيز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ



2,150$دبيDec22-Dec-18التطور المستمر والمقدم للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد الشخصية

ال واالبتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد  إدارة االتصال الفعَّ

اإلداري
18-Dec22-Dec2,150$دبي

2,150$الخبرDec22-Dec-18مهارات إنهاء المناقشات والزيارات غير الضرورية وإنهاء المكالمات الهاتفية

2,150$الدوحةDec22-Dec-18األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب القادة والوزراء والمدراء

التمّيز االبتكاري لموظفي االستقبال ومدراء المكاتب األمامية من منظور الجودة 

الشاملة
18-Dec22-Dec2,150$مسقط

2,150$القاهرةDec22-Dec-18مستوى متقدم- نحو إدارة بدون ورق - إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات 

2,150$الدمامDec22-Dec-18تنفيذ أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب اإللكترونية

2,150$دبيDec22-Dec-18األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب القادة والوزراء والمدراء

التمّيز االبتكاري لموظفي االستقبال ومدراء المكاتب األمامية من منظور الجودة 

الشاملة
18-Dec22-Dec2,150$مسقط

2,150$الرياضDec22-Dec-18مستوى متقدم- نحو إدارة بدون ورق - إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات 

2,150$المدينة المنورةDec22-Dec-18األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات بالمنظمة

الة للسكرتارية  التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

المتقدمة
25-Dec29-Dec2,150$أبوظبي

2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين

2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا

2,150$الرياضDec29-Dec-25األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات بالمنظمة

الة للسكرتارية  التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

المتقدمة
25-Dec29-Dec2,150$أبوظبي

2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين

نظم تأمين وحفظ نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات : األرشيف اإللكتروني

والوثائق اإللكترونية
25-Dec29-Dec2,150$الدوحة

2,150$دبيE-Secretary25-Dec29-Decالسكرتارية اإللكترونية 

2,150$عّمانDec29-Dec-25تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي

ال نحو مفهوم السكرتارية في الدول المتقدمة 2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25طرق التحول الفعَّ

نظم تأمين وحفظ نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات : األرشيف اإللكتروني

والوثائق اإللكترونية
25-Dec29-Dec3,050$لندن

2,150$دبيE-Secretary25-Dec29-Decالسكرتارية اإللكترونية 

2,150$دبيDec29-Dec-25تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي

2,450$الرباطDec29-Dec-25األرشيف واإلدارة اإللكترونية وإدارة الوثائق المتكاملة

3,050$اسطنبولDec29-Dec-25السكرتارية العالمية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

2,150$الدوحةDec29-Dec-25 في إدارة مكاتب اإلدارة العلياNLPتطبيقات 

الة لإلداريين والمساعدين التنفيذيين وموظفي السكرتارية  مهارات الكتابة الفعَّ

للقيادات
25-Dec29-Dec2,150$دبي

2,150$الخبرDec29-Dec-25األرشيف واإلدارة اإللكترونية وإدارة الوثائق المتكاملة

3,050$اسطنبولDec29-Dec-25السكرتارية العالمية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

2,150$مسقطDec29-Dec-25 في إدارة مكاتب اإلدارة العلياNLPتطبيقات 

الة 2,150$دبيDec29-Dec-25األساليب المتقدمة في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا والتنفيذية

الة 2,150$دبيDec29-Dec-25األساليب المتقدمة في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

2,150$الرياضDec29-Dec-25القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا والتنفيذية

2,450$كوااللمبورDec29-Dec-25اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة

2,150$دبيDec29-Dec-25المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا

2,150$دبيDec29-Dec-25اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة

2,150$دبيDec29-Dec-25المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا

2,150$القاهرةDec29-Dec-25تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين المعلومات إلكترونيا

2,150$دبيDec29-Dec-25اإلتيكيت والبروتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$عّمانDec29-Dec-25المنهج االبتكاري والتفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية

2,150$دبيDec29-Dec-25مهارات إنهاء المناقشات والزيارات غير الضرورية وإنهاء المكالمات الهاتفية



2,150$دبيDec29-Dec-25اإلتيكيت والبروتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب

2,150$دبيDec29-Dec-25المنهج االبتكاري والتفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية

2,150$دبيDec29-Dec-25تنفيذ أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب اإللكترونية
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في السياحة

انJan9-Jan-5االستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12االستراتيجيات العالمية للتسويق السياحي والفندقي

2,150$مسقطJan16-Jan-12التسويق السياحي والفندقي

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19التمّيز في الخدمات الفندقية وتحقيق رضا الزبائن

3,050$لندنJan23-Jan-19أساليب تطوير اإلعالم السياحي

3,850$سيدني Jan30-Jan-26إدارة الموارد البشرية في الفنادق والمطاعم السياحية

3,850$مونتلايرJan30-Jan-26شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة الفنادق واألعمال السياحية

2,150$دبيFeb6-Feb-2األدالء السياحيين: فن اإلرشاد السياحي

رةFeb6-Feb-2فن وإدارة العالقات العامة في قطاعي الفنادق والسياحة 2,150$المدينة المنوَّ

2,450$بكينFeb13-Feb-9االتجاهات الحديثة في السياحة

3,050$مدريدFeb13-Feb-9االستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية

2,150$دبيFeb20-Feb-16االستراتيجيات العالمية للتسويق السياحي والفندقي

رةFeb20-Feb-16التسويق السياحي والفندقي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23التمّيز في الخدمات الفندقية وتحقيق رضا الزبائن

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23أساليب تطوير اإلعالم السياحي

2,450$شرم الشيخMar6-Mar-2إدارة الموارد البشرية في الفنادق والمطاعم السياحية

2,450$الدار البيضاءMar6-Mar-2شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة الفنادق واألعمال السياحية

2,450$جاكرتاMar13-Mar-9األدالء السياحيين: فن اإلرشاد السياحي

3,050$كوبنهاجنMar13-Mar-9فن وإدارة العالقات العامة في قطاعي الفنادق والسياحة

2,150$دبيMar20-Mar-16استخدام الحاسب اآللي في األنشطة المساحية

2,150$الرياضMar20-Mar-16استخدام الحاسب اآللي في الفندقة

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23استخدام الحاسب اآللي في المكاتب بالفنادق

2,150$الكويتMar27-Mar-23االستثمار السياحي

انMar3-Apr-30االستقبال الفندقي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30األساليب اإلدارية المختلفة لتحقيق أهداف الفندق

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6األمن الفندقي والسالمة

3,050$ستوكهولمApr10-Apr-6األمن الفندقي والسالمة والنظم واللوائح الفندقية

2,150$دبيApr17-Apr-13اإلدارة البيئية المتكاملة في المنشأة السياحية

الة 2,150$دبيApr17-Apr-13اإلدارة السياحية الفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20اإلدارة الفندقية

2,150$مسقطApr24-Apr-20التدريب العملي على أعمال المطاعم

2,150$القاهرةApr1-May-27التسويق السياحي

2,450$الرباطApr1-May-27التسويق الفندقي

2,150$ممبايMay8-May-4التسويق والترويج السياحي

3,050$فرانكفورتMay8-May-4الحجز وحساب وإصدار تذاكر الطيران

2,150$دبيMay15-May-11السباحة التعليمية

2,150$الدمامMay15-May-11السياحة البيئية

2,150$الشارقةMay22-May-18العالقات العامة في قطاعي الفنادق والسياحة

2,150$الكويتMay22-May-18المحاسبة الفندقية

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25المحاسبة في المنشأة السياحية

3,050$اسطنبولMay29-May-25المراسالت والتقارير السياحية باللغة االنجليزية

2,450$مانيالJun5-Jun-1المناهج الحديثة والعالمية لألداء الفائق إلدارة الفنادق الكبرى

3,050$برشلونةJun5-Jun-1المهارات اإلدارية الفندقية

انJun12-Jun-8المهارات اإلشرافية الفندقية 2,150$عمَّ

السياحة والسفر والفنادق



2,150$دبيJun12-Jun-8النظام المحاسبي في الفنادق والمنشأة السياحية  

2,150$القاهرةJun19-Jun-15النظام المحاسبي ونظام محاسبة التكاليف في المنشأة الفندقية

انJun19-Jun-15أساسيات اإلدارة الفندقية 2,150$عمَّ

انJun26-Jun-22أساسيات التسويق الفندقي وتنمية المبيعات الفندقية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاJun26-Jun-22أساسيات الفندقة

3,850$طوكيوJun3-Jul-29أساليب القيادة الفندقية

3,050$اكسفوردJun3-Jul-29إدارة األغذية والمشروبات في الفنادق

انJul10-Jul-6إدارة الجودة في صناعة الضيافة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6إدارة الخدمات الفندقية

2,150$القاهرةJul17-Jul-13إدارة الفنادق

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة الفنادق واالستراحات وخدمات اإلعاشة في المؤسسات الصناعية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة المخاطر والسالمة للعاملين بالفنادق

3,050$لندنJul24-Jul-20إدارة المطـاعـم

2,150$طهرانJul31-Jul-27إدارة المكاتب األمامية في الفنادق

3,050$براغJul31-Jul-27إدارة حمالت اإلعالم السياحي

2,150$دبيSep2-Oct-28إدارة عمليات التذاكر والسفر

2,150$الخبرSep2-Oct-28إدارة مطاعم الخدمة السريعة

2,150$دبيOct9-Oct-5تخطيط البرامج السياحية

2,150$مسقطOct9-Oct-5تذاكر السفر اإللكترونية

2,150$القاهرةOct16-Oct-12تطبيقات الحجز الفندقي

2,150$دبيOct16-Oct-12تنظيم المهرجانات السياحية

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19سياسات التسويق الخارجي للخدمة السياحية

3,050$كامبريدجOct23-Oct-19في إدارة الفنادق واألعمال السياحية شهادة الخبير المحترف المعتمد

2,150$دبيOct30-Oct-26صناعة السياحة في الوطن العربي من منظور استراتيجي وإداري وتنموي

رةOct30-Oct-26عمليات الفندقة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov6-Nov-2محاسبة شركات السياحة

2,150$الدوحةNov6-Nov-2مسؤوليات ومهارات المشرف في الفندق

ال في الفنادق 2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-9مهارات االتصال الفعَّ

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9مهارات بيع المنتج السياحي

3,050$سنغافورةNov20-Nov-16نظم ولوائح الفندقة

3,050$لندنNov20-Nov-16االستراتيجيات العالمية للتسويق السياحي والفندقي

2,150$دبيNov27-Nov-23التسويق السياحي والفندقي

2,150$عّمانNov27-Nov-23إدارة الموارد البشرية في الفنادق والمطاعم السياحية

2,150$دبيNov4-Dec-30التمّيز في الخدمات الفندقية وتحقيق رضا الزبائن

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة الفنادق واألعمال السياحية

3,050$سنغافورةDec18-Dec-14أساليب تطوير اإلعالم السياحي

2,150$القاهرةDec18-Dec-14فن وإدارة العالقات العامة في قطاعي الفنادق والسياحة

4,200$الدار البيضاءDec1-Jan-21األدالء السياحيين: فن اإلرشاد السياحي

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28االتجاهات الحديثة في السياحة

2,150$دبيDec1-Jan-28االستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5تنمية الموارد البشرية في األجهزة األمنية والعسكرية

انJan9-Jan-5رفع كفاءة العاملين في إدارات العالقات العامة واإلعالم في األجهزة األمنية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات صناعة القرار اإلداري األمني

االتجاهات الحديثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط واالستراتيجيات األمنية 

وفقاً للمعايير الدولية
12-Jan16-Jan2,150$مسقط

االتجاهات الحديثة في قيادة المؤسسات األمنية والتنسيق بين الدوائر األمنية في 

القطاعين العام والخاص
12-Jan16-Jan2,450$شرم الشيخ

3,050$لندنJan16-Jan-12اإلدارة الحديثة لمديري اإلدارات األمنية ورؤساء األقسام

الشؤون األمنية والعسكرية



ال 3,850$سيدني Jan16-Jan-12اإلعالم األمني الفعَّ

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12البرنامج الفني في إعداد وكتابة التقارير األمني

2,150$دبيJan16-Jan-12التمّيز في تنمية المهارات القيادية في األمن والسالمة الصناعية

رةJan16-Jan-12التمّيز واإلبداع في كتابة التقارير األمنية والسرية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19الدفاع االجتماعي ورعاية المسجونين والمفرج عنهم

الدور الحديث إلدارات األمن والسالمة والبيئة ومكافحة الحرائق في ضوء 

المخاطر المحتملة
19-Jan23-Jan2,150$الكويت

2,450$مانيالJan23-Jan-19الريادة في القيادة األمنية المعاصرة في ظل المتغيرات الدولية

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19القيادة واإلشراف األمني

أمن االحتفاالت والمؤتمرات والمعارض وحماية الشخصيات الهامة والمتابعة 

األمنية
26-Jan30-Jan2,450$بكين

3,050$مدريدJan30-Jan-26أمن المؤتمرات واالجتماعات الدولية

2,150$دبيJan30-Jan-26إعداد وتأهيل رجال األمن اإلداري

رةJan30-Jan-26تطوير وتنمية القيادة األمنية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26تنمية المهارات القيادية واتخاذ القرار األمني

2,150$الدوحةJan30-Jan-26تنمية مهارات القيادة واإلشراف لقيادات ومسؤولي األمن

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2تنمية مهارات كتابة التقارير األمنية

2,450$جاكرتاFeb6-Feb-2تنمية الموارد البشرية في األجهزة األمنية والعسكرية

3,050$كوبنهاجنFeb6-Feb-2رفع كفاءة العاملين في إدارات العالقات العامة واإلعالم في األجهزة األمنية

2,150$دبيFeb6-Feb-2اإلرهاب وحقوق اإلنسان

2,150$الرياضFeb6-Feb-2اإلنترنت واإلرهاب

2,150$أبوظبيFeb6-Feb-2التحقيق وإجراء التحريات األمنية

2,150$الكويتFeb6-Feb-2التخطيط األمني لمواجهة الكوارث

انFeb6-Feb-2التخطيط االستراتيجي في األجهزة األمنية والعسكرية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2التعاون الدولي وأثره في مكافحة المخدرات

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2الرعاية الالحقة للمفرج عنهم في قضايا المخدرات بين النظرية والتطبيق

3,050$ستوكهولمFeb13-Feb-9المخدرات والجريمة المنظمة

2,150$دبيFeb13-Feb-9إدارة األزمة في الحدث اإلرهابي

2,150$دبيFeb13-Feb-9إدارة الكوارث واألزمات

2,150$دبيFeb13-Feb-9إدارة المخاطر االمنية

2,150$مسقطFeb13-Feb-9تأمين المنشآت السياحية

2,150$القاهرةFeb13-Feb-9تنمية مهارات المدربين في األجهزة األمنية والعسكرية

2,450$الرباطFeb13-Feb-9قيم الحماية المدنية في المناهج التعليمية األمنية

2,150$ممبايFeb13-Feb-9مكافحة االحتيال من منظور ديني

3,050$فرانكفورتFeb13-Feb-9مكافحة اإلرهاب واإلجرام المنظم

2,150$دبيFeb13-Feb-9مهارات كتابة التحقيقات األمنية

2,150$الدمامFeb20-Feb-16استراتيجيات صناعة القرار اإلداري األمني

االتجاهات الحديثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط واالستراتيجيات األمنية 

وفقاً للمعايير الدولية
16-Feb20-Feb2,150$الشارقة

االتجاهات الحديثة في قيادة المؤسسات األمنية والتنسيق بين الدوائر األمنية في 

القطاعين العام والخاص
16-Feb20-Feb2,150$الكويت

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16اإلدارة الحديثة لمديري اإلدارات األمنية ورؤساء األقسام

ال 3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16اإلعالم األمني الفعَّ

2,450$مانيالFeb20-Feb-16البرنامج الفني في إعداد وكتابة التقارير األمني

3,050$برشلونةFeb20-Feb-16التمّيز في تنمية المهارات القيادية في األمن والسالمة الصناعية

2,150$دبيFeb20-Feb-16التمّيز واإلبداع في كتابة التقارير األمنية والسرية

2,150$الرياضFeb20-Feb-16الدفاع االجتماعي ورعاية المسجونين والمفرج عنهم

الدور الحديث إلدارات األمن والسالمة والبيئة ومكافحة الحرائق في ضوء 

المخاطر المحتملة
16-Feb20-Feb2,150$أبوظبي

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23الريادة في القيادة األمنية المعاصرة في ظل المتغيرات الدولية

انFeb27-Feb-23القيادة واإلشراف األمني 2,150$عمَّ



أمن االحتفاالت والمؤتمرات والمعارض وحماية الشخصيات الهامة والمتابعة 

األمنية
23-Feb27-Feb2,450$جاكرتا

3,850$طوكيوFeb27-Feb-23أمن المؤتمرات واالجتماعات الدولية

3,050$اكسفوردFeb27-Feb-23إعداد وتأهيل رجال األمن اإلداري

2,150$دبيFeb27-Feb-23تطوير وتنمية القيادة األمنية

انFeb27-Feb-23تنمية المهارات القيادية واتخاذ القرار األمني 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23تنمية مهارات القيادة واإلشراف لقيادات ومسؤولي األمن

2,150$الكويتFeb27-Feb-23تنمية مهارات كتابة التقارير األمنية

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23استراتيجيات األمن القومي

3,050$لندنMar6-Mar-2استراتيجيات التحقيق في الجرائم المستحدثة

2,150$طهرانMar6-Mar-2استراتيجيات التعامل مع الشغب والمظاهرات وأعمال التجمهر

3,050$براغMar6-Mar-2استراتيجيات أمن وحماية المنشأة والمواقع العامة

2,150$دبيMar6-Mar-2استراتيجيات تأمين المنشأة

رةMar6-Mar-2استراتيجيات تصميم األجهزة األمنية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2استراتيجيات خطط الطوارئ في المنشأة الحيوية والنفطية

2,150$مسقطMar6-Mar-2استقصاء المعلومات األمنية واالستفادة منها

2,150$القاهرةMar6-Mar-2االتجاهات المعاصرة في اإلدارة العلمية لألمن الصناعي

2,150$دبيMar6-Mar-2  االختصاص النوعي والمكاني ألجهزة األمن بالمنشأة الحيوية

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2االستراتيجيات األمنية ومواجهة اإلرهاب المنظم

3,050$كامبريدجMar13-Mar-9االستعداد لمواجهة الكوارث

2,150$دبيMar13-Mar-9 اآلليات الحديثة في إدارة غرف العمليات الرئيسة أثناء األزمات األمنية

2,150$الخبرMar13-Mar-9األدوات الفنية والتكنولوجية في إدارة التحقيقات األمنية

الة إلدارة العمليات األمنية بالمنشأة 2,150$دبيMar13-Mar-9األدوار الفعَّ

2,150$الدوحةMar13-Mar-9األساليب الحديثة في إجراء االستجوابات والتحقيقات األمنية

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9األساليب الحديثة في إجراء التحقيق والتحريات في المجال األمني

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9 األساليب الحديثة في إدارة األزمات األمنية

3,050$سنغافورةMar13-Mar-9األساليب الحديثة في إعداد السياسة األمنية للمنشأة

3,850$تورنتوMar13-Mar-9األساليب الحديثة في مكافحة األعمال اإلرهابية وتأمين المطارات والمرافق الحيوية

2,150$دبيMar13-Mar-9األساليب الحديثة للتقنيات األمنية

2,150$الرياضMar20-Mar-16األساليب الحديثة لمكافحة الهجمات اإلرهابية وكيفية مكافحتها

2,150$دبيMar20-Mar-16األساليب الحديثة لمكافحة حوادث التخريب واإلرهاب

2,150$دبيMar20-Mar-16األساليب المبتكرة في األمن الصناعي ومواجهة األعمال التخريبية والمفرقعات

انMar20-Mar-16األسرار األمنية لقادة األمن المحترفين 2,150$عمَّ

ال 2,450$الدار البيضاءMar20-Mar-16 األسس الفنية لتحقيق اتصال أمني فعَّ

2,150$نيودلهيMar20-Mar-16األسس الفنية للتحقيقات األمنية واألدلة الجنائية

3,050$أوسلوMar20-Mar-16األسس الفنية للتحقيقات الجنائية

2,150$دبيMar20-Mar-16األسس المنهجية في تخطيط وإدارة عمليات حراسة المنشأة

2,150$جدةMar20-Mar-16األسس المنهجية في تكوين قيادات األمن الصناعي

2,150$أبوظبيMar20-Mar-16(نظرة أكثر شمولية)األسلوب العلمي في مواجهة األعمال اإلرهابية 

2,150$الكويتMar27-Mar-23اإلجراءات األمنية والمهارات المتكاملة لضباط في إدارة األزمات األمنية

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23اإلجراءات األمنية وسرية تداول المعلومات وتوثيقها إلكترونيا

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23اإلدارة األمنية الفائقة السرعة

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23اإلدارة األمنية المتقدمة

3,050$فيّناMar27-Mar-23اإلدارة االستراتيجية لخطط الدفاع المدني في المنشأة

2,150$دبيMar27-Mar-23اإلدارة الحديثة لغرف ومراكز العمليات والطوارئ في أجهزة األمن العام

2,150$الرياضMar27-Mar-23اإلدارة الحديثة لألمن في المصارف

2,150$دبيMar27-Mar-23اإلدارة الحديثة للسيطرة على ضغوط العمل األمني

2,150$الدوحةCyber terrorism23-Mar27-Marاإلرهاب اإللكتروني 

2,150$القاهرةMar27-Mar-23اإلرهاب الدولي ومراحل مقاومة اإلرهابيين

3,050$لندنMar3-Apr-30معها اإلرهاب والمركبات المفخخة وكيفية التعامل

3,850$طوكيوMar3-Apr-30اإلرهاب وضحايا الجريمة



3,050$فرانكفورتMar3-Apr-30االستراتيجية الحديثة في مكافحة الجرائم المستحدثة

ال 2,150$دبيMar3-Apr-30اإلشراف األمني الفعَّ

ال وإعداد الخطط االستراتيجية األمنية رةMar3-Apr-30اإلشراف األمني الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30اإلشراف األمني النموذجي

2,150$الكويتUSA / NFPA / BS30-Mar3-Aprاإلطفاء بين الوقاية والمكافحة حسب مواصفات 

2,150$اإلسكندريةMar3-Apr-30اإلطفاء والوقاية من الحرائق في الصناعة

3,050$لندنMar3-Apr-30اإلعداد اإلنساني لرجل األمن

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30اإلعداد الفني والمهني لعناصر تأمين المنشأة

3,050$أمستردامApr10-Apr-6اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارث

2,150$دبيApr10-Apr-6البحث والتحري في الجريمة المنظمة

البرنامج المتكامل في تخطيط وإدارة العمليات األمنية وأساليب التنسيق الحديثة بين 

الدوائر األمنية في المؤسسات الحكومية والخاصة
6-Apr10-Apr2,150$مكة المكرمة

2,150$الشارقةApr10-Apr-6البرنامج المتكامل الستراتيجيات تأمين المنشأة وتأهيل مسؤولي األمن

ال 2,150$الدوحةApr10-Apr-6التحقيق األمني وتقنيات التدخل الفعَّ

انApr10-Apr-6التحقيق في الجرائم المستحدثة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6التحقيق في الحوادث والحرائق ذات المنشأ الكهربائي

3,850$سيدني Apr10-Apr-6التحقيق في الحوادث وتحليل األسباب الجذرية وفقا لمعاير االوشا األمريكية

3,050$موسكوApr10-Apr-6التحقيق في الحوادث ومعرفة األسباب وتدوينها

2,150$دبيApr10-Apr-6التحقيق في جرائم الملكية الفكرية

رةApr17-Apr-13التحقيق في حوادث السالمة ومنع الخسائر 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13 التحقيق وإجراء التحريات األمنية

2,150$مسقطApr17-Apr-13التحقيق وإجراءات التحريات في مجال العمل األمني واألدلة الجنائية

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13التحقيقات األمنية

3,050$اسطنبولApr17-Apr-13التحقيقات في مجال األمن الصناعي

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13التحقيقات والمحاكمات العسكرية

3,050$باريسApr17-Apr-13التحكم في كيفية إدارة واستخدام ميادين الرماية

2,150$دبيApr17-Apr-13 إلعداد خطط الطوارئ واألزمات ومواجهة اإلرهاب التخطيط األمني المتكامل

2,150$جدةApr17-Apr-13 التخطيط األمني خطط الحماية ووضع اإلجراءات

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13التخطيط االستراتيجي للقيادة األمنية بالمنشأة الحيوية

2,150$الكويتApr24-Apr-20التخطيط المبكر لمجابهة الكوارث

2,150$القاهرةApr24-Apr-20التخطيط ألمن المنشأة الحيوية

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التسلق اآلمن لألبراج

2,450$بانكوكApr24-Apr-20التعامل األمني في مجال مكافحة جرائم األحداث

3,050$لندنApr24-Apr-20التعامل األمني مع المظاهرات واالعتصامات

2,150$دبيApr24-Apr-20التعامل مع المظاهرات واالعتصامات

2,150$الرياضApr24-Apr-20التعامل مع الموقوف والسجين

2,150$دبيApr24-Apr-20التعاون الدولي في المجال األمني

2,150$الدوحةApr24-Apr-20التفتيش واإلخالء التخصصي

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20التقنيات الحديثة في مجال األمن الصناعي

3,050$لندنApr1-May-27التقنيات الحديثة ودورها في الكشف عن الجرائم

2,450$كوااللمبورApr1-May-27التقنيات المتقدمة في إعداد خطط الطوارئ واإلنقاذ واإلخالء

3,050$اسطنبولApr1-May-27التمّيز في األداء األمني

2,150$دبيApr1-May-27التمّيز في إعداد خطط التدريب األمنية والعسكرية السنوية

2,150$دبيApr1-May-27التمّيز واإلبداع األمني ومهارات التعامل مع اآلخرين

2,150$دبيApr1-May-27التمّيز واإلبداع في التفتيش األمني للمنشأة الحيوية ومهارات التعامل مع المراجعين

2,150$مسقطApr1-May-27التمّيز واإلبداع في التفتيش األمني للمنشأة ومهارات التعامل مع اآلخرين

انApr1-May-27 التنبؤات األمنية للوقاية من الجريمة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27التنبؤات الجنائية

3,850$كانبراApr1-May-27تنمية الحس األمني– الوقاية من الجريمة – التوعية األمنية 

3,850$أوتاواMay8-May-4الجرائم االقتصادية وأثرها على المجتمع

2,150$دبيMay8-May-4الجوانب الفنية واالجرائية لمكافحة جرائم المخدرات



انMay8-May-4الحماية األمنية في المؤتمرات واالحتفاالت 2,150$عمَّ

2,150$دبيMay8-May-4الحماية اإللكترونية من السطو المسلح لمباني المصارف

2,150$الدوحةMay8-May-4الحماية الجنائية لبورصة األوراق المالية

2,450$كوااللمبورMay8-May-4الحماية الجنائية والمعلومات لنظام الحكومة اإللكترونية

2,450$جاكرتاMay8-May-4الحماية ضد األخطار في مجال األمن الصناعي

3,850$طوكيوMay8-May-4الحماية ضد المتفجرات

3,050$مانشسترMay8-May-4الحوادث واألخطار والكوارث المحتملة بالمنشأة

2,150$دبيMay8-May-4الخطة األمنية الذكية وخطط اإلخالء والطوارئ لمواجهة الكوارث

2,150$الدمامMay15-May-11الخطط األمنية لحماية المنشأة الحيوية

2,150$أبوظبيMay15-May-11الدفاع المدني لوقاية المنشأة

2,150$دبيMay15-May-11الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت

2,150$القاهرةMay15-May-11الرصد وقياس األداء األمني في المنشأة الصناعية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11الطرق الحديثة لتأمين وحماية الموانئ والمطارات

3,850$طوكيوMay15-May-11القائد األمني في بيئة متعددة الجنسيات

3,050$مدريدMay15-May-11القدرة على تحليل الحوادث ومناطق العمليات آليا

2,150$دبيMay15-May-11القواعد األساسية للتفتيش األمني

2,150$الخبرMay15-May-11المخاطر التي تتعرض لها المنشأة وكيفية مواجهتها

2,150$الشارقةMay15-May-11المدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث

2,150$الكويتMay22-May-18المدخل الشمولي في تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في العمليات األمنية

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18المدخل المتكامل في وضع الخطط االستراتيجية للقادة األمنية

3,050$اسطنبولMay22-May-18المفاهيم الحديثة في السالمة األمنية والحد من الخسائر

3,850$سيدني May22-May-18المفاهيم الحديثة إلدارة األمن بالمنشأة والمباني

3,050$أكسفوردMay22-May-18المالمح الرئيسة في عمليات تأمين المنشأة الحيوية

المالمح الرئيسة لعمليات اإلرهاب المحتمل وقوعها ودور األمن الصناعي في 

مواجهتها
18-May22-May2,150$دبي

2,150$مكة المكرمةMay22-May-18المنظور المعاصر لتدريب رجل األمن

2,150$دبيMay22-May-18المنظومة الشاملة في استراتيجية حماية المنشأة الهامة

2,150$الدوحةMay22-May-18المنظومة المتكاملة لإلدارة األمنية الحديثة

انMay22-May-18المهارات اإلدارية والتنظيمية في األمن الصناعي 2,150$عمَّ

3,050$لندنMay29-May-25المهارات السلوكية لمسؤولي األمن

2,150$دبيMay29-May-25المهارات المتطورة لألمن والسالمة الصناعية

3,050$موسكوMay29-May-25المهارات المتقدمة لمهندسي ومشرفي األمن الصناعي

2,150$دبيMay29-May-25المهارات المتكاملة لضباط أمن المنشأة

2,150$الرياضMay29-May-25المهارات المتكاملة للعاملين في تأمين المنشأة

الة لتأمين المنشأة والتفاعل مع المستجدات  المهارات المتكاملة واالستراتيجيات الفعَّ

األمنية
25-May29-May2,150$دبي

الة لحماية المنشأة الحكومية 2,150$مسقطMay29-May-25والعسكرية المهارات المتكاملة واالستراتيجيات الفعَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25تطبيقية- المهام التقنية لمفتشي األمن المحترفين 

3,050$اسطنبولMay29-May-25الوقاية ضد المخاطر األمنية بالمنشأة الصناعية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25 أجهزة اإلنذار ونظم إجراء التجارب الوهمية وخطط الطوارئ تفتيش السالمة

3,050$ روماJun5-Jun-1أخالقيات العمل األمني

2,150$دبيJun5-Jun-1أساليب التفتيش وإعداد التقارير األمنية

رةJun5-Jun-1أساليب تأمين حراسة المنشأة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1أساليب حماية وتأمين المنشأة واألهداف الحيوية

2,150$الكويتJun5-Jun-1أساليب وتأمين المؤتمرات واالجتماعات

2,150$القاهرةJun5-Jun-1أسس التنسيق لتأمين المؤتمرات واالحتفاالت والمناسبات الهامة

2,150$دبيJun5-Jun-1أسس تأمين وحراسة الشخصيات الهامة

3,050$سنغافورةJun5-Jun-1أسس مكافحة جرائم المخدرات

3,850$تورنتوJun5-Jun-1أسس وأساليب إدارة األزمات األمنية

2,150$دبيJun5-Jun-1البرية- البحرية - أمن المرافق والمنافذ الحدودية الجوية 

2,150$دبيJun12-Jun-8مستوى متقدم- أمن المنشأة 

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8مستوى متقدم- أمن المنشأة الحيوية 



انJun12-Jun-8أمن المنشأة الصحية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8أمن الوثائق والمستندات واألدلة الجنائية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8أمن وحماية الشخصيات العامة والهامة

3,850$طوكيوJun12-Jun-8أمن وحماية المرافق المينائية الهامة

3,050$باريسJun12-Jun-8أمن وحماية المنشأة الحيوية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8أمن وحماية الموانئ ومنع التسلل

2,150$أبهاJun12-Jun-8أمن وسالمة السفارات والمنشأة العامة

انJun12-Jun-8أمن وسالمة الموانئ والمطارات وتأمينها ضد الهجمات اإلرهابية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15الكشف واإلنذار المبكر لحماية الممتلكات أنظمة

انJun19-Jun-15إجراءات التحقيق في الحوادث وتقنيات كشف األسباب الجذرية 2,150$عمَّ

3,050$لندنJun19-Jun-15إجراءات التحقيق والتحري في مجال العمل األمني

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إجراءات التفتيش واإلخالء في العمليات األمنية

3,850$ نيويوركJun19-Jun-15إدارة األزمات األمنية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة األزمات األمنية أمن وحماية المنشئات الهامة

2,150$دبيJun19-Jun-15إدارة األزمات األمنية على مستوى القادة

انJun19-Jun-15إدارة األزمات األمنية واتخاذ القرار 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15إدارة األزمات األمنية والحوادث

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة األزمات األمنية وفن التفاوض

2,450$أغاديرJun26-Jun-22إدارة األزمات األمنية ومكافحة اإلرهاب

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة األزمة األمنية طبقا لنظام الجودة العالمي

3,050$ ميالنوJun26-Jun-22 إدارة األمن باألهداف

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة األمن بالتقنيات في حماية المنشأة الهامة

انJun26-Jun-22إدارة األمن وتأمين المؤتمرات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة الحوادث والعمليات واألزمات األمنية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة الطوارئ وكيفية السيطرة عليها في المنشأة الصناعية والخدمية والتجارية

انJun26-Jun-22إدارة عمليات تأمين حراسة المنشأة 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22إدارة نظم أمن المؤتمرات

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة نظم تأمين الشخصيات الهامة

3,050$باريسJun3-Jul-29إدارة وتأمين الجامعات

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إدارة وتقييم األخطار التي تتعرض لها المنشأة الحيوية

3,050$ ميالنوJun3-Jul-29إدارة وتقييم األخطار التي تتعرض لها المنشأة خالل مراحلها المختلفة

2,150$دبيJun3-Jul-29إدارة وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

انJun3-Jul-29استقصاء المعلومات وتوظيفها لدعم القرار األمني 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29إعداد استراتيجية تأمين المنشأة ضد التخريب

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد وتأهيل رجل األمن

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد وتأهيل رجل األمن بالمنشأة الحيوية  

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29 بناء خطة للطوارئ تناسب المخاطر الموجودة في المنشأة

انJun3-Jul-29 تأمين الموانئ والمطارات في مواجهة اإلرهاب 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6تأمين ترحيل المحبوسين

2,150$دبيJul10-Jul-6تأمين وحراسة البنوك وكيفية إعداد رجل األمن

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6تأمين وحراسة المنشأة الجامعية والتعليمية

انJul10-Jul-6تأمين وحراسة المنشأة الصناعية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءJul10-Jul-6المنشأة اإلصالحية والعقابية تأمين وحماية

3,050$سنغافورةJul10-Jul-6تأهيل رجال األمن لتولي مسؤوليات وظيفية أعلي

3,050$باريسJul10-Jul-6تأهيل ضابط الحراسة واألمن

2,150$دبيJul10-Jul-6تأهيل مسؤولي األمن

2,150$أبهاJul10-Jul-6تأهيل مشرفي أمن المنشأة

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تأهيل موظف الحراسة واألمن

انJul17-Jul-13تبسيط وتيسير اإلجراءات الجنائية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تحديات األمن العربي في مواجهة مخاطر اإلرهاب

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تحسين مهارات التعامل واالتصال مع رجال األمن

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تصميم خطط الطوارئ ومواجهة الكوارث



3,050$جنيفJul17-Jul-13تصميم ووضع نظم األمن الصناعي

2,150$القاهرةJul17-Jul-13تطبيقات اإلجراءات المتخصصة للحفاظ على المنشأة وسالمة العاملين

2,150$الطائفJul17-Jul-13تطوير أساليب العمل األمني في ظل العولمة

انJul17-Jul-13تطوير إجراءات وأساليب العمل األمني 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تطوير مهارات إدارة األفراد وفريق العمل األمني

2,150$دبيJul17-Jul-13العمل بالمنظمات األمنية تطوير نظم وأساليب

2,450$أغاديرJul24-Jul-20تطوير وتنمية أفراد األمن والسالمة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تطوير وتنمية مسؤولي األمن والسالمة

3,050$لندنJul24-Jul-20تقنيات األمن والسالمة في أعمل التشييد والبناء

2,150$صاللةJul24-Jul-20تقنيات أمن وسالمة المطارات

2,150$صاللةJul24-Jul-20تقنيات مفتشي األمن

2,150$صاللةJul24-Jul-20تقييم البحوث األمنية

2,150$صاللةJul24-Jul-20  تنمية الحس األمني ومصادر جمع المعلومات لعناصر األمن بالمنشأة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تنمية القدرات القيادية والتخطيطية للقيادات األمنية

انJul24-Jul-20تنمية المهارات التطبيقية إلعداد التقارير األمنية 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul24-Jul-20تنمية المهارات القيادية لمسؤولي األمن

2,150$صاللةJul31-Jul-27تنمية المهارات الميدانية لرجل األمن

2,150$صاللةJul31-Jul-27 تنمية المهارات الميدانية لضباط العمليات ومشرفي األمن الصناعي

2,150$صاللةJul31-Jul-27(األمن للجميع)تنمية الوعي الوقائي واألمني بالمنشأة االستراتيجية 

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تنمية مهارات التحقيق والتحري لرجال األمن

2,150$دبيJul31-Jul-27تنمية مهارات التفاوض األمني

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27تنمية مهارات الحس األمني

2,150$صاللةJul31-Jul-27 تنمية مهارات القائد األمني في بيئة متعددة الجنسيات

3,050$لندنJul31-Jul-27تنمية مهارات الكوادر األمنية في مجال تنفيذ األحكام

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة المهنية

انJul31-Jul-27تنمية مهارات أمناء مستودعات األسلحة والذخيرة 2,150$عمَّ

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28تنمية مهارات إدارة الخطر

رةSep2-Oct-28تنمية مهارات رجل األمن بالمنشأة الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيSep2-Oct-28أساسي- تنمية مهارات مسؤولي األمن 

انSep2-Oct-28متقدم- تنمية مهارات مسؤولي األمن  2,150$عمَّ

2,150$الخبرSep2-Oct-28تنمية مهارات مشرفي األمن وحراس البوابات

2,150$الدوحةSep2-Oct-28تنمية وتطوير مهارات الحس األمني لدى رجال األمن

3,850$صاللةSep2-Oct-28حراسة وتأمين المنشأة والشخصيات ضد األخطار

2,150$دبيSep2-Oct-28حماية أمن المنشأة والشخصيات الهامة

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28حماية وتأمين المواقع التجارية والصناعية

رةSep2-Oct-28خطة الطوارئ في مواجهة اإلرهاب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$جدةOct9-Oct-5خطط اإلخالء والهروب والتعامل مع أنظمة اإلنذار واإلطفاء اآللي

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5خطط الطوارئ وإدارة الطوارئ

2,150$الكويتOct9-Oct-5خطط وإجراءات الطوارئ

2,150$الدمامOct9-Oct-5دور األمن في العالقات العامة بالمنشأة الحيوية

2,150$الدوحةOct9-Oct-5دور المؤسسات العقابية في تأهيل النزالء

2,150$دبيOct9-Oct-5دور جهاز األمن الوطني في التعامل مع األزمات والمواقف الطارئة

2,150$دبيOct9-Oct-5رجل األمن ومكافحة اإلرهاب

2,150$دبيOct9-Oct-5رسم سياسات الخطط التدريبية في جهاز األمن الوطني

2,150$مسقطOct9-Oct-5رفع كفاءة األداء األمني في المنشأة الصناعية

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-5سمات اإلدارة األمنية المحترفة

3,050$لندنOct16-Oct-12عمليات األمن الداخلي

3,050$سنغافورةOct16-Oct-12عمليات األمن الداخلي في الموانئ الدولية

3,050$باريسOct16-Oct-12فحص وتحقيــق األدلة الجنائيـة في مجال اإلثبات الجنائي

2,150$دبيOct16-Oct-12فن العقاب التربوي

2,150$أبهاOct16-Oct-12فنون إعداد وصيـاغة التقارير األمنية

2,150$دبيOct16-Oct-12فنون ومهارات التعامل مع مسرح الجريمة



2,150$الدوحةOct16-Oct-12إدارة األزمات األمنية والتفاوض مع العناصر المخترقة للنظام األمني

انOct16-Oct-12لوجستيات إدارة تأمين وحماية المنشأة الهامة 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12مسرح الجريمة

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12مشرف األمن

3,050$ روماOct23-Oct-19مقاومة الحرائق والتحكم في الطوارئ

2,150$دبيOct23-Oct-19مكافحة اإلرهاب الدولي

2,150$الطائفOct23-Oct-19أمن البنية التحتية: مكافحة اإلرهاب

2,150$أبوظبيOct23-Oct-19مكافحة الجرائم االقتصادية والتجارية والتحقيق فيها

2,150$الكويتOct23-Oct-19مكافحة الجريمة عبر اإلنترنت

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19مكافحة الجريمة واإلدمان

2,150$دبيOct23-Oct-19مكافحة المخدرات

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19مكافحة جرائم اإلرهاب والعمليات اإلرهابية

3,050$مدريدOct23-Oct-19مهارات اإلشراف األمني

2,150$دبيOct23-Oct-19مهارات التحقيق واالستجواب األمني

2,150$الخبرOct30-Oct-26مهارات التحقيق واالستجواب األمني وكتابة التقارير األمنية

2,150$دبيOct30-Oct-26مهارات القيادة األمنية والتخطيط االستراتيجي

2,150$الدوحةOct30-Oct-26مهارات القيادة واإلشراف األمني

الة للتقارير والتحريرات األمنية 2,150$القاهرةOct30-Oct-26مهارات الكتابة الفعَّ

3,050$لندنOct30-Oct-26 مهارات تصميم الهياكل التنظيمية األمنية

2,150$شيرازNov6-Nov-2 مهارات تطوير وتنمية النظم األمنية

3,850$ نيويوركNov6-Nov-2مهارات تنمية الحس األمني

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات صناعة القرارات األمنية في مواجهة األزمات

2,150$الدمامNov6-Nov-2قبل وأثناء الحدث- مهارات وتقنيات إدارة غرف السيطرة والتحكم 

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات وفن كتابة التقارير األمنية

2,150$دبيNov13-Nov-9نطاق الصالحية والمسؤولية لرجل األمن الصناعي

2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-9نظام الحراسة وتأمين المنشأة

2,150$دبيNov13-Nov-9نظم المعلومات األمنية

3,850$طوكيوNov20-Nov-16نظم أمن األفراد والوثائق والمعلومات بالمنشأة

3,050$زيوريخNov20-Nov-16نظم تأمين المطارات والطائرات

2,150$دبيNov27-Nov-23نظم حراسة وتأمين المنشأة

2,150$الرياضNov27-Nov-23طرق وأساليب- وضع خطط األمنية ولتأمين المنشأة الحيوية 

2,150$دبيNov27-Nov-23وضع وإدارة االستراتيجيات األمنية القومية

االتجاهات الحديثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط واالستراتيجيات األمنية 

وفقاً للمعايير الدولية
30-Nov4-Dec3,050$لندن

أمن االحتفاالت والمؤتمرات والمعارض وحماية الشخصيات الهامة والمتابعة 

األمنية
30-Nov4-Dec2,150$دبي

االتجاهات الحديثة في قيادة المؤسسات األمنية والتنسيق بين الدوائر األمنية في 

القطاعين العام والخاص
30-Nov4-Dec2,150$دبي

2,150$الخبرDec11-Dec-7أمن المؤتمرات واالجتماعات الدولية

3,750$دبيDec18-Dec-7اإلدارة الحديثة لمديري اإلدارات األمنية ورؤساء األقسام

2,150$دبيDec11-Dec-7إعداد وتأهيل رجال األمن اإلداري

ال 3,050$باريسDec11-Dec-7اإلعالم األمني الفعَّ

2,150$الدوحةDec11-Dec-7تطوير وتنمية القيادة األمنية

2,150$مسقطDec11-Dec-7البرنامج الفني في إعداد وكتابة التقارير األمني

2,150$القاهرةDec18-Dec-14تنمية المهارات القيادية واتخاذ القرار األمني

2,150$أبوظبيDec18-Dec-14التمّيز في تنمية المهارات القيادية في األمن والسالمة الصناعية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21تنمية مهارات القيادة واإلشراف لقيادات ومسؤولي األمن

2,150$دبيDec25-Dec-21التمّيز واإلبداع في كتابة التقارير األمنية والسرية

2,150$عّمانDec25-Dec-21تنمية مهارات كتابة التقارير األمنية

3,050$اسطنبولDec25-Dec-21الدفاع االجتماعي ورعاية المسجونين والمفرج عنهم

2,150$دبيDec25-Dec-21تنمية الموارد البشرية في األجهزة األمنية والعسكرية



الدور الحديث إلدارات األمن والسالمة والبيئة ومكافحة الحرائق في ضوء 

المخاطر المحتملة
21-Dec25-Dec2,450$كوااللمبور

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21رفع كفاءة العاملين في إدارات العالقات العامة واإلعالم في األجهزة األمنية

3,050$لندنDec1-Jan-28الريادة في القيادة األمنية المعاصرة في ظل المتغيرات الدولية

2,150$دبيDec1-Jan-28استراتيجيات صناعة القرار اإلداري األمني

2,150$عّمانDec1-Jan-28القيادة واإلشراف األمني
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2,150$دبيJan9-Jan-5(تطبيق صناعي وخدمي)استخدام المحاكاة في التخطيط ودعم القرارات الفنية 

2,150$مسقطJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في تخطيط وإدارة المناطق الصناعية

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19طرق وتطبيقات أساسيات: االختبارات غير االتالفية

3,050$لندنJan30-Jan-26األساليب العملية واإلحصائية للرقابة على أداء المعامل

3,850$سيدني Feb6-Feb-2األسس والمهارات المتكاملة إلدارة العملية اإلنتاجية

3,850$مونتلايرFeb13-Feb-9اإلدارة الحديثة لإلنتاج

2,150$دبيFeb20-Feb-16التجربة اليابانية- اإلدارة الحديثة لإلنتاج 

رةFeb27-Feb-23اإلدارة الصناعية الحديثة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2اإلدارة المتقدمة لإلنتاج والعمليات

2,150$الكويتMar13-Mar-9التطورات الحديثة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية

2,450$مانيالMar20-Mar-16التقنيات الحديثة وتطبيقات التحكم الصناعي اإلنتاجي في القطاعات المختلفة

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16التقييم الفني واالقتصادي ألداء الوحدات الصناعية

2,450$بكينMar27-Mar-23التمّيز في عرض المنتجات

3,050$مدريدMar27-Mar-23الخصائص الفنية والمعايير الحديثة لعمليات تخزين المواد الغذائية ومراقبة جودتها

2,150$دبيMar3-Apr-30العمليات الصناعية

رةMar3-Apr-30القياسات وتحكم العمليات في الصناعة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6الكفاءة اإلنتاجية في المنشأة الصناعية

2,150$الدوحةApr10-Apr-6المشاكل النفسية وأثرها في الميدان اإلداري لإلنتاج

2,450$شرم الشيخApr17-Apr-13الممارسات الصناعية الجيدة

2,450$الدار البيضاءApr17-Apr-13الهندسة البيئية في الصناعة والتشييد

2,450$جاكرتاApr24-Apr-20الهندسة الصناعية

3,050$كوبنهاجنApr24-Apr-20أساسيات التحكم والقياس

2,150$دبيApr1-May-27أساسيات عمليات التحكم

2,150$الرياضApr1-May-27إدارة السيطرة على الخسائر الصناعية

2,150$أبوظبيMay8-May-4 إدارة السيطرة والخسائر

ال 2,150$الكويتMay8-May-4إعداد مدير اإلنتاج والمصنع الفعَّ

انMay15-May-11برامج الرسم باستخدام الحاسب اآللي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تحليل العمليات اإلنتاجية وتحديد استراتيجية التصنيع

2,450$كوااللمبورMay22-May-18تحليل وتقييم مخاطر سالمة الغذاء

3,050$ستوكهولمMay22-May-18تخطيط االحتياجات من الخامات والمستلزمات باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيMay29-May-25تخطيط االحتياجات من المواد وقطع الغيار

2,150$دبيMay29-May-25تخطيط الطاقة والعمليات اإلنتاجية للمصانع والشركات

2,150$دبيJun5-Jun-1تخطيط العمليات اإلنتاجية

2,150$مسقطJun5-Jun-1تخطيط موارد المؤسسات الصناعية

انJun12-Jun-8تشغيل وتشكيل المعادن 2,150$عمَّ

2,450$الرباطJun12-Jun-8تصميم واستخدام خطوط إنتاج جديدة

2,150$ممبايJun19-Jun-15تصميم وتطوير المنتجات

3,050$فرانكفورتJun19-Jun-15تصميم ورقابة النماذج

2,150$دبيJun26-Jun-22تصنيع وسالمة الغذاء

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22  تطبيق الحاسبات اآللية في التحكم في العمليات الصناعية

2,150$القاهرةJun3-Jul-29تطبيقات الجودة العالمية لتطوير الخدمات والمنتجات

الصناعة



انJun3-Jul-29تطبيقات الحاسب اإللكتروني في عمليات التحكم 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تطوير أداء المؤسسات الصناعية

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6مدخل اإلدارة االستراتيجية- تطوير أداء المؤسسات الصناعية 

2,450$مانيالJul17-Jul-13تقييم األداء للمؤسسات الصناعية

3,050$برشلونةJul17-Jul-13تكنولوجيا العمليات والطاقة اإلنتاجية

2,150$صاللةPLC20-Jul24-Julحل مشكالت الصناعة باستخدام 

2,150$صاللةJul24-Jul-20خبراء الجودة الراغبون في تحقيق األعطال الصفرية في اإلنتاج والعمليات

3,050$لندنJul31-Jul-27دراسة الفاقد لنظام التوزيع

انJul31-Jul-27سياسات التشغيل 2,150$عمَّ

2,150$دبيSep2-Oct-28قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الصناعة

2,450$جاكرتاOct9-Oct-5 كيف نجحت الشركات الصناعية األلمانية متوسطة الحجم

3,850$طوكيوOct16-Oct-12مراحل ومعوقات نمو الشركات الصناعية العائلية

3,050$اكسفوردOct23-Oct-19مهارات إعداد التقارير الفنية بقطاع التعدين

2,150$دبيOct30-Oct-26مهارات تقيّيم المشروعات الصناعية

انNov6-Nov-2موازنة خطوط اإلنتاج والتجميع 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov13-Nov-9نظم االتصاالت والمعلومات في المصانع

2,150$الكويتNov20-Nov-16وتحليل المضاعفات (المخرجات- المدخالت )نموذج 

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23هندسة اإلبداع والنجاح ومعايير الجودة في التخطيط الصناعي

3,050$لندنNov4-Dec-30هندسة أساليب قياس وتحسين األداء الصناعي

2,150$طهرانDec11-Dec-7إدارة السيطرة على الخسائر في الصناعة

3,050$براغDec18-Dec-14إعداد اتفاقيات المشاريع الصناعية

2,150$دبيDec25-Dec-21األسس والمهارات المتكاملة إلدارة العملية اإلنتاجية

3,050$لندنDec25-Dec-21(تطبيق صناعي وخدمي)استخدام المحاكاة في التخطيط ودعم القرارات الفنية 

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28االتجاهات الحديثة في تخطيط وإدارة المناطق الصناعية

2,150$دبيDec1-Jan-28طرق وتطبيقات االختبارات غير اإلتالفية أساسيات

2,150$عّمانDec1-Jan-28األساليب العملية واإلحصائية للرقابة على أداء المعامل

37

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan16-Jan-12الدراسات اإلكتوارية

انJan30-Jan-26القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية

3,850$مونتلايرFeb27-Feb-23التمّيز واإلبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية

2,150$دبيMar13-Mar-9مستوى متقدم: الدراسات اإلكتوارية

رةMar27-Mar-23القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية

2,150$الكويتApr24-Apr-20الجوانب التطبيقية لقانون الضمان االجتماعي

2,450$مانيالMay8-May-4العلم اإلكتواري

3,050$اسطنبولMay22-May-18أنظمة التقاعد والضمان االجتماعي في الدول الخليجية

2,450$بكينJun5-Jun-1إدارة صناديق ادخار المعاشات والتأمينات االجتماعية ودور تكنولوجيا المعلومات

3,050$مدريدJun19-Jun-15إدارة صناديق ادخار المعاشات ودور تكنولوجيا المعلومات

2,150$عّمانJun3-Jul-29قانون العمل والتأمينات االجتماعية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13قانون العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات  

2,150$صاللةJul24-Jul-20نظام التأمينات االجتماعية الجديد وتطبيقاته العملية

2,150$دبيSep25-Sep-21نظام المعاشات والتقاعد

2,150$الدوحةOct16-Oct-12الدراسات اإلكتوارية

2,150$دبيNov6-Nov-2القيادة اإلدارية العليا ألجهزة التقاعد والتأمين والضمان االجتماعي

2,150$عّمانNov27-Nov-23 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية

2,150$القاهرةDec11-Dec-7التمّيز واإلبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية

2,150$دبيDec25-Dec-21 أحدث التطورات في إدارة الخدمات التأمينية

التأمين االجتماعي/ الضمان 



38

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5احتراف علم العالقات العامة واإلعالم لقياس الرأي العام

انJan9-Jan-5 استراتيجيات النجاح والتفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات العالمية في العالقات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

2,150$مسقطJan9-Jan-5األدوار المستقبلية للعالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5اإلتيكيت ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات اإلبداع والتمّيز وفنون

3,050$لندنJan9-Jan-5اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وفنون التعامل مع الجمهور

3,850$سيدني Jan9-Jan-5البرنامج المتكامل ألخصائي العالقات العامة واإلعالم

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة ونظم االتصاالت

2,150$دبيJan9-Jan-5احتراف علم العالقات العامة واإلعالم لقياس الرأي العام

انJan9-Jan-5 استراتيجيات النجاح والتفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات العالمية في العالقات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

2,150$مسقطJan9-Jan-5األدوار المستقبلية للعالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5اإلتيكيت ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات اإلبداع والتمّيز وفنون

3,050$لندنJan16-Jan-12اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وفنون التعامل مع الجمهور

3,850$سيدني Jan16-Jan-12البرنامج المتكامل ألخصائي العالقات العامة واإلعالم

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة ونظم االتصاالت

2,150$دبيJan16-Jan-12العالقات العامة المتقدمة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية

رةJan16-Jan-12العالقات العامة في المؤسسات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12المدخل اإلبداعي في تنظيم وإدارة المؤتمرات واالحتفاالت الكبرى

2,150$الكويتJan16-Jan-12المفهوم الشامل للعالقات العامة في ضوء الفكر اإلداري الحديث

2,450$مانيالJan16-Jan-12المنهج االبتكاري والتمّيز في إدارة العالقات العامة واالتصاالت

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12المنهج المتكامل إلعداد مدراء وقيادات العالقات العامة واإلعالم

2,450$بكينJan16-Jan-12المهارات القيادية الحديثة لشاغلي وظائف العالقات العامة

3,050$مدريدJan16-Jan-12المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,150$دبيJan16-Jan-12العالقات العامة المتقدمة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية

رةJan16-Jan-12العالقات العامة في المؤسسات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19المدخل اإلبداعي في تنظيم وإدارة المؤتمرات واالحتفاالت الكبرى

2,150$الكويتJan23-Jan-19المفهوم الشامل للعالقات العامة في ضوء الفكر اإلداري الحديث

2,450$مانيالJan23-Jan-19المنهج االبتكاري والتمّيز في إدارة العالقات العامة واالتصاالت

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19المنهج المتكامل إلعداد مدراء وقيادات العالقات العامة واإلعالم

2,450$بكينJan23-Jan-19المهارات القيادية الحديثة لشاغلي وظائف العالقات العامة

3,050$مدريدJan23-Jan-19المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,150$دبيJan23-Jan-19النظم المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واإلعالم المعاصر
ً رةJan23-Jan-19إدارة العالقات العامة إلكترونيا 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19بروتوكول إعداد الزيارات الرسمية

2,150$الدوحةJan23-Jan-19تطوير القدرات الفنية والشخصية لمسؤولي العالقات العامة واإلعالم

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19مهارات االتصال التحريري والكتابة في العالقات العامة

2,450$الدار البيضاءJan23-Jan-19مهارات االتصال واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم

ال 2,450$جاكرتاJan23-Jan-19مهارات القيادة واإلبداع لمدراء العالقات العامة واإلعالم الفعَّ

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26هندسة العالقات العامة وتنظيمها االستراتيجي وفق معايير الجودة الشاملة

2,150$دبيJan30-Jan-26النظم المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واإلعالم المعاصر
ً رةJan30-Jan-26إدارة العالقات العامة إلكترونيا 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26بروتوكول إعداد الزيارات الرسمية

2,150$الدوحةJan30-Jan-26تطوير القدرات الفنية والشخصية لمسؤولي العالقات العامة واإلعالم

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26مهارات االتصال التحريري والكتابة في العالقات العامة

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26مهارات االتصال واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم

العالقات العامة والبروتوكول والمعارض



ال 2,450$جاكرتاJan30-Jan-26مهارات القيادة واإلبداع لمدراء العالقات العامة واإلعالم الفعَّ

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26هندسة العالقات العامة وتنظيمها االستراتيجي وفق معايير الجودة الشاملة

2,150$أبوظبيJan30-Jan-26استراتيجيات العالقات العامة واالتيكيت والبروتوكول الدولي

2,150$الكويتJan30-Jan-26االبتكار واإلبداع في وسائل اإلعالم والعالقات العامة

االتجاهات اإلدارية الحديثة ألقسام العالقات العاملة واإلعالم في القطاع العام 

والخاص
26-Jan30-Janان 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26االتجاهات الحديثة في التنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات الدولية

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2األداء النموذجي والبراعة في األداء للعاملين بالعالقات العامة

3,050$ستوكهولمFeb6-Feb-2اإلدارة الحديثة للعالقات العامة

3,050$ستوكهولمFeb6-Feb-2تنمية مهارات العاملين في العالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيFeb6-Feb-2اإلدارة الحديثة للعالقات العامة وأعمال المراسم والبرتوكول واالتكيت

2,150$دبيFeb6-Feb-2التخطيط اإلبداعي للمراسم والبرتوكول

2,150$دبيFeb6-Feb-2التخطيط ألعمال المراسم والبروتوكول

2,150$مسقطFeb6-Feb-2التغيير والتطوير كمدخل للنجاح في إدارة أقسام العالقات العامة

2,150$القاهرةFeb6-Feb-2التفاوض الفعال والتأثير الفعال للعالقات العامة واإلعالم والصحافة

2,450$الرباطFeb6-Feb-2التكنولوجيا الحديثة في فنون االتصال والعالقات العامة

2,150$ممبايFeb6-Feb-2الدور الحديث في العالقات العامة في تميز المنظمات المعاصرة

3,050$فرانكفورتFeb6-Feb-2العالقات العامة اإللكترونية

2,150$دبيFeb6-Feb-2تنمية مهارات العاملين في إدارة العالقات العامة

2,150$دبيFeb6-Feb-2تنمية مهارات العالقات العامة

2,150$دبيFeb13-Feb-9تنمية مهارات العالقات العامة في ظروف المنافسة

2,150$مسقطFeb13-Feb-9تنمية مهارات العالقات العامة واالستقبال

2,150$القاهرةFeb13-Feb-9تنمية مهارات تنظيم وإدارة المعارض المحلية والدولية

2,450$الرباطFeb13-Feb-9تنمية مهارات تنظيم وإقامة المعارض

2,150$ممبايFeb13-Feb-9تنمية مهارات مسؤولة العالقات العامة ـ برنامج موجه للقطاع النسائي فقط

3,050$فرانكفورتFeb13-Feb-9تنمية مهارات مسؤولي عقد المؤتمرات وورش العمل

2,150$دبيFeb13-Feb-9العالقات العامة والرسالة اإلعالمية المؤسسية بالمفهوم الدولي

2,150$الدمامFeb13-Feb-9العالقات العامة وفق معايير الجودة الشاملة

2,150$الشارقةFeb13-Feb-9الفكر الحديث في قيادة العالقات العامة وفنون االتيكيت المعاصر

2,150$الكويتFeb13-Feb-9أصول المراسم والبروتوكول واالتيكيت لكبار الشخصيات

2,150$اإلسكندريةFeb13-Feb-9أعمال المراسم والبروتوكول واإلعالم الفعال

3,050$اسطنبولFeb13-Feb-9تجهيز المؤتمرات وأعمال المراسم واالحتفاالت وفن التأثير الفعال

2,450$مانيالFeb13-Feb-9دور العالقات العامة في التنظيم والتخطيط إلدارة المؤتمرات الرسمية

3,050$برشلونةFeb20-Feb-16دور العالقات العامة في إدارة األزمات

2,150$دبيFeb20-Feb-16تنمية مهارات مشرفي الخدمات والعالقات العامة

2,150$الدمامFeb20-Feb-16تنمية مهارات موظفي اإلعالم الخارجي والعالقات العامة

2,150$الشارقةFeb20-Feb-16دبلوماسية العالقات العامة

2,150$الكويتFeb20-Feb-16 دوائر التمّيز في العالقات العامة

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16دور العالقات العامة في االتصال اإلقناعي والتأثير في الرأي العام

3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16 دور العالقات العامة في التعامل مع األزمات والكوارث
ً 2,450$مانيالFeb20-Feb-16دور العالقات العامة في إدارة األزمات إعالميا

3,050$برشلونةFeb20-Feb-16دور العالقات العامة في إدارة األزمات واألحداث الطارئة

2,150$دبيFeb20-Feb-16دور العالقات العامة في زيادة فعالية المؤتمرات والمعارض

2,150$الرياضFeb20-Feb-16فن االتيكيت والبروتوكول والتعامل مع اآلخرين

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16فن األداء الراقي المتميز للعالقات العامة واإلعالم الفعال

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16فن المراسم والبروتوكول واالتيكيت والعالقات العامة

انFeb27-Feb-23فنون االتيكيت المعاصر وأعمال المراسم والبرتوكول 2,150$عمَّ

فنون االتيكيت والمراسم للوصول لذروة األداء العالي واللياقة الذهنية في استقبال 

كبار الشخصيات الهامة
23-Feb27-Feb2,450$جاكرتا

3,850$طوكيوFeb27-Feb-23قياس الرأي العام والتأثير فيه

3,050$اكسفوردFeb27-Feb-23قياس رأي الجمهور في وسائل اإلعالم وتحديد اتجاهات الصحف

2,150$دبيFeb27-Feb-23دور العالقات العامة في إدارة العملية التفاوضية



2,150$الرياضFeb27-Feb-23دور العالقات العامة في إدارة القضايا والمشكالت

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23دور العالقات العامة في إدارة عمليات التطوير والتغيير

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23دور العالقات العامة في إدارة ومواجهة األزمات

انFeb27-Feb-23 دور العالقات العامة في تحسين الدبية الذهنية للمنظمات 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23دور العالقات العامة في تطوير وتحديث الهوية المؤسسية

الية المؤتمرات والمعارض 3,850$طوكيوFeb27-Feb-23دور العالقات العامة في زيادة فعَّ

3,050$اكسفوردFeb27-Feb-23دور العالقات العامة في صناعة هوية المنظمة

2,150$دبيFeb27-Feb-23احتراف علم العالقات العامة واإلعالم لقياس الرأي العام

انMar6-Mar-2 استراتيجيات النجاح والتفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2االتجاهات العالمية في العالقات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

2,150$الكويتMar6-Mar-2األدوار المستقبلية للعالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2اإلتيكيت ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات اإلبداع والتمّيز وفنون

3,050$لندنMar6-Mar-2اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وفنون التعامل مع الجمهور

2,150$طهرانMar6-Mar-2البرنامج المتكامل ألخصائي العالقات العامة واإلعالم

3,050$براغMar6-Mar-2التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة ونظم االتصاالت

2,150$دبيMar6-Mar-2دور العالقات العامة في صناعة واتخاذ القرار

انMar6-Mar-2 األزمات دور العالقات العامة في مواجهة 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2دور العالقة العامة في مواجهة وإدارة األزمات

2,150$الكويتMar6-Mar-2دور إدارة العالقات العامة في تحقيق السيطرة األمنية بالمنشأة الحيوية

ال 2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2ديناميكية العالقات العامة واإلعالم الفعَّ

3,050$لندنMar6-Mar-2ديناميكية إدارة مكاتب العالقات العامة واإلعالم

2,150$طهرانMar13-Mar-9 شهادة االستشاري المحترف المعتمد في العالقات العامة والدولية

3,050$براغMar13-Mar-9شهادة االستشاري المحترف المعتمد في تنظيم المعارض

2,150$دبيMar13-Mar-9العالقات العامة المتقدمة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية

رةMar13-Mar-9العالقات العامة في المؤسسات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9المدخل اإلبداعي في تنظيم وإدارة المؤتمرات واالحتفاالت الكبرى

2,150$مسقطMar13-Mar-9المفهوم الشامل للعالقات العامة في ضوء الفكر اإلداري الحديث

2,150$القاهرةMar13-Mar-9المنهج االبتكاري والتمّيز في إدارة العالقات العامة واالتصاالت

2,150$دبيMar13-Mar-9المنهج المتكامل إلعداد مدراء وقيادات العالقات العامة واإلعالم

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9المهارات القيادية الحديثة لشاغلي وظائف العالقات العامة

3,050$كامبريدجMar13-Mar-9المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,150$دبيMar13-Mar-9 في العالقات العامة والدولية شهادة الخبير المحترف المعتمد

رةMar13-Mar-9طرق إعداد الحفالت والوالئم الرسمية وترتيب المدعوين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9طرق تجهيز الموائد الرسمية

2,150$مسقطMar20-Mar-16طرق تقديم الطعام في المناسبات الرسمية

2,150$القاهرةMar20-Mar-16عناصر التواصل مع الجمهور

2,150$دبيMar20-Mar-16فن االتصال والعالقات

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16فن االستقبال والضيافة

3,050$كامبريدجMar20-Mar-16فن اإلتيكيت والبروتوكول الرسمي والعالقات العامة

2,150$دبيMar20-Mar-16النظم المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واإلعالم المعاصر
ً 2,150$الخبرMar20-Mar-16إدارة العالقات العامة إلكترونيا

2,150$دبيMar20-Mar-16بروتوكول إعداد الزيارات الرسمية

2,150$الدوحةMar20-Mar-16تطوير القدرات الفنية والشخصية لمسؤولي العالقات العامة واإلعالم

2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16مهارات االتصال التحريري والكتابة في العالقات العامة

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16مهارات االتصال واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم

ال 3,050$سنغافورةMar20-Mar-16مهارات القيادة واإلبداع لمدراء العالقات العامة واإلعالم الفعَّ

3,850$تورنتوMar20-Mar-16هندسة العالقات العامة وتنظيمها االستراتيجي وفق معايير الجودة الشاملة

ال وفنون التواصل 2,150$دبيMar27-Mar-23فـن األداء الراقي المتمّيز للعالقات العامة واإلعالم الفعَّ

2,150$الخبرMar27-Mar-23فن اإلتيكيت

2,150$دبيMar27-Mar-23فن اإلتيكيت في إدارة األعمال والبروتوكوالت االجتماعية

2,150$الدوحةMar27-Mar-23فن اإلتيكيت واآلداب االجتماعية والبروتوكول



2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23فن اإلتيكيت والبروتوكول في العالقات العامة

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23فن اإلتيكيت والبروتوكول إلدارة االستقبال والمكاتب األمامية

3,050$سنغافورةMar27-Mar-23فن الدعاية

3,850$تورنتوMar27-Mar-23واإلتيكيت والعالقات العامة (البروتوكول)فن المراسم 

2,150$دبيMar27-Mar-23استخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم أنشطة العالقات العامة

2,150$الرياضMar27-Mar-23استراتيجيات العالقات العامة

2,150$دبيMar27-Mar-23استراتيجيات العالقات العامة اإللكترونية واإلعالم والمعاصر

2,150$دبيMar27-Mar-23استراتيجيات العالقات العامة في االتصال اإلعالمي وإدارة األزمات

انMar27-Mar-23استراتيجيات العالقات العامة في القرن الحادي والعشرين 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar3-Apr-30استراتيجيات العالقات العامة واإلعالم المعاصرة

2,150$نيودلهيMar3-Apr-30استراتيجيات العالقات العامة والرأي العام

3,050$أوسلوMar3-Apr-30استراتيجيات العالقات العامة ودورها في تحقيق التمّيز اإلداري

الة إلدارات العالقات العامة واإلعالم 2,150$دبيMar3-Apr-30فن الممارسة الفعَّ

2,150$الرياضMar3-Apr-30فن الممارسة الناجحة للعالقات العامة

2,150$دبيMar3-Apr-30(البروتوكول)فن المراسم 

2,150$دبيMar3-Apr-30فن إدارة األزمات وتطبيقاته في العالقات العامة

انMar3-Apr-30فن إدارة المؤتمرات والمعارض والزيارات الرسمية والعالقات العامة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar3-Apr-30فن إعداد وتجهيز واختيار إخراج الكتيبات المطبوعة والمنشورات

2,150$نيودلهيMar3-Apr-30فنون ومهارات اإلتيكيت والبروتوكول

3,050$أوسلوMar3-Apr-30كيف تعقد مؤتمرا صحفيا ناجحا

2,150$دبيMar3-Apr-30استراتيجيات العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكول

2,150$جدةMar3-Apr-30استراتيجيات العالقات العامة وقياس الرأي العام

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6استراتيجيات المؤتمرات الصحافية

2,150$الكويتApr10-Apr-6استراتيجيات إدارة العالقات العامة واإلعالم المتكاملة

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6استراتيجيات تنظيم إدارة العالقات العامة واإلعالم

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6استقبال الوفود والزائرين وحماية األشخاص الهامة

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6االبتكار في إعادة وتنظيم وهيكلة إدارة العالقات العامة الحديثة

االتجاهات اإلدارية الحديثة ألقسام العالقات العامة واإلعالم في القطاع العام 

والخاص
6-Apr10-Apr3,050$فيّنا

2,150$دبيApr10-Apr-6لغة الجسد والعالقات العامة

2,150$جدةApr10-Apr-6مختبر اإلدارة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي للعالقات العامة واإلعالم

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6مختبر تخطيط وتنظيم وإدارة الملتقيات والمؤتمرات والمعارض

2,150$الكويتApr10-Apr-6مختبر تطوير أداء العالقات العامة

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6مراسم الجلسة االفتتاحية للمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6مسؤوليات العالقات العامة

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6مفهوم العالقات العامة اإللكترونية

3,050$فيّناApr17-Apr-13مفهوم العالقات العامة وأهدافها

2,150$دبيApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة في العالقات العامة

2,150$الرياضApr17-Apr-13(تطبيقات وورش عمل)االتجاهات الحديثة في العالقات العامة واإلعالم اإلقناعي 

2,150$دبيCRM13-Apr17-Aprاالتجاهات الحديثة في العالقات العامة وإدارة عالقات العمالء 

2,150$الدوحةApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة في إدارة العالقات العامة

2,150$القاهرةApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة في تنفيذ وتقييم برامج اإلعالم والعالقات العامة

3,050$لندنApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة إلدارة العالقات العامة واإلعالم

3,850$طوكيوApr17-Apr-13االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم

3,050$فرانكفورتApr17-Apr-13مستوى متقدم- االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم 

2,150$دبيApr17-Apr-13مفهوم وماهية العالقات العامة

2,150$الرياضApr17-Apr-13مهارات االتصال في العالقات العامة

2,150$دبيApr17-Apr-13مهارات االتصال والعالقات اإلنسانية في العمل

2,150$الدوحةApr17-Apr-13مهارات االتصال والعالقات مع اآلخرين

2,150$القاهرةApr24-Apr-20 وتقيم األداء للعاملين بإدارة العالقات العامة  مهارات االتصال وبناء فرق العمل



3,050$لندنApr24-Apr-20مهارات االتصاالت والعالقات مع اآلخرين

3,850$طوكيوApr24-Apr-20مهارات اإلتيكيت والبروتوكول للعاملين في مجال المحاسبة

3,050$فرانكفورتApr24-Apr-20 مهارات البروتوكول واإلتيكيت وفن المراسم

2,150$دبيApr24-Apr-20االتجاهات المعاصرة إلدارة المعارض واألسواق الدولية

رةApr24-Apr-20االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في تفعيل خطط العالقات العامة 2,150$المدينة المنوَّ

االستراتيجيات اإلعالمية المتقدمة وتقنيات االتصال ألخصائيي العالقات العامة 

واإلعالم
20-Apr24-Apr2,150$دبي

2,150$الكويتApr24-Apr-20االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة واإلعالم وقياس الرأي العام والدعاية

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة واإلعالن  

3,050$لندنApr24-Apr-20االستراتيجيات العالمية للعالقات العامة في تحسين الدبية الذهنية للمؤسسات

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20االستراتيجيات المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وقياس الرأي العام والدعاية

3,050$أمستردامApr24-Apr-20االستقبال والعالقات العامة

2,150$دبيApr24-Apr-20مهارات التأثير واإلقناع

رةApr1-May-27مهارات التحرير واإلخراج الصحفي للعاملين في العالقات العامة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr1-May-27مهارات التعامل مع كبار الشخصيات

2,150$الكويتApr1-May-27مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم والكتابة للعالقات العامة

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27 مهارات التفوق في أداء العالقات العامة

3,050$لندنApr1-May-27مهارات التقديم واإللقاء المتمّيز والتأثير الخطابي للعاملين بالعالقات العامة

2,450$كوااللمبورApr1-May-27مهارات العالقات العامة

3,050$أمستردامApr1-May-27مهارات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,150$دبيApr1-May-27االستقبال والمراسم والحفالت

2,150$مكة المكرمةApr1-May-27األداء اإلشرافي والنموذجي واإلبداعي لعمل إدارة العالقات العامة

2,150$الشارقةApr1-May-27األدوار المستقبلية لمسؤولي العالقات العامة

2,150$الدوحةApr1-May-27األساليب الحديثة في ترتيب وتنظيم إدارة العالقات العامة

انApr1-May-27األساليب الحديثة إلدارة المعارض واألسواق الدولية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27األساليب الحديثة لبناء عالقات عمل ناجحة

3,850$سيدني May8-May-4األساليب الحديثة والمهارات اإلبداعية في إدارة العالقات العامة

3,050$موسكوMay8-May-4األساليب المعاصرة لتخطيط أعمال العالقات العامة والحمالت اإلعالمية

2,150$دبيMay8-May-4مهارات العالقات العامة والمراسم والبروتكول

2,150$مكة المكرمةMay8-May-4مهارات المراسم والبروتوكول واإلتيكيت

2,150$الشارقةMay8-May-4مهارات إدارة المؤتمرات والمعارض

2,150$الدوحةMay8-May-4 مهارات إعداد وتجهيز المطبوعات والمنشورات

انMay8-May-4مهارات تخطيط وتنظيم المتلقيات والمؤتمرات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay8-May-4مهارات تخطيط وتنظيم وإدارة المؤتمرات

3,850$سيدني May8-May-4مهارات تطبيقية في العالقات العامة

3,050$موسكوMay8-May-4مهارات تنظيم المؤتمرات وتفعيل أعمال اللجان المنظمة

2,150$دبيMay8-May-4 األسس العلمية الحديثة في مجال العالقات العامة

رةMay8-May-4 األسس العلمية الناجحة إلدارة العالقات العامة واإلعالم 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay8-May-4األسس العلمية في العالقات العامة

2,150$مسقطMay15-May-11اإلبداع واالبتكار في إدارة العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,450$كوااللمبورMay15-May-11اإلبداع والتمّيز وفنون المراسم والبروتوكوالت لكبار الشخصيات

3,050$اسطنبولMay15-May-11اإلبداع والتمييز واالبتكار في إدارة العالقات العامة واالتصاالت

2,450$كوااللمبورMay15-May-11(أدب السلوك)اإلتيكيت 

3,050$باريسMay15-May-11اإلتيكيت والبروتوكول في العالقات العامة

2,150$دبيMay15-May-11مهارات تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات

رةMay15-May-11مهارات تنظيم وإدارة المهرجانات والمؤتمرات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay15-May-11مهارات فن اإلتيكيت

2,150$مسقطMay15-May-11مهارات مديري العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11مواجهة المواقف الصعبة لرجل العالقات العامة

3,050$اسطنبولMay15-May-11 مواصفات رجال العالقات العامة وأهمية اكتساب المهارات الجديدة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11موظفو العالقات العامة والعولمة

3,050$باريسMay15-May-11ميكنة العالقات العامة واإلعالم ومسايرة االتجاهات الحديثة



2,150$دبيMay22-May-18اإلتيكيت والبروتوكول وفن التعامل مع كبار الشخصيات

2,150$جدةMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية الناجحة للعالقات العامة واإلعالم

2,150$أبوظبيMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية للعالقات العامة

2,150$الكويتMay22-May-18 اإلدارة التنفيذية المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم

اإلدارة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي للعالقات العامة واإلعالم وقياس الرأي 

العام والدعاية
18-May22-May2,150$القاهرة

2,450$كوااللمبورMay22-May-18اإلدارة الحديثة للعالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,450$بانكوكMay22-May-18اإلدارة الحديثة للعالقات العامة وأعمال المراسم والبروتوكول

3,050$لندنMay22-May-18اإلدارة الحديثة والمتكاملة للعالقات العامة

الة ألنشطة العالقات العامة في ظل المتغيرات المعاصرة 2,150$دبيMay22-May-18اإلدارة الفعَّ

الة لالجتماعات والمؤتمرات 2,150$الرياضMay22-May-18اإلدارة الفعَّ

الة للعالقات العامة 2,150$دبيMay22-May-18اإلدارة الفعَّ

الة للعالقات العامة والتحدث في وسائل اإلعالم 2,150$الدوحةMay22-May-18اإلدارة الفعَّ

الة للعالقات العامة ومهارات البروتوكول 2,150$اإلسكندريةMay22-May-18اإلدارة الفعَّ

3,050$لندنMay29-May-25اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة

2,450$كوااللمبورMay29-May-25اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولية وفن المراسم والبروتوكول

3,050$اسطنبولMay29-May-25اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية

2,150$دبيMay29-May-25اإلدارة المستقبلية للعالقات العامة وفن البروتوكول

2,150$دبيMay29-May-25اإلدارة المعاصرة للعالقات العامة في مواجهة التحديات واألزمات

2,150$دبيMay29-May-25اإلدارة المعاصرة للعالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,150$مسقطMay29-May-25اإلدارة الناجحة للعالقات العامة

انMay29-May-25االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25االستقبال والمراسم والحفالت

3,850$كانبراMay29-May-25اإلعالم والبروتوكول والعالقات العامة

3,850$أوتاواMay29-May-25البرنامج التأهيلي للمسوقين ومندوبي العالقات العامة

2,150$دبيMay29-May-25البرنامج المتقدم فن المراسم واإلتيكيت والعالقات العامة واالتصاالت

انMay29-May-25البرنامج المتكامل في العالقات العامة واإلعالم 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1البروتوكول الدولي والتشريفات

2,150$الدوحةJun5-Jun-1البروتوكول طريقة للتمّيز

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1البروتوكول واإلتيكيت

2,450$جاكرتاJun5-Jun-1البروتوكول والتشريفات

التحول من إدارة العالقات العامة إلى اإلدارة المعلوماتية اإلعالمية في المنظمات 

الحكومية
1-Jun5-Jun3,850$طوكيو

3,050$مانشسترJun5-Jun-1التخطيط اإلبداعي للمراسم والبروتوكول

2,150$دبيJun5-Jun-1التخطيط االستراتيجي إلدارة العالقات العامة

2,150$الدمامJun5-Jun-1التخطيط االستراتيجي للعالقات العامة واإلعالم

2,150$أبوظبيJun5-Jun-1 التخطيط االستراتيجي واإلدارة التنفيذية الحديثة للعالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيJun5-Jun-1التخطيط المبدئي لبرنامج الزيارة الرسمية

2,150$القاهرةJun5-Jun-1التخطيط وتنفيذ برنامج زيارة رسمية للمنظمة

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1التدريب الميداني إلعداد قيادات العالقات العامة واإلعالم

3,850$طوكيوJun5-Jun-1التغيير والتطوير كمدخل للنجاح إلدارة أقسام العالقات العامة

3,050$مدريدJun12-Jun-8التقنيات الحديثة في العالقات العامة واإلعالم الخارجي

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التقنيات الحديثة في إدارة نشاط العالقات العامة واإلعالم

انJun12-Jun-8التقنيات الحديثة للعالقات العامة واإلعالم 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8واإلعالم التمّيز االبتكاري واإلبداع اإلداري ألخصائيي العالقات العامة

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التمّيز االبتكاري واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8التمّيز في المهارات المهنية والسلوكية لممارسي العالقات العامة

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8التمّيز في إدارة أعمال وأنشطة العالقات العامة

3,850$سيدني Jun12-Jun-8التمّيز في صناعة األسس العلمية والعملية إلدارة العالقات العامة واإلعالم

3,050$أكسفوردJun12-Jun-8التمّيز في صناعة وإدارة األحداث والمناسبات

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التمّيز واالبتكار في العالقات العامة واالتصاالت

انJun12-Jun-8التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة لالتصاالت 2,150$عمَّ



2,150$دبيJun12-Jun-8التمّيز واإلبداع في العالقات العامة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التمّيز واإلبداع في إدارة العالقات العامة وفنون المراسم والتشريفات والضيافة

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15 التوجهات الحديثة للعالقات العامة واإلعالم الهادف

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15الجوانب النظرية والعملية في إدارة العالقات العامة واإلعالم المعاصر

2,150$دبيJun19-Jun-15الدعاية وفنون اإلقناع للرأي العام في عصر العولمة

3,050$موسكوJun19-Jun-15األسس النظرية والنماذج التطبيقية: الدعاية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الدور الحديث في العالقات العامة في تمييز المنظمات المعاصرة

انJun19-Jun-15الدور الحديث للقيادة في العالقات العامة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15الدور العصري للعالقات العامة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الدور المتنامي للعالقات العامة في تطوير المؤسسات العربية

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15الرأي العام والدعاية

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15النظرية والتطبيق: العالقات العامة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15األسس والمبادئ- العالقات العامة 

3,050$ روماJun19-Jun-15النظرية والتطبيق- العالقات العامة 

2,450$كوااللمبورEPR15-Jun19-Junالعالقات العامة اإللكترونية 

انJun26-Jun-22 العالقات العامة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22العالقات العامة اإللكترونية وفنون المراسم ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22العالقات العامة الدولية

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22المراسم والبروتوكول- العالقات العامة الدولية 

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22العالقات العامة الشاملة

الة الحديثة 3,050$سنغافورةJun26-Jun-22العالقات العامة الفعَّ

3,850$تورنتوJun26-Jun-22العالقات العامة المتقدمة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22العالقات العامة المتقدمة في عصر المعلومات والتعامالت اإللكترونية

انJun26-Jun-22العالقات العامة المتقدمة والخدمة فائقة التمّيز 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22العالقات العامة المتقدمة والخدمة فائقة التمّيز وفقاً لمعايير الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22العالقات العامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22العالقات العامة بين المنظمات القديمة والمتقدمة

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22العالقات العامة عبر اإلنترنت

3,850$طوكيوJun3-Jul-29العالقات العامة في القطاع الحكومي

3,050$باريسJun3-Jul-29العالقات العامة في المشروعات التجارية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29العالقات العامة في المنشأة اآللية

انJun3-Jul-29العالقات العامة في الوزارات والمؤسسات الرسمية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29العالقات العامة للسكرتارية في المنظمات الحديثة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29العالقات العامة من منظور مثالي

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29 العالقات العامة واالتصاالت التسويقية المتكاملة

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29العالقات العامة واإلدارة العليا

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29العالقات العامة واإلعالم

3,850$ نيويوركJun3-Jul-29العالقات العامة واإلعالم األزموي

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29العالقات العامة واإلعالم اإللكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت

انJun3-Jul-29العالقات العامة واإلعالم المتقدم 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29العالقات العامة واإلعالم باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6العالقات العامة واإلعالم من خالل متغيرات العولمة وتكنولوجيا المعلومات

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6العالقات العامة واإلعالم والمعارض

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6العالقات العامة واإلعالن

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6العالقات العامة واإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات

3,050$ ميالنوJul10-Jul-6العالقات العامة والتعامل مع الجمهور

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6العالقات العامة والتعامل مع الجمهور والعمالء

انJul10-Jul-6العالقات العامة والتعامل مع وسائل اإلعالم 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6العالقات العامة والتعاون مع اإلعالم ومهارات التفاوض مع المسؤولين

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6العالقات العامة والتفاعل مع الجمهور

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6العالقات العامة والخدمة فائقة التمّيز وفقا لمعايير الجودة الشاملة



العالقات العامة والخدمة فائقة التمّيز وفقا لمعايير الجودة الشاملة واإلدارة 

 اإللكترونية المعاصرة
6-Jul10-Jul3,050$اسطنبول

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

3,050$باريسJul10-Jul-6العالقات العامة والمراسم والبروتوكول برؤية معاصرة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13العالقات العامة وآداب المراسم والبرتوكوالت والتشريفات

انJul17-Jul-13العالقات العامة وأساليب التمّيز في خدمة المواطنين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13العالقات العامة وإدارة األزمات

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13العالقات العامة وإدارة األزمات والكوارث

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13العالقات العامة وبناء االتصال الداخلي للمؤسسات

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13العالقات العامة وتحسين الدبية الذهنية للمؤسسات

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13العالقات العامة وتطوير الدبية الذهنية الداخلية والخارجية

المدخل )العالقات العامة وتنظيم وإدارة المؤتـمرات والمراسم واالحتفاالت الكبرى 

(اإلبداعي
13-Jul17-Jul3,050$اسطنبول

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13العالقات العامة ودورها في تفعيل األداء المؤسسي

انJul17-Jul-13العالقات العامة وفن اإلتيكيت والبرتوكول والمراسم والتعامل مع كبار الشخصيات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13العالقات العامة وفن التأثير في المستهلكين

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13العالقات العامة وفن التعامل مع الجمهور

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13العالقات العامة وفن المراسم واإلتيكيت ومهارات التعامل مع الجمهور

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20العالقات العامة ومهارات االتصال اإلقناعي والتأثيري في الرأي العام

3,050$سنغافورةJul24-Jul-20العالقات العامة ومهارات تنظيم المؤتمرات والمعارض واالجتماعات

3,050$باريسJul24-Jul-20األسس والمبادئ: العالقات العامة

2,150$صاللةJul24-Jul-20النظرية والتطبيق: العالقات العامة

2,150$أبهاJul24-Jul-20تحويل المشاكل إلى فرص: العالقات العامة

2,150$صاللةJul24-Jul-20فنون اإلتيكيت والبروتوكول: العالقات العامة

2,150$صاللةJul24-Jul-20مهارات االتصال والتخطيط والتنسيق والتقييم: العالقات العامة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20القواعد الحاكمة لبروتوكول الجلسة االفتتاحية للمؤتمرات

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20القواعد الحاكمة لبروتوكول الجلسة الختامية للمؤتمرات

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20 القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة

3,050$جنيفJul24-Jul-20القوة التنافسية من خالل العالقات العامة واإلعالم

2,150$صاللةJul24-Jul-20الكتابة للعالقات العامة

2,150$الطائفJul24-Jul-20المهمة وكيفية أدائها: المتحدث الرسمي

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المدخل اإلبداعي إلدارة العالقات العامة

2,150$صاللةJul31-Jul-27المراسم والبروتوكوالت في العالقات العامة

انJul31-Jul-27المراسم والبرتوكول والعالقات العامة الدولية 2,150$عمَّ

2,450$أغاديرJul31-Jul-27المراسم والبرتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات والقادة

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المراسم والبروتوكول واإلتيكيت

3,050$لندنJul31-Jul-27المفهوم الشامل للعالقات العامة ودورها في تحقيق التمّيز اإلداري

2,150$دبيJul31-Jul-27المقومات السلوكية والمهنية لمدراء العالقات العامة واإلعالم

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27الممارسات الناجحة في العالقات العامة واإلعالم

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27المنظومة المتكاملة إلدارة أقسام العالقات العامة

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27المنهج المتكامل في العالقات العامة واإلعالم

3,050$سنغافورةJul31-Jul-27المنهج المتكامل إلعداد قيادات العالقات العامة واإلعالم

3,050$باريسJul31-Jul-27 المنهج المتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها في تحقيق التمّيز اإلداري

المهارات اإلدارية والبرتوكول واإلتيكيت لمسؤولي العالقات العامة ومدراء 

 المكاتب
27-Jul31-Jul2,150$صاللة

المهارات اإلدارية وفنون البروتوكول والمراسم لمسؤولي العالقات العامة ومدراء 

المكاتب
28-Sep2-Oct2,150$أبها

2,150$دبيSep2-Oct-28المهارات اإلعالمية المؤثرة والعالقات العامة

رةSep2-Oct-28المهارات اإلعالمية للعالقات العامة 2,150$المدينة المنوَّ

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28المهارات التنفيذية والتصنيفية للعاملين في دعم أنشطة العالقات العامة

2,150$اإلسكندريةSep2-Oct-28المهارات السلوكية لمديري العالقات العامة



3,050$اسطنبولSep2-Oct-28المهارات السلوكية والتطبيقية في العالقات العامة

3,050$سنغافورةSep2-Oct-28المهارات السلوكية والمهنية للعاملين في العالقات العامة واإلعالم

3,050$باريسSep2-Oct-28 لمسؤولي العالقات العامة (الميدانية)المهارات العلمية 

2,150$صاللةSep2-Oct-28المهارات القيادية لشاغلي وظائف العالقات العامة

2,150$أبهاSep2-Oct-28المهارات القيادية لشاغلي وظائف العالقات العامة والتسويق بالبنوك

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28المهارات المتقدمة في اختيار وتعيين مسؤولي العالقات العامة

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28المهارات المتقدمة في تطبيق قواعد البرتوكول واإلتيكيت

2,150$اإلسكندريةSep2-Oct-28 المهارات المتقدمة إلدارة العالقات العامة

3,050$اسطنبولOct9-Oct-5المهارات المتكاملة لمحترفي العالقات العامة واإلعالم

3,050$سنغافورةOct9-Oct-5المهارات المتكاملة لمدراء العالقات العامة

3,050$باريسOct9-Oct-5المهارات المتكاملة لمديري العالقات العامة

2,150$صاللةOct9-Oct-5المهارات المهنية والسلوكية المعاصرة للعالقات العامة

2,150$أبهاOct9-Oct-5المهارات الميدانية لموظفي العالقات العامة

ال 2,150$مكة المكرمةOct9-Oct-5المهارات الميدانية لموظفي العالقات العامة واإلعالم الفعَّ

+ اإلدارة + اإلنتاج )األساسية لعمل إدارة العالقات العامة الحديثة  الوظائف

 (التخطيط+ البحث + التنسيق 
5-Oct9-Oct2,450$كوااللمبور

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-5الوظائف الجديدة للعالقات العامة واإلعالم في المنظمات المعاصرة

3,050$اسطنبولOct9-Oct-5الوظائف الحديثة للعالقات العامة واإلعالم في ظل العولمة

3,050$سنغافورةOct9-Oct-5آداب المراسم والبروتوكوالت والتشريفات الملكية

3,050$باريسOct9-Oct-5آليات تطبيق برنامج إدارة عالقات العمالء

2,150$صاللةOct9-Oct-5أخالقيات العمل في مجال العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,150$أبهاOct9-Oct-5أساليب تخطيط وتفعيل حمالت العالقات العامة الدولية

2,150$دبيOct16-Oct-12أسس العالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيOct16-Oct-12أسس العالقات وفن المراسم والبروتوكول والتعامل مع كبار الشخصيات

2,150$مسقطOct16-Oct-12أسس المراسم والبروتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12أسس مراسم االستقبال والضيافة

3,050$لندنOct16-Oct-12أصول البروتوكول في العالقات العامة

3,050$سنغافورةOct16-Oct-12أصول البروتوكول وفن اإلتكيت

3,050$باريسOct16-Oct-12 أصول المراسم والبرتوكوالت لكبار الشخصيات

2,150$دبيOct16-Oct-12أصول المراسم والبروتوكوالت لكبار الشخصيات

2,150$أبهاOct16-Oct-12أصول إتيكيت األعمال

2,150$دبيOct16-Oct-12أهمية العالقات العامة لرواد األعمال

2,150$الدوحةOct16-Oct-12إتقان فن ومهارات العالقات العامة والتمّيز في تنظيم وإدارة االجتماعات

انOct16-Oct-12إتيكيت االجتماعات والمقابالت 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولOct23-Oct-19إتيكيت التقديم والتعارف والمصافحة وتقديم بطاقات الزيارة

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19إتيكيت الوالئم الرسمية

3,050$ روماOct23-Oct-19إتيكيت الوالئم الرسمية وطرق إعدادها

2,150$دبيOct23-Oct-19إتيكيت حفالت االستقبال

2,150$الطائفOct23-Oct-19إجراءات وأساليب إدارة العالقات العامة في تحسين الدبية الذهنية للمؤسسات

2,150$أبوظبيOct23-Oct-19إدارة البرتوكول والمراسم

2,150$الكويتOct23-Oct-19إدارة الحفالت والمؤتمرات

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19إدارة العالقات العامة من خالل متغيرات العولمة وتكنولوجيا المعلومات

2,150$دبيOct23-Oct-19إدارة العالقات العامة والتحدث في وسائل اإلعالم

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19إدارة العالقات العامة وتكنولوجيا المعلومات

3,050$مدريدOct23-Oct-19واإلتيكيت (البروتوكول)إدارة المراسم 

2,150$دبيOct23-Oct-19إدارة المعارض وقاعات العرض

2,150$الخبرOct23-Oct-19إدارة المناسبات

2,150$دبيOct30-Oct-26إدارة منظومة العالقات العامة

2,150$الدوحةOct30-Oct-26إدارة منظومة العالقات العامة واإلعالم الحديثة

2,150$القاهرةOct30-Oct-26إدارة وتنظيم المؤتمرات

3,050$لندنOct30-Oct-26إدارة وتنظيم أعمال المؤتمرات والمعارض

ال 2,150$شيرازOct30-Oct-26استراتيجية العالقات العامة واالتصال واإلعالم الفعَّ



3,850$ نيويوركOct30-Oct-26إعداد خطة لتحسين الدبية الذهنية للمنظمات المختلفة

2,150$دبيOct30-Oct-26إعداد خطط العالقات العامة

2,150$الدمامOct30-Oct-26 إعداد وتأهيل مسؤولي العالقات العامة

2,150$دبيOct30-Oct-26إعداد وتحرير التحقيقات في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون

2,150$دبيOct30-Oct-26إعداد وتحرير التقارير اإلخبارية في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26إعداد وتنظيم المؤتمرات

2,150$دبيOct30-Oct-26إعداد وتنظيم المعارض

3,850$طوكيوNov6-Nov-2 إقامة المعارض واألسواق عبر اإلنترنت

3,050$زيوريخNov6-Nov-2النشرات اإلخبارية للتلفزيون إنتاج

2,150$دبيNov6-Nov-2بروتوكول الجلسة االفتتاحية والختامية للمؤتمرات

بناء أقسام ورسم خطط عمل أقسام العالقات العامة من خالل تحليل رؤية 

المؤسسات
2-Nov6-Nov2,150$الرياض

2,150$دبيNov6-Nov-2بناء وتنظيم إدارة العالقات العامة واإلعالم

2,150$الكويتNov6-Nov-2تحرير مواد الرؤى في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون

انNov6-Nov-2تحليل العالقات البشرية 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولNov6-Nov-2تخطيط برامج العالقات العامة

2,450$شنغهاي Nov6-Nov-2تخطيط وإدارة المؤتمرات والمعارض واالحتفاالت

3,050$باريسNov6-Nov-2تخطيط وإدارة حمالت العالقات العامة

2,150$دبيNov6-Nov-2تخطيط وتصميم حمالت العالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيNov6-Nov-2تخطيط وتنظيم المعارض والمؤتمرات

2,150$أبوظبيNov6-Nov-2تخطيط وتنظيم إدارة المؤتمرات واالحتفاالت

2,150$الدوحةNov13-Nov-9 تخطيط وتنظيم وإعداد المؤتمرات

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9تصميم استراتيجيات قسم العالقات العامة

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9تصميم المطبوعات

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9تصميم وتطبيق استراتيجية معاصرة ألنشطة العالقات العامة واإلعالم

3,050$ ميالنوNov13-Nov-9معايير االختيار والتنفيذ- تصميم وتنفيذ برامج العالقات العامة 

2,150$دبيNov13-Nov-9تطبيق فنون اإلتيكيت والبروتوكول

2,150$الخبرNov13-Nov-9تطوير أداء مسؤولي العالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيNov13-Nov-9تطوير مهارات أخصائي العالقات العامة

2,150$الكويتNov13-Nov-9تطوير مهارات موظفي العالقات العامة

2,150$القاهرةNov13-Nov-9تعزيز العالقة بين الجمهور والمنظمة

3,050$لندنNov13-Nov-9تفعيل العالقات العامة في إدارة األزمات

3,850$طوكيوNov13-Nov-9تقييم وقياس أنشطة العالقات العامة واإلعالم

3,050$جنيفNov20-Nov-16تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في العالقات العامة

2,150$دبيNov20-Nov-16تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في إدارة العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,150$الرياضNov20-Nov-16تنظيم المؤتمرات

2,150$دبيNov20-Nov-16تنظيم المؤتمرات واالحتفاالت

2,150$الدوحةNov20-Nov-16تنظيم المؤتمرات والندوات

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16تنظيم وإدارة االجتماعات والمؤتمرات والمعارض

3,050$اسطنبولNov20-Nov-16(المدخل اإلبداعي)تنظيم وإدارة المؤتمرات والمراسم واالحتفاالت الكبرى 

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض

3,050$فرانكفورتNov20-Nov-16تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والمراسم واالحتفاالت

2,150$دبيNov20-Nov-16تنظيم وإدارة المعارض التجارية

رةNov20-Nov-16تنمية المهارات االتصالية للعاملين في العالقات العامة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$أبوظبيNov20-Nov-16تنمية مهارات التحدث ولباقة الحوار لمسؤولي العالقات العامة

2,150$مسقطNov20-Nov-16(المهارات البيعية)تنمية مهارات التعامل مع الجمهور بالمعارض 

انNov27-Nov-23تنمية مهارات العاملين بالعالقات العامة واإلعالم 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov27-Nov-23احتراف علم العالقات العامة واإلعالم لقياس الرأي العام

3,050$لندنNov27-Nov-23المفهوم الشامل للعالقات العامة في ضوء الفكر اإلداري الحديث

ال 2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات القيادة واإلبداع لمدراء العالقات العامة واإلعالم الفعَّ

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وفنون التعامل مع الجمهور

2,150$القاهرةNov27-Nov-23النظم المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واإلعالم المعاصر



2,150$عّمانNov27-Nov-23 استراتيجيات النجاح والتفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت

2,150$دبيNov27-Nov-23المنهج االبتكاري والتمّيز في إدارة العالقات العامة واالتصاالت

2,150$دبيNov27-Nov-23هندسة العالقات العامة وتنظيمها االستراتيجي وفق معايير الجودة الشاملة

2,150$الدمامNov27-Nov-23البرنامج المتكامل ألخصائي العالقات العامة واإلعالم
ً 2,150$دبيNov27-Nov-23إدارة العالقات العامة إلكترونيا

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23االتجاهات العالمية في العالقات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

2,150$مسقطNov4-Dec-30المنهج المتكامل إلعداد مدراء وقيادات العالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيNov4-Dec-30التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة ونظم االتصاالت

2,150$الشارقةNov4-Dec-30بروتوكول إعداد الزيارات الرسمية

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30األدوار المستقبلية للعالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول

3,050$باريسNov4-Dec-30المهارات القيادية الحديثة لشاغلي وظائف العالقات العامة

2,150$دبيNov4-Dec-30احتراف علم العالقات العامة واإلعالم لقياس الرأي العام

2,150$عّمانNov4-Dec-30العالقات العامة المتقدمة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية

3,050$لندنNov4-Dec-30تطوير القدرات الفنية والشخصية لمسؤولي العالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيNov4-Dec-30اإلتيكيت ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات اإلبداع والتمّيز وفنون

2,150$مسقطNov4-Dec-30المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,150$دبيNov4-Dec-30 استراتيجيات النجاح والتفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت

2,150$القاهرةNov4-Dec-30العالقات العامة في المؤسسات الحكومية

2,150$الدوحةNov4-Dec-30مهارات االتصال التحريري والكتابة في العالقات العامة

2,450$الدار البيضاءDec11-Dec-7اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة واإلعالم وفنون التعامل مع الجمهور

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7النظم المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واإلعالم المعاصر

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7االتجاهات العالمية في العالقات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

2,150$دبيDec11-Dec-7المدخل اإلبداعي في تنظيم وإدارة المؤتمرات واالحتفاالت الكبرى

2,150$الدمامDec11-Dec-7مهارات االتصال واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم

2,150$الكويتDec11-Dec-7البرنامج المتكامل ألخصائي العالقات العامة واإلعالم
ً 2,150$دبيDec18-Dec-14إدارة العالقات العامة إلكترونيا

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14األدوار المستقبلية للعالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول

2,150$مكة المكرمةDec18-Dec-14المفهوم الشامل للعالقات العامة في ضوء الفكر اإلداري الحديث

ال 2,150$دبيDec18-Dec-14مهارات القيادة واإلبداع لمدراء العالقات العامة واإلعالم الفعَّ

2,450$الرباطDec18-Dec-14التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة ونظم االتصاالت

3,050$اسطنبولDec18-Dec-14بروتوكول إعداد الزيارات الرسمية

2,150$الدوحةDec25-Dec-21اإلتيكيت ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات اإلبداع والتمّيز وفنون

2,150$الطائفDec25-Dec-21المنهج االبتكاري والتمّيز في إدارة العالقات العامة واالتصاالت

2,150$دبيDec25-Dec-21العالقات العامة المتقدمة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21تطوير القدرات الفنية والشخصية لمسؤولي العالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيDec25-Dec-21المنهج المتكامل إلعداد مدراء وقيادات العالقات العامة واإلعالم

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21العالقات العامة في المؤسسات الحكومية

2,150$دبيDec1-Jan-28مهارات االتصال التحريري والكتابة في العالقات العامة

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28المهارات القيادية الحديثة لشاغلي وظائف العالقات العامة

2,150$دبيDec1-Jan-28المدخل اإلبداعي في تنظيم وإدارة المؤتمرات واالحتفاالت الكبرى

2,150$عّمانDec1-Jan-28مهارات االتصال واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم

2,150$دبيDec1-Jan-28المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

2,150$الكويتDec1-Jan-28هندسة العالقات العامة وتنظيمها االستراتيجي وفق معايير الجودة الشاملة
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2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية

انJan9-Jan-5االستراتيجيات المتقدمة في عقود التجارة اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5تنظيم الحفظ وتأمين الوثائق: األرشفة اإللكترونية المتقدمة

العمل اإللكتروني



2,150$مسقطJan16-Jan-12اإلدارة اإللكترونية والمعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19التطبيقات وأساليب التغلب على المشكالت: اإلدارة الحكومية اإللكترونية

3,050$لندنJan23-Jan-19البرنامج المتكامل في إدارة األعمال اإللكترونية

3,850$سيدني Jan23-Jan-19التجربة الماليزية في الحكومة اإللكترونية

3,850$مونتلايرJan30-Jan-26الحكومة اإللكترونية في ظل استراتيجيات وآليات التطبيقات اإلدارية

2,150$دبيFeb6-Feb-2األهمية واألهداف والتطبيقات واألداء: الحكومة اإللكترونية

رةFeb6-Feb-2مجاالت وآليات التنفيذ: الحكومة اإللكترونية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيEDI2-Feb6-Febالمفاهيم المتقدمة في كيفية تبادل البيانات إلكترونيا 

المنظومة المتكاملة في أمن وسرية المستندات اإللكترونية وتقنيات الحكومة 

اإللكترونية
9-Feb13-Feb2,150$الكويت

2,450$مانيالFeb20-Feb-16استخدامات الحاسب اآللي في إدارة األعمال: إدارة األعمال اإللكترونية

3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16نحو مؤسسات إلكترونية: إدارة بال أوراق

2,450$بكينFeb20-Feb-16معايير النجاح والجودة: مواقع الحكومة اإللكترونية

2,450$شرم الشيخFeb27-Feb-23االتجاهات الحديثة في تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية

2,450$الدار البيضاءMar6-Mar-2االستراتيجيات المتقدمة في عقود التجارة اإللكترونية

2,450$جاكرتاMar6-Mar-2تنظيم الحفظ وتأمين الوثائق: األرشفة اإللكترونية المتقدمة

3,050$كوبنهاجنMar6-Mar-2اإلدارة اإللكترونية والمعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيMar13-Mar-9التطبيقات وأساليب التغلب على المشكالت: اإلدارة الحكومية اإللكترونية

2,150$الرياضMar20-Mar-16البرنامج المتكامل في إدارة األعمال اإللكترونية

2,150$أبوظبيMar20-Mar-16التجربة الماليزية في الحكومة اإللكترونية

2,150$الكويتMar20-Mar-16الحكومة اإللكترونية في ظل استراتيجيات وآليات التطبيقات اإلدارية

انMar20-Mar-16األهمية واألهداف والتطبيقات واألداء: الحكومة اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16مجاالت وآليات التنفيذ: الحكومة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورEDI16-Mar20-Marالمفاهيم المتقدمة في كيفية تبادل البيانات إلكترونيا 

المنظومة المتكاملة في أمن وسرية المستندات اإللكترونية وتقنيات الحكومة 

اإللكترونية
16-Mar20-Mar3,050$ستوكهولم

2,150$دبيMar27-Mar-23استخدامات الحاسب اآللي في إدارة األعمال: إدارة األعمال اإللكترونية

2,150$دبيMar3-Apr-30نحو مؤسسات إلكترونية: إدارة بال أوراق

2,150$دبيMar3-Apr-30معايير النجاح والجودة: مواقع الحكومة اإللكترونية

2,150$مسقطMar3-Apr-30استراتيجيات التجارة اإللكترونية وحمايتها

2,150$القاهرةApr10-Apr-6استراتيجيات الحوكمة اإللكترونية

2,450$الرباطApr17-Apr-13استراتيجيات وتطبيقات التجارة اإللكترونية

2,150$ممبايApr17-Apr-13االتصاالت اإللكترونية

3,050$فرانكفورتApr17-Apr-13االتصاالت الرقمية

2,150$دبيApr24-Apr-20األرشفة اإللكترونية

2,150$الدمامApr1-May-27األرشفة اإللكترونية المتقدمة

2,150$الشارقةApr1-May-27األرشفة اإللكترونية وتأمين الوثائق والمعلومات

2,150$الكويتApr1-May-27األرشفة والفهرسة اإللكترونية للملفات والوثائق

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27األرشفة والفهرسة اإللكترونية وأهميتها في عصر المعلومات

3,050$اسطنبولMay8-May-4األعمال في العصر اإللكتروني

2,450$مانيالMay8-May-4اإلبداع واألرشفة اإللكترونية للوثائق والملفات

3,050$برشلونةMay8-May-4اإلبداع والتمّيز في الكتابات والمراسالت اإللكترونية

2,150$دبيE- Management4-May8-Mayاإلدارة اإللكترونية 

2,150$الرياضMay8-May-4اإلدارة اإللكترونية لالجتماعات

2,150$أبوظبيMay8-May-4اإلدارة اإللكترونية وتحديات المستقبل

2,150$الدوحةMay8-May-4اإلدارة اإللكترونية ومدير المستقبل

انMay15-May-11اإلدارة الحديثة لألرشيف ومراكز التوثيق والمعلومات 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMay22-May-18اإلدارة العامة الجديدة والحكومة اإللكترونية

3,850$طوكيوMay22-May-18اإلشراف على المواقع اإللكترونية

3,050$اكسفوردMay22-May-18ممارسات الحاضر وتطلعات المستقبل: البرلمان اإللكتروني والحكومة اإللكترونية

2,150$دبيMay22-May-18البنك اإللكتروني



انMay22-May-18التحول االستراتيجي إلى المنظمات اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,150$دبيMay22-May-18التطبيقات المالية اإللكترونية

2,150$الكويتMay22-May-18التعاقدات اإللكترونية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25التقنيات الحديثة إلدارة المواقع الحكومية اإللكترونية

3,050$لندنshare point1-Jun5-Junالتوثيق اإللكتروني باستخدام 

2,150$طهرانJun5-Jun-1التوثيق اإللكتروني واإلجراءات السرية في تداول المعلومات المهمة

3,050$براغJun5-Jun-1التوقيع اإللكتروني

انJun5-Jun-1الجوانب القانونية في تعامالت التداول اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1الجوانب القانونية لإلدارة اإللكترونية

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1 الجوانب القانونية للمعامالت اإللكترونية

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1الجوانب القانونية واإلدارية للتجارة اإللكترونية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8الجوانب القانونية والفنية للمعامالت اإللكترونية

2,150$دبيJun12-Jun-8الحكومة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8من البيروقراطية إلى اإللكتروقراطية- الحكومة اإللكترونية 

3,050$كامبريدجJun12-Jun-8الحكومة اإللكترونية بين الواقع والمأمول

انJun19-Jun-15الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الدول العربية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15الحكومة اإللكترونية ودورها في أعمال السكرتارية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15التجارب العالمية وآلية التطبيق: الحكومة اإللكترونية

2,450$الرباطJun19-Jun-15المتطلبات وخطوات التنفيذ: الحكومة اإللكترونية

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22المعايير العالمية لتطبيق أعمال الحكومة اإللكترونية: الحكومة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الخدمات اإللكترونية بين النظرية والتطبيق

3,050$سنغافورةJun3-Jul-29 الدخول إلى أسواق المستقبل الرقمية

3,850$تورنتوJun3-Jul-29الشركات اإللكترونية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الصيغ التطبيقية لتجاوز محددات اإلدارة اإللكترونية

2,450$الرباطJun3-Jul-29الضوابط القانونية للمعامالت اإلليكترونية

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29العقود اإللكترونية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29القيادة اإلبداعية وتكنولوجيا اإلدارة اإللكترونية

3,050$سنغافورةJul10-Jul-6المبادئ اإللكترونية والكهربائية

3,850$تورنتوJul17-Jul-13المشكالت الرئيسة في المواقع العربية اإللكترونية وأساليب الحل

2,150$نيودلهيJul17-Jul-13المشكالت والقضايا المتعلقة بالبحث واالسترجاع باللغة العربية

3,050$أوسلوJul17-Jul-13المعامالت الرقمية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المعامالت القانونية اإللكترونية وعقود التجارة الدولية

2,450$الرباطJul24-Jul-20المفاهيم التقنية والعلمية في الحكومة اإللكترونية

2,150$صاللةJul24-Jul-20المفاهيم المستحدثة ما بين الحكومة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20اإلدارة بدون ورق: المكتب الرقمي

2,150$دبيSep25-Sep-21مسؤولية مزود خدمات اإلنترنت- الملكية الفكرية عبر اإلنترنت 

3,850$تورنتوSep2-Oct-28الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28المنظمة الرقمية

3,050$فيّناSep2-Oct-28المنظومة المتكاملة إلعداد الموظف الشامل في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيOutlook 20075-Oct9-Oct المهارات المتقدمة في إدارة البريد اإللكتروني

2,150$الرياضSharePoint Designer 200712-Oct16-Octالمهارات المتقدمة في إدارة تصميم المواقع 

2,150$دبيOct16-Oct-12المهارات المتقدمة في إدارة مواقع اإلنترنت الحكومية

2,150$الدوحةMU -ARGUS12-Oct16-Octالموثوقية في جمع ونشر البيانات إلكترونيا باستخدام برنامج 

2,150$القاهرةOct23-Oct-19أساسيات ومكونات الدوائر اإللكترونية

3,050$لندنOct30-Oct-26إدارة عمليات التحول نحو الحكومة اإللكترونية

3,850$طوكيوOct30-Oct-26إعداد وتجهيز االجتماعات اإللكترونية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

3,050$فرانكفورتOct30-Oct-26بناء وتطوير وحماية المواقع اإللكترونية

2,150$دبيOct30-Oct-26تبسيط اإلجراءات في الحكومة اإللكترونية

رةOct30-Oct-26تقليص األعمال الورقية في المكاتب 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct30-Oct-26تكنولوجيا اإلنترنت واالتصاالت والتجارة اإللكترونية

2,150$الكويتOct30-Oct-26استشراف المستقبل: تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة اإللكترونية



مفاهيم جديدة ومستحدثة ما بين : تكنولوجيا المعلومات في الحكومة اإللكترونية

 E-GOV وجاهزية الحكومة اإللكترونية E-GOVالحكومة اإللكترونية 

readiness وحكومة الهاتف المحمول M-GOV

26-Oct30-Oct2,150$اإلسكندرية

3,050$لندنNov6-Nov-2توظيف التقنية في إدارة العمل

دور مراجعة الحسابات في تأمين شبكة اإلنترنت في إجراء عملية التجارة 

اإللكترونية
2-Nov6-Nov2,450$كوااللمبور

3,050$أمستردامNov6-Nov-2طرق بناء مواقع الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيNov6-Nov-2طرق ووسائل الدفع اإللكتروني

2,150$مكة المكرمةNov6-Nov-2فنون التنسيق والمتابعة اإللكترونية في ظل التحول نحو تكنولوجيا المعلومات

2,150$الشارقةNov13-Nov-9محددات الحكومة اإللكترونية

2,150$الدوحةNov13-Nov-9مهارات تبسيط اإلجراءات في ظل اإلدارة اإللكترونية

مهارات تبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين الوظيفي في ظل اإلدارة 

اإللكترونية
9-Nov13-Novان 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16نظم المعلومات اإللكترونية ودعم القرار

3,850$سيدني Nov20-Nov-16التجارة اإللكترونية في ظل اإلدارة والحكومة اإللكترونية

3,050$موسكوNov20-Nov-16تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيNov20-Nov-16مجاالت وآليات التنفيذ: الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيEDI16-Nov20-Novالمفاهيم المتقدمة في كيفية تبادل البيانات إلكترونيا 

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16االتجاهات الحديثة في تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية

المنظومة المتكاملة في أمن وسرية المستندات اإللكترونية وتقنيات الحكومة 

اإللكترونية
23-Nov4-Dec3,750$دبي

3,050$لندنNov27-Nov-23االستراتيجيات المتقدمة في عقود التجارة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23استخدامات الحاسب اآللي في إدارة األعمال: إدارة األعمال اإللكترونية

2,150$مسقطNov4-Dec-30تنظيم الحفظ وتأمين الوثائق: األرشفة اإللكترونية المتقدمة

2,150$القاهرةDec11-Dec-7نحو مؤسسات إلكترونية: إدارة بال أوراق

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7اإلدارة اإللكترونية والمعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7معايير النجاح والجودة: مواقع الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيDec18-Dec-14التطبيقات وأساليب التغلب على المشكالت: اإلدارة الحكومية اإللكترونية

5,000$اسطنبولDec1-Jan-21البرنامج المتكامل في إدارة األعمال اإللكترونية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21التجربة الماليزية في الحكومة اإللكترونية

2,150$الدوحةDec25-Dec-21الحكومة اإللكترونية في ظل استراتيجيات وآليات التطبيقات اإلدارية

2,150$عّمانDec25-Dec-21األهمية واألهداف والتطبيقات واألداء: الحكومة اإللكترونية
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني

انJan23-Jan-19المنظومة المتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير اللجان البرلمانية 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2تقنيات التمّيز لإلعالم البرلماني

2,150$مسقطFeb20-Feb-16توظيف تكنولوجيا المعلومات في األعمال البرلمانية

2,450$شرم الشيخMar6-Mar-2فن إعداد وصياغة وعرض التقارير البرلمانية في ظل منهجية البرلمان اإللكتروني

رةMar20-Mar-16التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30المنظومة المتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير اللجان البرلمانية

2,150$الكويتApr17-Apr-13تقنيات التمّيز لإلعالم البرلماني

2,450$مانيالApr24-Apr-20توظيف تكنولوجيا المعلومات في األعمال البرلمانية

3,050$اسطنبولApr1-May-27فن إعداد وصياغة وعرض التقارير البرلمانية في ظل منهجية البرلمان اإللكتروني

2,450$بكينMay8-May-4البرلمان اإللكتروني

3,050$مدريدMay15-May-11 البرلمان والموازنة العامة

2,150$دبيMay22-May-18 المواطن والموازنة العامة

رةMay29-May-25آداب المراسم والبرتوكوالت والتشريفات 2,150$المدينة المنوَّ

العمل البرلماني



2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1أهمية تطوير العالقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2,150$عّمانJun12-Jun-8 إدارة الحمالت االنتخابية

2,450$دبيJun19-Jun-15إدارة الحمالت االنتخابية للمرأة

2,450$الدار البيضاءJun26-Jun-22إدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد

2,450$جاكرتاJun3-Jul-29للنساء- إدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد 

3,050$كوبنهاجنJul10-Jul-6إدارة المجالس الوطنية التشريعية

2,150$عّمانJul17-Jul-13 حقوق المرأة بين الواقع والتشريع

2,150$صاللةJul24-Jul-20دور التشريعات في تنمية دور المرأة القيادي

2,150$دبيSep25-Sep-21دور السلطة التشريعية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$الكويتOct9-Oct-5فن المراسم والبروتوكول

2,150$أبوظبيOct23-Oct-19قواعد البروتوكول والمراسم

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26مؤشرات قياس أداء البرلمانات

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مهارات تطبيقات الحاسب اآللي في مجال نظم المعلومات التشريعية

3,050$ستوكهولمNov20-Nov-16نظام المواطن الرقيب

2,150$دبيNov27-Nov-23المنظومة المتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير اللجان البرلمانية

2,150$عّمانNov4-Dec-30تقنيات التمّيز لإلعالم البرلماني

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7توظيف تكنولوجيا المعلومات في األعمال البرلمانية

2,150$دبيDec18-Dec-14فن إعداد وصياغة وعرض التقارير البرلمانية في ظل منهجية البرلمان اإللكتروني

2,150$الدوحةDec25-Dec-21التطوير المؤسسي للبرلمانات والمجالس والعمل البرلماني

41

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5البرنامج المتكامل لمهارات التعامل مع نظم وقواعد منظمات التعاون الدولي

انJan16-Jan-12التمّيز في األداء الدبلوماسي ومهارات تنظيم المؤتمرات واالجتماعات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19الملحقين الدبلوماسيين الجدد

2,150$مسقطJan30-Jan-26إدارة العالقات العامة الدولية

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2تطوير مهارات قرينات الدبلوماسيين

3,050$لندنFeb13-Feb-9تنمية المهارات الدبلوماسية

3,850$سيدني Feb20-Feb-16للعاملين بالمطارات والمنافذ الحدوديـة-مهارات التعامل مع الدبلوماسيين 

3,850$مونتلايرFeb27-Feb-23وظائف البعثات الدبلوماسية في الخارج

2,150$الكويتMar6-Mar-2البرنامج المتكامل لمهارات التعامل مع نظم وقواعد منظمات التعاون الدولي

2,450$مانيالMar13-Mar-9التمّيز في األداء الدبلوماسي ومهارات تنظيم المؤتمرات واالجتماعات

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16الملحقين الدبلوماسيين الجدد

2,450$بكينMar27-Mar-23إدارة العالقات العامة الدولية

3,050$مدريدMar3-Apr-30تطوير مهارات قرينات الدبلوماسيين

2,150$دبيApr10-Apr-6تنمية المهارات الدبلوماسية

رةApr10-Apr-6للعاملين بالمطارات والمنافذ الحدوديـة-مهارات التعامل مع الدبلوماسيين  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13وظائف البعثات الدبلوماسية في الخارج

2,150$الدوحةApr17-Apr-13استراتيجيات العالقات العامة واإلتيكيت والبروتوكول الدولي

2,450$شرم الشيخApr24-Apr-20األسبقيات وطرق تحديدها في المناسبات الرسمية

2,450$الدار البيضاءApr24-Apr-20 الدبلوماسية والمراسم الرسمية: اإلتيكيت والبروتوكول

تجارب عربية وعالمية متمّيزة في إدارة الدبلوماسية : اإلدارة الدبلوماسية والتنمية

من أجل لتنمية
27-Apr1-May2,450$جاكرتا

3,050$كوبنهاجنApr1-May-27البرتوكول العسكري والدبلوماسي

2,150$دبيMay8-May-4التطبيق العملي للتمثيل الدبلوماسي

2,150$الرياضMay8-May-4التطبيق العملي للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي

2,150$أبوظبيMay15-May-11الدبلوماسية العامة

2,150$الكويتMay15-May-11الدبلوماسية وعلم التفاوض

انMay22-May-18العالقات الدولية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay22-May-18العالقات الدولية العربية

العمل الدبلوماسي



2,450$كوااللمبورMay29-May-25العالقات الدولية من منظور تفاوض

3,050$ستوكهولمMay29-May-25العالقات العامة الدولية

2,150$دبيJun5-Jun-1(المراسم)العالقات العامة السياسية 

انJun12-Jun-8العالقات العامة وفن اإلتيكيت والبرتوكول والمراسم 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15القيادة الدبلوماسية العليا

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22القيادة الدبلوماسية الوسيطة

2,150$القاهرةJun3-Jul-29الملحقين الفنيين

2,450$الرباطJul10-Jul-6المهارات القنصلية والمالية

2,150$ممبايJul17-Jul-13أثر الشركات متعددة الجنسية على التنمية والعالقات الدولية

ال وتحقيق الممكن 3,050$فرانكفورتJul24-Jul-20أسرار التفاوض الفعَّ

2,150$صاللةJul31-Jul-27أسس المراسم والبروتوكول واالجتماعات الدولية

2,150$دبيAug7-Aug-3أسس إعداد خطط ووثائق التعاون الدولي

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10أصول وفنون التفاوض

2,150$القاهرةAug21-Aug-17إدارة المكاتب الدبلوماسية بنظم المعلومات ومعايير الجودة الشاملة

انAug28-Aug-24تأهيل السفراء الجدد من خارج السلك 2,150$عمَّ

2,150$دبيAug4-Sep-31تنمية مهارات العالقات الدولية من منظور تفاوضي

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7فن الدبلوماسية اإلتيكيت والمراسم والبروتوكوالت ولغة الجسد

انSep18-Sep-14فن المراسم واإلتيكيت والبروتوكول 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةSep25-Sep-21قواعد البروتوكول واإلتيكيت

2,150$المدينة المنورةSep2-Oct-28قواعد عمل منظمات التعاون الدولي

2,150$أبوظبيOct9-Oct-5مكانة الموظف الدولي ودوره في حل المنازعات الدولية

2,150$الدوحةOct16-Oct-12مهارات اإلتيكيت والتعامل مع الضيوف

انOct23-Oct-19مهارات التفاوض الدبلوماسي ووسائل اإلقناع 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاOct30-Oct-26مهارات التفاوض الدولي

3,850$طوكيوNov6-Nov-2مهارات التفاوض ودبلوماسية اإلقناع

3,050$اكسفوردNov13-Nov-9التثقيف النفسي للدبلوماسيين

3,050$لندنNov20-Nov-16البرنامج المتكامل لمهارات التعامل مع نظم وقواعد منظمات التعاون الدولي

2,150$أبوظبيNov27-Nov-23التمّيز في األداء الدبلوماسي ومهارات تنظيم المؤتمرات واالجتماعات

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30وظائف البعثات الدبلوماسية في الخارج

2,150$دبيDec11-Dec-7الملحقين الدبلوماسيين الجدد

3,050$اسطنبولDec18-Dec-14إدارة العالقات العامة الدولية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21تطوير مهارات قرينات الدبلوماسيين

2,150$القاهرةDec1-Jan-28تنمية المهارات الدبلوماسية

2,150$عّمانDec1-Jan-28للعاملين بالمطارات والمنافذ الحدوديـة-مهارات التعامل مع الدبلوماسيين 
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2,150$دبيJan9-Jan-5التحرير االقتصادي

انJan16-Jan-12التحرير الصحفي والتمّيز في كتابة المذكرات الصحفية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19التحرير واإلعالم ي في المجال اإلداري

3,850$سيدني Jan30-Jan-26التحرير االقتصادي

3,850$مونتلايرFeb6-Feb-2التحرير الصحفي والتمّيز في كتابة المذكرات الصحفية

2,150$دبيFeb13-Feb-9التحرير واإلعالم ي في المجال اإلداري

رةFeb20-Feb-16االتجاهات الحديثة في صحافة األطفال 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23اإلعداد والتحرير الصحفي

2,150$الكويتMar6-Mar-2التجهيزات التقليدية والرقمية للطباعة الفلكسوجرافية

2,450$مانيالMar13-Mar-9التحرير اإلخباري

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16التحرير الرياضي

2,450$بكينMar27-Mar-23التحرير الصحفي

3,050$مدريدMar3-Apr-30األحبار والتقارير: التحرير الصحفي

2,150$دبيApr10-Apr-6التحرير واإلخراج الصحفي

العمل الصحافي



رةApr10-Apr-6التصميم الفني للصحافة المطبوعة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13التصوير االحترافي

2,150$الدوحةApr17-Apr-13التصوير الفوتوغرافي للصحافة

2,450$شرم الشيخApr24-Apr-20التصوير واإلخراج

2,450$الدار البيضاءApr24-Apr-20التفسير اإلعالمي ألدب المقالة

2,450$جاكرتاApr1-May-27الرؤية الحديثة في الصحافة المكتوبة

3,050$كوبنهاجنApr1-May-27الريادة في تنمية مهارات اإلعداد والتحرير واإلخراج الصحفي

2,150$دبيMay8-May-4الصحافة اإلقليمية

2,150$الرياضMay8-May-4الصحافة اإللكترونية

2,150$أبوظبيMay15-May-11الصحافة اإللكترونية والسبق الصحفي

2,150$الكويتMay15-May-11الصحافة المتخصصة

انMay22-May-18الصحافة المطبوعة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay22-May-18الصحافة وتطورها

2,450$كوااللمبورMay29-May-25الكتابة الصحفية

3,050$ستوكهولمMay29-May-25الكتابة الصحفية واإلخراج الصحفي

2,150$دبيJun5-Jun-1المدخل في فن التحرير الصحفي

2,150$دبيJun12-Jun-8المكتب الصحفي

2,150$دبيJun19-Jun-15أساسيات اإلخراج الصحفي وتطبيقاته

2,150$مسقطJun26-Jun-22أساسيات التحرير الصحفي

2,150$القاهرةJun3-Jul-29إدارة الصحف

2,450$الرباطJul10-Jul-6إدارة اللقاء الصحفي

2,150$ممبايJul17-Jul-13إدارة المؤسسات الصحفية

3,050$فرانكفورتJul24-Jul-20إعداد الخبر الصحفي

2,150$صاللةJul31-Jul-27تحرير الخبر

2,150$الدمامAug7-Aug-3تحرير الفنون الصحفية

2,150$دبيAug14-Aug-10تصميم وإخراج الصحف والمجالت

انAug21-Aug-17توثيق وتنظيم المعلومات الصحفية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24صناعة الخبر

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31صناعة النشر والتوزيع

2,150$دبيSep11-Sep-7طباعة الصحف وإخراجها

انSep18-Sep-14فن الحوار 2,150$عمَّ

2,150$دبيSep25-Sep-21فن ومهارات المقابلة الصحفية والتحقيق الصحفي

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28فنون التحرير الصحفي للصحف المطبوعة

2,150$أبوظبيOct9-Oct-5فنون التحرير الصحفي للصحف المطبوعة واإللكترونية

2,150$الدوحةOct16-Oct-12فنون وممارسات التحرير الصحفي

انOct23-Oct-19قارئ النشرة المراسل 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاOct30-Oct-26ماهية العمل الصحفي

3,850$طوكيوNov13-Nov-9مهارات اإلعداد للمجلة وكتابة التقارير الصحفية

3,050$اكسفوردNov20-Nov-16مهارات التصوير االحترافي

2,150$دبيNov27-Nov-23مونتاج األحبار الفنية

انNov4-Dec-30هموم الصحافة والصحفيين 2,150$عمَّ

2,150$دبيDec11-Dec-7هندسة التفكير والمعالجة الصحفية

2,150$عّمانDec18-Dec-14التحرير االقتصادي

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21التحرير الصحفي والتمّيز في كتابة المذكرات الصحفية

2,150$دبيDec1-Jan-28التحرير واإلعالم ي في المجال اإلداري
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ال للخدمات المصرفية 2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات التسويق الفعَّ

انJan9-Jan-5استراتيجيات تسويق الخدمات االستثمارية والمصرفية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5األساليب الحديثة في المحاسبة والتحليل المصرفي

العمل المصرفي



2,150$مسقطJan9-Jan-5التخطيط االستراتيجي لألعمال المصرفية

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5التخطيط والرقابة المالية في القطاع المصرفي

3,050$لندنJan9-Jan-5التدقيق والمراجعة الداخلية في المؤسسات المالية

3,850$سيدني Jan13-Jan-9التسويق الحديث في المصارف والشركات االستثمارية

3,850$مونتلايرJan13-Jan-9 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف23التسويق المصرفي وأفضل 

2,150$دبيJan13-Jan-9رؤية مستقبلية- الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 

رةJan13-Jan-9الرقابة واإلشراف على البنوك 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan13-Jan-9القيادة المصرفية وتحدياتها المعاصرة

2,150$الكويتJan13-Jan-9المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

2,450$مانيالJan20-Jan-16المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية

3,050$اسطنبولJan20-Jan-16المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك

2,450$بكينJan20-Jan-16المهارات القيادية والسلوكية للمدراء في المؤسسات المصرفية والمالية

3,050$مدريدJan20-Jan-16إدارة الجودة الشاملة في المصارف

2,150$دبيJan20-Jan-16إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية

رةJan20-Jan-16استراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العمالء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan27-Jan-23بناء فريق العمل وإدارة االجتماعات لغايات العمل المصرفي

2,150$الدوحةJan27-Jan-23تسويق الخدمات المالية اإلسالمية

2,450$شرم الشيخJan27-Jan-23تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسات المالية

2,450$الدار البيضاءJan27-Jan-23تطوير المهارات اإلشرافية في البنوك

2,450$جاكرتاJan27-Jan-23تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية في البنوك والمؤسسات المالية

3,050$كوبنهاجنJan27-Jan-23تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المؤسسات المالية والمصرفية

2,150$دبيJan3-Feb-30قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الفروع

2,150$الرياضJan3-Feb-30محاسبة التكاليف في البنوك

2,150$أبوظبيJan3-Feb-30مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات االئتمان المصرفي

2,150$الكويتJan3-Feb-30مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في المصارف

انJan3-Feb-30نظام الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء في البنوك 2,150$عمَّ

ال للخدمات المصرفية 2,150$دبيJan3-Feb-30استراتيجيات التسويق الفعَّ

2,150$دبيFeb10-Feb-6استراتيجيات تسويق الخدمات االستثمارية والمصرفية

2,150$مسقطFeb10-Feb-6األساليب الحديثة في المحاسبة والتحليل المصرفي

2,150$القاهرةFeb10-Feb-6التخطيط االستراتيجي لألعمال المصرفية

2,450$الرباطFeb10-Feb-6التخطيط والرقابة المالية في القطاع المصرفي

2,150$ممبايFeb10-Feb-6التدقيق والمراجعة الداخلية في المؤسسات المالية

3,050$فرانكفورتFeb10-Feb-6التسويق الحديث في المصارف والشركات االستثمارية

2,150$دبيFeb17-Feb-13 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف23التسويق المصرفي وأفضل 

2,150$الدمامFeb17-Feb-13رؤية مستقبلية- الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 

2,150$الشارقةFeb17-Feb-13الرقابة واإلشراف على البنوك

2,150$الكويتFeb17-Feb-13القيادة المصرفية وتحدياتها المعاصرة

2,150$اإلسكندريةFeb17-Feb-13المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

3,050$اسطنبولFeb17-Feb-13المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية

2,450$مانيالFeb24-Feb-20المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك

3,050$برشلونةFeb24-Feb-20المهارات القيادية والسلوكية للمدراء في المؤسسات المصرفية والمالية

2,150$دبيFeb24-Feb-20إدارة الجودة الشاملة في المصارف

2,150$الرياضFeb24-Feb-20إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية

2,150$أبوظبيFeb24-Feb-20استراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العمالء

2,150$الدوحةFeb24-Feb-20بناء فريق العمل وإدارة االجتماعات لغايات العمل المصرفي

انFeb3-Mar-27تسويق الخدمات المالية اإلسالمية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb3-Mar-27تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسات المالية

3,850$طوكيوFeb3-Mar-27تطوير المهارات اإلشرافية في البنوك

3,050$اكسفوردFeb3-Mar-27تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية في البنوك والمؤسسات المالية

2,150$دبيFeb3-Mar-27تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المؤسسات المالية والمصرفية

انFeb3-Mar-27قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الفروع 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar10-Mar-6محاسبة التكاليف في البنوك



2,150$الكويتMar10-Mar-6مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات االئتمان المصرفي

2,450$كوااللمبورMar10-Mar-6مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في المصارف

3,050$لندنMar10-Mar-6نظام الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء في البنوك

2,150$طهرانMar10-Mar-6إعداد الخطط التسويقية للفروع في المصارف

3,050$براغMar10-Mar-6استراتيجيات التمويل

2,150$دبيMar17-Mar-13االئتمان المصرفي

رةMar17-Mar-13االئتمان للمنشأة الصغيرة والمتوسطة لموظفي االئتمان 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar17-Mar-13االتجاهات الحديثة في إدارة األزمات المصرفية ومنهجية تقييم السالمة المصرفية

2,150$مسقطMar17-Mar-13االتجاهات الحديثة في تقييم أداء البنوك

2,150$القاهرةMar17-Mar-13تقييم أداء البنوك على أساس القيمة: االتجاهات الحديثة في تقييم أداء البنوك

2,150$دبيMar17-Mar-13االستعالم واالئتمان المصرفي

2,450$كوااللمبورMar24-Mar-20االعتماد المستندي اإللكتروني في ضوء الئحة األعراف الموحدة

3,050$كامبريدجMar24-Mar-20االعتمادات المستندية وخطابات الضمان

2,150$دبيMar24-Mar-20االعتمادات المستندية

2,150$الخبرMar24-Mar-20مستوى متقدم- االعتمادات المستندية 

2,150$دبيMar24-Mar-20االعتمادات المستندية بين التجهيز والتنفيذ

2,150$الدوحةMar24-Mar-20االعتمادات المستندية والنقد األجنبي

2,150$اإلسكندريةMar31-Mar-27االعتمادات المستندية وخطابات الضمان المصرفية

2,450$كوااللمبورMar31-Mar-27االعتمادات المستندية وفقا لإلصدار الجديد لالئحة األعراف الدولية

3,050$سنغافورةMar31-Mar-27األنظمة القانونية الحاكمة للنشاط المصرفي

3,850$تورنتوMar31-Mar-27األنظمة القانونية في إدارة المصارف

2,150$دبيMar31-Mar-27اإلبداع المصرفي

2,150$الرياضMar31-Mar-27 اإلجراءات القانونية في التحصيل واألعمال المصرفية

2,150$دبيApr7-Apr-3اإلحصاءات النقدية والمالية

2,150$دبيApr7-Apr-3اإلدارة االستشرافية للمصارف

انApr7-Apr-3االعتمادات المستندية وخطابات الضمان 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr7-Apr-3البرنامج التأهيلي في العلوم المصرفية والمحاسبية

2,150$نيودلهيApr7-Apr-3البنوك اإلسالمية

3,050$أوسلوApr7-Apr-3البنوك اإللكترونية والحماية القانونية لها

2,150$دبيApr14-Apr-10التأمين وإدارة الخطر في القطاع المصرفي

2,150$جدةApr14-Apr-10التدقيق والرقابة في البنوك

2,150$أبوظبيApr14-Apr-10التسويق المصرفي

2,150$الكويتApr14-Apr-10تطبيق عملي– التسويق المصرفي 

2,450$كوااللمبورApr14-Apr-10التطبيقات المصرفية على اإلنترنت

3,050$اسطنبولApr14-Apr-10التطبيقات المعاصرة للضمانات والرهونات في المؤسسات المالية

2,450$كوااللمبورApr21-Apr-17التعامل مع النقد األجنبي

3,050$فيّناApr21-Apr-17التعليمات المصرفية لمؤسسات النقد

2,150$دبيApr21-Apr-17التمويل واالستثمار ودور المصارف في تمويل مشاريع الخصخصة

2,150$الرياضApr21-Apr-17التمويل وفق الصيغ اإلسالمية

2,150$دبيApr21-Apr-17التوافق وااللتزام في المصارف

2,150$الدوحةApr21-Apr-17الجوانب القانونية لألعمال البنكية

2,150$القاهرةApr28-Apr-24الجوانب القانونية لألعمال المصرفية

3,050$لندنApr28-Apr-24الجوانب القانونية لألوراق التجارية وعمليات البنوك

3,850$طوكيوApr28-Apr-24الجوانب القانونية والفنية والمحاسبية للعمليات المصرفية

3,050$فرانكفورتApr28-Apr-24الحسابات والودائع

2,150$دبيApr28-Apr-24الحواالت البنكية

رةApr28-Apr-24الحوكمة في القطاع المصرفي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay5-May-1الخدمات المصرفية اإللكترونية

2,150$الكويتMay5-May-1الخدمات المصرفية الخاصة

2,150$اإلسكندريةMay5-May-1الرقابة والمتابعة على االئتمان والتمويل المصرفي وإدارة الديون غير المنتظمة

ال في المؤسسات المالية 3,050$لندنMay5-May-1السكرتارية واألداء الفعَّ



2,450$كوااللمبورMay5-May-1الصرف األجنبي وأسواق النقد

3,050$أمستردامMay5-May-1الضبط المؤسسي في البنوك

2,150$دبيMay12-May-8العمل في المصارف

2,150$مكة المكرمةMay12-May-8العمليات البنكية اإللكترونية

2,150$الشارقةMay12-May-8القواعد القانونية لالعتمادات المستندية

2,150$الدوحةMay12-May-8المداخل الحديثة للعالقات المصرفية الدولية

انMay12-May-8المدير المتمّيز في العمل المالي والمصرفي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay12-May-8المراجعة والتفتيش في قطاع المصارف

3,850$سيدني May19-May-15المفاهيم الحديثة إلدارة البنوك

3,050$موسكوMay19-May-15المهارات البيعية المصرفية

2,150$دبيMay19-May-15المهارات البيعية للفروع المصرفية

رةMay19-May-15النقد األجنبي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay19-May-15الودائع والحسابات البنكية

2,150$مسقطMay19-May-15أخالقيات المهنة المصرفية

2,450$كوااللمبورMay26-May-22أساسيات االئتمان البنكي

3,050$اسطنبولMay26-May-22أساسيات االقتصاد المصرفي

2,450$كوااللمبورMay26-May-22أساسيات التحليل االنتمائي

3,050$باريسMay26-May-22أساسيات العمل المصرفي

2,150$دبيMay26-May-22أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي

2,150$جدةMay26-May-22متقدم- أساسيات العمل في المصارف اإلسالمية 

2,150$أبوظبيMay2-Jun-29أساسيات المعامالت المالية اإلسالمية المعاصرة

2,150$الكويتMay2-Jun-29أساسيات إدارة السيولة المصرفية وعمليات التجارة الخارجية

2,150$القاهرةMay2-Jun-29أساليب اختراق الحسابات المصرفية وأدوات منع االختراق

2,450$كوااللمبورMay2-Jun-29أسس فتح االعتمادات المستندية وخطابات الضمان

2,450$بانكوكMay2-Jun-29أمن البنوك والمؤسسات المصرفية

3,050$لندنMay2-Jun-29إدارة البنوك اإلسالمية بعد عولمة أسواق المال

انJun9-Jun-5إدارة الجودة الشاملة في البنوك 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun9-Jun-5إدارة العمليات المصرفية

2,450$كوااللمبورJun9-Jun-5إدارة العمليات المصرفية الدولية

3,050$اسطنبولJun9-Jun-5إدارة الفروع المصرفية

2,150$اإلسكندريةJun9-Jun-5إدارة المخاطر المصرفية

3,050$لندنJun9-Jun-5إدارة المخاطر في البنوك

2,450$كوااللمبورJun16-Jun-12إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

3,050$اسطنبولJun16-Jun-12إدارة النشاط االستثماري في المصارف

انJun16-Jun-12إدارة وفهرسة وتنظيم الملفات والوثائق في البنوك والمؤسسات المالية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun16-Jun-12استراتيجية الخدمة المصرفية بتطبيق الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورJun16-Jun-12استراتيجية جذب وإدارة الودائع المصرفية

3,050$اسطنبولJun16-Jun-12إعداد المستندات البنكية

2,150$اإلسكندريةJun23-Jun-19إعداد الموازنات المصرفية

3,050$لندنJun23-Jun-19بناء خطة استمرارية العمل في البنوك والمؤسسات المالية

2,450$كوااللمبورJun23-Jun-19تبييض األموال وسرية أعمال المصارف وآليات مكافحة تبييض األموال

3,850$أوتاواJun23-Jun-19تحليل المراكز االئتمانية للعمالء بالبنوك

انJun23-Jun-19تحليل أداء نظم المعلومات في القطاع المصرفي واالستثماري 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun23-Jun-19تحليل مخاطر االئتمان

2,450$كوااللمبورJun30-Jun-26تحليل مخاطر االئتمان المصرفي

3,050$اسطنبولJun30-Jun-26تحليل مخاطر االئتمان بالتجزئة

2,150$اإلسكندريةJun30-Jun-26تحليل وتقييم األداء المالي للمصارف

3,050$لندنJun30-Jun-26تحليل وتقييم العميل المصرفي

2,450$كوااللمبورJun30-Jun-26تحليل وتقييم أداء المصرف

3,050$مانشسترJun30-Jun-26تحليل وتقييم عمالء المصارف

انJul7-Jul-3تحليل ونقد التقارير المالية للمصارف 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul7-Jul-3تخطيط القوى العاملة في قطاع المصارف



2,450$كوااللمبورJul7-Jul-3ترويج القروض الشخصية

3,050$اسطنبولJul7-Jul-3تسويق البطاقات المصرفية

2,150$اإلسكندريةJul7-Jul-3تسويق الخدمات المصرفية

3,050$لندنJul7-Jul-3تسويق وبيع المنتجات والخدمات البنكية

2,450$كوااللمبورJul14-Jul-10تطبيقات الحوكمة في القطاع المصرفي

3,050$مدريدJul14-Jul-10تطبيقات في التعامل مع االعتمادات المستندية وخطابات الضمان

انJul14-Jul-10 حول إدارة المخاطر في البنوك والمصارف2تطبيقات لجنة بازل  2,150$عمَّ

2,150$دبيJul14-Jul-10تطوير اإلجراءات البنكية

2,450$كوااللمبورJul14-Jul-10تقييم الجدارات والسياسات االئتمانية للعميل

3,050$اسطنبولJul14-Jul-10تقييم الشركات من أجل منحها االئتمان

2,150$اإلسكندريةJul21-Jul-17تمويل عمليات التجارة الخارجية وعمليات خطابات الضمان المصرفية

3,050$لندنJul21-Jul-17تنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

2,450$كوااللمبورJul21-Jul-17تنمية مهارات التعامل مع عمالء المصارف

3,050$أكسفوردJul21-Jul-17تنمية مهارات الصرافين

انJul21-Jul-17تنمية مهارات العاملين باإلقراض 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul21-Jul-17خصائص ومواصفات موظف المصرف اإلسالمي

2,150$صاللةJul28-Jul-24خطابات الضمان

3,050$اسطنبولJul28-Jul-24خطابات الضمان من المنظور المحلي والدولي

2,150$اإلسكندريةJul28-Jul-24دعم وإدارة المخاطر المصرفية

3,050$لندنJul28-Jul-24دور المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة غسل األموال

2,450$كوااللمبورJul28-Jul-24دور الوصف الوظيفي في نجاح العمل المصرفي

3,050$موسكوJul28-Jul-24رسائل السويفت لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحصيالت المستندية

2,150$دبيSep29-Sep-25رسائل السويفت للحواالت المصرفية

2,150$الدمامSep29-Sep-25صيغ وعمليات التمويل اإلسالمي

2,150$الخبرSep29-Sep-25ضمان االئتمان والمخاطر السياسية

2,150$مسقطSep29-Sep-25طرق وأدوات تمويل قطاعات التجزئة في المؤسسات المالية اإلسالمية

طرق وأساليب إعداد دراسات وبحوث السوق الميدانية بالتطبيق على الخدمات 

المصرفية
25-Sep29-Sep2,450$كوااللمبور

3,050$اسطنبولSep29-Sep-25قياس كفاءة األداء في الفروع المصرفية

2,450$كوااللمبورOct6-Oct-2كشف التزييف والتزوير المصرفي

3,050$ روماOct6-Oct-2وإعداد القوائم المالية في القطاع المصرفي (IFRS)مبادئ 

2,150$دبيOct6-Oct-2متطلبات العمل في المصارف

رةOct6-Oct-2محاسبة القيمة العادلة وتغيرات أسعار الصرف 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct6-Oct-2مدير العمليات بالفروع

2,150$الكويتOct6-Oct-2مستجدات الرقابة المالية بالمصارف اإلسالمية

2,150$القاهرةOct13-Oct-9مسـتجدات المحاسـبة والتحليل المصرفي

2,150$دبيOct13-Oct-9معايير المحاسبية الدولية في خدمة القطاع المصرفي

3,050$سنغافورةOct13-Oct-9ممارسة األعمال المصرفية

3,850$تورنتوOct13-Oct-9ممارسة األعمال المصرفية

2,150$دبيOct20-Oct-16مهارات التفاعل مع اآلخرين في المؤسسات المالية

رةOct20-Oct-16مهارات التفاوض وإدارة الديون المتعثرة في البنوك 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةOct20-Oct-16مهارات معاملة عمالء المصرف اإلسالمي

2,150$دبيOct20-Oct-16مهام وواجبات مدير الفرع في المؤسسات المالية

2,150$اإلسكندريةOct20-Oct-16النظام اإللكتروني للحواالت المصرفية (سويفت)نظام 

2,450$كوااللمبورOct20-Oct-16نظم الدفع اإللكترونية وبطاقات االئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية

3,850$طوكيوOct27-Oct-23(قضايا وحلول)نظم المعلومات في مجال البنوك والمصارف عبر اإلنترنت 

3,050$باريسOct27-Oct-23األمن المعلوماتي للبنوك في ظل ثورة التكنولوجيا

2,150$دبيOct27-Oct-23االعتمادات المستندية في ضوء اإلصدار الجديد

ال للخدمات المصرفية 2,150$دبيOct27-Oct-23استراتيجيات التسويق الفعَّ

3,050$لندنOct27-Oct-23المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

2,150$دبيOct27-Oct-23تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية في البنوك والمؤسسات المالية



2,150$عّمانOct3-Nov-30استراتيجيات تسويق الخدمات االستثمارية والمصرفية

2,150$دبيOct3-Nov-30المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية

2,150$دبيOct3-Nov-30تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المؤسسات المالية والمصرفية

2,450$كوااللمبورNov10-Nov-6األساليب الحديثة في المحاسبة والتحليل المصرفي

2,150$الخبرNov17-Nov-13المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك

2,150$دبيNov24-Nov-20قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الفروع

2,150$اإلسكندريةNov24-Nov-20التخطيط االستراتيجي لألعمال المصرفية

3,050$باريسNov24-Nov-20المهارات القيادية والسلوكية للمدراء في المؤسسات المصرفية والمالية

2,150$دبيNov24-Nov-20محاسبة التكاليف في البنوك

2,150$عّمانNov24-Nov-20التخطيط والرقابة المالية في القطاع المصرفي

2,150$مسقطNov1-Dec-27إدارة الجودة الشاملة في المصارف

2,150$دبيNov1-Dec-27مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات االئتمان المصرفي

2,150$مكة المكرمةDec8-Dec-4التدقيق والمراجعة الداخلية في المؤسسات المالية

2,150$أبوظبيDec8-Dec-4إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية

2,450$كوااللمبورDec8-Dec-4مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في المصارف

3,050$سنغافورةDec8-Dec-4التسويق الحديث في المصارف والشركات االستثمارية

2,150$دبيDec15-Dec-11استراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العمالء

2,150$القاهرةDec22-Dec-18نظام الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء في البنوك

2,450$كوااللمبورDec22-Dec-18 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف23التسويق المصرفي وأفضل 

3,050$اسطنبولDec22-Dec-18بناء فريق العمل وإدارة االجتماعات لغايات العمل المصرفي

2,150$دبيDec22-Dec-18رؤية مستقبلية- الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 

2,450$كوااللمبورDec22-Dec-18تسويق الخدمات المالية اإلسالمية

2,150$دبيDec22-Dec-18الرقابة واإلشراف على البنوك

3,050$فرانكفورتDec29-Dec-25تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسات المالية

2,150$دبيDec29-Dec-25القيادة المصرفية وتحدياتها المعاصرة

2,150$عّمانDec29-Dec-25تطوير المهارات اإلشرافية في البنوك
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2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية وضوابط الفساد اإلداري

انJan9-Jan-5األساليب الحديثة لفض المنازعات والتحكيم 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل السعودية

2,150$مسقطJan9-Jan-5التحكيم التجاري وتسوية المنازعات

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات قضاء وتحكيما

3,050$لندنJan9-Jan-5الجوانب القانونية في العملية اإلدارية والمالية واإللكترونية

3,850$سيدني Jan9-Jan-5القانون اإلداري والجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5المهارات اإلبداعية واإللكترونية للسكرتارية القانونية

2,150$دبيJan9-Jan-5آلية الرقابة القانونية الحديثة في ظل التداول اإللكتروني

رةJan9-Jan-5أصول وضوابط إجراءات التحقيق اإلداري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5إدارة المشاكل القانونية الناشئة عن عمليات غسيل األموال

2,150$الكويتJan9-Jan-5تسوية المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية والمناقصات

2,450$مانيالJan9-Jan-5تنمية مهارات مديري ومسؤولي الشؤون القانونية

3,050$اسطنبولJan9-Jan-5مختبر المشكالت القانونية وأساليب تفاديها

2,150$دبيJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية وضوابط الفساد اإلداري

رةJan16-Jan-12األساليب الحديثة لفض المنازعات والتحكيم 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل السعودية

2,150$الدوحةJan16-Jan-12التحكيم التجاري وتسوية المنازعات

2,450$شرم الشيخJan16-Jan-12التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات قضاء وتحكيما

2,450$الدار البيضاءJan16-Jan-12الجوانب القانونية في العملية اإلدارية والمالية واإللكترونية

2,450$جاكرتاJan16-Jan-12القانون اإلداري والجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل

3,050$كوبنهاجنJan16-Jan-12المهارات اإلبداعية واإللكترونية للسكرتارية القانونية

القانون



2,150$دبيJan16-Jan-12آلية الرقابة القانونية الحديثة في ظل التداول اإللكتروني

2,150$الرياضJan16-Jan-12أصول وضوابط إجراءات التحقيق اإلداري

2,150$أبوظبيJan16-Jan-12إدارة المشاكل القانونية الناشئة عن عمليات غسيل األموال

2,150$الكويتJan16-Jan-12تسوية المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية والمناقصات

انJan16-Jan-12تنمية مهارات مديري ومسؤولي الشؤون القانونية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan16-Jan-12مختبر المشكالت القانونية وأساليب تفاديها

2,450$كوااللمبورJan23-Jan-19االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية

3,050$ستوكهولمJan23-Jan-19االتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي

االتجاهات الحديثة في التعامل مع الجرائم المالية وآلية معالجتها في ظل القوانين 

الحديثة
19-Jan23-Jan2,150$دبي

2,150$دبيJan23-Jan-19االتجاهات الحديثة في إدارة الشؤون القانونية

2,150$دبيJan23-Jan-19االتجاهات الحديثة في إعداد المذكرات القانونية واللوائح وصياغتها

االتجاهات واالستراتيجيات المتقدمة في صياغة وإدارة العقود والمناقصات 

إجراءاتها اإلدارية والقانونية
19-Jan23-Jan2,150$مسقط

2,150$القاهرةJan23-Jan-19االتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية والنظام المنسق

2,450$الرباطJan23-Jan-19اآلثار القانونية واإلدارية الستخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة اإللكترونية

2,150$ممبايJan23-Jan-19(التجربة الماليزية)األحكام القانونية للتفتيش واالنضباط الوظيفي 

3,050$فرانكفورتJan23-Jan-19األحكام القانونية واإلدارية في العالقات الوظيفية

2,150$دبيJan23-Jan-19األداء القانوني النموذجي على شركات الوساطة المالية

2,150$الدمامJan23-Jan-19األساليب الحديثة للطعون في األحكام أمام القضاء اإلداري والعادي

2,150$الشارقةJan23-Jan-19األساليب القانونية الحديثة لعقد ومراقبة الجمعيات العمومية للشركات

2,150$الكويتJan23-Jan-19األصول الحديثة لصيانة بنود واتفاقيات التحكيم

2,150$اإلسكندريةJan30-Jan-26األصول العملية لتطبيق نظام اإلجراءات الجزائية

3,050$اسطنبولJan30-Jan-26(داخل المكتب ـ أمام الجهات القضائية)األعمال االجرائية لمكاتب المحاماة 

2,450$مانيالJan30-Jan-26(تعقيب- مالية– سكرتارية – إدارة )األعمال اإلدارية في مكاتب المحاماة 

3,050$برشلونةJan30-Jan-26اإلبداع والتمّيز في االستشارات القانونية

2,150$دبيJan30-Jan-26 اإلجراءات القانونية لتأسيس الشركات

2,150$الرياضJan30-Jan-26اإلجراءات القانونية واإلدارية النضباط وتأديب الموظفين

2,150$أبوظبيJan30-Jan-26اإلدارات القانونية ودورها في المؤسسات التابعة لها

2,150$الدوحةJan30-Jan-26اإلدارة القانونية اإللكترونية

انJan30-Jan-26اإلدارة القانونية المتقدمة 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاJan30-Jan-26مفاهيم معاصرة وأساليب– اإلدارة المتقدمة في القوانين 

3,850$طوكيوJan30-Jan-26اإلشكاليات العملية في نظام اإلجراءات الجزائية

3,050$اكسفوردJan30-Jan-26(التجربة الماليزية)اإلطار القانوني لحقوق وواجبات موظف القطاع العام 

2,150$دبيJan30-Jan-26اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل اإلماراتية

انJan30-Jan-26اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل دبيية 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل الخليجية

2,150$الكويتFeb6-Feb-2اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل العمانية

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل القطرية

3,050$لندنFeb6-Feb-2اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل الكويتية

2,150$طهرانFeb6-Feb-2اإلعداد الفني للمستشارين القانونيين

3,050$براغFeb6-Feb-2البرنامج المتكامل في الشؤون القانونية

2,150$دبيFeb6-Feb-2التحكيم التجاري الدولي

رةFeb6-Feb-2التحكيم التجاري في الوطن العربي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2التحكيم الدولي

الة لفض منازعات التجارة الدولية 2,150$مسقطFeb6-Feb-2التحكيم الدولي كوسيلة فعَّ

2,150$القاهرةFeb6-Feb-2التحكيم وتسوية المنازعات والهندسة القيمية

2,150$دبيFeb6-Feb-2آلياته وإجراءاته: التحكيم

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2التداول والرقابة القانونية على األسواق المالية

3,050$كامبريدجFeb6-Feb-2التشريعات والقوانين المتعلقة بحوادث العمل

2,150$دبيFeb13-Feb-9التصرف في النزاعات واإلشكاالت كأداة إلدارة عصرية أكثر فاعلية

2,150$الخبرFeb13-Feb-9التطبيقات القانونية في علم اإلدارة



ً 2,150$دبيFeb13-Feb-9التعامل مع الشكاوى والمقترحات قانونيا

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9التنظيم القانوني لعقود نقل التكنولوجيا

2,150$اإلسكندريةFeb13-Feb-9التنظيم القانوني لإلنترنت في المؤسسات الحكومية

2,450$كوااللمبورFeb13-Feb-9التنظيم القانوني واإلداري لقواعد البيانات

3,050$سنغافورةFeb13-Feb-9التوعية القانونية للمرأة العاملة
ً 3,850$تورنتوFeb13-Feb-9التوقيع اإللكتروني وتطبيقات التوقيع اإللكتروني فنياً وقضائيا

2,150$دبيport agency9-Feb13-Febالتوكيالت البحرية 

2,150$الرياضFeb13-Feb-9الثقافة القانونية العامة

2,150$دبيFeb13-Feb-9الثقافة القانونية لغير القانونيين

2,150$دبيFeb13-Feb-9الجوانب الفنية والقانونية الستخدام الشبكات الالسلكية

انFeb13-Feb-9الجوانب الفنية والقانونية لالعتمادات المستندية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءFeb13-Feb-9الجوانب القانونية في اإلدارة

2,150$نيودلهيFeb20-Feb-16الجوانب القانونية في اإلدارة اإللكترونية

3,050$أوسلوFeb20-Feb-16الجوانب القانونية في المعامالت اإللكترونية

2,150$دبيFeb20-Feb-16الجوانب القانونية في المعامالت التجارية اإللكترونية

2,150$جدةFeb20-Feb-16الجوانب القانونية في مجال التحقيق وتوقيع الجزاءات

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16الجوانب القانونية لغير القانونيين

2,150$الكويتFeb20-Feb-16الجوانب القانونية لالئتمان

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16الجوانب القانونية للقرارات اإلدارية

3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16الجوانب القانونية للوظيفة العامة

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي

3,050$فيّناFeb20-Feb-16الحمــاية الفكريــة

2,150$دبيFeb20-Feb-16الحماية القانونية والفنية لمواقع اإلنترنت وأسماء الدومين

2,150$الرياضFeb20-Feb-16الخالفات والنزاعات في أسواق المال وآليات حلها

2,150$دبيFeb20-Feb-16الدعم القانوني لعملية اتخاذ القرار في الظروف العادية ووقت األزمات

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16الدليل العملي لتسجيل العالمات التجارية والقضايا المتوقعة واالتعاب

2,150$القاهرةFeb27-Feb-23الدليل العملي لتصفية التركات والتعامل مع الورثة

3,050$لندنFeb27-Feb-23الدليل العملي لتصفية الشركات

ال لإلدارة القانونية في العمل الحكومي 3,850$طوكيوFeb27-Feb-23الدور الفعَّ

3,050$فرانكفورتFeb27-Feb-23الرقابة القضائية ألعمال اإلدارة العامة

2,150$دبيFeb27-Feb-23 الصيغ القانونية لحل المنازعات اإلدارية

رةFeb27-Feb-23الضبطية القضائية في مجال الجرائم االقتصادية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23الضبطية القضائية واإلدارية والقرصنة الفكرية

2,150$الكويتFeb27-Feb-23القانون اإلداري

2,150$اإلسكندريةFeb27-Feb-23 القانون البحري

3,050$لندنFeb27-Feb-23القانون التجاري

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23القانون لغير القانونين

3,050$أمستردامFeb27-Feb-23القرارات التحكيمية وكيفية تنفيذها

2,150$دبيFeb27-Feb-23اللوائح واإلجراءات اإلدارية لتأسيس الشركات المساهمة والقابضة

2,150$مكة المكرمةFeb27-Feb-23المتطلبات القانونية للتعاقد والتحكيم

2,150$الشارقةMar6-Mar-2المرأة والقانون

2,150$الدوحةMar6-Mar-2المسؤولية القانونية لمدير الشركة

انMar6-Mar-2المسؤولية القانونية لمديري المؤسسات العامة والشركات الخاصة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2المستشار القانوني في المؤسسات الحكومية والقطاع العام

3,850$سيدني Mar6-Mar-2المشكالت العملية في التنفيذ الجبري لألحكام القضائية والحلول النظامية

3,050$موسكوMar6-Mar-2المكتب القانوني اإللكتروني

2,150$دبيMar6-Mar-2المهارات الفنية للعاملين باإلدارة القانونية

رةMar6-Mar-2المهارات القانونية المتقدمة في مشاكل الضبط القضائي والتحقيق في الجرائم البيئية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2المهارات القانونية لغير القانونين

2,150$مسقطMar6-Mar-2المهارات القانونية واالستشارية وطرق الطعن في األحكام واألوامر

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2المهارات القانونية واإلدارية وتطوير العالقات بين اإلداريين والقانونيين



3,050$اسطنبولMar6-Mar-2المهارات المتقدمة في التقييم والرد على االستشارات القانونية

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية

3,050$باريسMar6-Mar-2المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية للقيادات وصناع القرار

2,150$دبيMar13-Mar-9المهارات المتكاملة ألعضاء اإلدارات القانونية

2,150$جدةMar13-Mar-9المهارات المتكاملة للشؤون القانونية

2,150$أبوظبيMar13-Mar-9النظام القانوني للتراخيص اإلدارية

2,150$الكويتMar13-Mar-9النظام القانوني للمخالفات اإلدارية وتوقيع الجزاءات على الموظف العام

2,150$القاهرةMar13-Mar-9آليات فض المنازعات: النظام القانوني

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9النواحي القانونية في قضايا العمل

2,450$بانكوكMar13-Mar-9الهندسة القانونية في حماية الملكية الفكرية في ظل المتغيرات الدولية

3,050$لندنMar13-Mar-9أساليب الكتابة القانونية وصياغة التشريعات واللوائح والعقود

2,150$دبيMar13-Mar-9أساليب إعداد وتطوير اللوائح المالية لشركات المساهمة

2,150$الرياضMar13-Mar-9أساليب تسوية المنازعات طبقا لقواعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

2,150$دبيMar13-Mar-9 أساليب تسوية المنازعات طبقا لقواعد االونسترال وغرفة باريس

2,150$الدوحةMar13-Mar-9أساليب مواجهة المنازعات في عقود التجارة الدولية وطرق فضها والتعامل معها

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9أساليب وإجراءات إعداد الضبطية القضائية

3,050$لندنMar13-Mar-9أسس إعداد وصياغة النظم واللوائح

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16أصول التحقيق الجزائي في األنظمة

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16أصول الصياغة التشريعية ومهارات كتابة وترجمة الوثائق القانونية

2,150$دبيMar20-Mar-16أصول صياغة بنود واتفاقيات التحكيم

أصول وأحكام الصياغة النموذجية للعقود وكيفية التغلب على مشاكلها والوقاية من 

أسبابها
16-Mar20-Mar2,150$دبي

2,150$دبيMar20-Mar-16إجراءات التحكيم الدولي

2,150$مسقطMar20-Mar-16إجراءات التحكيم بين األجهزة القضائية ومؤسسات التحكيم العربية

انMar20-Mar-16إجراءات التظلم من األوامر والقرارات وإشكاالت تنفيذ األحكام القضائية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16التحكيم والتسوية في المشاريع اإلنشائية: إدارة الخالفات

3,850$كانبراMar20-Mar-16إدارة الشؤون القانونية اإللكترونية والمكتب القانوني اإللكتروني

3,850$أوتاواMar20-Mar-16إدارة المطالبات واألوامر التنفيذية في ظل العقود المبرمة

2,150$دبيMar20-Mar-16إدارة مكاتب المحاماة

انMar20-Mar-16استراتيجيات تفعيل وتطوير إدارات الشؤون القانونية ومسؤوليات أعضائها 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16إعداد وتأهيل المحكم العربي

2,150$الدوحةMar20-Mar-16بناء وإدارة شركات المحاماة

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23(آليات فض المنازعات– النظام القانوني )تأسيس الشركات والوكاالت التجارية 

2,450$جاكرتاMar27-Mar-23تأسيس وإدارة مكاتب المحاماة

3,850$طوكيوMar27-Mar-23تحصيل الحقوق بغير الطرق القضائية

3,050$مانشسترMar27-Mar-23تخطيط العقود واستراتيجياتها وتخفيف المطالبات

2,150$دبيMar27-Mar-23تسوية المنازعات والتحكيم

شروطها - كيفية إعدادها - تسيير العمل وحل المشكالت القانونية واإلدارية 

الشكلية والموضوعية
23-Mar27-Mar2,150$الدمام

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23تشخيص المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية والرقابة عليها

2,150$دبيMar27-Mar-23تشريعات الوظيفة العامة في العالم العربي

2,150$القاهرةMar27-Mar-23تطبيقات التحكيم التجاري الدولي

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23تطبيقات الحاسوب في عمليات التحكم

3,850$طوكيوMar27-Mar-23تطوير العالقات بين اإلداريين والقانونيين

3,050$مدريدMar27-Mar-23تطوير العالقة بين الشؤون اإلدارية والشؤون القانونية

2,150$دبيMar27-Mar-23تطوير العالقة بين القانونين واإلداريين

2,150$الخبرMar27-Mar-23تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي واستراتيجيات صياغة العقود

2,150$الشارقةMar3-Apr-30تطوير مهارات الكتابة القانونية وإعداد المذكرات القضائية

2,150$الكويتMar3-Apr-30تطوير نظام الفحص الضريبي في ضوء قانون الضرائب الجديد



مسؤوليات وصالحيات مدراء وموظفين : تطوير وتفعيل أقسام الشؤون القانونية

أقسام الشؤون القانونية
30-Mar3-Apr2,150$اإلسكندرية

3,050$اسطنبولMar3-Apr-30تطوير وتنمية فنون االستشارات القانونية

3,850$سيدني Mar3-Apr-30تنمية المهارات القانونية

3,050$أكسفوردMar3-Apr-30تنمية المهارات القانونية لغير القانونيين

2,150$دبيMar3-Apr-30تنمية المهارات القانونية للمرأة المديرة

2,150$مكة المكرمةMar3-Apr-30تنمية المهارات القانونية واالستشارية لمديري اإلدارة القانونية

2,150$دبيMar3-Apr-30تنمية المهارات القانونية واالستشارية والعالقة بين القانونيين واإلداريين

2,150$الدوحةMar3-Apr-30تنمية المهارات القانونية واالستشارية وتطبيق القانون واللوائح

انMar3-Apr-30كتابة وتحليل النص القانوني وأصول التفسير: تنمية المهارات القانونية واالستشارية 2,150$عمَّ

3,050$لندنMar3-Apr-30تنمية المهارات القانونية واإلدارية وأصول تطبيق القوانين واللوائح

2,150$دبيMar3-Apr-30تنمية المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية

3,050$موسكوMar3-Apr-30تنمية الوعي األمني والقانوني

2,150$دبيApr10-Apr-6تنمية الوعي األمني والقانوني في مجال األمن الصناعي

2,150$الرياضApr10-Apr-6تنمية الوعي القانوني واألداء األمني

2,150$دبيApr10-Apr-6تنمية مهارات الترجمة القانونية

2,150$مسقطApr10-Apr-6تنمية مهارات العاملين في الدوائر القانونية

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6تنمية مهارات القانونين وأعضاء اإلدارة القانونية

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6تنمية مهارات القانونيين

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6تنمية مهارات المستشارين القانونيين

3,050$ روماApr10-Apr-6تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية

2,150$دبيApr10-Apr-6تنمية مهارات موظفي اإلدارة القانونية

رةApr10-Apr-6تنمية وصقل الملكات القانونية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6تنمية وصقل الملكات القانونية لفهم النصوص وممارسة الشؤون القانونية والقضائية

2,150$الكويتApr10-Apr-6حقوق وواجبات الموظف العام

2,150$القاهرةApr10-Apr-6حل المشكالت والنزاعات القانونية وأساليب تالفيها

2,150$دبيApr10-Apr-6حل المنازعات عن طريق التحكيم

3,050$سنغافورةApr17-Apr-13دور المحامي في تطبيق األصول العملية لكيفية التقاضي

3,850$تورنتوApr17-Apr-13اإلطار القانوني والتنظيمي: دور المرفق العام في التنمية الشاملة

2,150$دبيApr17-Apr-13سلطة التأديب وضوابطه وضماناته القانونية

رةApr17-Apr-13شرط التحكيم وتسوية منازعات التأمين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةApr17-Apr-13صياغة اللوائح القانونية واإلدارية وضمانة الرقابة القضائية

2,150$دبيApr17-Apr-13صياغة اللوائح القانونية وإعداد القرارات اإلدارية وكتابة المذكرات

2,150$اإلسكندريةApr17-Apr-13  صياغة النظم والقرارات اإلدارية واللوائح القانونية

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13صياغة النظم واللوائح الداخلية والقرارات اإلدارية

3,850$طوكيوApr17-Apr-13صياغة النظم واللوائح القانونية والعقود اإلدارية

3,050$باريسApr17-Apr-13صياغة بنود واتفاقيات وقرارات التحكيم

2,150$دبيApr17-Apr-13ضريبة الدخل في الدولة قانونيا ومحاسبيا

2,150$أبهاApr17-Apr-13ضمان فاعلية القوانين
ً 2,150$دبيApr17-Apr-13طرق معالجة قضايا توظيف األموال وإعداد التقارير قانونيا

2,150$الكويتApr17-Apr-13فحص التظلمات والشكاوى ومدى مالءمتها في إطار اللوائح القانونية

انApr24-Apr-20فن صياغة النظم القانونية واللوائح والقرارات اإلدارية 2,150$عمَّ

3,050$لندنApr24-Apr-20فنون ومهارات التحكيم

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20فنون ومهارات التحكيم الدولي

3,850$ نيويوركApr24-Apr-20فنون ومهارات صياغة التشريعات واللوائح والتعاميم

2,150$دبيApr24-Apr-20فنون ومهارات صياغة ومراجعة التشريعات واللوائح والتعاميــم

2,150$دبيApr24-Apr-20قانون الضرائب وكيفية التعامل معه

2,150$دبيApr24-Apr-20قانون الملكية الفكرية والضبطية القضائية

2,150$الدوحةApr24-Apr-20قواعد التحكيم الدولي والداخلي وإجراءاته

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20 قواعد صياغة وإدارة العقود الدولية



2,450$أغاديرApr24-Apr-20قوانين الشحن البري والجوي والبحري

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20كتابة اللوائح والقرارات والمحررات القانونية

3,050$ ميالنوApr24-Apr-20مبدأ المشروعية القانونية واإلدارية

2,150$دبيApr24-Apr-20مسؤوليات وصالحيات مديري الشؤون القانونية ومعاونيهم

2,150$الخبرApr24-Apr-20مسؤولية الرقابة القانونية على الغش والخطأ واالحتيال وفقاً للمعايير الدولية

2,150$أبوظبيApr1-May-27مهارات اإلبداع والتمّيز في الجوانب القانونية في اإلدارة

2,150$صاللةApr1-May-27مهارات الباحث القانوني

2,150$القاهرةApr1-May-27مهارات التحقيق االبتدائي ألعضاء النيابة العامة

3,050$اسطنبولApr1-May-27مهارات التحقيق اإلداري والفصل في المنازعات المالية

2,450$كوااللمبورApr1-May-27مهارات الترجمة القانونية

3,050$باريسApr1-May-27مهارات التفاوض للقانونيين وإعداد وإدارة المناقصات والعقود

2,150$دبيApr1-May-27مهارات التفسير القانوني وصياغة ومتابعة اإلجراءات القانونية

مهارات إدارة التحقيق اإلداري ومباشرة خصومة المنازعات العمالية في الشركات 

والمؤسسات الخاصة
27-Apr1-May2,150$الرياض

2,150$دبيApr1-May-27مهارات مباشرة خصومة التحكيم

2,150$صاللةApr1-May-27مهارات وأسس الترجمة القانونية للعقود

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27نظام التحكيم التجاري

2,450$كوااللمبورApr1-May-27نظام التوقيع العالمي

2,450$كوااللمبورApr1-May-27نظرية الحق في قانون اإلنترنت

3,050$اسطنبولApr1-May-27نظم الرقابة المتقدمة على دستورية القوانين

2,150$دبيMay8-May-4التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات قضاء وتحكيما

2,150$عّمانMay8-May-4الجوانب القانونية في العملية اإلدارية والمالية واإللكترونية

2,450$كوااللمبورMay8-May-4القانون اإلداري والجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل

3,050$باريسMay8-May-4اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل السعودية

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4المهارات اإلبداعية واإللكترونية للسكرتارية القانونية

2,150$القاهرةMay8-May-4آلية الرقابة القانونية الحديثة في ظل التداول اإللكتروني

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4أصول وضوابط إجراءات التحقيق اإلداري

3,050$سنغافورةMay8-May-4إدارة المشاكل القانونية الناشئة عن عمليات غسيل األموال

2,150$الدوحةMay8-May-4التحكيم التجاري وتسوية المنازعات

2,150$الكويتMay8-May-4تسوية المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية والمناقصات

2,450$كوااللمبورMay8-May-4االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية وضوابط الفساد اإلداري

2,150$دبيMay8-May-4األساليب الحديثة لفض المنازعات والتحكيم

2,450$كوااللمبورMay8-May-4مختبر المشكالت القانونية وأساليب تفاديها

2,150$دبيMay8-May-4تنمية مهارات مديري ومسؤولي الشؤون القانونية

2,150$القاهرةMay15-May-11اجتهادات اللجان ومحاكم الوسط التجاري

2,450$الدار البيضاءMay15-May-11تحديات وحلول: استغالل األطفال

3,050$سنغافورةMay15-May-11االتجاهات المعاصرة في علم النفس الجنائي

2,150$الدوحةMay15-May-11االتجاهات المعاصرة في علم النفس القانوني

2,150$الكويتMay15-May-11االجتهاد اإلداري

2,450$كوااللمبورMay15-May-11االشتراك في الجريمة في الفقه اإلسالمي

2,150$دبيMay15-May-11االعتبار الشخصي في شركات األموال وقانون تملك األجانب للعقارات

2,450$كوااللمبورMay15-May-11االعتماد المستندي والتجارة اإللكترونية في ظل القواعد الدولية والتشريع الداخلي

2,150$دبيMay15-May-11النظريات االقتصادية– االقتصاد السياسي 

2,150$القاهرةMay15-May-11االقتصاد الدولي: االقتصاد السياسي

2,450$الدار البيضاءMay15-May-11االقتصاد المالي: االقتصاد السياسي

3,050$سنغافورةMay15-May-11االقتصاد النقدي: االقتصاد السياسي

2,150$الدوحةMay15-May-11األساسيات: االقتصاد السياسي

2,150$الكويتMay15-May-11مذاهب الفكر االقتصادي: االقتصاد السياسي

2,450$كوااللمبورMay22-May-18االقتصاد النقدي والمصرفي

2,150$دبيMay22-May-18اإلتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي

2,450$كوااللمبورMay22-May-18اإلثبات في القضايا المدنية والتجارية



األقراص المدمجة - الشريط المغناطيسي - البرقيات - اإلثبات من خالل الفاكس 

واإلثبات اإللكتروني
18-May22-May2,150$دبي

2,150$القاهرةMay22-May-18اإلجراءات المدنية والتجارية الدولية

2,450$الدار البيضاءMay22-May-18اإلدارة العامة

3,050$سنغافورةMay22-May-18اإلرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية

2,150$الدوحةMay22-May-18اإلعالم في الدول العربية

2,150$الكويتMay22-May-18اإلعالنات والعالمات التجارية

2,450$كوااللمبورMay22-May-18اإليجاب والقبول في العقد اإلداري

2,150$دبيMay22-May-18األحكام الجزائية العامة

2,450$كوااللمبورMay22-May-18األحكام الشرعية

2,150$دبيMay22-May-18األحوال الشخصية

2,150$القاهرةMay22-May-18األحوال الشخصية لغير المسلمين

2,450$الدار البيضاءMay29-May-25األسس العامة في القانون

3,050$سنغافورةMay29-May-25األسلحة النارية في الطب الشرعي

2,150$الدوحةMay29-May-25األنظمة السياسية

2,150$الكويتMay29-May-25األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة

2,450$كوااللمبورMay29-May-25اآلراء الكالمية ألئمة المذاهب الفقهية

2,150$دبيMay29-May-25البث التلفزيوني واإلذاعي والبث الفضائي

2,450$كوااللمبورMay29-May-25البرلمان في الدول العربية

2,150$دبيMay29-May-25مستوى متقدم- التأمينات االجتماعية 

2,150$القاهرةMay29-May-25التحكيم التجاري الدولي

2,450$الدار البيضاءMay29-May-25التحكيم المطلق في ضوء الشريعة والقانون

3,050$سنغافورةMay29-May-25وثائق تحكيمية/ التحكيم الدولي/ التحكيم في البلدان العربية

2,150$الدوحةMay29-May-25التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية

2,150$الكويتMay29-May-25التحكيم في القوانين العربية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25التحكيم والنظام العام

2,150$دبيJun5-Jun-1الترخيص الصناعي والبيئي

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1التشريع الجنائي اإلسالمي

2,150$دبيJun5-Jun-1التصنيف في القانون الدولي الخاص

2,150$القاهرةJun5-Jun-1شروطه وحاالت بطالنه: التفتيش

2,450$الدار البيضاءJun5-Jun-1التقادم المكسب للملكية

3,050$سنغافورةJun5-Jun-1التنظيم الدولي

2,150$الدوحةJun5-Jun-1التنظيم القانوني للبيئة في العالم

2,150$الكويتJun5-Jun-1التنظيم القانوني للتجارة واإلثبات اإللكتروني في العالم

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1التنفيذ الجبري

2,150$دبيJun5-Jun-1الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1الجريمة االقتصادية في القانون

2,150$دبيJun5-Jun-1الجريمة والشذوذ العقلي

2,150$القاهرةJun5-Jun-1الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية

2,450$الدار البيضاءJun5-Jun-1الجنسية ومركز األجانب

3,050$سنغافورةJun12-Jun-8الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض األموال

2,150$عّمانJun12-Jun-8الحجز االحتياطي

2,150$دبيJun12-Jun-8الحرب النفسية والدعائية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الحريات

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الحصانة الدبلوماسية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الحقوق األدبية األصلية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8حق الملكية: الحقوق األدبية األصلية

2,450$الدار البيضاءJun12-Jun-8الحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

3,050$سنغافورةJun12-Jun-8الحماية الجنائية الخاصة لسوق األوراق المالية

2,150$عّمانJun12-Jun-8الحماية القانونية للفرانشايز

2,150$دبيJun12-Jun-8الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الدليل الطبي الشرعي



2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الدليل إلى قضاء األمور المستعجلة

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الدور االقتصادي للمناطق الحرة في جذب االستثمارات

2,150$دبيJun19-Jun-15الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني والرئاسي

2,150$القاهرةJun19-Jun-15الرقابة المالية العليا

2,450$الدار البيضاءJun19-Jun-15السرية المصرفية

3,050$سنغافورةJun19-Jun-15السرية المصرفية في ظل العولمة

2,150$القاهرةJun19-Jun-15السرية المصرفية وتبييض األموال

2,450$الدار البيضاءJun19-Jun-15السعي إلى التعاقد في القانون المقارن

3,050$سنغافورةJun19-Jun-15السياحة والتشريعات السياحية والفندقية في البالد العربية

2,150$عّمانJun19-Jun-15السياسات الجبهوية المتضاربة من الحرب إلى السلم

2,150$دبيJun19-Jun-15الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الصحة النفسية من المنظور القانوني

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال عالقات العمل
ً 2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الضريبة على القيمة المضافة تشريعاً وتطبيقا

3,050$سنغافورةJun19-Jun-15الضمان االجتماعي

2,150$القاهرةJun26-Jun-22الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية

2,450$الدار البيضاءJun26-Jun-22الطبيعة القانونية للقرار اإلداري

3,050$سنغافورةJun26-Jun-22الطعن بطريق النقض

2,150$عّمانJun26-Jun-22الطالق وبطالن الزواج

2,150$دبيJun26-Jun-22العفو عن األعمال الجرمية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22(نموذج العقد النفطي)العقد التجاري الدولي 

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22العقود التجارية وعمليات البنوك

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22العقود الرئيسية الخاصة

3,050$سنغافورةJun26-Jun-22العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية

2,150$القاهرةJun26-Jun-22العقود المدنية والتجارية

2,450$الدار البيضاءJun26-Jun-22العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

3,050$سنغافورةJun26-Jun-22العوائق أمام حرية الصحافة في العالم العربي

2,150$عّمانJun26-Jun-22الغرامة المالية في الحدود والجنايات

2,150$دبيJun26-Jun-22الفائدة وموقعها بين التشريع والشريعة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الفرنشايز

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29القانون اإلداري العام

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29القانون اإلداري العام والمنازعات اإلدارية

3,050$سنغافورةJun3-Jul-29القانون البحري والجوي

2,150$القاهرةJun3-Jul-29القانون التجاري

الشركات -الملكية التجارية والصناعية– التنظيم القانوني للتجارة )القانون التجاري 

(التجارية
29-Jun3-Jul2,450$الدار البيضاء

3,050$سنغافورةJun3-Jul-29(األوراق التجارية- العمليات المصرفية - العقود التجارية )القانون التجاري 

2,150$عّمانJun3-Jul-29(إفالس– أوراق تجارية )القانون التجاري 

2,150$دبيJun3-Jul-29األوراق التجارية/ القانون التجاري 

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الشركات التجارية/ القانون التجاري 

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29اإلفالس- العقود / القانون التجاري 

/ العقود التجارية / المصارف والبورصات / اإلسناد التجارية /القانون التجاري 

األصول الجماعية
29-Jun3-Jul2,450$كوااللمبور

3,050$سنغافورةJun3-Jul-29المنافسة/ الملكية الصناعية/ محاكم التجارة/ القانون التجاري التجار

2,150$القاهرةJun3-Jul-29(الشركات التجارية– التجار – األعمال التجارية  )القانون التجاري

2,450$الدار البيضاءJul10-Jul-6القانون الجنائي

3,050$سنغافورةJul10-Jul-6القانون الدستوري والنظام السياسي

2,150$عّمانJul10-Jul-6آفاق وتحديات: القانون الدولي اإلنساني

2,150$دبيJul10-Jul-6القانون الدولي الجنائي

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تنازع القوانين والمحاكم: القانون الدولي الخاص

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6القانون الدولي العام



2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6القانون الدولي لإلسناد التجارية

3,050$سنغافورةJul10-Jul-6القانون الروماني والشريعة اإلسالمية

2,150$القاهرةJul10-Jul-6القانون المدني

2,450$الدار البيضاءJul10-Jul-6األعمال غير المباحة- القانون المدني

3,050$سنغافورةJul10-Jul-6العقد- القانون المدني

2,150$عّمانJul10-Jul-6النظرية العامة للموجبات- القانون المدني

2,150$دبيJul10-Jul-6العقد: القانون المدني

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6العقود الخاصة المدنية والتجارية: القانون المدني

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13العقود المسماة: القانون المدني

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المسؤولية المدنية: القانون المدني

3,050$سنغافورةJul17-Jul-13(االلتزامات)الموجبات : القانون المدني

2,150$القاهرةJul17-Jul-13الموجبات المدنية: القانون المدني

2,450$الدار البيضاءJul17-Jul-13القانون المصرفي والنقدي

3,050$سنغافورةJul17-Jul-13القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة

2,150$عّمانJul17-Jul-13القرآن والتشريع

2,150$دبيJul17-Jul-13القرض المصرفي

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13القرينة وأثرها في إثبات الجريمة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13القضاء اإلداري ومجلس شورى الدولة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تنظيمه واختصاصه: القضاء الشرعي السني

3,050$سنغافورةJul17-Jul-13القضاء الشرعي وفق المذهبين السني والجعفري

2,150$القاهرةJul17-Jul-13القضاء في الدول العربية

2,450$الدار البيضاءJul17-Jul-13القضايا الجمركية

3,050$سنغافورةJul24-Jul-20القيمة القانونية لقرارات مجلس االمن الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان

2,150$عّمانJul24-Jul-20القيود القانوني لحرية الصحافة منذ العهد العثماني وحتى العهد الحالي

2,150$دبيJul24-Jul-20الماركات التجارية والصناعية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المالية العامة النظم الضريبية وموازنة الدولة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20الميزانية- االيرادات : المالية العامة النفقات

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المجلس الدستوري بين النص واالجتهاد والفقه المقارن

3,050$سنغافورةJul24-Jul-20المجلس الدستوري والطعون النيابية

2,150$القاهرةJul24-Jul-20حقوقه وأتعابه وواجباته حصانته وضماناته: المحـامي

2,450$الدار البيضاءJul24-Jul-20نحو العدالة الدولية: المحكمة الجنائية الدولية

3,050$سنغافورةJul24-Jul-20المحالت والمؤسسات المصنفة

2,150$عّمانJul24-Jul-20المدخل للفقه اإلسالمي

2,150$دبيJul24-Jul-20المدد والمهل القانونية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المرتكز في دعاوى اإلفالس

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المرتكز في دعاوى األوقاف

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المركز القانوني لألجانب وللعرب في الدول العربية

3,050$سنغافورةJul31-Jul-27المزاحمة غير المشروعة

2,150$صاللةJul31-Jul-27المسؤولية الجنائية عن اخطاء االطباء في القانون الجنائي

2,150$عّمانJul31-Jul-27المسؤولية الطبية

المسؤولية الطبية والمهنية للمحامين والمهندسين واإلعالميين والمصرفيين 

والمحاسبين
27-Jul31-Jul2,450$كوااللمبور

2,150$صاللةJul31-Jul-27المسؤولية المدنية للمحامي

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المسؤولية المصرفية في االعتماد المالي

2,150$دبيJul31-Jul-27المسؤولية عن فعل االشياء التي تتطلب عناية خاصة واآلالت الميكانيكية

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27المسؤولية عن مضار الجوار

2,450$الدار البيضاءJul31-Jul-27المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي

3,050$سنغافورةJul31-Jul-27المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات

2,150$صاللةJul31-Jul-27المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية

2,150$عّمانJul31-Jul-27المشكلة التنفيذية

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المصارف اإلسالمية

2,150$دبيSep2-Oct-28المفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي



2,150$الدمامSep2-Oct-28المقاصة في المعامالت المصرفية

2,150$دبيSep2-Oct-28المالمح العامة لنظام اإلجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقوق اإلنسان

2,150$القاهرةSep2-Oct-28الملكية المشتركة في الشقق والشاليهات والمحالت التجارية

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28المنهجية القانونية

2,150$عّمانSep2-Oct-28المواجهات العامة للقانون الرياضي الدولي الخاص

2,150$الدوحةSep2-Oct-28الموازنة العامة للدولة

2,150$الكويتSep2-Oct-28المياه واالمتيازات في الشرع

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28النظام القانوني الواجب األعمال على العقود اإلدارية الدولية أمام المحكم الدولي

2,150$دبيSep2-Oct-28النظام القانوني لبطاقات االعتماد

2,150$المدينة المنورةSep2-Oct-28النظام القانوني للصبي المأذون له في التجارة

2,150$دبيSep2-Oct-28الدبية– النظام القانوني للمصارف اإللكترونية الشيك 

2,150$القاهرةSep2-Oct-28النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي

2,150$عّمانSep2-Oct-28النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي

3,050$سنغافورةOct9-Oct-5النظرية العامة لجريمة االفتراء

2,150$الدوحةOct9-Oct-5النظرية العامة لقانون العقوبات

2,150$الكويتOct9-Oct-5النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5النظرية العامة للقانون التجاري والبحري

2,150$دبيOct9-Oct-5نظرية القانون- نظرية الحق : النظرية العامة للقانون

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5النظرية العامة للموجبات والعقود

2,150$دبيOct9-Oct-5العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي: النظم االنتخابية

2,150$القاهرةOct9-Oct-5النظم السياسية

2,450$الدار البيضاءOct9-Oct-5النقل البحري والجوي

3,050$سنغافورةOct9-Oct-5النيابة العامة لدى القضاء الشرعي

2,150$الدوحةOct9-Oct-5الهيئة االتهامية بين االجتهاد والنص

2,150$الكويتOct9-Oct-5الوزير في النظام السياسي

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية

2,150$دبيOct9-Oct-5الوصية لغير المسلمين

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12الوصية للمسلمين وفي القانون الدولي الخاص

2,150$دبيOct16-Oct-12الوظيفة العامة

2,150$القاهرةOct16-Oct-12الوكاالت التجارية

2,450$الدار البيضاءOct16-Oct-12إدارة األعمال الدولية

3,050$سنغافورةOct16-Oct-12إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في الدول العربية

2,150$الدوحةOct16-Oct-12إعادة المحاكمة في التنازع اإلداري

2,150$الكويتOct23-Oct-19أثر الحكم الجزائي على اإلداري والتأديبي وعلى اإلدارة

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19أحكام االسرة الخاصة بالزواج والفرقة

2,150$دبيOct23-Oct-19أحكام االسرة في اإلسالم

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19أحكام اإلفالس والصلح الواقي في التشريعات العربية

2,150$دبيOct23-Oct-19أحكام الجنسية

2,150$القاهرةOct23-Oct-19أساسيات االقتصاد الدولي

2,450$الدار البيضاءOct23-Oct-19أساسيات االقتصاد السياسي

3,050$سنغافورةOct23-Oct-19أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي

2,150$الدوحةOct23-Oct-19أساسيات القانون

2,150$الكويتOct23-Oct-19أساسيات القانون البحري

- الشركات التجارية - التجار- األعمال التجارية : أساسيات القانون التجاري

الملكية الصناعية
19-Oct23-Oct2,450$كوااللمبور

2,150$دبيOct23-Oct-19أساسيات المالية العامة

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19أسرى الحرب في الفقه اإلسالمي واالتفاقيات الدولية

2,150$دبيOct23-Oct-19أسس العالقات االقتصادية

2,150$القاهرةOct30-Oct-26أصول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

2,450$الدار البيضاءOct30-Oct-26أصول اإلجراءات الجنائية

3,050$سنغافورةOct30-Oct-26عقد الضمان: أصول التأمين



2,150$الدوحةOct30-Oct-26أصول التنفيذ الجبري

2,150$الكويتOct30-Oct-26أصول الفقه اإلسالمي

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26أصول القانون اإلداري

2,150$دبيOct30-Oct-26األوراق التجارية واإلفالس: أصول القانون التجاري

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26أصول المحاكمات الجزائية

2,150$دبيOct30-Oct-26أصول المحاكمات المدنية

2,150$الدوحةOct30-Oct-26أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوني

2,150$الكويتOct30-Oct-26أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26أنظمة الدفع اإللكترونية

2,150$دبيOct30-Oct-26براءة االختراع

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26بطاقة االعتماد

2,150$دبيNov6-Nov-2بطالن الحكم الجزائي

2,150$الدوحةNov6-Nov-2األسباب والنتائج: بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي

2,150$الكويتNov6-Nov-2تاريخ النظم االجتماعية والقانونية

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2تحديات شبكة اإلنترنت على صعيد القانون الدولي الخاص

2,150$دبيNov6-Nov-2تحرير خدمات المهن الحرة

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2تطور الفكر السياسي

2,150$دبيNov6-Nov-2تعطيل المجلس الدستوري

2,150$الدوحةNov6-Nov-2تنازع القوانين

2,150$الكويتNov6-Nov-2تهريب وتبييض األموال المصرفية

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2ُجنوح الشباب المعاصر ومشكالته

2,150$دبيNov6-Nov-2جرائم االعتداء على األموال

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2جرائم الحاسب اآللي االقتصادية

2,150$دبيNov6-Nov-2جرائم الكمبيوتر

2,150$الدوحةNov6-Nov-2جرائم المطبوعات

2,150$الكويتNov13-Nov-9الجرائم اإللكترونية: جرائم المعلوماتية واإلنترنت

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانون الدولية عنها
ً 2,150$دبيNov13-Nov-9حق اإلنسان في التنمية االقتصادية وحمايته دوليا

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9حق الحبس في القانون المدني كوسيلة ضمان غير مباشرة

2,150$دبيNov13-Nov-9حقوق اإلنسان وضماناتها الدستورية في الدول العربية

2,150$الدوحةNov13-Nov-9حقوق الحدث المخالف للقانون

2,150$الكويتNov13-Nov-9حقوق المساهم في الشركات المساهمة

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9حماية المستهلك

2,150$دبيNov13-Nov-9حماية برامج الكمبيوتر

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9دعاوى االستئناف المدنية الجزائية

2,150$دبيNov13-Nov-9دعاوى االعتراض على التنفيذ

2,150$الدوحةNov13-Nov-9دعاوى األفعال المنافية للحشمة والحياء واآلداب

2,150$الكويتNov13-Nov-9دعاوى البيع بالمزاد العلني

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9دعاوى البيوعات العقارية

2,150$دبيNov20-Nov-16دعاوى التدخل واالدخال

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16دعاوى التزوير واستعمال المزور

2,150$دبيNov20-Nov-16دعاوى التعسف وإساءة استعمال الحق

2,150$الدوحةNov20-Nov-16دعاوى الحجر والتسفيه والعته

2,150$الكويتNov20-Nov-16دعاوى الحجز العقاري

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16دعاوى الخبرة والخبراء

2,150$دبيNov20-Nov-16دعاوى الطلبات والقرارات الرجائية

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16دعاوى الغبن

2,150$دبيNov20-Nov-16دعاوى القدح والذم والتحقير

2,150$الدوحةNov20-Nov-16دعاوى المجالس والهيئات والمحاكم التأديبية

2,150$الكويتNov20-Nov-16دعاوى المخدرات

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16دعاوى المصارف

2,150$دبيNov20-Nov-16دعاوى المنع من السفر



2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16دعاوى المؤسسة والتمثيل التجاري

2,150$دبيNov27-Nov-23دعاوى النفقة

2,150$الدوحةNov27-Nov-23دعاوى إبطال التبليغات واإلنذارات غير القانونية

2,150$الكويتNov27-Nov-23دعاوى تصحيح االسم والشهرة

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23دعاوى جرائم السرقة

2,150$دبيNov27-Nov-23دعاوى جرائم القتل

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23دعاوى حوادث السير

2,150$دبيNov27-Nov-23دعاوى رخص البناء

2,150$الدوحةNov27-Nov-23دعوى االفتراء

2,150$الكويتNov27-Nov-23دعوى البوليانية

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23دعوى األدبية

2,150$دبيNov27-Nov-23دعوى المراباة

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23دعوى الهبة

2,150$دبيNov27-Nov-23دليل االستئناف

2,150$الدوحةNov27-Nov-23دليل التدرج

2,150$الكويتNov4-Dec-30دوافع الجريمة

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية

2,150$دبيNov4-Dec-30دولة القانون

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30رجل األعمال والقانون

2,150$دبيNov4-Dec-30رسالة اإلثبات

2,150$الدوحةNov4-Dec-30رفع المسؤولية الجنائية في أسباب االباحة

2,150$الكويتNov4-Dec-30رقابة ديوان المحاسبة اإلدارية المسبقة

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته

2,150$دبيNov4-Dec-30سلطة المحكم األمرية في التحكيم الداخلي

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30ضمانات المشاريع اإلنشائية العامة

2,150$دبيNov4-Dec-30طرق الطعن بقرارات وقف أو متابعة التنفيذ

2,150$الدوحةNov4-Dec-30ظاهرة التهرب الضريبي

2,150$الكويتDec11-Dec-7حقيقته ومشروعيته: عقد التأمين

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة

2,150$دبيDec11-Dec-7عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7عقود البناء واألشغال العامة والخاصة

2,150$دبيDec11-Dec-7عقود التنمية التقنية

2,150$الدوحةDec11-Dec-7عالج المجرمين

2,150$الكويتDec11-Dec-7علم االقتصاد في النظم الوضعية والشريعة اإلسالمية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7علم اإلجرام والجزاء

2,150$دبيDec11-Dec-7علم اإلجرام والعقاب

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشرع والقانون

2,150$دبيDec11-Dec-7فحص المريض النفساني

2,150$الدوحةDec11-Dec-7فقدان األساس القانوني كسبب من أسباب التمييز المدني

2,150$الكويتDec11-Dec-7فلسفة القانون

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7قانون االستمالك المنقح

2,150$دبيDec18-Dec-14اإلثبات اإللكتروني: قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14قانون اإليجارات الجديد

2,150$دبيDec18-Dec-14قانون اإليجارات بين األصل والتعديل

2,150$الدوحةDec18-Dec-14قانون األحوال الشخصية لغير المسلمين

2,150$الكويتDec18-Dec-14قانون األعمال والشركات

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14قانون البلديات

2,150$دبيDec18-Dec-14قانون التجارة البرية

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14قانون الصناعة

2,150$دبيDec18-Dec-14قانون الضمان االجتماعي

2,150$الدوحةDec18-Dec-14قانون العقوبات

2,150$الكويتDec18-Dec-14نظرية الجريمة- قانون العقوبات 



2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14قانون العقوبات الخاص

2,150$دبيDec25-Dec-21قانون العقوبات العام والخاص

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21القسم الخاص: قانون العقوبات

2,150$دبيDec25-Dec-21القسم العام: قانون العقوبات

2,150$الدوحةDec25-Dec-21قانون العمل

2,150$الكويتDec25-Dec-21قانون القضاء اإلداري

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21قانون المحاكم الشرعية والمذهبية

2,150$دبيDec25-Dec-21قانون المرافعات المدنية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21قانون الموظفين

2,150$دبيDec25-Dec-21قانون أصول المحاكمات المدنية

2,150$الدوحةDec25-Dec-21قانون رسم الطابع المالي

2,150$الكويتDec25-Dec-21قضاء اإليجار

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21قضاء األمور المستعجلة

2,150$دبيDec25-Dec-21قضايا التحكيم في الدول العربية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية

2,150$دبيDec25-Dec-21قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

2,150$الدوحةDec25-Dec-21جرائم المعلوماتية: قضايا حماية الملكية الفكرية والفنية

2,150$الكويتDec25-Dec-21قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21قواعد التحكيم

2,150$دبيDec25-Dec-21قوانين االنتخابات في الدول العربية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21قوانين المخدرات الجزائية

2,150$دبيDec25-Dec-21قوانين هيئات الرقابة العليا وقانون مراقب الدولة واإلعالنات الدولية

2,150$الدوحةDec25-Dec-21ماذا عن مقاضاة شركات التأمين أمام القضاء الجزائي

2,150$الكويتDec25-Dec-21مبادئ القانون التجاري

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21مبادئ وأحكام القانون اإلداري

2,150$دبيDec25-Dec-21مبدا حياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي

2,150$دبيDec1-Jan-28مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية

2,150$الدوحةDec1-Jan-28مجال التأمين والضمان في العالم العربي

2,150$الكويتDec1-Jan-28مجلس إدارة الشركة المساهمة في القانون السعودي

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي

2,150$دبيDec1-Jan-28محكمة التمييز

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28مختارات من أحكام األحوال الشخصية

2,150$دبيDec1-Jan-28مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق االوالد

2,150$الدوحةDec1-Jan-28مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث والوصية والوقف

2,150$الكويتDec1-Jan-28مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث والوقف

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28مسائل في القضاء العدلي

2,150$دبيDec1-Jan-28مستقبل منظمة االمم المتحدة في ظل العولمة

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28مسؤولية المستشفيات الحكومية

2,150$دبيDec1-Jan-28مشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقاً لقواعد القانون الدولي

2,150$الدوحةDec1-Jan-28مصادر الحق في الفقه اإلسالمي

2,150$الكويتDec1-Jan-28مصادر وأحكام االلتزام

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28معاهدة براغ وتعديالتها لتوحيد بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن

2,150$دبيDec1-Jan-28مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28مكافحة غسل األموال

2,150$دبيDec1-Jan-28ملكية الشقق والطوابق والشاليهات في األبنية المفرزة

2,150$الدوحةDec1-Jan-28الرشوة وتبييض األموال: من جرائم اصحاب الياقات البيضاء

2,150$الكويتDec1-Jan-28موقع رئيس الجمهورية ودوره في النظام السياسي

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28نظام اإلرث والوصايا واألوقاف في الفقه اإلسالمي

2,150$دبيDec1-Jan-28نظام التأمين اإلسالمي

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28نظام السجل العقاري

2,150$دبيDec1-Jan-28نظريات في القوانين المصرفية واإلدارية والمدنية



2,150$الدوحةDec1-Jan-28نظرية الجريمة المتعدية القصد

2,150$الكويتDec1-Jan-28نظرية السبب في القانون المدني

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28نظرية العقد

2,150$دبيDec1-Jan-28والعقود (االلتزامات)نظرية الموجبات 

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28وقف تنفيذ القرار اإلداري

2,150$دبيDec1-Jan-28وكيل التفليسة والقاضي المشرف

45القضاء والمحاكم45

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,450$كوااللمبورJan9-Jan-5التنسيق اإلداري والقانوني ألعمال المحضرين والتبليغ القضائي

2,150$دبيJan23-Jan-19القضاء اإلداري والعقود اإلدارية

2,150$الدوحةJan30-Jan-26إجراءات التقاضي وإقامة الدعاوي وطلب الحقوق وتنفيذ األحكام

2,150$الكويتFeb6-Feb-2تطوير مهارات الموثقين

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16التنسيق اإلداري والقانوني ألعمال المحضرين والتبليغ القضائي

2,150$دبيFeb27-Feb-23القضاء اإلداري والعقود اإلدارية

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9إجراءات التقاضي وإقامة الدعاوي وطلب الحقوق وتنفيذ األحكام

2,150$دبيMar20-Mar-16تطوير مهارات الموثقين

2,150$الدوحةMar3-Apr-30اإلثبات القضائي

2,150$الكويتApr10-Apr-6الدفع بعدم التنفيذ: االمتناع المشروع عن الوفاء في عقود المفاوضات

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20القضاء اإلداري

2,150$دبيApr1-May-27قضاء اإللغاء: القضاء اإلداري ومبدأ المشروعية

2,450$كوااللمبورMay8-May-4القضاء اإلداري ومهارات التحكيم

2,150$دبيMay15-May-11قضاء اإللغاء: القضاء اإلداري

2,150$الدوحةMay22-May-18المقاضاة والتحكيم في المنازعات الملكية الفكرية

2,150$الكويتMay29-May-25أصول المرافعات المدنية أمام المحاكم

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1أصول مباشرة الدعاوي المدنية والجزائية وتنفيذ أحكامها

أصول وآداب المرافعة وحق التقاضي وتحضير المذكرات والتقارير القانونية 

واإلدارية
8-Jun12-Jun2,150$عّمان

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إجراءات التقاضي وإقامة الدعاوي وتنفيذ األحكام

2,150$دبيJun26-Jun-22تحليل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة

2,150$القاهرةJun3-Jul-29متقدم- تحليل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة 

2,150$عّمانJul10-Jul-6تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تنمية مهارات تنفيذ األحكام المدنية والمستعجلة

2,150$صاللةJul24-Jul-20حقوق وواجبات المحامي

2,150$عّمانSep25-Sep-21دور مسؤولي الدوائر الشرعية في تطبيق نظام المرافعات

سلطة النيابة في تحريك الدعاوي الجنائية واالنضباطية العسكرية في المجتمع 

الشرطي
28-Sep2-Oct2,450$كوااللمبور

2,150$دبيOct9-Oct-5طرق الطعن في األحكام واألوامر وإشكاالت التنفيذ

2,150$القاهرةOct16-Oct-12فن الدفاع عن القضايا المالية وأصول المرافعات

2,150$دبيOct23-Oct-19فنون الدفاع أمام المحكمة

2,150$دبيOct30-Oct-26فنون ومهارات إجراءات التقاضي

2,150$مسقطNov6-Nov-2فنون ومهارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم

2,150$القاهرةNov13-Nov-9قواعد المرافعات والتنفيذ الجبري

2,450$الرباطNov20-Nov-16مبدأ المشروعية والقضاء اإلداري وقضاء التأديب

2,150$ممبايNov27-Nov-23مهارات الترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم

2,150$الدوحةNov4-Dec-30مهارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم

3,050$لندنDec11-Dec-7التنسيق اإلداري والقانوني ألعمال المحضرين والتبليغ القضائي

2,150$دبيDec18-Dec-14القضاء اإلداري والعقود اإلدارية

2,150$الكويتDec25-Dec-21إجراءات التقاضي وإقامة الدعاوي وطلب الحقوق وتنفيذ األحكام

2,150$عّمانDec25-Dec-21تطوير مهارات الموثقين



46

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5العميل الداخلي

انJan9-Jan-5اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اختيار المديرين

2,150$مسقطJan9-Jan-5 استئصال الالمباالة والسلبية من بيئة العمل اإلدارية

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
5-Jan9-Jan2,450$شرم الشيخ

3,050$لندنJan9-Jan-5استخدام األساليب العلمية لتخفيض التكاليف وزيادة اإلنتاجية

كيف تصبح مستشاراً لشركتك وتستخدم أدوات : اإلدارة على طريقة ماكنزي

 االستشاريين
5-Jan9-Jan 3,850$سيدني

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5استراتيجيات إعداد قيادات الصف الثاني  

3,050$لندنJan9-Jan-5االبتكار واإلبداع لحل المشكالت بمنظومة دعم القرارات اإلدارية

3,850$سيدني Jan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية المتقدمة

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5األساليب الحديثة في اتخاذ القرارات اإلدارية

3,050$لندنJan9-Jan-5إعداد المشرفين الجدد

3,850$سيدني Jan9-Jan-5إعداد خطط العمل وتحويل األفكار إلى برامج عمل وتقييم األداء

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5إعداد وتأهيل القادة تنمية المهارات األساسية لقادة المستقبل السلوكية والذهنية

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات التفويض والتحفيز وإدارة العمل متعدد الثقافات

رةJan9-Jan-5استراتيجيات جودة الخدمة المتكاملة والتعامل اإليجابي مع اآلخرين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات مكافحة الفساد اإلداري والمالي

2,150$الكويتJan9-Jan-5استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,450$مانيالJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في اإلدارة المعاصرة

3,050$اسطنبولJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل

2,450$بكينJan9-Jan-5اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

3,050$مدريدJan9-Jan-5االتجاهات الفكرّية والمهارات اإلدارية للمدير المتمّيز

2,150$دبيJan9-Jan-5األساليب الحديثة في تحفيز الذات والتعامل مع اآلخرين وتحسين األداء

رةJan9-Jan-5اإلدارة االبتكارية لألداء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلدارة اإلشرافية الحديثة وتطوير األداء

2,150$الكويتJan9-Jan-5اإلدارة الفعالة وتعظيم دور الجودة في الخدمات والصناعات

2,450$مانيالJan9-Jan-5االستراتيجيات الحديثة إلعداد مديري المستقبل

3,050$اسطنبولJan9-Jan-5البراعة في األداء ومهارات التعامل مع اآلخرين

2,450$بكينJan9-Jan-5التطوير االبتكاري واإلبداعي في حل المشكالت واتخاذ القرارات
3,050$مدريدJan9-Jan-5التطوير الذاتي للشخصية القيادية األكثر سمواً

2,150$دبيJan9-Jan-5إعداد وتأهيل القيادة اإلدارية

رةJan9-Jan-5إعداد وتأهيل قيادات اإلدارة الوسطى لتولي مهام ومسؤوليات اإلدارة العليا 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5إعداد وتهيئة األفراد لتولي مسؤوليات وظيفية أعلى

2,150$الكويتJan9-Jan-5لحل المشكالت بطرق إبداعية (triz)برنامج 

2,450$مانيالJan9-Jan-5المتوازن تطبيقات عملية: بطاقات األداء

3,050$اسطنبولJan9-Jan-5بناء الفريق واإلنجاز الجماعي مهارات التعامل مع المرؤوسين

2,450$بكينJan9-Jan-5تبسيط اإلجراءات اإلدارية واتخاذ القرارات

3,050$مدريدJan9-Jan-5تبسيط اإلجراءات في العمل بمفهوم اإلدارة اإللكترونية

2,150$دبيJan9-Jan-5األساليب الحديثة لتبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل

رةJan9-Jan-5األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل وتطوير ومتابعة األداء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5األساليب الحديثة لتشخيص وتحليل المشكالت واتخاذ القرارات

األساليب الحديثة لتطوير معايير األداء والتمّيز في المنظمات الحكومية وشبه 

الحكومية
5-Jan9-Jan2,150$الكويت

2,450$مانيالJan9-Jan-5األساليب الحديثة لتقسيم وتنظيم العمل

3,050$اسطنبولJan9-Jan-5األساليب الحديثة لتقييم األداء الفردي والمؤسسي

2,450$بكينJan9-Jan-5األساليب الحديثة للتخطيط اإلداري

3,050$مدريدJan9-Jan-5األساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم اإلداري للمؤسسات

القيادة واإلدارة والتطوير



2,150$دبيJan16-Jan-12التطوير اإلداري وبناء العقلية المؤسسية

رةJan16-Jan-12األسس والتطبيقات: التطوير اإلداري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12التطوير التنظيمي وإدارة التغيير
2,150$الكويتJan16-Jan-12التطوير الذاتي للشخصية القيادية أكثر سمواً

2,450$مانيالJan16-Jan-12التطوير الذاتي للمساعدين اإلداريين

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12التطوير الذاتي وتنمية خبرات العاملين باإلدارة التنفيذية

2,450$بكينJan16-Jan-12التطوير الشامل نموذج إلدارة التغيير

3,050$مدريدJan16-Jan-12التطوير المؤسسي بالتركيز على إدارة العمليات

2,150$دبيJan16-Jan-12العقول البشرية وإبداعات التطوير للذات والتعامل مع ذوي الطباع الصعبة

رةJan16-Jan-12العالقات اإلنسانية في اإلدارة وتأثيرها في حل المشكالت واتخاذ القرارات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12العالقات اإلنسانية والتعامل مع الرؤساء

2,150$الكويتJan16-Jan-12العالقات اإلنسانية وسوء استخدامها في اإلدارة

2,450$مانيالJan16-Jan-12العالقات في العمل

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12العالقة بين استخدام العاملين لإلنترنت في المؤسسات الحكومية ورفع اإلنتاجية

2,450$بكينJan16-Jan-12العالقة بين القانونيين واإلداريين

3,050$مدريدJan16-Jan-12العالقة بين نمط ثقافة الشركة ومهارات المدير

2,150$دبيJan16-Jan-12المهارات اإلشرافية والتفكير االستراتيجي ووضع األهداف وتحقيقها

2,150$الكويتJan16-Jan-12المهارات اإلشرافية والقيادية وديناميكيات العمل الجماعي

الية األداء اإلداري 2,450$مانيالJan16-Jan-12المهارات اإلشرافية وزيادة فعَّ

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12المهارات اإلنسانية وحفز الموظفين

ال 2,450$بكينJan16-Jan-12المهارات التخصصية للقائد الفعَّ

3,050$مدريدJan16-Jan-12المهارات التسع لنجاح المنظمات وتمّيزها

الية القيادية والشبكة اإلدارية 2,150$دبيJan16-Jan-12إدارة األزمات والمواقف من منظور الفعَّ

رةJan16-Jan-12إدارة األزمات والنزاعات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12إدارة األزمات والنزاعــات وتسوية خالفات العمل

2,150$الكويتJan16-Jan-12إدارة األزمات وإدارة التغيير

2,450$مانيالJan16-Jan-12 إدارة األزمات وتحقيق األهداف

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12إدارة األزمات وضغوط العمل والحد من التوتر والقلق النفسي

2,450$بكينJan16-Jan-12إدارة األزمات وفن صناعة القرار

3,050$مدريدJan16-Jan-12إدارة األزمات وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة والحرجة

2,150$دبيJan16-Jan-12بناء قيم وأخالقيات العمل وتنمية الوالء للمنظمة

رةJan16-Jan-12بناء مقومات التطوير والتحسين المستمر 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12بناء ملكة ومهارات صناعة القرارات الناجحة

2,150$الكويتJan16-Jan-12بناء مناخ للثقة واالنفتاح

2,450$مانيالJan16-Jan-12بناء منظمات المستقبل

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12بناء منظمة القرن الحادي والعشرين

2,450$بكينJan16-Jan-12بناء مهارات المرأة القديرة

3,050$مدريدJan16-Jan-12بناء وإدارة فرق العمل

2,150$دبيJan16-Jan-12تنظيم دوائر التركيز الذهني في العمل

رةJan16-Jan-12تنظيم وأساليب العمل 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12تنظيم وإدارة االجتماعات

الة 2,150$الكويتJan16-Jan-12تنظيم وإدارة االجتماعات الفعَّ

2,450$مانيالJan16-Jan-12تنظيم وإدارة االجتماعات واللجان

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12تنظيم وإدارة الصراعات

2,450$بكينJan16-Jan-12تنظيم وإدارة المؤسسات العامة

3,050$مدريدJan16-Jan-12تنظيم وإدارة الوظيفة العامة في الوطن العربي

2,150$دبيJan16-Jan-12سمات القيادة في زمن المتغيرات

رةJan16-Jan-12سمات الموظف الناجح ومهارات التعامل مع المديرين والزمالء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12سمات قائد المستقبل

2,150$الكويتJan16-Jan-12سياسات صياغة القوانين والقرارات اإلدارية

2,450$مانيالJan23-Jan-19سياسات وإجراءات تطوير وتقييم األداء

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19سيكولوجيا صناعة القرار الذكي ومهارات التفكير بروح الفريق



2,450$بكينJan23-Jan-19سيكولوجية اإلبداع

3,050$مدريدJan23-Jan-19سيكولوجية صناعة القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

2,150$دبيJan23-Jan-19كيف تقود وتنجح كمدير

رةJan23-Jan-19كيف تكسب القوة والنفوذ 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19كيف تكون الشخصية الناجحة

2,150$الكويتJan23-Jan-19كيف تكون إيجابيا وتتعامل مع األفراد بنجاح

2,450$مانيالJan23-Jan-19كيف تكون عمليا أكثر

ال 3,050$اسطنبولJan23-Jan-19كيف تكون فريق عمل فعَّ

2,450$بكينJan23-Jan-19كيف تكون لديك مهارات التنظيم

3,050$مدريدJan23-Jan-19كيف تكون مؤثرا

2,150$الكويتJan23-Jan-19مهارات التعامل مع رؤساء األقسام

2,450$مانيالJan23-Jan-19مهارات التعامل مع ضغوط العمل

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19مهارات التعامل والسيطرة مع المواقف العدائية والصراعات وإدارة السلوكيات

2,450$بكينJan23-Jan-19مهارات التفاوض

3,050$مدريدJan23-Jan-19مهارات التفاوض األساسية

2,150$دبيJan23-Jan-19االستراتيجيات المتقدمة للتمّيز القيادي وإعداد فرق عمل إبداعية

رةJan23-Jan-19االتجاهات والتحديات اإلدارية في القرن الحادي والعشرين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19االحتراف في تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمديرين الجدد

2,150$الدوحة19-Jan23-Jan(cps)االستراتيجيات اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام 

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,450$الدار البيضاءEFQM19-Jan23-Janجائزة التمّيز االوروبية 

2,450$جاكرتاJan23-Jan-19االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل

3,050$كوبنهاجنJan23-Jan-19 سيجما6االستراتيجيات والتطبيقات اإلدارية للـ 

2,150$دبيJan23-Jan-19التفكير اإلبداعي وصياغة األهداف االستراتيجية

رةJan23-Jan-19التفكير االستراتيجي واإلبداع في القيادة اإلدارية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19التميز في اإلشراف والبراعة في األداء

2,150$الدوحةJan23-Jan-19الدبلوماسية في القيادة االستراتيجية

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19الرؤية القيادية واإلبداعية وتحقيق األهداف والنتائج

2,450$الدار البيضاءJan23-Jan-19الريادة في ظل االبتكار واإلبداع والثقافة الفكرية

2,450$جاكرتاJan23-Jan-19القائد وصناعة القرار اإلداري الفعال

3,050$كوبنهاجنJan23-Jan-19القدرات الذاتية للتعامل الفعال مع المشرفين ورؤساء األقسام

2,150$دبيJan23-Jan-19تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

رةJan23-Jan-19 سيجما6تحقيق الريادة والتمّيز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية باستخدام  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19تحليل المشكالت واتخاذ القرارات بمنظور الجودة الشاملة

2,150$الدوحةJan23-Jan-19تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية في العمل اإلداري

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

2,450$الدار البيضاءEFQM19-Jan23-Janتطبيقات وتقنيات المنهج االوروبي لصناعة التمّيز المؤسسي 

2,450$جاكرتاJan23-Jan-19 سيجما6تطوير األداء الحكومي باستخدام منهجية 

3,050$كوبنهاجنJan23-Jan-19تطوير الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيJan23-Jan-19منظور استراتيجي- األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة اإلدارية 

رةJan23-Jan-19األساليب الحديثة للقيادة اإلدارية المتمّيزة واألداء اإلداري المتفوق 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26األساليب العلمية إلدارة المؤسسات العامة

2,150$الدوحةJan30-Jan-26األساليب العلمية والعملية في تغيير ثقافة المنظمات

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26األساليب العلمية والعملية لدعم اتخاذ القرارات

الة التخاذ القرارات 2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26األساليب الفعَّ

الة لبناء وإدارة فرق األزمات 2,450$جاكرتاJan30-Jan-26 األساليب الفعَّ

الة لتحقيق الريادة والتمّيز اإلداري للمؤسسات 3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26األساليب الفعَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26التطوير المؤسسي من خالل التركيز على الشراكات االستراتيجية

رةJan30-Jan-26التطوير المنهجي الشامل في إعادة هندسة العمليات اإلدارية بالسالسل الزمنية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26التطوير المهني والشخصي

2,150$الدوحةJan30-Jan-26التطوير لمواجهة التحديات



2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26 سيجمـا6التطوير والتحسين اإلداري بتطبيـق مفاهيـم 

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26التطوير والتحفيز الوظيفي

2,450$جاكرتاJan30-Jan-26التطوير والتغيير وإدارة األولويات

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26التطوير والتغيير ومقاومة التغيير

2,150$دبيJan30-Jan-26العلوم السلوكية مفهومها وأهميتها

رةJan30-Jan-26العمل الجماعي وبناء الفريق 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26العمل الجماعي وحل المشكالت ابتكاريا

ال 2,150$الدوحةJan30-Jan-26العمل المؤسسي والتفويض الفعَّ

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26العمل بروح الفريق إلنتاجية أفضل

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26العمل تحت الضغوط

2,450$جاكرتاJan30-Jan-26العمل على أساس االقتناع والرغبة

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26العمل مع ذوي الطباع الصعبة

2,150$دبيJan30-Jan-26 المهارات التنظيمية واإلدارية والسلوكية في ظل اإلدارة المعاصرة

رةJan30-Jan-26المهارات التنظيمية وتطوير وتبسيط طرق العمل واإلجراءات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26المهارات الحديثة في التمّيز اإلداري ومواجهة األزمات

2,150$الدوحةJan30-Jan-26المهارات الحديثة إلعداد المدربين

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26المهارات الحديثة للقادة المنفذون

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26المهارات الحديثة لمسؤولي المستوى اإلشرافي

الة 2,450$جاكرتاJan30-Jan-26المهارات الخمس للقيادة اإلدارية الفعَّ

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26المهارات الذاتية وتنمية القدرات الكامنة

2,150$دبيJan30-Jan-26إدارة األزمات وكيفية مواجهتها

رةJan30-Jan-26التخطيط لما قد ال يحدث: إدارة األزمات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26إدارة األعمال الدولية

2,150$الدوحةJan30-Jan-26(21)إدارة األعمال في القرن 

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26األهم أوال: إدارة األولويات

2,450$جاكرتاJan30-Jan-26إدارة اإلبداع التنظيمي

3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26إدارة اإلبداع واستراتيجيات التغيير

2,150$دبيJan30-Jan-26بناء وتأهيل فرق العمل عالية األداء وذاتية التوجه

رةJan30-Jan-26بناء وتحفيز فرق العمل 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26بناء وتدعيم الوالء المؤسسي

2,150$الدوحةJan30-Jan-26بناء وتشغيل نظام تقويم األداء المؤسسي

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26األسس واألدوات: بناء وتطوير الكفاءات اإلدارية

2,450$الدار البيضاءFeb6-Feb-2بناء وتطوير فريق العمل

2,450$جاكرتاFeb6-Feb-2بناء وتنمية الوالء المؤسسي

3,050$كوبنهاجنFeb6-Feb-2بناء وتوجيه فريق العمل

2,150$دبيFeb6-Feb-2تنظيم وإدارة الوظيفة العامة في فرنسا

رةFeb6-Feb-2تنظيم وإدارة بيئة العمل 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2تنظيم وتطوير أساليب العمل

2,150$الدوحةFeb6-Feb-2المدخل االبتكاري- تنظيم وتطوير أساليب العمل 

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2تنفيذ العقود اإلدارية

2,450$الدار البيضاءFeb6-Feb-2المهارات اإلدارية والمالية للموظفين الجدد تنمية

2,450$جاكرتاFeb6-Feb-2تنمية االبتكار في مجال العمل

3,050$كوبنهاجنFeb13-Feb-9تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المرؤوسين

2,150$دبيFeb13-Feb-9سيكولوجية صنع القرارات ومهارات التفكير الحيوي في اإلدارة المتقدمة

رةFeb13-Feb-9شبكة اإلنترنت لإلداريين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9شفافية المعلومات وتقييم األداء

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9شفافية وأمن المعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية

2,450$شرم الشيخFeb13-Feb-9شهادة االحتراف في التخطيط االستراتيجي وقياس األداء المؤسسي

2,450$الدار البيضاءFeb13-Feb-9 شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة األعمال

2,450$جاكرتاFeb13-Feb-9في إدارة األعمال شهادة الخبير المحترف المعتمد

3,050$كوبنهاجنFeb13-Feb-9شهادة المستشار المعتمد في قياس األداء المؤسسي



2,150$دبيFeb13-Feb-9كيف تكون مبدعا ناجحا في حياتك باستعمال تقنيات البرمجة اللغوية العصبية

رةFeb13-Feb-9كيف تلهم اآلخرين وتأثر فيهم 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9كيف تمنع ضغوط الوظيفة

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9كيف تنتقل من مستوى إشرافي إلى مستوى قيادي

2,450$شرم الشيخFeb13-Feb-9كيف تنتقل من مستوى قيادي إلى مفكر استراتيجي

2,450$الدار البيضاءFeb13-Feb-9 كيف تنجح في مواجهة الصراعات والنزاع في منظمتك

2,450$جاكرتاFeb13-Feb-9كيف تنجز مشروعك وفق االمكانيات

3,050$كوبنهاجنFeb13-Feb-9كيف تنظم العمل وتوزع المسؤوليات

2,150$دبيFeb13-Feb-9في مواجهة االزمات والتمّيز اإلداري مهارات التفاوض

رةFeb13-Feb-9مهارات التفاوض للمدراء 2,150$المدينة المنوَّ

الة للمديرين ومدراء المشاريع 2,150$دبيFeb13-Feb-9مهارات التفاوض والوساطة الفعَّ

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9مهارات التفاوض ودبلوماسية اإلقناع وإدارة المواقف التفاوضية

2,450$شرم الشيخFeb13-Feb-9كيف تصبح مفاوضاً ناجحاً: مهارات التفاوض

2,450$الدار البيضاءFeb13-Feb-9مهارات التفتيش الفني واإلداري وتنظيم اللجان

2,450$جاكرتاFeb13-Feb-9مهارات التفكير

3,050$كوبنهاجنFeb13-Feb-9(كورت)مهارات التفكير 

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
9-Feb13-Feb2,150$دبي

2,150$الرياضFeb13-Feb-9األخطاء الشائعة في اإلدارة

2,150$أبوظبيFeb13-Feb-9القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي: األداء اإلشرافي النموذجي واإلبداعي

ال وأساليب تحقيق اإلنجاز العالي للخدمة 2,150$الكويتFeb13-Feb-9األداء الفعَّ

انFeb13-Feb-9األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb13-Feb-9األدوار الجديدة لإلدارة الحكومية

2,450$كوااللمبورFeb13-Feb-9األساليب الحديثة لتحسين األداء طبقا لمفاهم كايزن

3,050$ستوكهولمFeb13-Feb-9األدوار القيادية واإلدارية للمديرين

2,150$دبيFeb13-Feb-9القيادة اإلدارية المتفوقة

2,150$الرياضFeb13-Feb-9القيادة اإلدارية في مواجهة ضغوط العمل ومضاعفة األداء

2,150$أبوظبيFeb13-Feb-9القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي

2,150$الكويتFeb13-Feb-9القيادة التنفيذية المتميزة وبناء فرق األداء العالي

انFeb13-Feb-9القيادة الموقفية وتطوير األداء اإلداري 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb13-Feb-9اللياقة الذهنية المتميزة والوصول إلى ذروة األداء الشخصي

2,450$كوااللمبورFeb13-Feb-9المدير الفعال ومهارات تجنب األخطاء

3,050$ستوكهولمFeb13-Feb-9المنهج االبتكاري واإلبداعي في حل المشكالت وصناعة القرارات

 Sixتطوير وتقييم األداء البشري والمؤسسي باستخدام بطاقات األداء المتوازن و 

Sigma
9-Feb13-Feb2,150$دبي

2,150$الرياضFeb13-Feb-9األسباب واألساليب والمسؤوليات واألخطاء: تفويض السلطات اإلدارية

2,150$أبوظبيFeb13-Feb-9 سيجما6تقنيات تقييم وتطوير األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن ومنهجية 

2,150$الكويتFeb13-Feb-9تقنيات متقدمة لرفع مستوى األداء الوظيفي للمدراء والتنفيذيين

انFeb13-Feb-9معايير كايزن الدولية- تقييم األداء االستراتيجي في القطاع الحكومي  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDEMING9-Feb13-Feb مع أفكار KAIZENتكامل عمليات 

ال 2,450$كوااللمبورFeb13-Feb-9تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتفويض والتنسيق الفعَّ

3,050$ستوكهولمFeb13-Feb-9تجربة دبي- تنمية الجدارات اإلدارية واإلشرافية وتطوير القدرات الذهنية 

الة لتحليل المشكالت واتخاذ القرارات 2,150$دبيFeb13-Feb-9األساليب الفعَّ

الة في اإلشراف على العاملين وتوجيههم 2,150$الرياضFeb13-Feb-9األساليب القيادية الفعَّ

2,150$أبوظبيFeb13-Feb-9األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية

2,150$الكويتFeb13-Feb-9األساليب الكمية في إدارة اإلنتاج ودعم اتخاذ القرار

انFeb13-Feb-9األساليب الكمية في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16األساليب الكمية في مجال اإلدارة

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16األساليب النظامية في تصميم العمليات وتحليلها وأدوات اتخاذ القرارات

3,050$ستوكهولمFeb20-Feb-16األساليب واالتجاهات الحديثة في اإلدارة

2,150$دبيFeb20-Feb-16التطوير وتحسين األداء من خالل تبسيط إجراءات العمل وتفويض المهام



2,150$الرياضFeb20-Feb-16التعامل اإليجابي في محيط العمل

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16التعامل مع الرؤساء

2,150$الكويتFeb20-Feb-16التعامل مع الصراعات بين األشخاص وبين المجموعات

انFeb20-Feb-16التعامل مع الضغط وترتيب األولويات وإدارة العواطف في العمل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16التعامل مع الضغوط وإدارة الوقت وترتيب األولويات وضبط العواطف في العمل

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16التعامل مع الضغوط وترتيب األولويات والتمّيز في األداء

3,050$ستوكهولمFeb20-Feb-16 التعامل مع الضغوط وترتيب األولويات وإدارة العواطف في العمل

2,150$دبيFeb20-Feb-16العملية اإلدارية وموقع القيادة فيها

2,150$الرياضFeb20-Feb-16العوامل المؤثرة على تنظيم العمل والمبادئ العامة للتنظيم

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16العوامل المؤثرة في استغالل الطاقة اإلنتاجية

2,150$الكويتFeb20-Feb-16العوامل الموقفية المؤثرة على القيادة ومتطلباتها

ال انFeb20-Feb-16الفاعلية القيادية وبناء فرق العمل الفعَّ 2,150$عمَّ

الية اإلدارية في العمل 2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16الفعَّ

الية القيادية لتحقيق اإلنتاجية والتمّيز األعلى في األداء 2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16الفعَّ

3,050$ستوكهولمFeb20-Feb-16الفكر االستراتيجي للقادة

الية 2,150$دبيFeb20-Feb-16 الشخصية االجتماعية المهارات الذهنية لتطوير الفعَّ

2,150$الرياضFeb20-Feb-16 المهارات الرقابية لألعمال

ال 2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16المهارات السبع للمدير الفعَّ

2,150$الكويتFeb20-Feb-16المهارات السبع للنجاح

انFeb20-Feb-16المهارات السلوكية واإلبداعية في العمل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16المهارات السلوكية واإلنسانية

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16المهارات السلوكية والذهنية وأدوات المدير المتمّيز

3,050$ستوكهولمFeb20-Feb-16المهارات السلوكية والقيادية

2,150$دبيFeb20-Feb-16إدارة اإلبداع والخطط الخالقة

2,150$الرياضFeb20-Feb-16إدارة اإلشراف الداخلي

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16إدارة التحالفات في المنظمة المدنية

2,150$الكويتFeb20-Feb-16إدارة التحديات المستقبلية في عصر العولمة

انFeb20-Feb-16إدارة التغيير 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16إدارة التغيير االستراتيجي للمنظمات

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16إدارة التغيير المؤسسي

3,050$ستوكهولمFeb20-Feb-16إدارة التغيير في المؤسسات

2,150$دبيFeb20-Feb-16بناء وزرع روح الفريق وإدارته

2,150$الرياضFeb20-Feb-16بناء وقيادة فريق العمل الناجح

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16بناء وقيادة فريق تحويل األفكار إلى واقع

2,150$الكويتFeb20-Feb-16(مقياس هرمان)بوصلة التفكير 

انFeb20-Feb-16تأثير ارتقاء أسعار النفط على القطاعين الحكومي والخاص 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16تأثير اإلنترنت على اإلدارة في المؤسسات الحكومية

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16 القوة الكامنة وراء النمو واألرباح والقيمة المستديمة: تأثير الوالء

تأثير حقوق الملكية الفكرية عبر اإلنترنت على التطورات السياسية واالقتصادية 

العالمية
23-Feb27-Feb3,050$ستوكهولم

2,150$دبيFeb27-Feb-23تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المرؤوسين ـ برنامج موجه للقطاع النسائي فقط

2,150$الرياضFeb27-Feb-23تنمية األداء الجماعي من خالل حلقات الجودة وحلقات العصف الذهني

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23تنمية اإلبداع في المنظمات

2,150$الكويتFeb27-Feb-23تنمية التفكير االستراتيجي للقادة

انFeb27-Feb-23تنمية التفكير اإلبداعي للقادة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23تنمية التنسيق اإلداري وتفعيله في مختلف اإلدارات

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23تنمية الجدارات اإلبداعية للمديـريـن

3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-23تنمية الجدارات اإلدارية

2,150$دبيFeb27-Feb-23شهادة خبير تطوير وتحسين الكفاءة المؤسسية

المنهج - صناعة االبتكار واإلبداع وبناء الثقافة والوالء المؤسسي لقادة المستقبل 

الياباني
23-Feb27-Feb2,150$الرياض



2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23صناعة التطوير الذاتي باستخدام تقنيات البرمجة العصبية

2,150$الكويتFeb27-Feb-23صناعة التفوق

انFeb27-Feb-23صناعة التمّيز وأسرار قادته 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23صناعة العقلية اإلدارية القيادية

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23صناعة القائد

3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-2123صناعة القائد في ظل متطلبات القرن ال

2,150$دبيFeb27-Feb-23كيف تنمي شخصيتك القيادية بأساليب إبداعية

2,150$الرياضFeb27-Feb-23كيف تواجه ضغوط العمل

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23 كيف توازن بين مصلحة العمل والعاملين

2,150$الكويتFeb27-Feb-23 كيف توقع الموظفين في حب شركتك

انFeb27-Feb-23كيف نتغلب على معوقات ومشكالت فرق العمل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23كيف نجح اليابانيون؟

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23كيف نجعل من االستراتيجية ميثاق عمل داخلي

3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-23كيف نصنع استراتيجيات إدارية خالقة للوصول إلى نتائج مبهرة

مهارات التفكير االبتكاري في حل المشكالت وأساليب تحويل األفكار إلى خطط 

ومشاريع عمل
23-Feb27-Feb2,150$دبي

2,150$الرياضFeb27-Feb-23مهارات التفكير االبتكاري في دعم قرارات اإلدارة العليا

مهارات التفكير االبتكاري في صنع القرارات وتحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط 

تنفيذية
23-Feb27-Feb2,150$أبوظبي

2,150$الكويتFeb27-Feb-23 مهارات التفكير االبتكاري ووالدة األفكار الجديدة

انCORT23-Feb27-Feb- مهارات التفكير اإلبداعي  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورCORT23-Feb27-Febإعداد مدربين - مهارات التفكير اإلبداعي 

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23مهارات التفكير اإلبداعي الخالق لإلدارة العليا

3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-23مهارات التفكير االستراتيجي

2,150$دبيFeb27-Feb-23األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$دبيFeb27-Feb-23اإلبداع القيادي وديناميكيات بناء فرق العمل ذاتية التوجيه

2,150$دبيFeb27-Feb-23األساليب الحديثة لتقييم أداء العاملين باستخدام بطاقات األداء المتوازن

2,150$مسقطFeb27-Feb-23األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

2,150$القاهرةFeb27-Feb-23 لبناء منظمة عالية األداء15األعمدة الـ 

2,450$الرباطFeb27-Feb-23األعمدة السبعة للمدير المتمّيز

األوجه األربعة للقيادة وتطوير العمليات اإلدارية بمفاهيم الستة سيجما وبطاقة 

األداء المتوازن
23-Feb27-Feb2,150$ممباي

3,050$فرانكفورتFeb27-Feb-23خصائص وسمات اإلدارة األلمانية

2,150$دبيFeb27-Feb-23المنهج اإلبداعي في المهارات اإلدارية والسلوكية

2,150$دبيFeb27-Feb-23المنهج الحديث لألداء النموذجي والناجح في التعامل مع اآلخرين

2,150$دبيMar6-Mar-2المنهج الشامل للتفوق اإلداري للمشرفين واإلداريين الناجحين

2,150$مسقطMar6-Mar-2المهارات اإلدارية والسلوكية في مواجهة الصراع وضغوط العمل

2,150$القاهرةMar6-Mar-2المهارات اإلدارية والسلوكية للمدراء ورؤساء األقسام

2,450$الرباطMar6-Mar-2المهارات اإلدارية والسلوكية للمشرفين ورؤساء األقسام

2,150$ممبايMar6-Mar-2المهارات اإلدارية والقيادية

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2المهارات اإلشرافية الحديثة

2,150$دبيMar6-Mar-2مستوى متقدم- تنمية القدرات االبتكارية للمساعدين اإلداريين 

2,150$دبيMar6-Mar-2تنمية المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام والمشرفين

2,150$دبيMar6-Mar-2تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

2,150$مسقطMar6-Mar-2تنمية المهارات اإلدارية للمديرين الجدد

2,150$القاهرةMar6-Mar-2تنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية لمدراء اإلدارة الوسطى والعليا

2,450$الرباطMar6-Mar-2تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمديرين الجدد

2,150$ممبايMar6-Mar-2تنمية المهارات اإلشرافية للمهندسين والفنيين

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2تنمية المهارات القيادية لإلدارة العليا

2,150$دبيMar6-Mar-2األساليب واالتجاهات الحديثة في اإلدارة وتطوير المرؤوسين

2,150$دبيMar6-Mar-2األساليب واالتجاهات الحديثة في التخطيط والتطوير اإلداري

2,150$دبيMar6-Mar-2األساليب واالتجاهات العالمية الحديثة في اإلدارة



2,150$مسقطMar6-Mar-2األساليب واألدوات اإلحصائية لغايات التحليل والتطوير

2,150$القاهرةMar6-Mar-2األساليب والمهارات التنظيمية لتطوير العمل وإجراءاته

2,450$الرباطMar6-Mar-2 األسرار السبعة للقادة والنجاح في العمل

2,150$ممبايMar6-Mar-2األسرار السبعة للقادة والنجاح في العمل في ظل هندسة التغيير

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2األسس اإلدارية

2,150$دبيMar6-Mar-2 التعامل مع الضغوطات وترتيب األولويات وإدارة العواطف في العمل

2,150$دبيMar6-Mar-2التعامل مع المتغيرات

كيف تخرج أفضل ما في اآلخرين في أحلك : التعامل مع الناس صعبي المرؤوس

الظروف
2-Mar6-Mar2,150$دبي

2,150$مسقطMar6-Mar-2التعامل مع ضغط العمل وترتيب األولويات

2,150$القاهرةMar6-Mar-2التعامل مع ضغوط العمل

2,450$الرباطMar6-Mar-2اإلصالح اإلداري: التعديالت الضرورية للسياسة اإلدارية في القطاع الحكومي

2,150$ممبايMar6-Mar-2التغلب على ضغوط العمل

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2التغيرات العالمية واألداء اإلداري المتمّيز

2,150$دبيMar6-Mar-2الفكر الحديث في تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال

2,150$دبيMar6-Mar-2الفكر المتقدم والتوجهات العالمية لمهارات المدير العصري وتطوير أداء المنظمات

2,150$دبيMar6-Mar-2القائد االستراتيجي

2,150$مسقطMar6-Mar-2القائد المؤسسي المعتمد

2,150$القاهرةMar6-Mar-2القائد المتمّيز بين الموهبة واإلبداع

2,450$الرباطMar6-Mar-2القائد الموجه

2,150$ممبايMar6-Mar-2القائد والمدير في المنظمات المستنيرة

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2القائد والمدير في عصر العولمة والتغيير

2,150$دبيMar6-Mar-2المهارات الشخصية والفكر اإلبداعي في ظل االيحاء وتطوير الذات

2,150$دبيMar6-Mar-2المهارات الشخصية وإدارة الذات في ظل الذكاء العاطفي

2,150$دبيMar6-Mar-2المهارات الشخصية وإدارة الذات والبشرية والتأثير في اآلخرين

2,150$مسقطMar6-Mar-2المهارات العشرون لقادة التغيير

2,150$القاهرةMar6-Mar-2المهارات العشرون للقيادات والمدراء وصناع القرار

2,450$الرباطMar6-Mar-2المهارات الفكرية واإلبداع في العمل

2,150$ممبايMar6-Mar-2المهارات الفكرية والتنبؤ التخاذ القرار

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2المهارات الفنية والتقنية لإلدارة المواقع اإللكترونية الحكومية

2,150$دبيMar6-Mar-2إدارة التغيير في عصر التقنية الحديثة

2,150$دبيMar6-Mar-2إدارة التغيير واالبتكار في العمل

2,150$دبيMar6-Mar-2إدارة التغيير واإلبداع

2,150$مسقطMar6-Mar-2إدارة التغيير والتخطيط

2,150$القاهرةMar6-Mar-2إدارة التغيير والتخطيط االستراتيجي

2,450$الرباطMar6-Mar-2إدارة التغيير والتطوير التنظيمي

2,150$ممبايMar6-Mar-2إدارة التغيير والتطوير بين النظرية والتطبيق

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9إدارة التغيير وإعادة الهيكلة للمنظمات

الوزارات ) على تحسين أداء اإلدارة الحكومية DSSتأثير نظم دعم اتخاذ القرار 

(والمؤسسات الحكومية المختلفة
9-Mar13-Mar2,150$دبي

2,150$دبيMar13-Mar-9تأهيل البرامج الزمنية

2,150$دبيMar13-Mar-219تأهيل القيادة االستراتيجية لمنظمات القرن 

تأهيل المؤسسات العربية طبقا ألحكام اتفاقية التجارة العالمية ونماذج خصخصة 

المشروعات العامة
9-Mar13-Mar2,150$مسقط

2,150$القاهرةMar13-Mar-9تأهيل المستوى الثاني للقيادات

2,450$الرباطMar13-Mar-9تبسيط اإلجراءات اإلدارية

2,150$ممبايMar13-Mar-9تبسيط اإلجراءات في العمل االستشاري

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9تبسيط اإلجراءات من خالل الرقابة على النماذج

2,150$دبيMar13-Mar-9التجربة البريطانية- تنمية الجدارات اإلدارية واإلشرافية وتطوير القدرات الذهنية 

2,150$دبيMar13-Mar-9تنمية الذكاء وتقوية الذاكرة لتحقيق النجاح في العمل



2,150$دبيMar13-Mar-9تنمية العمل الجماعي وروح الفريق

2,150$مسقطMar13-Mar-9تنمية الفكر اإلبداعي للقيادات اإلدارية

ال مع اآلخرين 2,150$القاهرةMar13-Mar-9تنمية القدرات الذاتية للتعامل الفعَّ

2,450$الرباطMar13-Mar-9تنمية القدرات الذاتية والتفوق في األداء

2,150$ممبايMar13-Mar-9إدارة العمل بذكاء: تنمية القدرات الذهنية

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9تنمية القدرات السلوكية للتعامل مع اآلخرين

2,150$دبيMar13-Mar-9صناعة القرار اآللي واالنسياب الهرمي

ال 2,150$دبيMar13-Mar-9صناعة القرار الفعَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9صناعة القرار وحل المشكالت

2,150$مسقطMar13-Mar-9صناعة القرارات االستراتيجية

2,150$القاهرةMar13-Mar-9صناعة المنظمة عالية األداء

2,450$الرباطMar13-Mar-9للنساء- صناعة المنظمة عالية األداء 

2,150$ممبايMar13-Mar-9صناعة النجاح

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9 كيف تمارس التأثير والنجاح الكبير والتقدم المثير: صناعة النجومية

2,150$دبيMar13-Mar-9كيف نصنع مبادرة خيرية إبداعية

2,150$دبيMar13-Mar-9كيف يتواصل المديرون ويتفاعلون

2,150$دبيMar13-Mar-9 كيف يستثمر المديرون التغيير الجذري في مجال األعمال

ًً بارعاً للموظفين 2,150$مسقطMar13-Mar-9كيف يصبح الرئيس مدرباَ

2,150$القاهرةMar13-Mar-9كيف يمكن اختيار نمط قيادي مناسب

الية والربحية في الشركات 2,450$الرباطMar13-Mar-9كيف يمكن زيادة الفعَّ

2,150$ممبايMar13-Mar-9كيف يمكنك تفجير طاقات المرؤوسين

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9كيفية استخدام الحاسب اآللي في التخطيط اإلداري الحديث

2,150$دبيMar13-Mar-9مهارات التفكير الحديثة

2,150$دبيMar13-Mar-9 مهارات التفكير الحيوي وتقنيات صنع القرار الذكي

2,150$دبيMar13-Mar-9مهارات التفكير المتقدم

2,150$مسقطMar13-Mar-9مهارات التفكير الناقد

2,150$القاهرةMar13-Mar-9مهارات التفكير واألداء االبتكاري اإليجابي

2,450$الرباطMar13-Mar-9كيف تربط بين الحاضر والمستقبل: مهارات التفكير والتخطيط االستراتيجي

2,150$ممبايMar13-Mar-9مهارات التفكير والتفاعل للمديرين

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9مهارات التفويض اإلداري

2,150$دبيMar13-Mar-9اإلبداع في صنع القرارات وتحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية

2,150$الدمامMar13-Mar-9اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$الشارقةMar13-Mar-9متقدم- اإلبداع والتمّيز اإلداري وتحقيق االبتكار القيادي 

2,150$الكويتMar13-Mar-9اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9المنهج المتكامل إلعداد المشرفين الجدد

3,050$اسطنبولMar13-Mar-9اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

2,450$مانيالMar13-Mar-9 اإلدارة المتقدمة واالمتياز اإلداري في بناء وقيادة المؤسسات

3,050$برشلونةMar13-Mar-9اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

2,150$دبيMar13-Mar-9المهارات الحديثة لقادة المستوى اإلشرافي

2,150$الدمامMar13-Mar-9المهارات السلوكية واإلشرافية لإلدارية التنفيذية

2,150$الشارقةMar13-Mar-9المهارات السلوكية والقيادية لإلداريين والمشرفين

2,150$الكويتMar13-Mar-9المهارات الشخصية والفكر اإلبداعي في ظل اإليحاء وتطوير الذات

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9المهارات الشخصية وإدارة الذات البشرية والتأثير في اآلخرين

3,050$اسطنبولMar13-Mar-9النظم الحديثة للمتابعة وإنجاز العمل

2,450$مانيالMar13-Mar-9النظم المتطورة ألعمال اللجان واالجتماعات وكتابة التقارير

3,050$برشلونةMar13-Mar-9أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط ومشاريع وإنجاز األعمال

2,150$دبيMar13-Mar-9تنمية المهارات القيادية لإلدارة الوسطى

2,150$الدمامMar13-Mar-9تنمية المهارات القيادية للمدراء الجدد

2,150$الشارقةMar13-Mar-9التجربة الماليزية: تـنمـية المهـارات القياديـة للمرأة العاملـة

2,150$الكويتMar13-Mar-9تنمية المهارات القيادية للمشرفين ورؤساء األقسام

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9تنمية المهارات القيادية لمدراء اإلدارات الحكومية

3,050$اسطنبولMar13-Mar-9تنمية مهارات المديرين وكبار المسؤولين في صنع القرارات االستراتيجية



2,450$مانيالEFQM9-Mar13-Marجائزة التمّيز االوروبية 

3,050$برشلونةMar13-Mar-9جاك ويلش واإلدارة الصريحة

2,150$دبيMar13-Mar-9األسس الخمسة لبناء الفريق

2,150$الدمامMar13-Mar-9األسلحة األساسية في معركة التغيير

2,150$الشارقةMar13-Mar-9األسلوب العلمي في التنظيم واإلصالح اإلداري

2,150$الكويتMar13-Mar-9األصول والمهارات القانونية والفنية في التحقيقات اإلدارية

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9األعمدة الخمسة عشر للمنظمة المتميزة

ال 3,050$اسطنبولMar13-Mar-9األعمدة السبعة لإلشراف الفعَّ

ال 2,450$مانيالMar13-Mar-9األعمدة السبعة للمدير الفعَّ

الية 3,050$برشلونةMar13-Mar-9األنماط اإلدارية المتمّيزة واألنماط األقل فعَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9 التغيرات العالمية وكيفية المحافظة على األداء اإلداري

2,150$الدمامMar13-Mar-9التغيير التنظيمي

2,150$الشارقةMar13-Mar-9التغيير الناجح

2,150$الكويتMar13-Mar-9التغيير أدوات تحويل الفكرة إلى خطة عمل

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9التغيير في استراتيجيات عصر العولمة

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16التغيير واإلدارة على المكشوف

2,450$مانيالMar20-Mar-16التغيير والتمكين

3,050$برشلونةMar20-Mar-16التغيير والخطوات العشرون

2,150$دبيMar20-Mar-16القائد ومهارات اإلقناع والتأثير

2,150$الدمامMar20-Mar-16القبعات الست وأنماط التفكير

2,150$الشارقةMar20-Mar-16القدرات الذهنية والوجدانية للمدير المتمّيز

2,150$الكويتMar20-Mar-16القرار اإلداري الناجح

2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16دراسة تحليلية ذات أهداف تطبيقية لخدمة القادة اإلداريين: القرار اإلداري

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16القضاء على الخوف الوظيفي

2,450$مانيالMar20-Mar-16القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز

3,050$برشلونةMar20-Mar-16 القواعد الذهبية لفريق عمل أكثر فاعلية

2,150$دبيMar20-Mar-16المهارات القيادة واإلشرافية للقادة والمشرفين في ظل التطور التكنولوجي

2,150$الدمامMar20-Mar-16المهارات القيادية التنفيذية والتخطيط االستراتيجي المتمّيز وتحقيق األهداف

الة للقائد الناجح: المهارات القيادية الحديثة 2,150$الشارقةMar20-Mar-16السلوكيات الفعَّ

الة وأساليب تحقيق األهداف 2,150$الكويتMar20-Mar-16المهارات القيادية الفعَّ

2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16المهارات القيادية المتقدمة

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16المهارات القيادية المعاصرة

2,450$مانيالMar20-Mar-16المهارات القيادية المعاصرة والفاعلية الذاتية

3,050$برشلونةMar27-Mar-23المهارات القيادية في القرن الحادي والعشرين

2,150$دبيMar27-Mar-23إدارة التغيير وإعادة بناء وهندسة المنظمات

2,150$الدمامMar27-Mar-23إدارة التغيير ودبلوماسية اإلدارة

2,150$الشارقةMar27-Mar-23إدارة التغيير ومرونة الفكر للتجاوب مع المتغيرات البيئية والسلوك اإلنساني

2,150$الكويتMar27-Mar-23إدارة التغيير ومهارات اإلبداع في التطوير التنظيمي

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23النموذج اللولبي: إدارة التغيير

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23آلية للتعامل في المستقبل: إدارة التغيير

2,450$مانيالMar27-Mar-23مدخلك إلى تطوير األداء المؤسسي: إدارة التغيير

3,050$برشلونةMar27-Mar-23إدارة التفاوض في الممارسة اإلدارية

2,150$دبيMar27-Mar-23تبسيط اإلجراءات واألساليب اإلدارية

2,150$الدمامMar27-Mar-23تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

2,150$الشارقةMar27-Mar-23تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل

2,150$الكويتMar27-Mar-23تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم وأساليب العمل اإلداري  

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم وأساليب العمل في عصر المعلومات

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23تبسيط العمليات وخفض التكاليف

2,450$مانيالMar27-Mar-23تبسيط إجراءات العمل

3,050$برشلونةMar27-Mar-23تبسيط إجراءات العمل والقضاء على الروتين

2,150$دبيMar27-Mar-23تنمية القدرات القيادية

2,150$الدمامMar27-Mar-23تنمية القدرات المالية للمديرين



2,150$الشارقةMar27-Mar-23 تنمية القدرات والتفوق في األداء

2,150$الكويتMar27-Mar-23تنمية القيادة اإلدارية

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23تنمية اللياقة األخالقية في بيئة العمل

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23تنمية المهارات االبتكارية للمديرين

2,450$مانيالMar27-Mar-23تنمية المهارات االشرفية

3,050$برشلونةPositive Attitude23-Mar27-Marتنمية المهارات اإليجابية لدى المرؤوسين 

صناعة بيئة التمّيز للجهاز المؤسسي من خالل اإلعداد للمستقبل والتوجه نحو 

العالمية
23-Mar27-Mar2,150$دبي

2,150$الدمامMar27-Mar-23صناعة وترشيد القرارات

2,150$الشارقةMar27-Mar-23صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

2,150$الكويتMar27-Mar-23صنع القرار في إدارة األزمات

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23صياغة استراتيجيات المستقبل

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23صياغة استراتيجيات خطط العمل لتطوير األداء

2,450$مانيالMar27-Mar-23صياغة االستراتيجيات باستخدام منهجية وأدوات بطاقات اإلنجاز المتوازن

3,050$برشلونةMar27-Mar-23صياغة التخطيط الذهني لتوليد األفكار اإلبداعية وتنشيط الذاكرة

2,150$دبيMar27-Mar-23أوضاعها الراهنة وآفاق المستقبل: مؤسسات التنمية اإلدارية العربية

2,150$الدمامMar27-Mar-23مؤشرات األداء واإلنتاجية في المؤسسات الحكومية في ظل تكنولوجيا المعلومات

2,150$الشارقةMar27-Mar-23مؤشرات قياس األداء االستراتيجي

2,150$الكويتMar27-Mar-23مؤشرات قياس األداء وفق نموذج بطاقة األداء المتوازن

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23مؤهالت التواصل وتنشيط االجتماعات في ظل علم اإلدارة االتهامي

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23مائة طريقة إبداعية لحل المشكالت اإلدارية

2,450$مانيالMar27-Mar-23ماذا يفعل المدراء المتميزون

3,050$برشلونةMar27-Mar-23مبادئ النجاح التكاملي في الحياة والعمل  

ال 2,150$دبيMar27-Mar-23مهارات التفويض الفعَّ

ال للسلطة وتنمية المرؤوسين 2,150$الدمامMar27-Mar-23مهارات التفويض الفعَّ

2,150$الشارقةMar27-Mar-23مهارات التفويض القيادي والتحفيز لإلدارة التنفيذية

2,150$الكويتMar27-Mar-23مهارات التفويض والتمكين

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23مهارات التفويض والحوار واإلقناع

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23مهارات التفويض وتدعيم المرؤوسين

ال مع المرؤوسين 2,450$مانيالMar27-Mar-23مهارات التقييم والتعامل الفعَّ

3,050$برشلونةMar27-Mar-23مهارات التمّيز في التأثير والتفاوض وإقناع اآلخرين

2,150$دبيMar27-Mar-23اإلدارة المتقدمة وفنون القيادة اإلدارية اإلبداعية في عصر تكنولوجيا المعلومات

2,150$الرياضMar27-Mar-23اإلدارة المرئية كمدخل لتحسين األداء بمفاهيم كايزن

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23اإلدارة المرئية واإلدارة على المكشوف وأساليب اإلنجاز العالي

2,150$الدوحةMar27-Mar-23اإلدارة الوسطى وأهميتها في تلبية احتياجات اإلدارة العليا والتنفيذية

انMar27-Mar-23مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين  2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar27-Mar-23   اإلدارة اليابانية وتجربة النمور اآلسيوية إدارة األزمات وحل المشكالت

3,850$طوكيوMar27-Mar-23استراتيجيات اإلدارة اليابانية لتطوير المنظمات

3,050$اكسفوردMar27-Mar-23اإلدارة المرئية كمدخل لتحسين األداء بمفاهيم كايزن

2,150$دبيMar27-Mar-23إدارة األزمات وضغوط العمل والحد من التوتر والقلق النفسي

2,150$الرياضMar27-Mar-23إدارة وتخطيط العمل وتوجيه المرؤوسين

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23استراتيجيات صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

2,150$الدوحةMar27-Mar-23إعادة هندسة العمليات اإلدارية وتبسيط اإلجراءات

انRe- Engineering23-Mar27-Marإعادة هندسة بناء المؤسسات  2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar27-Mar-23تجنب األخطاء الشائعة للقياديين والمشرفين الفنيين

3,850$طوكيوMar27-Mar-23تحقيق الريادة والتميز اإلبداعي في القيادة واألشراف اإلداري

3,050$اكسفوردMar27-Mar-23تحقيق الريادة والتميز اإلداري للقياديين والمشرفين

ال والتمييز بين دوره كرئيس ودوره كقائد 2,150$دبيMar27-Mar-23خصائص المدير الفعَّ

2,150$الرياضMar27-Mar-23خفض النفقات والتكاليف في القطاع الحكومي

2,150$أبوظبيMar3-Apr-30دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

2,150$الدوحةMar3-Apr-30 (هوشين كانري)توجيه الشركة باستخدام بوصلة : سر اإلدارة اليابانية



انNLP 30-Mar3-Aprطرق تحقيق النجاح اإلداري باستخدام  2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar3-Apr-30في بناء المؤسسات" وول مارت"طريقة 

3,850$طوكيوMar3-Apr-30 عشر أدوات أساسية للمديرين

3,050$اكسفوردMar3-Apr-30عشرون خطأ قاتال يقع فيها المديرون وكيف تتفاداها؟

2,150$دبيMar3-Apr-30األنماط اإلدارية ومعايير جودة القيادة

2,150$الرياضMar3-Apr-30األنماط اإلدارية ومعايير جودة القيادة ومحددات القيم الشخصية والتنظيمية

2,150$أبوظبيMar3-Apr-30األنماط الخمس للقيادة اإلدارية

2,150$الدوحةMar3-Apr-30األنماط الشخصية في بيئة العمل

انMar3-Apr-30األنماط الشخصية في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar3-Apr-30األنماط القيادية المختلفة

3,850$طوكيوMar3-Apr-30األنماط المختلفة للقيادات اإلشرافية

3,050$اكسفوردMar3-Apr-30األهداف االستراتيجية من خالل نموذج قياس األداء المتوازن

2,150$دبيMar3-Apr-30التغيير والمبررات العشرة

2,150$الرياضMar3-Apr-30بداعي وتحويل األفكار إلى خطة عملإلالتفكير ا

2,150$أبوظبيMar3-Apr-30التفكير االبتكاري

2,150$الدوحةMar3-Apr-30التفكير االبتكاري في مواجهة المشكالت واتخاذ القرار

انMar3-Apr-30التفكير االبتكاري للمديرين 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar3-Apr-30التفكير االبتكاري واجتماعات العصف الذهني

3,850$طوكيوMar3-Apr-30التفكير االبتكاري واإليجابي واإلبداعي

3,050$اكسفوردMar3-Apr-30التفكير االبتكاري واإلبداع الوظيفي وتطور أداء الموظفين

2,150$دبيMar3-Apr-30القواعد الذهبية للتحفيز والرضا الوظيفي

2,150$الرياضMar3-Apr-30القواعد غير المكتوبة لإلبداع

2,150$أبوظبيMar3-Apr-30القيـادة االبتكارية

2,150$الدوحةMar3-Apr-30القيادة االبتكارية المتقدمة وإعداد فرق عالية األداء

انMar3-Apr-30القيادة االبتكارية المتقدمة وبناء فرق العمل 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar3-Apr-30القيادة االبتكارية واإلبداعية وإعداد فرق عمل عالية األداء

3,850$طوكيوMar3-Apr-30القيادة االبتكارية وبناء فرق العمل

3,050$اكسفوردApr10-Apr-6القيادة االبتكارية وتكوين فرق العمل ذاتية التوجيه

2,150$دبيApr10-Apr-6المهارات القيادية في ظل العولمة

2,150$الرياضApr10-Apr-6المهارات القيادية للقادة الجدد

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6المهارات القيادية للقيادة الوسطى

2,150$الدوحةApr10-Apr-6المهارات القيادية للمدير

انApr10-Apr-6المهارات القيادية واإلدارية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6المهارات القيادية واإلدارية النسائية

3,850$طوكيوApr10-Apr-6 المهارات القيادية واإلدارية للمرأة في مجال األعمال

3,050$اكسفوردApr10-Apr-6المهارات القيادية واإلشرافية

2,150$دبيApr10-Apr-6إدارة التفكير واالبتكار

2,150$الرياضApr10-Apr-6إدارة التمكين

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6إدارة التمكين والتحفيز وفرق العمل

2,150$الدوحةApr10-Apr-6إدارة التمّيز في ظل المعايير الدولية لأليزو

انApr10-Apr-6إدارة التمّيز من خالل مؤشرات األداء 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6إدارة الحوار والمناقشات واالجتماعات

3,850$طوكيوApr10-Apr-6إدارة الحوار والمناقشات والعرض والتقديم

3,050$اكسفوردApr10-Apr-6إدارة الخدمات البريدية

2,150$دبيApr10-Apr-6تبسيط إجراءات العمل وتفويض المهام

2,150$الرياضApr10-Apr-6األساليب واآلليات: تبسيط إجراءات العمل

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6تبسيط وتطوير إجراءات العمل

2,150$الدوحةApr10-Apr-6تجارب عالمية مختارة في اإلصالح اإلداري

انApr10-Apr-6تجارب عربية في الحكومة اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6تجارب في القيادة من الغرب والشرق

3,850$طوكيوApr10-Apr-6تحديات اإلدارة في القرن الحادي والعشرين

3,050$اكسفوردApr10-Apr-6تحديات التنمية وتحديث اإلدارة



2,150$دبيApr10-Apr-6تنمية المهارات األساسية لقادة المستقبل

2,150$الرياضApr10-Apr-6تنمية المهارات اإلبداعية للمشاركين في حل المشكالت

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6تنمية المهارات اإلبداعية واالبتكارية

2,150$الدوحةApr10-Apr-6تنمية المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام

انApr10-Apr-6تنمية المهارات اإلدارية للرؤساء والمديرين 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6تنمية المهارات اإلدارية للقيادات العليا

3,850$طوكيوApr10-Apr-6تنمية المهارات اإلدارية للمديرين

3,050$اكسفوردApr10-Apr-6تنمية المهارات اإلدارية للموظفين

2,150$دبيApr10-Apr-6صياغة الخريطة الذهنية لتوليد األفكار اإلبداعية في العمل

2,150$الرياضApr10-Apr-6متقدم- توليد األفكار اإلبداعية : صياغة الخريطة الذهنية

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6صياغة الذات وهندسة التركيز وإطالق طاقات اإلبداع في العمل

2,150$الدوحةApr10-Apr-6صياغة الرؤية والرسالة للمؤسسات

انApr10-Apr-6صياغة القرارات االستراتيجية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6صياغة وإعالن القرار واتخاذ القرارات المرتبطة

3,850$طوكيوApr10-Apr-6صياغة وتطوير خطط العمل للتمّيز واإلبداع

3,050$اكسفوردApr10-Apr-6صيانة العقول البشرية وتنشيط الذاكرة

2,150$دبيApr10-Apr-6متابعة ورقابة أداء وتنفيذ خطة العمل والمفاهيم األساسية لتنظيم العمل

2,150$الرياضApr10-Apr-6متطلبات التعامل مع التغيير

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6متطلبات ومهارات إدارة التغيير

2,150$الدوحةApr10-Apr-6مثبطات التغيير واالستراتيجيات السبع

انApr10-Apr-6سر ريادة الشركات الكبرى العالمية: مثلث الريادة 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6مجاالت تقييم األداء الفعال

3,850$طوكيوApr10-Apr-6مجالس اإلدارة واللجان االستشارية في المؤسسات العامة

3,050$اكسفوردApr10-Apr-6مجالس إدارة الشركات المساهمة

2,150$دبيApr10-Apr-6مهارات التمّيز لقيادات اإلدارة العليا

الية اإلدارية للمديرة العربية 2,150$الرياضApr10-Apr-6مهارات التمّيز والفعَّ

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6 مهارات التنسيق والتكامل

2,150$الدوحةApr10-Apr-6مهارات التنسيق والمتابعة

انApr10-Apr-6مهارات التنظيم وإدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6مهارات التواصل المتقدمة للمدراء

3,850$طوكيوApr10-Apr-6مهارات الحاسب اآللي في الشؤون اإلدارية

ال 3,050$اكسفوردApr10-Apr-6مهارات الحديث الفعَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6اإلعداد لشغل وظائف اإلدارة الوسطى

انApr10-Apr-6اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6االهتمام الشمولي بالموظف في اإلدارة اليابانية

2,150$الكويتApr10-Apr-6البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6البرنامج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية للمدراء ورؤساء األقسام

3,050$لندنApr10-Apr-6الدور الجديد لمجلس اإلدارة في القرن الجديد

2,150$طهرانApr10-Apr-6اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي

3,050$براغApr10-Apr-6القيادة اإلدارية في القطاع الحكومي والخاص

2,150$دبيApr10-Apr-6تحقيق الريادة والتميز اإلداري للوصول إلى القمة واإلبداع والنجاح في العمل

انApr10-Apr-6تطوير األداء المؤسسي في ضوء تكنولوجيا المعلومات 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6تنمية األداء اإلشرافي النموذجي

2,150$الكويتApr10-Apr-6تنمية مهارات القيادة التنفيذية والموقفية لمواجهة االحتراق اإلداري

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6تنمية مهارات مديري الشئون اإلدارية

3,050$لندنApr10-Apr-6قياس األداء المقارن وتحسين وتطوير األداء

2,150$طهرانApr10-Apr-6كيف تكون شخصية مبدعة

3,050$براغApr10-Apr-6محاور التميز االبتكاري واإلبداعي في المنظمات

2,150$دبيApr10-Apr-6عشرون طريقة إبداعية لحل المشكالت اإلدارية

انApr10-Apr-6عشرون مفتاحاً لتكون أكثر فاعلية وقوة في حل المشكالت واتخاذ القرارات 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6فن التعامل مع الرؤساء والزمالء والمرؤوسين

2,150$الكويتApr10-Apr-6فن التفاوض للقيادات اإلدارية العليا بالمنظمات الحكومية



2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6قضايا وإشكاليات تحسين األداء في األجهزة الحكومية

3,050$لندنApr10-Apr-6قوة كايزن والتطوير اإلداري ومنهجية خفض التكاليف

2,150$طهرانApr10-Apr-6كايزن األسلوب الياباني للمنافسة من أجل شمولية النجاح

3,050$براغApr10-Apr-6كيف تتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين في العمل

األوجه األربعة للقيادة اإلبداعية واإلدارة االستراتيجية وتطوير العمليات اإلدارية 

بمفاهيم الستة سيجما وبطاقة األداء المتوازن
6-Apr10-Apr2,150$دبي

انApr10-Apr-6األوجه األربعة للقيادة اإلدارية الحديثة 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6األوجه األربعة للقيادة اإلدارية المتطورة

2,150$الكويتApr10-Apr-6األوجه األربعة للقيادة العصرية

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6اإلبداع اإلداري

3,050$لندنApr10-Apr-6اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق

2,150$طهرانApr10-Apr-6اإلبداع اإلداري وتحديات عصر المعلومات

3,050$براغApr10-Apr-6اإلبداع القيادي في األزمات والطوارئ

2,150$دبيApr10-Apr-6التفكير االبتكاري والتمّيز كأهم سمات ومتطلبات اإلدارة المعاصرة

انApr10-Apr-6التفكير االبتكاري وتحويل األفكار إلى خطط عمل 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6 تطبيقات من الحياة والعمل– التفكير االبتكاري وخلق التنافسية 

2,150$الكويتApr10-Apr-6التفكير االبتكاري ودوره في تطوير األداء

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6التفكير االستراتيجي للمدير ورجل األعمال

3,050$لندنApr10-Apr-6المهارات والممارسات: التفكير االستراتيجي

2,150$طهرانApr10-Apr-6التفكير اإليجابي للموظف المثالي

3,050$براغApr17-Apr-13التفكير اإليجابي واإلبداع التنظيمي

2,150$دبيApr17-Apr-13الـقيـادة األمنية للمـدراء ومساعديهم

انApr17-Apr-13القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات المعاصرة لإلدارة العربية 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية المؤسسات

2,150$الكويتApr17-Apr-13القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية المنظمات والهيئات الحكومية في الوطن العربي

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13القيادة اإلبداعية واالبتكارية والتخطيط االستراتيجي وتحقيق األهداف

3,050$لندنApr17-Apr-13القيادة اإلبداعية والتجديد في ظل النزاهة والشفافية

2,150$طهرانApr17-Apr-13القيادة اإلبداعية والتخطيط االستراتيجي

3,050$براغApr17-Apr-13القيادة اإلبداعية وإدارة التغيير

2,150$دبيApr17-Apr-13المهارات القيادية واإلشرافية في ظل تحديات القرن الحادي والعشرين

انApr17-Apr-13المهارات القيادية واإلشرافية وتطوير األداء 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13المهارات القيادية والتفكير اإلبداعي

2,150$الكويتApr17-Apr-13المهارات القيادية والسلوكية

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13المهارات القيادية والسلوكية للقيادات

3,050$لندنApr17-Apr-13المهارات القيادية والسلوكية للمدير المتمّيز

2,150$طهرانApr17-Apr-13المهارات القيادية والسلوكية للمدير المحترف

3,050$براغApr17-Apr-13المهارات القيادية وبناء فريق العمل الناجح

2,150$دبيApr17-Apr-13إدارة الخدمات العامة وطرق وأساليب التطوير

انApr17-Apr-13إدارة الخالف 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13إدارة الخالفات في العمل وفن التعامل مع صعبي المرؤوس

2,150$الكويتApr17-Apr-13إدارة الخالفات والنزاع مع اآلخرين

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13إدارة الدقيقة الواحدة

3,050$لندنApr17-Apr-13إدارة الذات باستخدام البرمجة العصيبة

2,150$طهرانApr17-Apr-13إدارة الذات للموظفات

3,050$براغApr17-Apr-13إدارة الذات والتوتر في العمل

2,150$دبيApr17-Apr-13تحديث وتطوير اإلدارة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

انApr17-Apr-13 تحديد االحتياجات وترتيب األولويات 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13تحديد األخطار وكيفية السيطرة عليها والحد من آثارها

2,150$الكويتApr17-Apr-13تحديد األهداف وصياغة الرؤى واألهداف الشخصية

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13تحديد الرسالة والرؤية واألهداف في الحياة لألفراد وللمؤسسة

3,050$لندنApr17-Apr-13تحسين األداء المؤسسي

2,150$طهرانApr17-Apr-13 تحسين األداء من خالل استخدام بطاقات األداء المتوازن



3,050$براغApr17-Apr-13تحسين األداء من خالل النظام الشمولي لتقييم األداء

2,150$دبيApr17-Apr-13تنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية

انApr17-Apr-13تنمية المهارات اإلدارية والتفكير اإلبداعي 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية

2,150$الكويتApr17-Apr-13تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية في مواجهة ضغوط العمل

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية لدى المديرين

3,050$لندنApr17-Apr-13تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية لدى أخصائي الجوازات

2,150$طهرانApr17-Apr-13تنمية المهارات اإلدارية والفنية لإلدارة الوسطى

3,050$براغApr17-Apr-13تنمية المهارات اإلدارية والقيادية

2,150$دبيApr17-Apr-13ضغوط العمل والصراعات

انApr17-Apr-13ضغوط العمل وصحة المديرين 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13ضوابط للعمل المؤسسي

2,150$الكويتApr17-Apr-13طبيعة العملية اإلدارية ومكوناتها وموقع القيادة فيها

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13طبيعة وسمات العمل اإلداري

3,050$لندنApr17-Apr-13 طرق اإلبداع في إدارة فرق العمل للوصول إلى قمة األداء

2,150$طهرانApr17-Apr-13 طرق التعامل مع المواقف الصعبة والصراعات

ال لألداء اإلداري والمؤسسي 3,050$براغApr17-Apr-13 طرق التقييم الفعَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13محاسبة العاملين

انApr17-Apr-13محاور التمّيز االبتكاري واإلبداعي في المنظمات 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13محاور التمّيز االبتكاري واإلبداعي لإلدارة العليا

2,150$الكويتApr17-Apr-13محاور التمّيز اإلداري

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13محاور التمّيز اإلداري والقيادي في القرن الحادي والعشرون

3,050$لندنApr17-Apr-13محاور التمّيز اإلداري ومهارات اإلبداع

2,150$طهرانApr17-Apr-13محاور التمّيز للمدراء الجدد

3,050$براغApr17-Apr-13محاور التميز واإلبداع

2,150$دبيApr17-Apr-13مهارات الحوار الناجح وفن اإلقناع

انApr17-Apr-13مهارات الحوار واإلقناع في حل المشكالت وإنجاح المفاوضات 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13مهارات الخطابة في المؤتمرات والمحافل العامة

2,150$الكويتApr17-Apr-13مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور

ال والتمّيز الخطابي 2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13مهارات العرف الفعَّ

3,050$لندنApr17-Apr-13مهارات العصر الجديد ألحداث التمّيز

2,150$طهرانApr17-Apr-13مهارات العصف الذهني

3,050$براغApr17-Apr-13مهارات العمل اإلداري وتطبيقاتها

2,150$دبيApr17-Apr-13التحول من الموظف التقليدي إلى الموظف اإللكتروني

رةApr17-Apr-13التعريف االوروبي للمؤسسات الحكومية ذات الكفاءة العالية اقتصاديا 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير

2,150$مسقطApr17-Apr-13التفكير اإلبداعي لحل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية

2,150$القاهرةApr17-Apr-13التفكير اإلداري والقيادي لمديري ومشرفي العصر الحديث

ال والتمكين 2,150$دبيApr17-Apr-13التفويض اإلداري الفعَّ

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13التمكين والتحفيز وتفويض السلطات وتقييم األداء للمشرفين

3,050$كامبريدجApr17-Apr-13التمّيز اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق وإدارة عدة أولويات

2,150$دبيApr17-Apr-13محاور التميز االبتكاري واإلبداعي لرؤساء أقسام التدريب

رةApr17-Apr-13مهارات التفكير االبتكاري ووالدة األفكار الجديدة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13مهارات التميز اإلداري واإلبداع القيادي

2,150$مسقطApr17-Apr-13مهارات القيادة التنفيذية للمنظمات

2,150$القاهرةApr17-Apr-13مهارات القيادة الفعالة وبناء فرق العمل الجماعي

2,150$دبيApr17-Apr-13مهارات القيادة المتميزة وإدارة التغيير

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13مهارات القيادة واستراتيجيات صناعة القرار

3,050$كامبريدجApr17-Apr-13مهارات إدارة الوقت واالتصاالت الفعالة وتحديد أولويات األعمال

2,150$دبيApr17-Apr-13مائة طريقة إبداعية لحل المشكالت اإلدارية

الية اإلدارية للمديرة العربية رةApr17-Apr-13مختبر مهارات التمّيز والفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13مفهوم الحكومة اإللكترونية وإعداد المعنيين بالتعامل معها



2,150$مسقطApr17-Apr-13مقارنة بين ممارسات اإلدارة اليابانية واألمريكية

2,150$القاهرةApr17-Apr-13مقارنة بين ممارسات اإلدارة اليابانية واألمريكية واالوروبية

2,150$دبيApr17-Apr-13مهارات اإلدارة ببطاقات األداء المتوازن  

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13مهارات التعامل مع ضغوط العمل وتنظيم اإلجراءات اإلدارية

3,050$كامبريدجApr17-Apr-13مهارات المكاتب األمامية

2,150$دبيApr17-Apr-13اإلبداع القيادي في إدارة األزمات والطوارئ

رةApr17-Apr-13 اإلبداع في إدارة وتسوية الصراعات في العمل 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13اإلبداع في إدارة وتسوية الصراعات ومعالجة السلوك السلبي والخالفات

2,150$مسقطApr17-Apr-13اإلبداع في حل المشكالت والتجديد في أساليب العمل

2,150$القاهرةApr17-Apr-13اإلبداع في معالجة مشكالت العمل

2,150$دبيApr17-Apr-13اإلبداع في معالجة مشكالت العمل واتخاذ القرار

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13اإلبداع واالبتكار في حل المشكالت واتخاذ القرار

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20اإلبداع واالبتكار في وضع الخطط االستراتيجية

2,150$دبيApr24-Apr-20التفكير اإليجابي واإلبداع في العمل لإلدارة الوسطى

رةApr24-Apr-20 التفكير اإليجابي وقيم التمّيز 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20التفكير اإلبداعي

2,150$مسقطApr24-Apr-20التفكير اإلبداعي باستخدام استراتيجيات العصف الذهني  

2,150$القاهرةApr24-Apr-20التفكير اإلبداعي في اتخاذ القرارات

2,150$دبيApr24-Apr-20التفكير اإلبداعي في التعلم وحل المشكالت

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20التفكير اإلبداعي في بيئة العمل

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20التفكير اإلبداعي في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

2,150$دبيApr24-Apr-20 القيادة اإلبداعية وتقنيات اتخاذ القرارات

رةApr24-Apr-20القيادة اإلبداعية وتوليد األفكار االبتكارية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20القيادة اإلدارية

2,150$مسقطApr24-Apr-20القيادة اإلدارية العليا

الة بين النظرية والتطبيق 2,150$القاهرةApr24-Apr-20القيادة اإلدارية الفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20القيادة اإلدارية في اإلسالم

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20القيادة اإلدارية في المؤسسات المتمّيزة

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20القيادة اإلدارية في ظل المتغيرات العالمية الحديثة

2,150$دبيApr24-Apr-20أدوات التحول إلى قائد تطويري: المهارات القيادية

رةApr24-Apr-20المهارات المالية واالقتصادية للمديرين 2,150$المدينة المنوَّ

المهارات المتقدمة في التوجيه والتحفيز وتمكين العاملين لبناء بيئة عمل عالية 

 األداء
20-Apr24-Apr2,150$دبي

2,150$مسقطApr24-Apr-20المهارات المتقدمة للمدراء والقادة وصناع القرار اإلداري

2,150$القاهرةApr24-Apr-20المهارات المتقدمة لموظفي االستقبال

2,150$دبيApr24-Apr-20المهارات المتكاملة إلعداد وتأهيل الموظفين الجدد

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20المهارات المتكاملة لمدير المستقبل

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20المهارات واألساليب اإلدارية للمديرين الجدد

2,150$دبيApr24-Apr-20 إدارة الذات والناس واألعمال الورقية

رةApr24-Apr-20إدارة الذات والناس والعمل 2,150$المدينة المنوَّ

ال  : إدارة الذات وأخالق طاقات اإلبداع 2,150$دبيApr24-Apr-20األداء البشري الفعَّ

2,150$مسقطApr24-Apr-20إدارة الذات وأسرار النجاح في العمل

2,150$القاهرةApr24-Apr-20إدارة الذات وتحقيق الجودة في العمل

2,150$دبيApr24-Apr-20 إدارة الذات وتفجير طاقات اإلبداع

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20العقل القلب الضمير واإلرادة”إدارة الذات وحتمية التفاعل بين الملكات األربعة 

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20إدارة الذات وفن التأثير في اآلخرين

2,150$دبي20-Apr24-Apr(BSC)تحسين اإلنتاجية من خالل النظام الشمولي لتقيم األداء 

الية اإلدارية للمديرين التنفيذيين رةApr24-Apr-20تحسين الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير األداء 

أساليب إدارة التكلفة لترشيد القرارات اإلدارية- االستراتيجي 
20-Apr24-Apr2,150$دبي

2,150$مسقطApr24-Apr-20تحسين أساليب العمل

2,150$القاهرةApr24-Apr-20تحسين وتطوير األداء



2,150$دبيApr24-Apr-20تحسين وتطوير أساليب ووسائل قيام المنظمات بأعمالها

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20تحسين وتطوير فاعلية اإلدارة العليا

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20تحقيق األداء المتمّيز اإلبداعي لإلدارة العليا

2,150$دبيApr24-Apr-20والقيادية للمدراء الجدد تنمية المهارات اإلدارية

رةApr24-Apr-20تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للموظفين الجدد 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20تنمية المهارات اإلشرافية لغير المشرفين

2,150$مسقطApr24-Apr-20تنمية المهارات اإلشرافية واإلدارية

الة 2,150$القاهرةApr24-Apr-20تنمية المهارات اإلشرافية والتفاوضية وبناء فرق العمل الفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20تنمية المهارات اإلشرافية والتنفيذية

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20تنمية المهارات اإلشرافية والعمل بروح الفريق

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20تنمية المهارات اإلشرافية والقيادية

2,150$دبيApr24-Apr-20طرق التمّيز واستخدام الذكاء الوجداني لتطوير األداء اإلداري

رةApr24-Apr-20طرق إبداعية لحل المشكالت اإلدارية 2,150$المدينة المنوَّ

الة 2,150$دبيApr24-Apr-20طرق إدارة االجتماعات الفعَّ

2,150$مسقطApr24-Apr-20 طرق إدارة الذات وفن التأثير في اآلخرين

الية 2,150$القاهرةApr24-Apr-20الشخصية طرق إدارة الذات وفن تحقيق الفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20 طرق إدارة الوقت وتحديد األولويات

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20 طرق إعادة توجيه الطاقات الكامنة لخدمة العمل

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20طرق تبسيط إجراءات العمل وتطويرها

2,150$دبيApr24-Apr-20حاالت عملية- محاور بناء الرؤية المؤسسية وإعداد خطط تنفيذها 

رةApr24-Apr-20محاور تحقيق الريادة والتمّيز اإلداري في المؤسسات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

الية والتمّيز في تخطيط العمل 2,150$دبيApr24-Apr-20محاور تحقيق الفعَّ

2,150$مسقطApr24-Apr-20محاور تطوير األداء اإلداري

2,150$القاهرةApr24-Apr-20محددات القيم الشخصية اإلدارية وقيم المؤسسة

2,150$دبيApr24-Apr-20محددات عملية التنظيم وتكيفاتها على مستوى التنظيم المحلي

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20محددات وآثار تداخل عضوية مجالس اإلدارة

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20محركات التجديد في المنظمات المعاصرة

2,150$دبيApr24-Apr-20مهارات العمل الجديدة في إطار استراتيجية التقدم وصناعة العقلية المؤسسية

رةApr24-Apr-20مهارات العمل الجماعي وبناء الفريق 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20مهارات العمل المهني

2,150$مسقطApr24-Apr-20مهارات العمل ضمن الفريق

2,150$القاهرةApr24-Apr-20مهارات القائد اإلداري

2,150$دبيApr24-Apr-20مهارات القرار والتنفيذ

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20مهارات القيادة اإلبداعية وبناء فريق العمل  

3,050$كامبريدجApr24-Apr-20مهارات القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي المتمّيز لتحقيق األهداف

2,150$دبيApr24-Apr-20التمّيز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية

2,150$الخبرApr24-Apr-20التمّيز اإلداري وبناء فرق العمل ووحدات العمل المتمّيز

2,150$دبيApr24-Apr-20التمّيز في تنمية مهارات التفويض والتمكين ومسارات السلطة

2,150$الدوحةApr24-Apr-20التنمية اإلدارية في تطوير األداء اإلداري للقطاع الحكومي

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20الجدارة اإلدارية لإلداريين والمنسقين والمشرفين ومدراء المكاتب العليا

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20 سيجما6- الحزام األسود للقيادات العليا 

3,050$سنغافورةApr24-Apr-20 تحويل األصول المعنوية إلى نتائج فعلية: الخرائط االستراتيجية

3,850$تورنتوApr24-Apr-20الرؤى واالستراتيجيات الحديثة للمدراء وقياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي

2,150$دبيApr24-Apr-20مهارات وفنون التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

2,150$الخبرApr24-Apr-20(موضع التطبيق)مهارتك القيادية والسيطرة على اآلخرين 

2,150$دبيApr24-Apr-20نظم المعلومات المعاصرة واإلبداع في دعم واتخاذ القرارات االستراتيجية

2,150$الدوحةApr24-Apr-20نظم المعلومات في خدمة اإلدارة المعاصرة

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20نظم المعلومات في خدمة متخذي القرارات

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20هندرة المؤسسات وإعادة هندسة المنظمات

3,050$سنغافورةApr24-Apr-20وضع البرامج والسياسات والخطط االستراتيجية والتصديرية

3,850$تورنتوApr24-Apr-20العميل الداخلي

2,150$دبيApr24-Apr-20مهارات بناء القدرات وتأهيل الصف الثاني من القيادة اإلدارية



2,150$الخبرApr24-Apr-20مهارات تشخيص وتحليل وحل المشكالت واالتصاالت اإلدارية

2,150$دبيApr24-Apr-20مهارات مديري المكاتب وتجنب األخطاء اإلدارية

2,150$الدوحةApr24-Apr-20موازنة األداء لخدمة الكفاءة في الحكومة

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20 في حل المشكالت بطرق إبداعيةTRIZنظرية 

3,050$سنغافورةApr24-Apr-20نظم دعم اتخاذ القرار ودورها في اإلدارة الحكومية

3,850$تورنتوApr1-May-27نماذج الرقابة وتقويم أداء البرامج واألنشطة في الحكومة والقطاع الخاص

2,150$دبيApr1-May-27اإلبداع والتجديد في اإلدارة

2,150$الخبرApr1-May-27اإلبداع والتجديد في اإلدارة العربية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

2,150$دبيApr1-May-27اإلبداع والتجديد في اإلدارة من أجل اإلصالح والتنمية والرفاهية

2,150$الدوحةApr1-May-27اإلدارة العربية وتحديات أهداف التنمية لأللفية: اإلبداع والتجديد في اإلدارة

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27اإلبداع والتجديد في العمل

2,450$كوااللمبورApr1-May-27اإلبداع والتفكير االبتكاري

3,050$سنغافورةApr1-May-27التمّيز في بيئة العمل: اإلبداع والتفكير االبتكاري

3,850$تورنتوApr1-May-27 اإلبداع والتمّيز اإلداري المتقدم وتحقيق االبتكار القيادي

2,150$دبيApr1-May-27التفكير اإلبداعي لتدعيم قرارات اإلدارة العليا

2,150$الخبرApr1-May-27التفكير اإلبداعي للوصول إلى قمة األداء

2,150$دبيApr1-May-27التفكير اإلبداعي واالبتكاري وسمات المبدعين في المنظمات العصرية

2,150$الدوحةApr1-May-27التفكير اإلبداعي والمبادرة

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27التفكير اإلبداعي وصياغة الخيارات االستراتيجية للمؤسسات الحكومية

2,450$كوااللمبورApr1-May-27التفكير اإلبداعي وطرق حل المشكالت

3,050$سنغافورةApr1-May-27التفكير اإلبداعي وفن إتقان العمل

3,850$تورنتوApr1-May-27التفكير اإلبداعي وفنون التمّيز

2,150$دبيApr1-May-27القيادة اإلدارية في ظل الواقع العالمي الجديد

2,150$الخبرApr1-May-27القيادة اإلدارية في مواجهة ضغوط العمل ومضاعفة األداء

2,150$دبيApr1-May-27القيادة اإلدارية واإلشرافية مهارات أساسية

2,150$الدوحةApr1-May-27 القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27القيادة اإلدارية وأنماط ثقافة المؤسسات نحو األداء المتمّيز

2,450$كوااللمبورApr1-May-27القيادة اإلدارية وتطوير المهارات االبتكارية للقادة اإلداريين

3,050$سنغافورةApr1-May-27أنماطها وأساليبها: القيادة اإلدارية

3,850$تورنتوApr1-May-27القيادة االستراتيجية دعـم وتحسـين اتخاذ القرارات

2,150$دبيApr1-May-27المهارات والتطوير في ظل اإلدارة االستراتيجية وقيادة التغيير وبناء الثقة

2,150$الخبرApr1-May-27المهام اإلشرافية والقيادية

2,150$دبيApr1-May-27حقوقه وواجباته: الموظف العام

2,150$الدوحةApr1-May-27 النجاح التكاملي في الحياة والعمل

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27النزاهة والشفافية في اإلدارة

2,450$كوااللمبورApr1-May-27ماهيتها وابتكارها وأهميتها: الّنشاطات البّناءة

3,050$سنغافورةApr1-May-27النظام اإلداري في اليابان

3,850$تورنتوApr1-May-27 النظام التأديبي في الوظيفة العامة

2,150$دبيApr1-May-27إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين

2,150$الخبرApr1-May-27للموظفات- إدارة الذات وقيادة اآلخرين 

2,150$دبيApr1-May-27إدارة الذات وهندسة التركيز وإطالق طاقات اإلبداع في العمل

2,150$الدوحةApr1-May-27إدارة السلوك الصعب

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27(مهارات/أساليب/برامج عمل/استراتيجيات/خطط)إدارة الشؤون اإلدارية 

2,450$كوااللمبورApr1-May-27إدارة الشؤون اإلدارية أساليب ومهارات

3,050$سنغافورةApr1-May-27إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

3,850$تورنتوApr1-May-27 إدارة الشركات العائلية جيل بعد جيل

2,150$دبيApr1-May-27تحقيق األداء المتمّيز واإلبداعي

ال 2,150$الخبرApr1-May-27تحقيق اإلشراف الفعَّ

2,150$دبيApr1-May-27تحقيق التفاعل اإليجابي مع اآلخرين



األزمات – التغيير )تحقيق التمّيز القيادي واإلبداع اإلداري المتمّيز في تفعيل إدارة 

(التخطيط االستراتيجي– 
27-Apr1-May2,150$الدوحة

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27تحقيق التوازن في أداء الشركات

2,450$كوااللمبورApr1-May-27تحقيق الريادة والتمّيز اإلبداعي في القيادة واإلشراف اإلداري

3,050$سنغافورةApr1-May-27تحقيق الريادة والتمّيز اإلداري في اإلدارات واألجهزة الحكومية

3,850$تورنتوApr1-May-27تحقيق الريادة والتمّيز اإلداري للمدراء للوصول إلى ذروة النجاح

2,150$دبيApr1-May-27تنمية المهارات اإلشرافية وبناء فرق العمل ذاتية التوجيه

الية 2,150$الخبرApr1-May-27تنمية المهارات اإلشرافية وتحقيق الفعَّ

2,150$دبيApr1-May-27تنمية المهارات الحوارية

2,150$الدوحةApr1-May-27تنمية المهارات الذاتية كأساس لألداء العالي

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27تنمية المهارات الذاتية للمديرين

2,450$كوااللمبورApr1-May-27تنمية المهارات الذهنية المبدعة

3,050$سنغافورةApr1-May-27تنمية المهارات السلوكية اإليجابية

3,850$تورنتوApr1-May-27تنمية المهارات السلوكية للمديرين

2,150$دبيApr1-May-27طرق تحسين اتخاذ القرارات اإلدارية والتحول إلى القيادة اإلبداعية

الة 2,150$الخبرApr1-May-27طرق تحسين اإلنتاجية واتخاذ القرارات الفعَّ

2,150$دبيApr1-May-27 طرق تحقيق الشفافية اإلدارية

الية والتخلص من العادات السلبية في العمل 2,150$الدوحةApr1-May-27 طرق تحقيق الفعَّ

الية والسرعة في تحقيق األهداف 2,150$اإلسكندريةApr1-May-27 طرق تحقيق الفعَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27طرق تحليل المعلومات إحصائياً التخاذ القرارات

3,050$سنغافورةApr1-May-27طرق تطوير الدافعية لدى العاملين ومنهجيات التمّيز

3,850$تورنتوApr1-May-27طرق زيادة القدرة االبتكارية واإلبداعية

2,150$دبيApr1-May-27محركات التجديد في المنظمات المعاصرة والتنافسية وإدارة التغيير

2,150$الخبرApr1-May-27مخاطر بيئة العمل وكيفية تأمينها

2,150$دبيApr1-May-27مختبر االبتكار واإلبداع اإلداري

2,150$الدوحةApr1-May-27مختبر اإلدارة في ظل التقنيات المعلوماتية

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27مختبر المهارات اإلدارية للتخطيط والمتابعة وتقويم وتحسين نتائج العمل

2,450$كوااللمبورApr1-May-27مختبر إدارة المنافسة بذكاء

3,050$سنغافورةApr1-May-27مختبر إدارة وتنمية المهارات اإلشرافية لرجال األمن بالمنشأة اإلدارية والصناعية

3,850$تورنتوApr1-May-27مختبر تحقيق وتطوير التفكير االبتكاري واإلبداع الوظيفي

2,150$دبيApr1-May-27مهارات القيادة التنفيذية والموقفة ومواجهة االحتراق اإلداري

2,150$الخبرApr1-May-27مهارات القيادة العامة

الة 2,150$دبيApr1-May-27 مهارات القيادة الفعَّ

الة وبناء فريق العمل 2,150$الدوحةApr1-May-27مهارات القيادة الفعَّ

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27مهارات القيادة النسائية

2,450$كوااللمبورApr1-May-27العاطفي/ مهارات القيادة بالذكاء الوجداني 

3,050$سنغافورةApr1-May-27مهارات القيادة عالية اإلنجاز ومهارات إدارة االرتقاء الشامل

3,850$تورنتوApr1-May-27مهارات القيادة في القمة وكيف تقود المثلث الذهبي

2,150$دبيApr1-May-27استراتيجيات إعداد قيادات الصف الثاني  

2,150$الرياضApr1-May-27خفض النفقات والتكاليف في القطاع الحكومي

2,150$دبيApr1-May-27دعم وتحسن اتخاذ القرارات: الرؤية القيادية االستراتيجية

2,150$دبيApr1-May-27الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة العامة

انApr1-May-27 الرقابة اإلدارية ومعايير األداء وتقييم العمل 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr1-May-27الريادة في قياس وتطوير فرق العمل اإلبداعية وعالية األداء

2,150$نيودلهيApr1-May-27الطرق اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية

3,050$أوسلوApr1-May-27طريقك لإلدارة العليا: الطرق الحديثة لإلبداع في العمل

2,150$دبيApr1-May-27االتجاهات الحديثة في إدارة المجموعات

2,150$الرياضApr1-May-27تطوير إجراءات العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2,150$دبيApr1-May-27تكنولوجيا المعلومات للمدراء غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات

2,150$دبيApr1-May-27اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي

انApr1-May-27اختيار المديرين 2,150$عمَّ



2,450$الدار البيضاءApr1-May-27 استئصال الالمباالة والسلبية من بيئة العمل اإلدارية

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
27-Apr1-May2,150$نيودلهي

3,050$أوسلوMay8-May-4استخدام األساليب العلمية لتخفيض التكاليف وزيادة اإلنتاجية

2,150$دبيMay8-May-4نموذج التميز االوروبي في اإلدارة

2,150$الرياضMay8-May-4نموذج التميز األمريكي في اإلدارة

2,150$دبيMay8-May-4نموذج التميز الياباني في اإلدارة

2,150$دبيMay8-May-4هندسة القيمة طبقا لمواصفات الجمعية األمريكية لهندسة القيمة

انMay8-May-4أربع خطوات الكتساب طاقة جديدة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4أسس التفكير اإليجابي

2,150$نيودلهيMay8-May-4إدارة االجتماعات الفعالة

3,050$أوسلوMay8-May-4اتخاذ القرار الصحيح

2,150$دبيMay8-May-4اإلبداع والتمّيز اإلداري واالبتكار القيادي

2,150$الرياضMay8-May-4اإلبداع والتمّيز اإلداري وتحقيق االبتكار القيادي

2,150$دبيMay8-May-4اإلبداع والتمّيز في بناء نظم المعلومات المكتبية وهندرة المكاتب

2,150$دبيMay8-May-4اإلبداع وإطالق الطاقة الكامنة

انMay8-May-4اإلبداع وبرمجة التفكير المؤسسي 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4اإلبداع وحل المشكالت وإعادة تشكيل العقل لمواكبة التغيرات المحلية

2,150$نيودلهيMay8-May-4 اإلبداعية وتوليد القيادة األفكار االبتكارية

3,050$أوسلوMay8-May-4اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية في المؤسسات

2,150$دبيMay8-May-4التفكير اإلبداعي وقرارات اإلدارة العليا

التفكير اإلداري االستراتيجي التخطيط و التنظيم والرقابة وحل المشكالت بطريقة 

إبداعية
4-May8-May2,150$الرياض

2,150$دبيMay8-May-4التفكير اإليجابي

2,150$دبيMay8-May-4التفكير التكنولوجي والمنافسة

انMay8-May-4التفكير الناقد وطرق تعليمه وتعلمه 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4 أساليب الناجحين في إدارة حياتهم وعملهم: التفكير من أجل التغيير

2,150$نيودلهيMay8-May-4المهارات والقدرات: التفكير والعمل معا

3,050$أوسلوMay8-May-4التفوق القيادي للتنفيذيين الماليين

2,150$دبيMay8-May-4القيادة االستراتيجية والتفكير اإلبداعي

2,150$الرياضMay8-May-4 القيادة االستراتيجية وضع الرؤية المستقبلية وإعداد اتجاهات العمل لتحقيقها

2,150$دبيMay8-May-4القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي

القيادة التحويلية من اإلدارة باألهداف إلى األهداف المتوازنة للتحول نحو المؤسسة 

الرقمية
4-May8-May2,150$دبي

انMay8-May-4إعادة بناء المنظمات وإدارة التغيير: القيادة التحويلية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4رؤية جديدة في تغيير الفكر اإلدارة المعاصر: القيادة التحويلية

2,150$نيودلهيMay8-May-4القيادة التنفيذية المتقدمة وبناء فرق األداء العالية اإلنجاز

3,050$أوسلوMay8-May-4القيادة التنفيذية في المنظمات

2,150$دبيMay8-May-4 النظام الحديث لتقييم أداء العاملين

2,150$الرياضMay8-May-4النظام الشمولي لتقييم األداء

2,150$دبيMay8-May-4نظام بطاقة النقاط المتوازنة: النظام الشمولي لتقييم األداء

2,150$دبيMay8-May-4 إدارة الذات والناس واألعمال الورقية: النظام كأفضل ما يكون

انMay8-May-4النظرية النقدية لبحوث االتصال 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4النظم الحديثة في توثيق المعلومات اإلدارية

2,150$نيودلهيMay8-May-4النظم المعدة على أساس الجدارات

3,050$أوسلوMay8-May-4النماذج واألساليب الحديثة في قياس وتقييم األداء المؤسسي

2,150$دبيMay8-May-4إدارة الصراع التنظيمي

2,150$الرياضMay8-May-4إدارة الصراع والتغيير

2,150$دبيMay8-May-4إدارة الصراع والتوتر في العمل

2,150$دبيMay8-May-4إدارة الصراعات في المنظمات

انMay8-May-4إدارة الصراعات والتوتر في بيئة العمل 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4إدارة الصراعات والضغوط في العمل



2,150$نيودلهيMay8-May-4إدارة الصراعات والنزاعات في فريق العمل

3,050$أوسلوMay8-May-4إدارة الضغوط والتفكير اإليجابي

2,150$دبيMay8-May-4تحقيق الريادة والتمّيز اإلداري للوصول إلى قمة اإلبداع والنجاح في العمل

2,150$الرياضMay8-May-4تحقيق العبقرية القيادية للوصول للتمّيز

2,150$دبيMay8-May-4تحقيق المكاسب بدبلوماسية التفاوض واإلقناع

2,150$دبيMay8-May-4تحقيق النتائج من خالل اآلخرين

انMay8-May-4تحقيق الوعي الذاتي وصناعة النجاح القرار الصائب 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4تحقيق أهداف العمل وتقييمها

2,150$نيودلهيMay8-May-4تحقيق متطلبات العمل المهني

3,050$أوسلوMay8-May-4تحقيق نتائج متمّيزة

2,150$دبيMay8-May-4تنمية المهارات السلوكية واإلدارية للمديرين

2,150$الرياضMay8-May-4تنمية المهارات السلوكية واإلدارية والقدرات الذاتية للمديرين

2,150$دبيMay8-May-4تنمية المهارات السلوكية والقيادة المتمّيزة

2,150$دبيMay8-May-4تنمية المهارات السلوكية والقيادية

انMay8-May-4تنمية المهارات الشخصية واإلدارية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4تنمية المهارات الشخصية وفهم الدوافع البشرية

2,150$نيودلهيMay8-May-4تنمية المهارات الفكرية واإلبداعية

3,050$أوسلوMay8-May-4تنمية المهارات القيادية

2,150$دبيMay8-May-4طرق قياس إنتاجية العمل

2,150$الرياضMay8-May-4طرق وأساليب المتابعة وتقييم األداء

2,150$دبيMay8-May-4طرق وأساليب تدعيم المركز التنافسي للمنظمة  

2,150$دبيMay8-May-4 سيجما لتطوير الشركات6طريقة 

انMay8-May-4 كيف تطور الشركات المتمّيزة أداؤها:  سيجما6طريقة  2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4طريقة الكورت في التفكير

2,150$نيودلهيMay8-May-4عادات التمّيز لدى األفراد ذوي المهارات اإلدارية العليا

3,050$أوسلوMay8-May-4عشر وصايا مهمة في بناء فريق العمل وإدارته

2,150$دبيMay8-May-4مختبر تشخيص وتحليل المشكالت وصناعة قرارات اإلدارة العليا

2,150$الرياضMay8-May-4مختبر تطوير األداء اإلداري

2,150$دبيMay8-May-4مختبر تفجير الطاقات الذهنية والنفسية الكامنة للمديرين

2,150$دبيMay8-May-4مختبر صياغة األهداف االستراتيجية

انMay8-May-4مختبر في اإلدارة االستراتيجية للتكلفة والعائد 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4مداخل إلى تعليم المستقبل في الوطن العربي

2,150$نيودلهيMay8-May-4مداخل تنمية وتطوير المنظمات

3,050$أوسلوNLP4-May8-Mayتقنيات  باستخدام الذات مداخل قيادة

2,150$دبيMay8-May-4 مهارات القيادة في صنع القرار االستراتيجي

2,150$الرياضMay8-May-4مهارات القيادة واستراتيجيات صناعة القرار

2,150$دبيMay8-May-4مهارات القيادة واستراتيجيات صناعة القرارات

2,150$دبيMay8-May-4مهارات القيادة واإلشراف االبتكاري

انMay8-May-4مهارات القيادة وبناء فريق العمل 2,150$عمَّ

الة 2,450$الدار البيضاءMay8-May-4مهارات المتابعة الميدانية وإدارة األفراد الفعَّ

2,150$نيودلهيMay8-May-4مهارات المدير االستراتيجي

3,050$أوسلوMay8-May-4مهارات المدير التسع إلدارة المعرفة

2,150$دبيMay8-May-4 العادات السبع ألكثر الناس إنتاجية

2,150$جدةMay8-May-4العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,150$أبوظبيMay8-May-4القبعات الست في التفكير واستخداماتها في اإلدارة

2,150$الكويتMay8-May-4القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

2,450$كوااللمبورMay8-May-4القيادة االبتكارية واستراتيجيات تغيير وتطوير المنظمات

3,050$اسطنبولMay8-May-4القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي لمدراء مكاتب اإلدارة العليا

2,450$كوااللمبورMay8-May-4القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

3,050$فيّناMay15-May-11القيادة اإلدارية في القطاع الحكومي والخاص

2,150$دبيMay15-May-11استراتيجيات اإلدارة اليابانية لتطوير المنظمات

2,150$جدةMay15-May-11استراتيجيات التفويض والتحفيز وإدارة العمل متعدد الثقافات



2,150$أبوظبيMay15-May-11استراتيجيات إعداد قيادات الصف الثاني  

2,150$الكويتMay15-May-11استراتيجيات جودة الخدمة المتكاملة والتعامل اإليجابي مع اآلخرين

2,450$كوااللمبورMay15-May-11استراتيجيات مكافحة الفساد اإلداري والمالي

3,050$اسطنبولMay15-May-11استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11االتجاهات الحديثة في اإلدارة المعاصرة

3,050$فيّناMay15-May-11االتجاهات الحديثة في تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل

2,150$دبيMay15-May-11اتخاذ القرار وحل المشكالت

2,150$جدةMay15-May-11اتخاذ القرارات اإلدارية

2,150$أبوظبيMay15-May-11اتخاذ القرارات في الظروف الصعبة

ال نحو أداء متكامل 2,150$الكويتMay15-May-11اتصال فعَّ

2,450$كوااللمبورMay15-May-11 اختيار البدائل وتحليل بيئة العمل

3,050$اسطنبولMay15-May-11اختيار قائد وأعضاء فريق العمل

2,450$كوااللمبورMay15-May-11استخدام األساليب الكمية في حل المشكالت واتخاذ القرارات

3,050$فيّناMay15-May-11 استخدام اإلنترنت في تطوير الجهاز الحكومي

2,150$دبيMay15-May-11المهام واالحتياجات: اإلدارات

2,150$جدةMay15-May-11اإلدارة االبتكارية لألداء

2,150$أبوظبيMay15-May-11اإلدارة االستشرافية

2,150$الكويتMay15-May-11مهارات القيادة واالتصال والتفاعل عند بعد: اإلدارة االفتراضية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11اإلدارة األلمانية تكتسح أوربا والعالم

3,050$اسطنبولMay15-May-11اإلدارة اإلبداعية للبرامج واألنشطة في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11اإلدارة االستراتيجية

3,050$فيّناMay15-May-11تطبيق الالمركزية اإلدارية لتحسين األداء: اإلدارة االستراتيجية الحديثة

2,150$دبيMay15-May-11التفويض لتدعيم المرؤوسين

2,150$جدةMay15-May-11التفويض منهج ضروري في تطوير التعامل اإلداري

2,150$أبوظبيMay15-May-11التقنيات الحديثة لدراسة وتشخيص أسباب تدني الروح المعنوية للموظفين

2,150$الكويتMay15-May-11التقنيات القيادية ومهارات األلفية الثالثة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11اغتنام إدارة الوقت وتنظيم وتسيير االجتماعات: التقنيات القيادية

3,050$اسطنبولMay15-May-11التفكير اإلبداعي في حل المشكالت واتخاذ القرارات: التقنيات القيادية

ال وبناء فرق العمل: التقنيات القيادية 2,450$كوااللمبورMay15-May-11مهارات االتصال الفعَّ

3,050$فيّناMay15-May-11مهارات اإلقناع والتأثير الخطاب اللفظي وغير اللفظي: التقنيات القيادية

2,150$دبيMay15-May-11القيادة التنفيذية في المنظمات الحكومية المتقدمة

2,150$جدةMay15-May-11القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي المتمّيز وتحقيق األهداف

2,150$أبوظبيMay15-May-11القيادة الذاتية وخلق الفرص

2,150$الكويتMay15-May-11القيادة الظرفية والمهارات السلوكية للمفاوضات

الة في األلفية الثالثة 2,450$كوااللمبورMay15-May-11القيادة الفعَّ

الة لعمليات التغيير والتحديث 3,050$اسطنبولMay15-May-11القيادة الفعَّ

الة وإدارة التغيير 2,450$كوااللمبورMay15-May-11القيادة الفعَّ

الة 3,050$فيّناMay15-May-11األنماط والمواقف: القيادة الفعَّ

2,150$دبيMay15-May-11النموذج العام للتخطيط االستراتيجي

2,150$جدةMay15-May-11النموذج الماليزي المتقدم للتمّيز في أداء المدراء وتطوير أداء المؤسسات

2,150$أبوظبيMay15-May-11الهندرة وتبسيط إجراءات العمل

2,150$الكويتMay15-May-11إعادة الهندسة كمدخل للتطوير والتغيير: الهندرة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11(الهندرة)الهندسة اإلدارية 

3,050$اسطنبولMay15-May-11والتخلص من العادات السلبية في العمل (الهندرة)الهندسة اإلدارية 

2,450$كوااللمبورMay15-May-11 بيان عن ثورة في عالم األعمال- الهندسة اإلدارية أو الهندرة 

3,050$فيّناMay15-May-11 سيجما6الهندسة اإلدارية بمفهوم بطاقة األداء المتوازن ومنهجية 

2,150$دبيMay15-May-11إدارة الضغوط والسيطرة على الوقت

2,150$جدةMay15-May-11إدارة الضغوط ومهارات التعامل مع الصراعات

2,150$أبوظبيMay15-May-11إدارة الضغوط واألزمات في العمل

2,150$الكويتMay15-May-11إدارة الطاقة بذكاء

2,450$كوااللمبورMay15-May-11 إدارة الطاقة وتحقيق التوازن الكلي بين اإلفراط والنشاط

3,050$اسطنبولMay15-May-11إدارة الطبقة األولى في العمل



2,450$كوااللمبورMay15-May-11إدارة العقل باستخدام تقنيات القراءة السريعة والخرائط الذهنية

3,050$فيّناMay15-May-11إدارة العقل والخرائط الذهنية

2,150$دبيMay15-May-11تحقيق وتطوير التفكير االبتكاري واإلبداع الوظيفي

2,150$جدةMay15-May-11تحليل التكلفة وقياس األداء

2,150$أبوظبيMay15-May-11تحليل الشخصية وأخالقيات العمل

2,150$الكويتMay15-May-11تحليل الشخصية وتنمية المهارات السلوكية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تحليل القوائم في المؤسسات والهيئات الحكومية من أجل ترشيد القرارات اإلدارية

3,050$اسطنبولMay15-May-11تحليل الكفاءة واإلنتاجية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تحليل المشاكل واتخاذ القرارات

3,050$فيّناMay15-May-11تحليل المشاكل والتصرف في األزمات

2,150$دبيMay15-May-11تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد

2,150$جدةMay15-May-11تنمية المهارات القيادية للمرأة العربية

2,150$أبوظبيMay15-May-11تنمية المهارات القيادية لمديري الشركات العامة والخاصة

2,150$الكويتMay15-May-11تنمية المهارات القيادية لمديري منظمات األعمال العامة والخاصة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تنمية المهارات القيادية واإلدارية للمرأة العربية

3,050$اسطنبولMay15-May-11تنمية المهارات القيادية واإلشرافية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تنمية المهارات القيادية والسلوكية

3,050$فيّناMay15-May-11تنمية المهارات القيادية والسلوكية للمستويات اإلدارية العليا

2,150$دبيEFT11-May15-Mayعالج السلوك البشري وتقويمه عن طريق 

2,150$جدةNLP11-May15-Mayعلم البرمجة اللغوية العصبية 

2,150$أبوظبيMay15-May-11علم النفس اإلداري ومحددات السلوك اإلداري

2,150$الكويتMay15-May-11عمل المراكز االستراتيجية في الحكومة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11عمليات إدارة األزمات

3,050$اسطنبولMay15-May-11عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية لتحديد اتجاه المستقبل

2,450$كوااللمبورMay15-May-11عناصرها ومراحلها: عملية االستشارة اإلدارية

3,050$فيّناMay15-May-11عملية اإلبداع وخصائص الشخص المبدع والعمل اإلبداعي

2,150$دبيMay15-May-11مداخل لنظريات التنظيم

2,150$جدةMay15-May-11  مدارس ومنهجيات التمّيز القيادي

2,150$أبوظبيMay15-May-11مدخل العالقات اإلنسانية في نظرية التنظيم

2,150$الكويتMay15-May-11مدخل القرارات المؤثرة

2,450$كوااللمبور11-May15-May(Benchmarking)مدخل المعايرة 

3,050$اسطنبولNLP11-May15-Mayمدخل قيادة الذات باستخدام تقنيات 

2,450$كوااللمبورMay15-May-11مدخلك لتطوير اإلدارة: مدير الدقيقة الواحدة

3,050$فيّناMay15-May-11مدير القرن الجديد

2,150$دبيMay15-May-11مهارات المدير العصري

2,150$جدةMay15-May-11مهارات المدير العصري في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات الصائبة

ال 2,150$أبوظبيMay15-May-11مهارات المدير الفعَّ

2,150$الكويتMay15-May-11مهارات المدير المحترف في مواجهة تحديات األلفية الثالثة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11مهارات المدير في مواجهة األخطاء الشائعة

3,050$اسطنبولMay15-May-11مهارات المرأة المديرة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11مهارات المشرف العصري

ال 3,050$فيّناMay22-May-18مهارات المشرف الفعَّ

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
18-May22-May2,150$دبي

2,150$الرياضSITUATIONAL LEADERSHIP18-May22-Mayالقيادة الموقفية 

2,150$دبيMay22-May-18القيادة عالية اإلنجاز ومهارات إدارة االرتقاء والبراعة في األداء

2,150$الدوحةMay22-May-18(رؤساء أقسام ومشرفين)القيادة واإلشراف اإلداري للعاملين في اإلدارة الوسطى 

2,150$القاهرةMay22-May-18الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

في قياس التوازن  (نورتون)و (كابالن)طريقة - المؤسسة الموجهة استراتيجيا 

واألولويات االستراتيجية
18-May22-May3,050$لندن



3,850$طوكيوMay22-May-18أسرار اإلدارة اليابانية

3,050$فرانكفورتILM18-May22-Mayالمدير اإلداري المعتمد 

2,150$دبيMay22-May-18اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

2,150$الرياضMay22-May-18االتجاهات الحديثة والمعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية

2,150$دبيMay22-May-18االتجاهات الفكرّية والمهارات اإلدارية للمدير المتمّيز

2,150$الدوحةMay22-May-18االتجاهات والتحديات اإلدارية في القرن الحادي والعشرين

2,150$القاهرةMay22-May-18االحتراف في تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمديرين الجدد

3,050$لندن18-May22-May(cps)االستراتيجيات اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام 

3,850$طوكيوMay22-May-18االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

3,050$فرانكفورتMay22-May-18التجربة الماليزية- االستراتيجيات الحديثة إلعداد القادة ومديري المستقبل 

2,150$دبيMay22-May-18استخدام التفكير المتوازي لصقل مهارات اإلبداع واالبتكار للقادة

2,150$الرياضMay22-May-18استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة

2,150$دبيMay22-May-18 استخدام الحاسب اآللي في اتخاذ القرارات

2,150$الدوحةMay22-May-18استخدام الحاسب اآللي في تخفيض التكاليف وزيادة الربحية

2,150$القاهرةMay22-May-18استخدام الحاسبات اإللكترونية في اإلدارة

3,050$لندنMay22-May-18استخدام الحاسوب للقيادات العليا

3,850$طوكيوMay22-May-18استخدام المؤشرات المالية التخاذ القرارات اإلدارية

3,050$فرانكفورتMay22-May-18استخدام المحاسبة اإلدارية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

2,150$دبيMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازن

2,150$الرياضMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية

2,150$دبيMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية للقياديين واإلدارة العليا

2,150$الدوحةMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

2,150$القاهرةMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية مدخل للبناء المؤسسي المتكامل للشركات الناجحة

3,050$لندنMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية والتفكير اإلبداعي في إدارة التغيير والتطوير

3,850$طوكيوMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية وتحديات المستقبل

3,050$فرانكفورتMay22-May-18اإلدارة االستراتيجية وتقييم األداء المؤسسي

2,150$دبيMay22-May-18مهارات التحفيز والتفكير اإليجابي: التقنيات القيادية

ال: التقنيات القيادية 2,150$الرياضMay22-May-18مهارات التفاوض الفعَّ

2,150$دبيMay22-May-18مهارات الحوار واالستماع وإدارة األزمات: التقنيات القيادية

2,150$الدوحةMay22-May-18مهارات صناعة القرار والتنفيذ: التقنيات القيادية

2,150$القاهرةMay22-May-18التقييم الشامل لألداء باستخدام المداخل الحديثة

ال ألداء العاملين 3,050$لندنMay22-May-18التقييم الفعَّ

3,850$طوكيوMay22-May-18التقييم من خالل التغذية العكسية

3,050$فرانكفورتMay22-May-18تصحيح مسار االستثمار البشري: التمتين

الة 2,150$دبيMay22-May-18ديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين: القيادة الفعَّ

الة وتطوير األداء اإلشرافي 2,150$الرياضMay22-May-18القيادة المتقدمة واإلدارة الفعَّ

2,150$دبيMay22-May-18القيادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالية اإلنجاز

2,150$الدوحةMay22-May-18القيادة المتقدمة ومهارات اإلدارة

2,150$القاهرةMay22-May-18القيادة المتمّيزة لفرق العمل

3,050$لندنMay22-May-18القيادة المتمّيزة وبناء فرق األداء العالي

3,850$طوكيوMay22-May-18األسس والمهارات: القيادة المتمّيزة

3,050$فرانكفورتMay22-May-18القيادة المعاصرة وصنع القرار

ال 2,150$دبيMay22-May-18الهندسة اإلدارية والتغيير الفعَّ

2,150$الرياضMay22-May-18الهندسة اإلدارية ودورها في رفع كفاءة المؤسسات

2,150$دبيMay22-May-18الهندسة القيمية

2,150$الدوحةValue Engineering18-May22-Mayالهندسة القيمية 

2,150$القاهرةMay22-May-18الهندسة القيمية وتطبيقاتها

3,050$لندنMay22-May-18الهندسة القيمية وورش العمل

3,850$طوكيوMay22-May-18الهندسة النفسية وذاكرة المدير

3,050$فرانكفورتMay22-May-18الوصول إلى ذروة األداء الشخصي واللياقة الذهنية المتمّيزة

2,150$دبيMay22-May-18إدارة العمل الجماعي وبناء فرق العمل

2,150$الرياضMay22-May-18إدارة العمل الجماعي وحل المنازعات في العمل وإدارة الصراع



2,150$دبيMay22-May-18إدارة العمل المؤسسي

2,150$الدوحةMay22-May-18إدارة العمليات

2,150$القاهرةMay22-May-18إدارة العمليات اإلدارية

3,050$لندنMay22-May-18إدارة الفرق وتعزيز العمل الجماعي

3,850$طوكيوMay22-May-18إدارة الفرق وتعزيز قيم العمل الجماعي

3,050$فرانكفورتMay22-May-18إدارة القوى العاملة للمشروعات

2,150$دبيMay22-May-18تحليل المشكالت اإلدارية واتخاذ القرارات

2,150$الرياضMay22-May-18تحليل المشكالت عن طريق االبتكار

2,150$دبيMay22-May-18تحليل المشكالت واتخاذ القرار في حقل التعليم

2,150$الدوحةMay22-May-18تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

2,150$القاهرةMay22-May-18تحليل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام الحاسب اآللي

3,050$لندنMay22-May-18تحليل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام نظم المعلومات

3,850$طوكيوMay22-May-18 تحليل المشكالت واتخاذ القرارات بالتركيز على نظم دعم القرار

3,050$فرانكفورتMay22-May-18تحليل المشكالت وصنع القرارات

2,150$دبيMay22-May-18تدريبات وأنشطة: تنمية المهارات القيادية والسلوكية

2,150$الرياضMay22-May-18تنمية المهارات القيادية والعمل بروح الفريق

2,150$دبيMay22-May-18تنمية المهارات القيادية وروح الفريق

2,150$الدوحةMay22-May-18تنمية الوالء المؤسسي

2,150$القاهرةMay22-May-18تنمية إدراك العاملين للمعايير المهنية للتمّيز في تقديم الخدمة

3,050$لندنMay22-May-18القائد االستراتيجي: قيادة المنظمة  تنمية مهارات

3,850$طوكيوMay22-May-18تنمية مهارات استخدام الحاسوب للقيادات العليا

3,050$فرانكفورتMay22-May-18تنمية مهارات استخدام نماذج وأساليب قياس األداء المؤسسي

2,150$دبيMay22-May-18عملية صناعة القرارات اإلدارية

2,150$الرياضMay22-May-18عملية صنع القرار

2,150$دبيMay22-May-18عناصر االستراتيجية التنافسية

2,150$الدوحةMay22-May-18عناصر المناخ الصحي للتغيير

2,150$القاهرةMay22-May-18عناصر الموقف اإلداري

3,050$لندنMay22-May-18عوائق التغيير اإليجابي

3,850$طوكيوMay22-May-18عودة االستراتيجية

3,050$فرانكفورتMay22-May-18غرس االلتزام بين أعضاء الفريق

2,150$دبيMay22-May-18مدير القرن الحادي والعشرين واستخدام الحاسب اآللي

2,150$الرياضMay22-May-18مدير المستقبل للتحديات والمهارات اإلدارية في العمل

2,150$دبيMay22-May-18التسعون يوما األولى في اإلدارة: مدير ألول مرة

2,150$الدوحةMay22-May-18 مديري اإلدارات ورؤساء األقسام واألساليب الحديثة في اإلدارة

2,150$القاهرةMay22-May-18مراحل التخطيط االستراتيجي على مستوى المنشأة

3,050$لندنMay22-May-18مراحل التغيير

3,850$طوكيوMay22-May-18مراحل التفاوض اإلداري الناجح

3,050$فرانكفورتMay29-May-25مراحل إدارة النزاعات

الة 2,150$دبيMay29-May-25مهارات الممارسات اإلدارية الفعَّ

2,150$الرياضMay29-May-25مهارات الوصول إلى قمة األداء

2,150$دبيMay29-May-25مهارات الوصول إلى قمة األداء اإلداري المتمّيز

2,150$الدوحةMay29-May-25مهارات أخذ القرارات وحل المشكالت

ال 2,150$القاهرةMay29-May-25 مهارات إدارات الوقت والتفويض الفعَّ

الة 3,050$لندنMay29-May-25مهارات إدارة االجتماعات الفعَّ

الة للمدراء 3,850$طوكيوMay29-May-25مهارات إدارة االجتماعات الفعَّ

الة 3,050$فرانكفورتMay29-May-25مهارات إدارة االجتماعات المنتجة والمقابالت الفعَّ

2,150$دبيMay29-May-25المدير الدولي المبدع وهندسة التغيير في القرن الجديد

رةMay29-May-25إعداد وتهيئة مديري المستقبل: المدير الدولي وصياغة هندسة التغيير 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25المدير العالمي والقيادة اإلبداعية والتمّيز في إدارة األعمال

2,150$الكويتMay29-May-25أدوار مستقبلية لمواجهة المتغيرات العالمية: المدير العربي

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25المدير العصري لتطوير وتجديد المنظمة

ال لألساليب اإلدارية الحديثة 3,050$لندنMay29-May-25المدير العصري واالستخدام الفعَّ



ال ومهارات التحفيز وتحقيق الرضاء الوظيفي 2,450$كوااللمبورMay29-May-25 المدير الفعَّ

ال ومهارات تجنب األخطاء اإلدارية الشائعة 3,050$أمستردامMay29-May-25المدير الفعَّ

2,150$دبيMay29-May-25االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل

رةMay29-May-25االستراتيجيات المتقدمة للتمّيز القيادي وإعداد فرق عمل إبداعية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25 سيجما6االستراتيجيات والتطبيقات اإلدارية للـ 

2,150$الكويتMay29-May-25األخطاء الشائعة في اإلدارة

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي: األداء اإلشرافي النموذجي واإلبداعي

ال وأساليب تحقيق اإلنجاز العالي للخدمة 3,050$لندنMay29-May-25األداء الفعَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

3,050$أمستردامMay29-May-25األدوار الجديدة لإلدارة الحكومية

2,150$دبيMay29-May-25استخدام أساليب الذكاء االصطناعي في المؤسسات والشركات

رةMay29-May-25استخدام أساليب الذكاء االصطناعي في المؤسسات والشركات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونية في أعمال التخطيط والمتابعة لإلدارة العليا

استخدام تكنولوجيا المعلومات في التخطيط االستراتيجي والتخطيط الموجه ألهداف 

المشروعات
25-May29-May2,150$الكويت

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين األداء الحكومي

استخدام تكنولوجيا المعلومات في تيسير إجراءات العمل في المنظمات الحكومية 

والقطاع الخاص
25-May29-May3,050$لندن

2,450$كوااللمبورMay29-May-25استخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع األداء التنافسي للمؤسسات العامة

3,050$أمستردامMay29-May-25 استخدام علم أنماط البشر في تطوير األداء اإلداري

اإلدارة االستراتيجية وتقييم األداء المؤسسي مع تطبيق مفهوم بطاقة األداء 

BSCالمتوازن 
25-May29-May2,150$دبي

رةMay29-May-25اإلدارة االستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25اإلدارة االستراتيجية ومهارات اإلبداع في القيادة للمدراء

2,150$الكويتMay29-May-25متقدم- اإلدارة االستراتيجية ومهارات القيادة في عصر المعلومات والمتغيرات 

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25الثقافة والقيادة: اإلدارة االستراتيجية

3,050$لندنMay29-May-25المبادئ واألدوات: اإلدارة االستراتيجية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25اإلدارة اإلشرافية الحديثة وتطوير األداء

3,050$أمستردامMay29-May-25األدوات واألساليب وعالقتها بالحاسب اآللي: اإلدارة اإلشرافية الحديثة

2,150$دبيMay29-May-25نحو بناء األجيال: التمتين

رةMay29-May-25التمكن واالحتراف في فن القيادة واإلشراف 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25التمكين كمفهوم إداري معاصر

2,150$الكويتMay29-May-25التمكين والتحفيز واالنتماء الوظيفي

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25التمّيز األخالقي والسلوكي في العمل

3,050$لندنMay29-May-25التمّيز األخالقي والسلوكي في العمل ومواجهة السلوك السلبي

2,450$كوااللمبورMay29-May-25التمّيز اإلبداعي في التأثير والتفاوض واإلقناع

3,050$أمستردامMay29-May-25التمّيز اإلبداعي ومثلث التأثير في اآلخرين  

2,150$دبيMay29-May-25القيادة الموقفية في محاوالت التغيير االستراتيجي

رةMay29-May-25القيادة الموقفية والتنظيمية بين الواقع والرؤية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25القيادة الموقفية وتطوير األداء اإلداري

2,150$الكويتMay29-May-25القيادة الموقفية ومتطلباتها اإلدارية

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25 القيادة الوظيفية تحقيق نتائج من خالل األفراد

3,050$لندنMay29-May-25القيادة بالمبادئ الفطرية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25قائد المستقبل: القيادة بجدارة

3,050$أمستردامMay29-May-25القيادة عالية اإلنجاز واإلدارة المرئية

2,150$دبيMay29-May-25الوصول إلى ذروة األداء المتمّيز

رةDEMING25-May29-Mayالوصول إلى ذروة األداء المتمّيز بتطبيق أفكار  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25الوصول إلى قمة األداء المتمّيز واإلبداع في العمل

2,150$الكويتMay29-May-25الوصول إلى منتهى األداء البشري والمؤسسي

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25الوصول إلى منتهى األداء البشري والمؤسسي باستخدام ستة سيجما

3,050$لندنMay29-May-25الوقت بين اإلدارة والهدر

2,450$كوااللمبورMay29-May-25الوالء التعظيمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب الوظيفي



3,050$أمستردامMay29-May-25الوالء المؤسسي وأخالقيات المهنة في القطاع الحكومي

2,150$دبيMay29-May-25 إدارة القوى والصراعات داخل المنظمة

رةMay29-May-25إدارة القيم واللياقة األخالقية كمنهج إلدارة وبناء الثقافة المؤسسية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25إدارة القيم ومهارات التعامل مع اآلخرين

2,150$الكويتMay29-May-25إدارة الكفاءات في مراكز العمل والوظائف والمهن

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25إدارة الكوارث واستعادة السيطرة

3,050$لندنMay29-May-25إدارة الكوارث واألزمات الصعبة

2,450$كوااللمبورMay29-May-25إدارة الكوارث واألزمات والطوارئ

3,050$أمستردامMay29-May-25إدارة اللجان واالجتماعات

2,150$دبيMay29-May-25تحليل أداء نظم المعلومات في القطاعات الحكومية

الة لمعالجتها رةMay29-May-25تحليل مشكالت العمل واتخاذ القرارات الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25تحليل ميادين القوى كمدخل لحل المشكالت

2,150$الكويتMay29-May-25تحليل ميادين القوى كمدخل لحل المشكالت المتأزمة

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25تحليل وإعداد خرائط العمليات اإلدارية

3,050$لندنMay29-May-25تحليل وتصميم تطبيقات الحكومة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25تحليل وتصميم وإنشاء نظم المعلومات المساندة لإلدارة

3,050$أمستردامMay29-May-25تحليل وتقييم الممارسات اإلدارية لألجهزة الحكومية

2,150$دبيMay29-May-25تنمية مهارات اإلبداع

رةMay29-May-25تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار 2,150$المدينة المنوَّ

الة لالجتماعات   2,150$دبيMay29-May-25تنمية مهارات اإلدارة الفعَّ

الة للوقت والتفويض 2,150$الكويتMay29-May-25تنمية مهارات اإلدارة الفعَّ

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25تنمية مهارات اإلدارة الوسطى

3,050$لندنMay29-May-25تنمية مهارات اإلشراف اإلداري

ال 2,450$كوااللمبورMay29-May-25تنمية مهارات اإلشراف الفعَّ

3,050$أمستردامMay29-May-25تنمية مهارات التأثير اإلداري

2,150$دبيMay29-May-25فاعلية المدير في بناء وإدارة جماعات العمل

رةMay29-May-25بناؤها وإدارتها: فرق العمل المؤقتة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25فرق العمل المتمّيزة

2,150$الكويتMay29-May-25فرق العمل ذاتية التوجيه

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25فرق العمل وروح االلتزام بالتحسين المستمر

3,050$لندنMay29-May-25 فرق العمل ومهارات العمل الجماعي

ال 2,450$كوااللمبورMay29-May-25فريق العمل الفعَّ

3,050$أمستردامJun5-Jun-1فريق العمل تنظيم وتسيير االجتماعات الناجحة

2,150$دبيJun5-Jun-1مراحل تطبيق حوكمة الشركات ووضع نموذج أمثل للحوكمة

رةJun5-Jun-1مراحل تطور ثقافة الشركة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1مراحل تطور فريق العمل

2,150$الكويتJun5-Jun-1مراحل عملية تبسيط اإلجراءات

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1مراحل عملية معالجة المشكالت باستخدام الطريقة العلمية

3,050$لندنJun5-Jun-1مراحل وخطوات االستراتيجية

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1مراحل وخطوات التفكير االستراتيجي لحل المشكالت بطرق إبداعية

3,050$أمستردامJun5-Jun-1مراقبة وتقييم األداء المؤسسي

الة 2,150$دبيJun5-Jun-1مهارات إدارة االجتماعات والمقابالت الفعَّ

رةJun5-Jun-1مهارات إدارة االختالفات والصراعات في العمل 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1مهارات إدارة االرتقاء الشامل

2,150$الكويتJun5-Jun-1مهارات إدارة األداء

 6مهارات إدارة األداء المتفوق من خالل التطبيقات العلمية والعملية لبرنامج 

سيجما
1-Jun5-Jun2,150$اإلسكندرية

3,050$لندنJun5-Jun-1مهارات إدارة األزمات اإلدارية

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1األزمة بين الوقاية منها والسيطرة عليها: مهارات إدارة األزمات

الة 3,050$أمستردامJun5-Jun-1مهارات إدارة األعمال الفعَّ

الة: المدير المتمّيز 2,150$دبيJun5-Jun-1المهارات اإلدارية والسلوكية الفعَّ

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-1أدوار جديدة في اإلدارة: المديرة العربية



2,150$الشارقةJun5-Jun-1المرأة القيادية والتحديات المعاصرة

2,150$الدوحةJun5-Jun-1المرأة وتنمية القيادة اإلدارية المبكرة

انJun5-Jun-1المرأة وتنمية المهارات القيادية الوسطى 2,150$عمَّ

ال ومهارات القيادة والتحفيز وبناء فرق العمل 2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1المشرف الفعَّ

3,850$سيدني Jun5-Jun-1تنمية المهارات القيادية لمدراء اإلدارات الحكومية

3,050$موسكوJun5-Jun-1الممارسات اإلدارية واإلشرافية الحديثة في ظل بيئة متعددة الثقافات

2,150$دبيJun5-Jun-1األدوار القيادية واإلدارية للمديرين

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-1األساليب الحديثة في التطوير اإلداري واتخاذ القرارات وحل المشاكل

2,150$الشارقةJun5-Jun-1األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$الدوحةJun5-Jun-1األساليب الحديثة لتحسين األداء طبقا لمفاهم كايزن

انJun5-Jun-1األساليب الحديثة لتقييم أداء العاملين باستخدام بطاقات األداء المتوازن 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

3,850$سيدني Jun5-Jun-1 لبناء منظمة عالية األداء15األعمدة الـ 

3,050$موسكوJun5-Jun-1األعمدة السبعة للمدير المتمّيز

2,150$دبيJun5-Jun-1استخدام نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات

2,150$مكة المكرمةSIGMA1-Jun5-Jun 6استراتيجيات 

2,150$الشارقةJun5-Jun-1استراتيجيات االبتكار واإلبداع ودورها في التطوير الوظيفي

2,150$الدوحةJun5-Jun-1استراتيجيات األداء المتمّيز

انJun5-Jun-1استراتيجيات اإلبداع التنظيمي لتحقيق الدافعية واالبتكار 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1استراتيجيات اإلبداع في حل المشكالت

3,850$سيدني NLP1-Jun5-Junاستراتيجيات البرمجة اللغوية العصبية 

ال 3,050$موسكوJun5-Jun-1استراتيجيات التحفيز الفعَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

 والنظم الخبيرة DSSاإلدارة اإللكترونية ومهارات التعامل مع نظم دعم القرار 

Expert Systems
1-Jun5-Jun2,150$مكة المكرمة

2,150$الشارقةJun5-Jun-1اإلدارة التكنوستراتيجية في تطوير األداء المؤسسي والفردي

2,150$الدوحةJun5-Jun-1اإلدارة التنظيمية

انJun5-Jun-1اإلدارة الحديثة في إدارة منظمات الخدمة العامة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1اإلدارة الحديثة للسيطرة على ضغوط العمل

3,850$سيدني Jun5-Jun-1اإلدارة الحديثة والمتقدمة للوظائف العليا

3,050$موسكوJun5-Jun-1اإلدارة الحديثة وأساليب التفكير والتصرف اإلداري

2,150$دبيJun5-Jun-1         التمّيز اإلداري المتقدم والتفكير االستراتيجي واالبتكار اإلبداعي

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-1التمّيز اإلداري في القطاعات الحكومية والخاصة

2,150$الشارقةJun5-Jun-1التمّيز اإلداري واإلبداع القيادي

2,150$الدوحةJun5-Jun-1التمّيز اإلداري والتفكير اإلبداعي

انJun5-Jun-1التمّيز اإلداري والتفكير اإلبداعي لسيدات األعمال 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1التمّيز اإلداري والتفكير اإلبداعي واالبتكار المتقدم

3,850$سيدني Jun5-Jun-1التمّيز اإلداري والتفكير اإلبداعي واالبتكاري

3,050$موسكوJun5-Jun-1التمّيز اإلداري والفاعلية القيادية

2,150$دبيJun5-Jun-1القيادة علم وفن

القيادة في اإلدارة العربية وموقعها من النظريات المعاصرة والتراث العربي 

اإلسالمي
1-Jun5-Jun2,150$مكة المكرمة

2,150$الشارقةJun5-Jun-1القيادة في المستويات اإلدارية المختلفة

2,150$الدوحةJun5-Jun-1القيادة في المواقف الصعبة واألزمات

انJun5-Jun-1القيادة في زمن التغيرات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1القيادة في ظل اإلدارة الواعية

3,850$سيدني Jun5-Jun-1 القيادة للمدراء الجدد

الية اإلدارية في العمل والتعامل: القيادة من الداخل 3,050$موسكوJun5-Jun-1مبادئ الفعَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1الوالء المؤسسي وتحقيق التمّيز

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-1الوالء المهني وقيم العمل المؤسسي

2,150$الشارقةJun5-Jun-1اليقظة االستراتيجية

2,150$الدوحةJun5-Jun-1امتالك مهارات بناء الشخصية للمدراء



انJun5-Jun-1انعكاسات العولمة وتحرير التجارة على الصناعة العربية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1ايكولوجية اإلدارة العامة

3,850$سيدني Jun5-Jun-1 آليات التعامل مع الضغوط وطرق تحويل العقبات إلى نجاح

3,050$موسكوJun5-Jun-1آليات بناء معايير األداء للمنظمات الحكومية

2,150$دبيJun5-Jun-1إدارة المؤسسات التجارية

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-1إدارة المؤسسات الخدمية

2,150$الشارقةJun5-Jun-1إدارة المخاطر لصانعي القرارات المالية

2,150$الدوحةJun5-Jun-1إدارة المرافق العامة المحلية

انJun5-Jun-1إدارة المرافق العامة باستخدام أساليب القطاع الخاص 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1إدارة المفاوضات في ظروف األزمات واألحداث الطارئة

3,850$سيدني Jun5-Jun-1إدارة المنظمات الحديثة

3,050$موسكوJun5-Jun-1إدارة المنظمات ذوات األداء المتمّيز

2,150$دبيJun5-Jun-1تحليل وتوثيق إجراءات العمل

2,150$مكة المكرمة1-Jun5-Jun(Ms Excel)تحليل وقياس اإلنتاجية مع تطبيقات عملية باستخدام برنامج 

2,150$الشارقةJun5-Jun-1تحول المنظمات من استخدام األساليب التقليدية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات

2,150$الدوحةJun5-Jun-1 تحوالت المنافسة في عصر المزايا المؤقتة

انJun5-Jun-1تحويل األزمات إلى توقعات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية

3,850$سيدني Jun5-Jun-1تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط عمل

3,050$موسكوJun5-Jun-1تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط عمل تنفيذية ومشاريع ناجحة

2,150$دبيJun5-Jun-1تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-11و 2تنمية مهارات التعامل مع قرارات بازل 

2,150$الشارقةJun5-Jun-1تنمية مهارات التفكير اإليجابي واإلبداعي

2,150$الدوحةJun5-Jun-1تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

انJun5-Jun-1تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالبتكاري للمديرين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1تنمية مهارات التفكير االستراتيجي للقيادات اإلدارية

3,850$سيدني Jun5-Jun-1تنمية مهارات التفكير في عملية التخطيط االستراتيجي

3,050$موسكوJun12-Jun-8تنمية مهارات التفكير في عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

2,150$دبيJun12-Jun-8المهارات واألدوات: فريق العمل مبدعا

الية اإلدارة في أحداث وإدارة التغيير 2,150$مكة المكرمةJun12-Jun-8فعَّ

الية تحسين األداء من خالل منهج دوائر النشاط والعمل اإلداري 2,150$الشارقةJun12-Jun-8فعَّ

2,150$الدوحةJun12-Jun-8أبعاد التطوير وأدوات التطوير: فلسفة التطوير لكل منهاج

انJun12-Jun-8فن اتخاذ القرار 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8فن اتخاذ القرار وحل المشكالت في العمل

3,850$سيدني Jun12-Jun-8فن االتفاق مع اآلخرين

3,050$موسكوJun12-Jun-8فن اإلدارة بالتفويض

2,150$دبيJun12-Jun-8مراكز التكوين المستمر واألقسام المتخصصة

2,150$مكة المكرمةJun12-Jun-8مسؤوليات اإلدارة العليا

2,150$الشارقةJun12-Jun-8مسؤوليات اإلدارة الوسطى واالستشاريين

2,150$الدوحةJun12-Jun-8مسؤوليات العاملين

انJun12-Jun-8مسؤوليات المشرفين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8مسارات التفوق واالمتياز في العمل

3,850$سيدني Jun12-Jun-8مسارات السلطة ومهارات التفويض والتمكين

3,050$موسكوJun12-Jun-8مسارات تجديد المنظمة وإعادة حيويتها

2,150$المدينة المنورةJun12-Jun-8مهارات إدارة األولويات

2,150$مكة المكرمةJun12-Jun-8مهارات إدارة األولويات لتجنب األزمات اإلدارية

2,150$الشارقةJun12-Jun-8مهارات إدارة األولويات لتحقيق اإلنجاز العالي

2,150$الدوحةJun12-Jun-8مهارات إدارة الذات وتفويض السلطات

انJun12-Jun-8مهارات إدارة السلوك اإلنساني 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8مهارات إدارة الصراع والخالفات

3,850$سيدني Jun12-Jun-8مهارات إدارة العمل الجماعي وأساليب بناء الفرق



الية والتمّيز في السيطرة على ضغوط العمل 3,050$موسكوJun12-Jun-8مهارات إدارة الوقت بفعَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8المنظومة الحديثة والمهارات التنظيمية لتطوير العمل وتبسيط اإلجراءات

رة8-Jun12-Jun(BSC)المنظومة المتكاملة لتقييم األداء المؤسسي المتوازن  2,150$المدينة المنوَّ

انJun12-Jun-8المنهج االبتكاري لإلنجاز العالي 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun12-Jun-8المنهج االوروبي لصناعة التمّيز اإلداري واإلبداعي للقيادة الوسطى

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8استراتيجيات مكافحة الفساد اإلداري والمالي

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8المنهج الحديث في التطوير الذاتي للمساعدين اإلداريين

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8المنهج المتكامل إلعداد اإلدارة الوسطى

3,050$باريسJun12-Jun-8المنهج اإلداري المتكامل للمدراء ورؤساء األقسام

األوجه األربعة للقيادة وتطوير العمليات اإلدارية بمفاهيم الستة سيجما وبطاقة 

األداء المتوازن
8-Jun12-Junان 2,150$عمَّ

رةJun12-Jun-8اإلبداع القيادي وديناميكيات بناء فرق العمل ذاتية التوجيه 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8اإلبداع في صنع القرارات وتحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8متقدم- اإلبداع والتمّيز اإلداري وتحقيق االبتكار القيادي 

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

3,050$باريسJun12-Jun-8اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$دبيJun12-Jun-8 استراتيجيات التحفيز وصنع النجاح التنظيمي

رةJun12-Jun-8استراتيجيات التحول نحو إدارة األعمال العامة في المؤسسات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8استراتيجيات التطوير اإلداري

2,150$مسقطJun12-Jun-8استراتيجيات التطوير اإلداري ومتطلبات تنفيذه

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8استراتيجيات التعامل مع النزاعات والصراعات

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8استراتيجيات التعامل مع حقوق االختيار

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8استراتيجيات التغير والتطوير

3,050$باريسJun12-Jun-8 استراتيجيات التغيير في عصر العولمة

اإلدارة الحكومية قاطرة االقتصاديات الحديثة من خالل بناء وقيادة فرق العمل 

التجربة الماليزية- الجماعية 
8-Jun12-Jun2,150$دبي

رةJun12-Jun-8اإلدارة الذاتية الناجحة في القرن الحادي والعشرين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8اإلدارة الذكية لصراعات القوة

2,150$مسقطJun12-Jun-8اقتصاد المعلومات يغير االستراتيجيات ويفكك الشركات: اإلدارة الرقمية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8اإلدارة العالمية المتمّيزة بين التخطيط االستراتيجي والشخصية المبدعة

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8رؤية لحماية الجهاز اإلداري من التخلف والفساد: اإلدارة العامة

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8اإلدارة العصرية في ظل التحديات والمتغيرات العالمية

3,050$باريسJun12-Jun-8اإلدارة الفاعلة ومهارات تجنب األخطاء

2,150$دبيJun12-Jun-8المتغيرات العالمية التمّيز اإلداري وفق

رةJun12-Jun-8أخالقيات العمل المهني: التمّيز السلوكي واألخالقي في العمل 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8التمّيز الشخصي في بيئة العمل

2,150$مسقطJun12-Jun-8التمّيز الشخصي في مهارات االتصال

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التمّيز الشخصي واإلبداعي في العمل

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8التمّيز العملي في إعداد وتقديم التقارير والمذكرات اإلدارية والفنية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التمّيز القيادي والتفكير االستراتيجي المتقدم وإعداد فرق عمل إبداعية

3,050$باريسJun12-Jun-8التمّيز المؤسسي وسيلة لتحسين األداء

2,150$دبيJun12-Jun-8القيادة نحو اإلبداع والتجديد

رةJun12-Jun-8القيادة نحو اإلبداع والتمّيز والتجديد في اإلدارة العربية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8القيادة واإلبداع اإلداري

2,150$مسقطJun12-Jun-8القيادة واإلبداع اإلداري للقادة المنفذين

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8القيادة واإلبداع اإلداري واالبتكاري

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8القيادة واإلشراف اإلداري في اإلدارة الوسطى

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8القيادة وإدارة التغيير

3,050$باريسJun12-Jun-8القيادة وإدارة التغيير المؤسسي

2,150$دبيJun12-Jun-8آليات عمل منسق محترف



رةJun12-Jun-8آليات متابعة عمليات التغيير 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8آلية تكوين فريق العمل

2,150$مسقطJun12-Jun-8أبعاد حديثة في القيادة

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8 خمس استراتيجيات إلعادة اختراع الحكومة: أبعاد شبح البيروقراطية

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8أثر تغير الثقافة على أداء المنظمات

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8أثر تكنولوجيا المعلومات على النشاط القانوني واإلداري

3,050$باريسJun12-Jun-8أحذية العمل الستة

2,150$دبيJun12-Jun-8إدارة المنظمات في ظل المتغيرات العالمية

رةJun12-Jun-8إدارة المنظمات في عصر العولمة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8إدارة المنظمات والمؤسسات الحكومية بأسلوب القطاع الخاص

2,150$مسقطJun12-Jun-8إدارة المواقف الصعبة واألزمات

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إدارة النزاع في بيئة العمل

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8إدارة النزاعات والصراعات

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إدارة النزاعات وحل الخالفات والمشكالت

3,050$باريسJun12-Jun-8إدارة الوقت في عصر العالمية

2,150$دبيJun12-Jun-8تحويل األفكار االستراتيجية إلى برامج وخطط عمل

رةJun12-Jun-8تحويل األفكار إلى خطط عمل وتطوير وتحسين اإلنتاج في الخدمات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8تحويل األفكار إلى خطط عمل ونتائج

2,150$مسقطJun12-Jun-8تحويل األفكار إلى خطط وبرامج

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8تحويل األفكار إلى خطط وبرامج عمل

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8 تحويل المؤسسات العادية إلى استثنائية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8 مدخل متكامل لتحديد االتجاه وإعادة الهيكلة وتجديد الناس: تحويل المنظمة

3,050$باريسJun19-Jun-15تحويل ضغوط العمل إلى إنتاج

2,150$دبيJun19-Jun-15تنمية مهارات التفكير وتحفيز اإلبداع

رةJun19-Jun-15التفرغ لألهم: تنمية مهارات التفويض 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15 تنمية مهارات التنظيم

2,150$مسقطJun19-Jun-15تنمية مهارات التوجيه والرقابة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15تنمية مهارات الذاتية وتفعيل القدرات الكامنة

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15تنمية مهارات الذكاء اإلداري الوجداني

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15تنمية مهارات الذكاء الوجداني

3,050$باريسJun19-Jun-15تنمية مهارات الرؤساء والقادة

انJun19-Jun-15فن اإلقناع واالتصال باستخدام التقنيات اإللكترونية 2,150$عمَّ

ال للمجتمع رةJun19-Jun-15فن اإلقناع والحوار الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15فن اإلنجاز

2,150$مسقطJun19-Jun-15فن التحفيز وتمكين العاملين

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15فن التعامل مع اآلخرين

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15فن التعامل مع األخطاء

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15فن التعامل مع الضغوط

3,050$باريسJun19-Jun-15فن التعامل مع الضغوط النفسية

2,150$دبيNLP15-Jun19-Junمساعد ممارس 

2,150$دبيJun19-Jun-15مساعد ممارس في البرمجة اللغوية العصبية

2,150$دبيNLP15-Jun19-Junمساعد ممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية 

انJun19-Jun-15مساعدة المنظمات المختلفة على مواجهة وعالج المشكالت اإلدارية واإلنسانية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15مستشار استراتيجيات إدارة الذات

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15األدوار والمهام: مستشار األداء

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15مستشار التطوير اإلداري المعتمد في القطاع الحكومي والخاص

3,050$باريسJun19-Jun-15مستشار التفكير والتخطيط االستراتيجي

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15مهارات إدارة الوقت واالتصال وتحديد أولويات األعمال

الة رةJun19-Jun-15مهارات إدارة الوقت واالجتماعات الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

ال 2,150$دبيJun19-Jun-15مهارات إدارة الوقت والتفويض الفعَّ

انJun19-Jun-15مهارات إدارة الوقت والتفويض وضغوط العمل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15مهارات إدارة ضغوط وصراعات العمل



3,050$اسطنبولJun19-Jun-15مهارات إدارة واستثمار الوقت

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15 مهارات إدارة وتقييم المشروعات 

3,050$باريسJun19-Jun-15مهارات إدارة وتنظيم االجتماعات

2,150$القاهرةJun19-Jun-15المهارات اإلدارية للمشرفين

2,150$الطائفJun19-Jun-15المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل القيادة اإلشرافية النسائية

2,150$أبوظبيJun19-Jun-15 لتحسين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية المنهج المتكامل

انJun19-Jun-15المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات النسائية 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun19-Jun-15المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية للمهندسين والمراقبين

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15المنهج المتكامل لرؤساء األقسام

2,450$بانكوكJun19-Jun-15المنهج المتكامل وإعداد وتهيئة المديرين الجدد وتنمية مهاراتهم

3,050$لندنJun19-Jun-15المنهج المتكامل للقادة اإلداريين

2,150$أبهاJun19-Jun-15 اإلدارة المتقدمة واالمتياز اإلداري في بناء وقيادة المؤسسات

2,150$جدةJun19-Jun-15اإلدارة المتقدمة وفنون القيادة اإلدارية اإلبداعية في عصر تكنولوجيا المعلومات

2,150$أبوظبيJun19-Jun-15اإلدارة المرئية بنظام كايزن الياباني

2,150$الكويتJun19-Jun-15اإلدارة المرئية كمدخل لتحسين األداء بمفاهيم كايزن

2,150$القاهرةJun19-Jun-15اإلدارة المرئية واإلدارة على المكشوف وأساليب اإلنجاز العالي

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15اإلدارة الوسطى وأهميتها في تلبية احتياجات اإلدارة العليا والتنفيذية

2,450$بانكوكJun19-Jun-15اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

3,050$لندنJun19-Jun-15   اإلدارة اليابانية وتجربة النمور اآلسيوية إدارة األزمات وحل المشكالت

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15استراتيجيات التغيير والتطوير التنظيمي  

ال 2,150$دبيJun19-Jun-15استراتيجيات التفاوض الفعَّ

2,150$أبوظبيJun19-Jun-15استراتيجيات التفاوض المتقدمة

2,150$الكويتJun19-Jun-15استراتيجيات التفكير االبتكاري واإلبداع الوظيفي

2,150$القاهرةJun19-Jun-15استراتيجيات التفكير اإليجابي

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15استراتيجيات التقييم المؤسسي باستخدام األساليب الحديثة

2,450$بانكوكJun19-Jun-15استراتيجيات التمّيز اإلداري واإلبداع القيادي

3,050$لندنJun19-Jun-15استراتيجيات التمّيز في اإلدارة والتغيير اإلداري ومهارات التطوير المستمر

الة في التغيير 2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15اإلدارة الفعَّ

الة في الوقت وإدارة األولويات انJun19-Jun-15اإلدارة الفعَّ 2,150$عمَّ

الة في مواجهة األزمات 2,150$دبيJun19-Jun-15اإلدارة الفعَّ

الة إلدارة االجتماعات 2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15 اإلدارة الفعَّ

الة لصناعة واتخاذ القرارات 2,150$القاهرةJun19-Jun-15اإلدارة الفعَّ

الة لضغوط وصراعات العمل 2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15اإلدارة الفعَّ

الة للوقت 2,450$بانكوكJun19-Jun-15اإلدارة الفعَّ

الة للوقت والتفويض 3,050$لندنJun19-Jun-15 اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15التمّيز الموهبة والقيادة

الة للوقت وتحديد األولويات وإدارة المهام 2,150$الطائفJun19-Jun-15التمّيز فبي اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15التمّيز في األداء الحكومي

2,150$أبهاJun19-Jun-15التمّيز في األداء القيادي واإلداري للمرأة العربية

2,150$القاهرةJun19-Jun-15التمّيز في األداء المؤسسي

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15 سيجما6التمّيز في األداء من خالل مدخل 

الة للوقت وتحديد األولويات وإدارة المهام 2,450$بانكوكJun19-Jun-15التمّيز في اإلدارة الفعَّ

3,050$لندنJun19-Jun-15التمّيز في اإلشراف والبراعة في األداء

انJun19-Jun-15القيادة وتحفيز اآلخرين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15القيادة وجودة إدارة االجتماعات

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15القيادة وقت األزمات

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15القيادة ومهارات مدير القرن الحادي والعشرين

2,150$القاهرةJun19-Jun-15المشكالت واألدوات: القيادة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15القيادية اإلبداعية واإلدارة المتمّيزة لتنفيذ استراتيجيات المؤسسات والشركات

2,450$بانكوكJun19-Jun-2115القيادة اإلدارية المتمّيزة للقرن أل 

3,050$لندنJun19-Jun-15القيادة الشبابية

انJun19-Jun-15أخالقيات اإلدارة واألعمال من أجل مستقبل أفضل 2,150$عمَّ



2,150$دبيJun19-Jun-15أخالقيات الخدمة العامة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15أخالقيات العمل في القطاع العام

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15أخالقيات العمل وأثرها في رفع األداء

2,150$القاهرةJun19-Jun-15أخالقيات العمل وتطبيقاتها في اإلدارة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15أخالقيات العمل وتطبيقاتها في الوظيفة العامة

2,450$بانكوكJun19-Jun-15أخالقيات المهنة

3,050$لندنJun19-Jun-15أخالقيات الوظيفة

انJun19-Jun-15إدارة الوقت للمديرين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15إدارة الوقت واالجتماعات

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة الوقت واألولويات وكيفية التعامل مع اآلخرين

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15إدارة الوقت واإلجهاد في العمل وتحقيق الذات

ال 2,150$القاهرةJun19-Jun-15إدارة الوقت والتفويض الفعَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة الوقت والذات والضغوط

2,450$بانكوكJun19-Jun-15إدارة الوقت والذات وصناعة النجاح

3,050$لندنJun26-Jun-22إدارة الوقت والضغوط ـ للنساء فقط

انJun26-Jun-22 تحويل ضغوط العمل إلى إنتاج وعمل 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22تخطيط األعمال استراتيجيات تطبيقية للنجاح التنظيمي

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22تخطيط التنظيم واالستراتيجية

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22تخطيط الطاقات ورفع كفاءة األداء

2,150$القاهرةJun26-Jun-22تخطيط المهام وإدارة الوقت

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22 تخطيط النظم االستراتيجية ووضع االستراتيجية

2,450$بانكوكJun26-Jun-22التنفيذ تخطيط النظم االستراتيجية ووضع االستراتيجية موضع

3,050$لندنJun26-Jun-22تخطيط عملية التطوير واإلصالح اإلداري

انJun26-Jun-22تنمية مهارات الضباط والقيادة العاملين في مجاالت األحوال المدنية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22تنمية مهارات العملية اإلدارية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22 تنمية مهارات القيادة

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22تنمية مهارات القيادة التنفيذية والموقفية لمواجهة االحتراق اإلداري

2,150$القاهرةJun26-Jun-22تنمية مهارات القيادة الناجحة لفرق العمل

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22تنمية مهارات القيادة لإلدارة العليا

2,450$بانكوكJun26-Jun-22تنمية مهارات القيادة وإدارة العمل الجماعي

3,050$لندنJun26-Jun-22تنمية مهارات القيادية واإلدارية واإلشرافية

انJun26-Jun-22فن التعامل مع الضغوط وتحليل المشكالت واتخاذ القرارات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22فن التعامل مع المدير المباشر

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22فن التعامل مع الناس والتأثير فيهم

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22فن التعاون مع القادة اآلخرين

2,150$القاهرةJun26-Jun-22فن التفاوض واإلدارة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22فن التقييم بين تحديد االحتياجات وتوظيف المبدعين في ظل منهجية األداء المتوازن

2,450$بانكوكJun26-Jun-22فن الحوار االستراتيجي

3,050$لندنJun26-Jun-22فن القيادة في العمل

انJun26-Jun-22مستشار التفكير والتخطيط االستراتيجي المعتمد 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22مستشار تطوير الخدمات المعتمد في القطاع الحكومي والخاص

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22 مستقبل شركتك في ظل األوضاع التنافسية العالمية والعولمة

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22مسرح العولمة الجديد

2,150$القاهرةJun26-Jun-22مشكالت استخدام الطرق واألساليب الجديدة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22مشكالت االجتماعات وأساليب التغلب عليها

2,450$بانكوكJun26-Jun-22مشكالت التغيير

3,050$لندنJun26-Jun-22مصادر الضغوط في العمل

انJun26-Jun-22مـهـارات إدارة وتـنـظـيم االجتماعات واللـجـان ومتابعة نتائجها 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22مهارات إدارة وتنظيم الوقت

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22مهارات إدارة وتوجيه الناس

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22مهارات إعادة هندسة الذات وتطوير المهارات الشخصية للمديرين



2,150$القاهرةJun26-Jun-22قادة المستقبل- مهارات إعداد اإلدارة الوسطى 

2,450$كوااللمبور22-Jun26-Jun(Mentoring- قادة المستقبل )مهارات إعداد الصف الثاني 

2,450$بانكوكJun26-Jun-22مهارات إعداد قادة المستقبل

3,050$لندنJun26-Jun-22مهارات بناء القدرات

انJun26-Jun-22المنهج المتكامل إلعداد المديرين الجدد 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22المهارات األساسية للمدراء والقادة وصناع القرار اإلداري

الة للقيادات النسائية في ظل منهج الجودة الشاملة 2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22المهارات اإلبداعية الفعَّ

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22المهارات اإلبداعية واالبتكارية للقادة والمدراء ورؤساء األقسام

الة للمديرين الجدد 2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22المهارات اإلدارية الفعَّ

3,050$لندنJun26-Jun-22المهارات القيادية واإلدارية الحديثة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22المهارات اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري

المهارات التسع لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام في الشؤون اإلدارية وشؤون 

األفراد
22-Jun26-Jun3,050$اسطنبول

كيف تصبح مستشاراً لشركتك وتستخدم أدوات : اإلدارة على طريقة ماكنزي

 االستشاريين
22-Jun26-Junان 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22اإلعداد لشغل وظائف اإلدارة الوسطى

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22االهتمام الشمولي بالموظف في اإلدارة اليابانية

3,050$لندنJun26-Jun-22البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22البرنامج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية للمدراء ورؤساء األقسام

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22التأهيل الحديث للمشرفين واإلداريين الجدد وبناء النموذج المؤسسي التحويلي

انJun26-Jun-22استراتيجيات الشركات العائلية في ظل العولمة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22استراتيجيات العطاءات

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22استراتيجيات القيادة اإلدارية وإدارة الوقت في العولمة

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22استراتيجيات القيادة الناجحة

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22استراتيجيات النجاح اإلداري

3,050$لندنJun26-Jun-22استراتيجيات النجاح في العمل الوظيفي

2,450$كوااللمبورBalanced Score card22-Jun26-Junاستراتيجيات النجاح في تطبيق نظام 

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22 استراتيجيات النجاح للقيادة باستخدام التفكير االستراتيجي

الة للوقت وإدارة األولويات انJun26-Jun-22اإلدارة الفعَّ 2,150$عمَّ

الة للوقت وضغوط العمل 2,150$دبيJun26-Jun-22اإلدارة الفعَّ

الة ومهارات تجنب األخطاء 2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22اإلدارة الفعَّ

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22اإلدارة القيادية والتنفيذية

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22نهاية عصر الهيكل التنظيمي- اإلدارة المتحررة 

3,050$لندنJun26-Jun-22اإلدارة المتحررة في إعادة اكتشاف بناء المنظمات

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22اإلدارة المتطورة وسيكولوجية القرار الناجح

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22إعادة هندسة الحلول اإلدارية: اإلدارة المتطورة

انJun26-Jun-22التمّيز في التخطيط والتفكير االستراتيجي وتفويض السلطات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22التمّيز في التعامل مع المواقف العدائية ومنع الخالف

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22التمّيز في السيطرة على ضغوط العمل والتحكم في الوقت وإدارة عدة أولويات

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22التمّيز في السيطرة على ضغوط العمل ومعالجة اإلجهاد ومضاعفة األداء

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22التميز في العمل الحكومي

3,050$لندنJun26-Jun-22التمّيز في القطاع الحكومي

التمّيز في المعالجة واإلجهاد والتوتر والسيطرة على ضغوط العمل ومضاعفة 

األداء
22-Jun26-Jun2,450$كوااللمبور

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22التمّيز في المهارات اإلشرافية الحديثة

انJun26-Jun-22القيادة الموقفية والمهارات السلوكية للمفاوضات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22القيادة النسائية وصناعة القرار

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22القيم المادية والمعنوية في حياة المنظمات

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22الكفاءة الوظيفية وتقييم األداء

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22الكورت لتعليم التفكير



3,050$لندنJun26-Jun-22الكورت لتعليم مهارات التفكير

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22مهارات التفكير اإلبداعي: الكورت

انJun26-Jun-22اللجان في التنظيمات اإلدارية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22أخالقيات الوظيفة العامة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22أخالقيات الوظيفة العامة وبناء اللياقة األخالقية في بيئة العمل لبناء ثقافة المؤسسة

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22أخالقيات وقيم القائد اإلداري

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22أدوات اإلدارة الحديثة للمدراء الجدد

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22أدوات التحسين المستمر

3,050$لندنJun26-Jun-22 أدوات التخطيط والمتابعة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22أدوات التطوير باستخدام المدخل الجماعي

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29(التفكير السلبي– اإلجهاد – االنشغال الذهني )أدوات التعامل والسيطرة على 

انJun3-Jul-29إدارة الوقت واللجان واالجتماعات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29إدارة الوقت وأثرها على الفاعلية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إدارة الوقت وإدارة األزمات

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29إدارة الوقت وإدارة األولويات

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29مستوى متوسط- إدارة الوقت وإنجاز األعمال بفاعلية 

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29إدارة الوقت وترتيب األولويات وتحقيق األهداف

3,050$لندنJun3-Jul-29إدارة الوقت وتفويض السلطات

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إدارة الوقت وتنظيم االجتماعات

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29تخطيط وإدارة األزمات والكوارث

انJun3-Jul-29تخطيط وتحليل المسار الحرج 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29تخطيط وتنظيم العمل

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29تخطيط وتنظيم العمل وإدارة الوقت

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29تخطيط وتنظيم العمل وتفويض الصالحيات على أسس سليمة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29تخطيط وتنظيم العمل ودورهما في سالمة ودقة التنفيذ

الية 2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29تخطيط وكتابة وتنفيذ خطة العمل باحتراف وفعَّ

3,050$لندنJun3-Jul-29ترسيخ ثقافة الحوار واالختالف والرأي والرأي اآلخر

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29تنمية مهارات اللياقة الذهنية باستخدام النيوروبكس

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29  تنمية مهارات المدراء في متابعة األداء

انJun3-Jul-29تنمية مهارات المدربين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29تنمية مهارات المدير

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29مدير ألول مرة: تنمية مهارات المديرين الجدد

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29تنمية مهارات المرأة العاملة في القطاع الحكومي

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29تنمية مهارات المرأة المديرة

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29تنمية مهارات المعينين الجدد

3,050$لندنJun3-Jul-29فن المكافئة والتشجيع

الة 2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29فن إدارة االجتماعات وعقد اللقاءات الفعَّ

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29فن إدارة االختالف

انJun3-Jul-29فن إدارة االختالفات في بيئة العمل 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29فن إدارة األزمات والصراعات

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29فن إدارة األولويات وتحقيق التمّيز

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29فن إدارة المجالس

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29فن إدارة المنشأة بتميز

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29مصادر المتغيرات المؤثرة على المنظمات

الية أداء المرؤوسين 3,050$لندنJun3-Jul-29مصداقية المديرين وفعَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29مصفوفة األولويات عند ستيفن كوفي

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29مصفوفة الكفاءات وممارستها

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29معالجة البريد الصادر والوارد

3,050$لندنJun3-Jul-29معالجة المشاكل واتخاذ القرارات

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29معاير وأخالقيات الموظف تأهيل الموظف المثالي

انJun3-Jul-29معايير الجودة اإلدارية 2,150$عمَّ



2,150$دبيJun3-Jul-29مهارات بناء فريق العمل

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29مهارات بناء وإدارة فريق العمل

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29مهارات بناء وتنمية الوالء المؤسسي لدى العاملين

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29مهارات تجديد وتطوير المؤسسات والشركات وإعادة حيويتها

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29مهارات تحسين أساليب العمل

ال 3,050$لندنJun3-Jul-29مهارات تحسين وتطوير األداء الفعَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29 مهارات تحفيز الذات وتحفيز اآلخرين

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29مهارات تحفيز العاملين

انJun3-Jul-29المهارات اإلشرافية المتقدمة للقادة والمشرفين الجدد 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29للنساء- المهارات المتكاملة لرؤساء األقسام 

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29المهارات السلوكية والقيادية لإلداريين والمشرفين

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29المهارات القيادية للمرأة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29المهارات الست للقيادة المحترفة وقياس وتطوير األداء

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29المهارات والسلوكيات اإلدارية لرؤساء األقسام

3,050$لندنEFQM29-Jun3-Julالنموذج االوروبي المتقدم للتمّيز في أداء القيادة وتنمية أداء المنظمات 

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29المنهج المتكامل للمدير العصري

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29التجربة اليابانية في اإلدارة

انJun3-Jul-29مناطق التحسين المستمر: التجربة اليابانية من خالل الجمبا كايزن 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29التحول من الموظف التقليدي إلى الموظف اإللكتروني

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29التعريف االوروبي للمؤسسات الحكومية ذات الكفاءة العالية اقتصاديا

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29التفكير اإلبداعي لحل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29التفكير اإلداري والقيادي لمديري ومشرفي العصر الحديث

ال والتمكين 3,050$لندنJun3-Jul-29التفويض اإلداري الفعَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29استراتيجيات إدارة التفكير

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29استراتيجيات إدارة الوقت

انJun3-Jul-29 استراتيجيات إدارة فرق العمل ومهارات صنع القرار 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29استراتيجيات إدارة مقاومة التغيير

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29استراتيجيات إدارة وتطوير الخدمات

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29استراتيجيات إدارة وتطوير الخدمات في المؤسسات العربية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29استراتيجيات إصالح الفساد اإلداري

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29استراتيجيات تحسين االتصاالت التنظيمية

3,050$لندنJun3-Jul-29اإلدارة المتفوقة وإدارة التغيير هي إدارة اليوم

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29اإلدارة المتقدمة

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29اإلدارة المتقدمة واالمتياز اإلداري االبتكاري

انJun3-Jul-29اإلدارة المتقدمة وفنون القيادة اإلبداعية في عصر تكنولوجيا المعلومات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29أسرار ومهارات: اإلدارة المتقدمة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29التطبيقات اإلدارية في عصر المعرفة التكنولوجية: اإلدارة المتمّيزة

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29اإلدارة المتوازنة للوقت والموارد

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29اإلدارة المرئية لقيادات اإلدارة العليا

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29التمّيز في إدارة األولويات واستثمار الوقت

التمّيز في تبسيط إجراءات العمل ودور الهندرة في تسهيل المراجعات للرقي 

باإلدارة المتكاملة
29-Jun3-Jul3,050$لندن

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29التمّيز في معالجة اإلجهاد والتوتر والسيطرة على ضغوط العمل ومضاعفة األداء

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29التمّيز في معالجة اإلجهاد والتوتر والسيطرة على ضغوط العمل ومضاعفة األداء

انJun3-Jul-29التمّيز في معالجة اإلجهاد والسيطرة على ضغوط العمل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29التمّيز من خالل رضا العاملين

3,850$كانبراJun3-Jul-29التمّيز واالحتراف في تصميم وإعداد النظم واللوائح والقرارات اإلدارية

الة 3,850$أوتاواJun3-Jul-29 التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة ومهارات اإلدارة الفعَّ

انJun3-Jul-29اللياقة الذهنية المتمّيزة والوصول إلى ذروة األداء الشخصي 2,150$عمَّ



2,150$دبيJun3-Jul-29اللياقة الذهنية أساس التمّيز اإلداري

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29اللياقة الذهنية لتحقيق التمّيز في األداء

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29اللياقة الذهنية مدخلك للتمّيز اإلداري والتفوق العملي

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29اللياقة الذهنية مدخلك للتمّيز والتفوق

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29اللياقة الذهنية والتمّيز الوظيفي

3,050$لندنJun3-Jul-29اللياقة الذهنية وإدارة العقل

ال 2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6المبادئ األساسية لإلشراف الفعَّ

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6أدوات التفكير اإلبداعي استخدام أساليب القبعات الست

انJul10-Jul-6 مهارات التخاذ القرارات الذكية: أدوات المفكر الناجح 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6أدوات المنهج التنظيمي في التطوير

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6أدوات إدارة التغيير

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6أدوات تقييم األداء

ال لآلخرين 2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6أدوات وأساليب التحفيز الفعَّ

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6أدوات وأساليب الريادة في المستقبل

3,050$لندنJul10-Jul-6إدارة المستقبل: أدوات وأساليب الريادة في المستقبل

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إدارة الوقت وضغوط العمل

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6إدارة الوقت وقيم التقدم

انJul10-Jul-6إدارة الوقت ومدير الدقيقة الواحدة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6إدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6منهج متطور للنجاح: إدارة الوقت

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6إدارة آليات األعمال

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إدارة أجهزة التنظيم وطرق العمل

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6المفاهيم التطبيقات: إدارة أداء المنظمات

3,050$لندنJul10-Jul-6تسعير الخدمات الحكومية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تسوية المنازعات العمالية

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6تسوية منازعات العمل

انJul10-Jul-6تشخيص المشكالت واتخاذ القرارات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6تشخيص وتحليل المشكالت وصناعة قرارات اإلدارة العليا

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6 تشكيل اللجان

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6تصميم أدوات التقييم

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تصميم خطط وبرامج التطوير

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6تنمية مهارات أصحاب األعمال ومهارات توسيع األعمال

3,050$لندنJul10-Jul-6تنمية مهارات إدارة االجتماعات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تنمية مهارات إدارة الوقت وإدارة األولويات

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6تنمية مهارات إعداد خطط وبرامج التحفيز لزيادة اإلنتاجية

انJul10-Jul-6تنمية مهارات إعداد سياسات وإجراءات العمل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تنمية مهارات بناء وإدارة فريق العمل

3,850$كانبراJul10-Jul-6تنمية مهارات بناء وتدعيم الوالء المؤسسي

3,850$أوتاواJul10-Jul-6للنساء فقط- تنمية مهارات بناء وقيادة فرق العمل 

انJul10-Jul-6فن إدارة الوقت 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6فن إصدار األوامر

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6فن تحفيز العاملين

الة 2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6فن تحليل المشاكل والتصرف في األزمات وإدارة االجتماعات الفعَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6 فن تحويل السلوكيات والتعامل مع المواقف العدائية

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6فن تعزيز الذات وتطوير المهارات القيادية

3,050$لندنJul10-Jul-6فن تفويض السلطات والمسؤوليات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6فن تفويض الصالحيات

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6معايير الجودة الحديثة إلدارة األداء

انJul10-Jul-6معايير المفاضلة وتحسين األداء المؤسسي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6معايير تحقيق الريادة والتمّيز في الدوائر الحكومية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6معايير تقدم الفرد في المنظمة

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6معايير تقييم األداء المؤسسي



2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6معايير ومؤشرات التقييم والقياس للخطط واالستراتيجيات

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6معايير ومؤشرات قياس أداء الوحدات اإلدارية في المؤسسات

3,050$لندنJul10-Jul-6معوقات اإلبداع واالبتكار وكيفية التغلب عليها

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6مهارات تحقيق األداء اإلداري واإلبداعي المتمّيز

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6مهارات تحقيق اإلنجاز العالي

انJul10-Jul-6مهارات تحليل البيانات الخاصة بالتقارير 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6مهارات تحليل المشكالت وصنع القرارات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6مهارات تحليل المشكالت وصنع القرارات باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6مهارات تحليل وتشخيص المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام أدوات الجودة

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6مهارات تحويل األفكار إلى خطط ومشاريع عمل

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6مهارات تخطيط اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية

3,050$لندنJul10-Jul-6قوة كايزن والتطوير اإلداري ومنهجية خفض التكاليف

2,450$كوااللمبورBSC6-Jul10-Julالهندسة اإلدارية وتطبيقات بطاقة األداء المتوازن 

 سيجما في الوزارات 6الوصول لألداء الفائق باستخدام منهجية األداء المتوازن و

الحكومية
6-Jul10-Jul3,050$اسطنبول

انJul10-Jul-6آلية التعامل مع االعتراضات والشكاوى ومهارات عالجها 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6أدوات تحويل األفكار إلى خطة عمل

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6تصحيح التجاوزات واالنحرافات: أساليب الرقابة اإلدارية والمالية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6أسرار االبتكار في المنظمات األمريكية واالوروبية واليابانية

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6التمكين والتحفيز وتفويض السلطات وتقييم األداء للمشرفين

3,050$لندنJul10-Jul-6التمّيز اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق وإدارة عدة أولويات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6التمّيز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6التمّيز اإلداري وبناء فرق العمل ووحدات العمل المتمّيز

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6التمّيز في تنمية مهارات التفويض والتمكين ومسارات السلطة

2,450$جاكرتاJul10-Jul-6التنمية اإلدارية في تطوير األداء اإلداري للقطاع الحكومي

3,850$طوكيوJul10-Jul-6الجدارة اإلدارية لإلداريين والمنسقين والمشرفين ومدراء المكاتب العليا

3,050$مانشسترJul10-Jul-6 سيجما6- الحزام األسود للقيادات العليا 

انJul10-Jul-6استراتيجيات تطوير األداء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6استراتيجيات تغيير األفراد واألداء

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6استراتيجيات تغيير المنظمات

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6استراتيجيات تنظيم االجتماعات واللجان في ظل الضغوط لحل المشكالت

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6استراتيجيات تنمية مهارات التفكير

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6استراتيجيات صناعة القرارات االستراتيجية

3,050$لندنJul10-Jul-6استراتيجيات صنع القرار الذكي

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6دور اإلدارة العليا: استراتيجيات صياغة المستقبل

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6اإلدارة المرئية وتمّيز القيادة

انJul10-Jul-6اإلدارة المعاصرة للقادة والرؤساء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6اإلدارة المعاصرة لمواجهة زمن التغيرات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6اإلدارة الناجحة في األلفية الثالثة

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6اإلدارة الناجحة في القرن الحادي والعشرين

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6اإلدارة الناجحة في بيئة العمل التنافسية

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6اإلدارة الناجحة للعمل

3,050$لندنJul10-Jul-6اإلدارة الواعية في ظل سياسة التغيير

التمّيز واإلبداع في السيطرة على الضغوط والتحكم في الوقت وإدارة عدة أولويات 

العمل
6-Jul10-Jul2,450$كوااللمبور

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6التمّيز واإلبداع في العمل ومهارات التغير المستمر

انJul10-Jul-6التمّيز واإلداري والمتغيرات العالمية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6التمّيز والتقييم الذاتي باستخدام منهج الرادار

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6التنافسية وإدارة التغيير

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6التنبؤ بالمخاطر وإدارة األزمات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6التنسيق اإلداري



2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13تحفيز وتمكين: الّتنسيق إدارة ُمْحَكمة

3,050$لندنJul17-Jul-13المتابعة وتقييم األداء في الوحدات االقتصادية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المتغيرات والتحديات العالمية المعاصرة

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13 كيف تنشئها وترعاها وتوظفها إلشعال المنظمة وإضاءتها: المجموعات الساخنة

انJul17-Jul-13اإلدارة باستخدام الحاسب اآللي: المجموعة المتمّيزة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13المخالفات والتجاوزات اإلدارية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المختبرات المتكاملة لمواجهة تحديات المنافسة وإعادة البناء والتغيير

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13المداخل االبتكارية في تحليل المشكالت

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المداخل التنظيمية في تصميم العمليات والتحليل واتخاذ القرار

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13أدوات وأساليب تخطيط وجدولة اإلنتاج

3,050$لندنJul17-Jul-13 أدوات وأساليب عولمة الفكر وأقلمة الفعل

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13أدوات وأساليب نظم اإلدارة

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13كيف تدير المستقبل: أدوات ومهارات التفكير االستراتيجي

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13 أدوات ومهارات قادة المستقبل

2,450$جاكرتاJul17-Jul-13أدوار الحكومات في إدارة األزمات والكوارث

3,850$طوكيوJul17-Jul-13أدوار القيادة النسائية في اإلدارة الحديثة

3,050$مانشسترJul17-Jul-13أدوار المدير المعاصر

انJul17-Jul-13إدارة أنشطة االبتكار والتغيير 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13إدارة أولويات الحياة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة تطوير المنتجات والخدمات

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13إدارة صراعات ونزاعات العمل والتعامل مع الشللية واألنماط والعادات السلبية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة ضغوط العمل والتعامل مع األزمات

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13إدارة ضغوط العمل والتعامل مع األزمات والصراعات

3,050$لندنJul17-Jul-13إدارة ضغوط العمل وفنون التعامل مع األزمات والصراعات

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13تصميم وتحليل أنظمة العمل

انJul17-Jul-13تصميم وتطوير نظم المعلومات اإلدارية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13 في تطوير األعمالNLPتطبيق 

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تطبيق األساليب الحديثة في وضع وإعداد خطط العمل

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13تطبيق االستراتيجية اإلدارية لتقييم وتطوير أداء المنظمات

الة 2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تطبيق القيادة الفعَّ

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13تطبيق أساليب تعديل السلوك وحل المشكالت السلوكية

3,050$لندنJul17-Jul-13 وأدواتها في مجال االبتكار المؤسسيleanتطبيق تقنيات لين 

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13مدخل معاصر: تنمية مهارات تجنب األخطاء اإلدارية المعتادة

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13تنمية مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

انJul17-Jul-13تنمية مهارات رؤساء األقسام 2,150$عمَّ

ال 2,150$دبيJul17-Jul-13تنمية مهارات مدير المستقبل الفعَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تنمية مهارات مديري اإلدارات

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13تنمية مهارات مديري اإلدارات العليا

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تنمية مهارات مديري اإلدارات في الحكومة

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13تنمية مهارات مديري اإلدارات ورؤساء األقسام

3,050$لندنJul17-Jul-13فن تنظيم وتوزيع العمل

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13فن صناعة القائد

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13فن صناعة المديرين الجدد

فن صياغة االستراتيجيات وسيكولوجية صنع القرارات الذكية ومهارات التفكير 

الحيوي
13-Jul17-Julان 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13فن قيادة الجماعات

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13فن قيادة فرق العمل عالية األداء

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13فن مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نجاح وتفوق

2,450$كوااللمبور13-Jul17-Jul(NLP)فن وعلم الوصول باإلنسان لدرجة االمتياز 

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13معوقات التحفيز ومهارات التغلب عليها والتعلم من األخطاء



ال 3,050$لندنJul17-Jul-13معوقات التنسيق والتكامل الفعَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13مفاتيح االبتكار اإلبداعي

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13مفاتيح التأثير اإلقناعي في اآلخرين

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13مفاتيح التطوير الذاتي كأساس للتمّيز اإلداري

2,450$جاكرتاJul17-Jul-13مفاتيح السيطرة على ضغوط العمل ومضاعفة األداء اليومي

3,850$طوكيوJul17-Jul-13 مفاتيح النجاح في التعامل بين الرؤساء والمرؤوسين

3,050$مانشسترJul17-Jul-13مفاتيح النجاح لتطوير الفاعلية اإلدارية

انJul17-Jul-13مهارات تخطيط وتنظيم العمل 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13مهارات تخطيط وتنظيم العمل وفقاً لمعايير الجودة اإلدارية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13مهارات تشخيص وتحليل وحل المشكالت

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13مهارات تطوير فن الخطابة واإللقاء

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13مهارات تفويض المهام وإعداد الصف الثاني

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13مهارات تقديم االستشارات

3,050$لندنJul17-Jul-13مهارات تقييم األداء المؤسسي

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13مهارات تقييم أداء المرؤوسين القرارات االستراتيجية

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط وبرامج عمل

2,150$الدمامJul17-Jul-13إدارة التغيير وتحسين مناخ العمل في المنظمات المعاصرة

2,150$أبوظبيJul17-Jul-13استراتيجيات التفويض والتحفيز وإدارة العمل متعدد الثقافات

2,150$دبيJul17-Jul-13إدارة األزمات وضغوط العمل وحل النزاع والصراع بأسلوب ابتكاري

2,150$القاهرةJul17-Jul-13إدارة األولويات لتجنب األزمات اإلدارية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة األولويات للمدراء والمشرفين

3,850$طوكيوJul17-Jul-13إدارة التغيير للوصول إلى ذروة األداء المتمّيز

3,050$مدريدJul17-Jul-13إدارة التمكين في العمل القيادي واإلداري

انJul17-Jul-13 تحويل األصول المعنوية إلى نتائج فعلية: الخرائط االستراتيجية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13الدليل العملي لتطبيق منهج اإلدارة على المكشوف

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13الدور الجديد لمجلس اإلدارة في القرن الجديد

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13الرؤى واالستراتيجيات الحديثة للمدراء وقياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13دعم وتحسن اتخاذ القرارات: الرؤية القيادية االستراتيجية

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة العامة

3,050$لندنJul17-Jul-13 الرقابة اإلدارية ومعايير األداء وتقييم العمل

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13الريادة في قياس وتطوير فرق العمل اإلبداعية وعالية األداء

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13استراتيجيات مجربة في معركة التغيير

انJul17-Jul-13هدف المؤسسات المتطورة: استراتيجيات وأساليب التأثير في الرأي العام 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13استراتيجيات وأساليب القيادة اإلدارية المتمّيزة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13متقدم- استراتيجيات وتكتيكات التفاوض 

ال 2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13استراتيجيات وتكتيكات التفاوض الفعَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13استراتيجيات وسياسات األعمال

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13استراتيجيات ومداخل التغيير الحديثة

3,050$لندنJul17-Jul-13 وآفاق التجربة الماليزيةFuturologyاستشراف مستقبل المنظمات 

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13اإلدارة أصول وأسس ومفاهيم

3,050$اسطنبولNLP 13-Jul17-Julاإلدارة باستخدام البرمجة الذهنية اللغوية 

انJul17-Jul-13اإلدارة باألهداف في المؤسسات العامة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13اإلدارة باألهداف والنتائج

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13اإلدارة باألهداف وتحقيق النتائج لإلدارة العليا

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13اإلدارة باألهداف وقياس النتائج

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13السهل الممتنع لتحقيق النتائج: اإلدارة باألهداف

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20بالفوضى المنظمة- اإلدارة باإلجراءات 

3,050$لندنJul24-Jul-20التنسيق وإدارة االجتماعات للمديرين ورؤساء األقسام

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20التنسيق وإدارة االجتماعات ورؤساء األقسام

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20التنظيم اإلداري وتوزيع العمل

2,150$دبيJul24-Jul-20المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية: التنظيم اإلداري

2,150$القاهرةJul24-Jul-20التنظيم الحديث للمؤسسة



2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20التنظيم العصري لإلدارة

3,850$طوكيوJul24-Jul-20التنظيم غير الرسمي

3,050$مدريدJul24-Jul-20التنظيم لرفع اإلنتاجية

انJul24-Jul-20المداخل السبعة لحل المشكالت اإلدارية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20المدخل القيادي المتمّيز لفرق العمل

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المدخل المتكامل إلدارة التغير وتطوير مهارات التفكير المستقبلي

محاور ومفاتيح النجاح : المدخل المتكامل إلدارة التغيير ومهارات التطوير المستمر

في اإلدارة
20-Jul24-Jul2,150$اإلسكندرية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المدخل المتكامل لتحقيق مستوى األداء العالمي

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20المدير الجديد

3,050$لندنJul24-Jul-20المدير الشامل

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المدير العربي المتمّيز

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20أدوار المديرين

2,150$صاللةJul24-Jul-20أربع شخصيات إدارية وخمس طرق للنجاح

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20أربعون طريقة إلدارة األولويات ومواجهة الزحف الورقي

2,150$صاللةJul24-Jul-20أساس بناء وتنظيم سوق العمل

2,150$القاهرةJul24-Jul-20 أساسيات األعمال

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20مفاتيح االحتراف: أساسيات اإلدارة الحديثة

3,850$طوكيوJul24-Jul-20أساسيات العمل في القطاع الخاص

2,150$صاللةJul24-Jul-20أساسيات إدارة الوقت

انJul24-Jul-20إدارة ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة في مجال الخدمات المساندة 2,150$عمَّ

3,050$لندنJul24-Jul-20إدارة عمليات التغيير والتطوير التنظيمي

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة فرق العمل وحلقات العمل

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20إدارة فريق المدراء العمل عال األداء

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدارة مؤسسات القطاع العام

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة مخاطر المؤسسات

2,150$صاللةJul24-Jul-20تسوية الخالفات في العمل: إدارة نزاعات العمل

2,150$القاهرةJul24-Jul-20إدارة نظم المعلومات لدعم اتخاذ القرار

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20 في التطوير اإلداريSix Sigmaتطبيق مفاهيم 

3,850$طوكيوJul24-Jul-20 سيجما في تطوير األداء المؤسسي6تطبيقات 

2,150$صاللةJul24-Jul-20 في اإلدارةNLPتطبيقات 

انJul24-Jul-20وانطالقة التمّيز المطلق  Six Sigmaتطبيقات  2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJul24-Jul-20 في تطوير األداء المؤسسيSix Sigmaتطبيقات 

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تطبيقات الحاسب اآللي لإلدارة التنفيذية

واإلنتاجية   تطبيقات الخرائط الذهنية ودورها العملي لتحسين الذكاء والذاكرة

الشخصية والمؤسسية
20-Jul24-Jul3,850$طوكيو

3,050$روماJul24-Jul-20تطبيقات الذكاء االنفعالي واالجتماعي في بيئة العمل

3,050$لندنJul24-Jul-20تنمية مهارات مديري اإلدارة العليا والمتوسطة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تنمية مهارات مديري الشؤون اإلدارية

ال 3,050$اسطنبولJul24-Jul-20تنمية مهارات مديري المستقبل الفعَّ

2,150$صاللةJul24-Jul-20تنمية مهارات مسؤولي الشؤون اإلدارية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تنمية مهارات موظفي االستقبال

2,150$صاللةJul24-Jul-20تنمية مهارات موظفي االستقبال ومستخدمي المكاتب

2,150$القاهرةJul24-Jul-20تنمية مهارات موظفي الخدمات المساندة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تنمية مهارات موظفي الشباك

3,850$طوكيوJul24-Jul-20فن ومنهج القيادة االستراتيجية

2,150$صاللةJul24-Jul-20فن ومهارات اتخاذ القرارات اإلدارية من الوجهة اإلدارية والقانونية

انJul24-Jul-20فن ومهارات التعامل والتأثير على اآلخرين 2,150$عمَّ

3,050$روماJul24-Jul-20فن ومهارات وأساليب اإلنجاز العالي

3,050$لندنJul24-Jul-20فنـون اإلدارة الحديثة للمـدراء

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20فنون اإلدارة الحديثة للمدراء الجدد

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20فنون اإلدارة للمدراء الجدد



2,150$صاللةJul24-Jul-20كيف تحصل على أفضل ما لدى اآلخرين: فنون اإلدارة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20مفاتيح النجاح لصناعة التمّيز المهني

2,150$صاللةJul24-Jul-20مفاتيح النجاح والتفوق

2,150$القاهرةJul24-Jul-20مفاتيح الوصول إلى ذروة األداء الشخصي المتمّيز

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20مفاتيح الوصول إلى ذروة األداء المتمّيز

3,850$طوكيوJul24-Jul-20مفاهيم اإلدارة الحديثة في التطبيق

2,150$صاللةJul24-Jul-20مفاهيم أساسية في اإلدارة والتخطيط

انJul24-Jul-20(مفهوم وأهداف ومحتويات وإجراءات) سيجما 6مفهوم  2,150$عمَّ

3,050$مدريدJul24-Jul-20مفهوم اإلدارة الناجحة في األلفية الثالثة وعناصرها

3,050$روماJul24-Jul-20مهارات تقييم أداء الموظفين

3,050$لندنJul24-Jul-20مهارات تقييم وتحسين أداء العاملين

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20مهارات تنظيم األمور اإلدارية والتعاون مع اآلخرين في العمل

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20مهارات تنظيم االجتماعات

2,150$صاللةJul24-Jul-20مهارات تنظيم العمل

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20مهارات تنظيم الوقت وإدارة الذات

2,150$صاللةJul24-Jul-20مهارات تنظيم الوقت وتحديد األولويات

2,150$القاهرةJul24-Jul-20مهارات تنظيم وإدارة العمل

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

إدارة التمكين وأثرها في التحفيز والتفويض وتطوير روح الفريق كأساس لبناء 

الصف الثاني
20-Jul24-Jul3,850$طوكيو

2,150$صاللةJul24-Jul-20االتجاهات الحديثة في اإلدارة المعاصرة

انJul24-Jul-20 إدارة الوقت واألولويات والتعامل مع الضغوطات 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20كيف تدير وقتك بكفاءة وتتمكن من إنجاز المزيد من المهام: إدارة الوقت

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20إدارة وتقويم العمل الحكومي

3,850$سيدني Jul24-Jul-20إعادة هندسة اإلدارات الحكومية في ظل المستجدات الدولية

3,050$أكسفوردJul24-Jul-20إدارة الخدمات اإلدارية والمالية

3,050$روماJul24-Jul-20الطرق اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية

3,050$لندنJul24-Jul-20طريقك لإلدارة العليا: الطرق الحديثة لإلبداع في العمل

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20 العادات السبع ألكثر الناس إنتاجية

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,150$صاللةJul24-Jul-20القبعات الست في التفكير واستخداماتها في اإلدارة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

2,150$صاللةJul24-Jul-20القيادة االبتكارية واستراتيجيات تغيير وتطوير المنظمات

2,150$القاهرةJul24-Jul-20القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20استشراف مستقبل المنظمات خالل ربع القرن القادم

3,850$طوكيوJul24-Jul-20 استشعار األزمات وإدارتها وطرق تفادي وقوعها

2,150$صاللةJul24-Jul-20استشعار األزمات وكيفية مواجهتها

انJul24-Jul-20استقصاء خصائص فريق العمل المتمّيز 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20اكتساب المهارات اإلدارية

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20كيف يمكن للشركات القائدة أن تتصدى للشركات الصاعدة: االبتكار الجذري

3,850$سيدني Jul24-Jul-20االبتكار واإلبداع في حل المشكالت واتخاذ القرارات

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27االبتكار واإلبداع في حل المشكالت وصنع القرارات اإلدارية بكفاءة

3,050$روماJul31-Jul-27اإلدارة باإلنجاز

3,050$لندنJul31-Jul-27اإلدارة بالبرمجة

الية اإلدارية: اإلدارة بالتجوال 2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27منهج متكامل لتحقيق الفعَّ

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27اإلدارة بالتعاقد

2,150$صاللةJul31-Jul-27اإلدارة بالحوار وتحقيق النتائج

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27الذكاء العاطفي والقيادي لإلدارة العليا: اإلدارة بالذكاء العاطفي

2,150$صاللةJul31-Jul-27اإلدارة بالذكاء الوجداني

2,150$القاهرةJul31-Jul-27اإلدارة بالسيناريو

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27التنظيم واإلجراءات ودورهما في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات

3,850$طوكيوJul31-Jul-27التنظيم والتخطيط اإلداري الحديث ودوره في إدارة العمليات



2,150$صاللةJul31-Jul-27التنظيم وإعادة التنظيم

انJul31-Jul-27التنظيم وتبسيط اإلجراءات 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27التنظيم وتطوير أساليب العمل

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27التنظيم وطرق العمل

3,850$سيدني Jul31-Jul-27التنمية اإلدارية المستدامة

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27التنمية اإلدارية والعمل الجماعي

3,050$باريسJul31-Jul-27المدير العربي في مواجهة التحديات اإلدارية العالمية

3,050$لندنJul31-Jul-27المدير العربي في مواجهة المواقف الصعبة

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المدير العربي ومالمح مدير المستقبل

ال للسلطة: المدير العصري بين الساعة والبوصلة 3,050$اسطنبولJul31-Jul-27 االستخدام الفعَّ

2,150$صاللةJul31-Jul-27المدير العصري وتحديات المرحلة المقبلة

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27كيف يتفادى األخطاء اإلدارية الشائعة: المدير العصري

ال في ظل بيئة األعمال المعاصرة 2,150$صاللةJul31-Jul-27المدير الفعَّ

2,150$القاهرةJul31-Jul-27المدير المبدع والقيادة في القرن الجديد

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27أساسيات نجاح االجتماعات

3,850$طوكيوJul31-Jul-27أساسيات نظم األجور وحوافز العمل

2,150$صاللةJul31-Jul-27أساسيات ومبادئ التحفيز

ال والتأثير في األفراد وفرق العمل باستخدام لغة الجسد انJul31-Jul-27أساليب االتصال الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27أساليب اإلبداعية لحل المشكالت واتخاذ القرارات

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27أساليب اإلدارة الحديثة واإلشراف

ال 3,850$سيدني Jul31-Jul-27أساليب اإلشراف الفعَّ

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27أساليب التأثير المستخدمة من قبل المديرين في األجهزة الحكومية

2,150$دبيJul31-Jul-27إدارة وتخطيط العمل وتوجيه المرؤوسين

2,150$الخبرJul31-Jul-27إدارة وتطوير األداء البشري

2,150$الشارقةJul31-Jul-27 إدارة وتطوير خدمات العاملين

2,150$الكويتJul31-Jul-27إدارة وتطوير خدمات العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27إدارة وتقويم العمل المؤسسي

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27إدارة وتنظيم االجتماعات

3,850$سيدني Jul31-Jul-27إدارة وتوثيق اتفاقيات التعامل مع المراسلين

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27 إدارة وتوجيه األفراد

3,850$سيدني Jul31-Jul-27تطبيقات المفاضلة المعيارية في األعمال اإلدارية

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27تطبيقات استراتيجية السوق األزرق ودورها في صنع ميزة تنافسية

3,050$باريسJul31-Jul-27تطبيقات برنامج الميتاستوك من البداية إلى أسس االحتراف

3,050$لندنJul31-Jul-27 في تطوير اإلدارةFuturologyتطبيقات علم االستشراف 

ال 2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تطبيقات عملية في األداء العالي وأساليب تحقيق اإلنجاز المتمّيز الفعَّ

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27 في اإلدارةTRIZتطبيقات نظرية 

2,150$صاللةJul31-Jul-27تطبيقات نظم البيانات اإلدارية في العمل اإلداري

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تطوير استراتيجيات القادة والمدراء التنفيذيين

2,150$صاللةJul31-Jul-27تنمية مهارات وسلوكيات الموظفين

2,150$القاهرةJul31-Jul-27تنمية مهارات وفن االحتراف في أداء العملية اإلدارية بنجاح

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27رؤية أكثر تطوراً-تنمية مهارات وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزمالء 

3,850$طوكيوJul31-Jul-27تنمية وتطوير األنماط الشخصية والثروات الداخلية

2,150$صاللةJul31-Jul-27تنمية وتطوير التفكير اإلبداعي في اإلدارة

انJul31-Jul-27تنمية وتطوير الوالء المؤسسي 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27تنمية وتطوير ثقافة المنظمات

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27تهيئة المعينين الجدد

3,850$طوكيوJul31-Jul-27فنون التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27فنون الرقابة الحديثة والرقابة غير المرئية

2,150$الشارقةJul31-Jul-27فنون القيادة ومهارات اإلشراف والتوجيه

2,150$الكويتJul31-Jul-27فنون صناعة الموظف المتمّيز

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27 فنون ومهارات اإلقناع ومفاتيح التأثير الذاتي في اآلخرين



3,050$اسطنبولJul31-Jul-27فنون ومهارات التأثير في اآلخرين

3,850$سيدني Jul31-Jul-27فنون ومهارات الحوار واإلقناع واالبتكار في التأثير على اآلخرين

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27فنون ومهارات القيادة الموقفية

انJul31-Jul-27مفهوم اإلشراف اإلداري 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27مفهوم اإلنجاز العالي ومقاييسه

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27مفهوم التحفيز وأهميته

3,850$طوكيوJul31-Jul-27مفهوم التفكير االستراتيجي

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27مفهوم العقلية المؤسسية

2,150$الشارقةJul31-Jul-27مفهوم العملية اإلدارية

2,150$الكويتJul31-Jul-27مفهوم العملية التنظيمية وأهمية التنظيم ودواعي الحاجة اليه

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27مفهوم القدرة وآليات بناء القدرة التنافسية

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27مهارات تنمية الثقة بالذات والتأثير باآلخرين

3,850$سيدني Jul31-Jul-27مهارات تنمية الذات وتعزيز المهارات

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27مهارات توجيه وإدارة اآلخرين

الية انJul31-Jul-27مهارات توجيه وتحفيز المرؤوسين نحو اإلنجاز والفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27مهارات حل المشكالت بطرق إبداعية

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات

3,850$طوكيوJul31-Jul-27مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات االبتكارية

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27مهارات رقابة وتقييم األداء الكلي للشركة

2,150$الشارقةJul31-Jul-27إعداد خطط العمل وتحويل األفكار إلى برامج عمل وتقييم األداء

انJul31-Jul-27إعداد وتأهيل القادة تنمية المهارات األساسية لقادة المستقبل السلوكية والذهنية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27إعداد وتأهيل القيادة اإلدارية

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27إعداد وتأهيل قيادات اإلدارة الوسطى لتولي مهام ومسؤوليات اإلدارة العليا

3,850$طوكيوJul31-Jul-27إعداد وتهيئة األفراد لتولي مسؤوليات وظيفية أعلى

3,050$أكسفوردJul31-Jul-27لحل المشكالت بطرق إبداعية (triz)برنامج 

2,150$الشارقةJul31-Jul-27المتوازن تطبيقات عملية: بطاقات األداء

انJul31-Jul-27بناء الفريق واإلنجاز الجماعي مهارات التعامل مع المرؤوسين 2,150$عمَّ

القيادة اإلدارية المتفوقة في ظل المتغيرات العالمية الحديثة وبناء معايير جودة 

القيادة
27-Jul31-Jul2,150$اإلسكندرية

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي لمدراء مكاتب اإلدارة العليا

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
27-Jul31-Jul3,850$طوكيو

3,050$أكسفوردSITUATIONAL LEADERSHIP27-Jul31-Julالقيادة الموقفية 

2,150$الشارقةJul31-Jul-27القيادة عالية اإلنجاز ومهارات إدارة االرتقاء والبراعة في األداء

2,150$صاللةJul31-Jul-27(رؤساء أقسام ومشرفين)القيادة واإلشراف اإلداري للعاملين في اإلدارة الوسطى 

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27القيادة اإلدارية في القطاع الحكومي والخاص

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

3,850$سيدني Aug7-Aug-3االبتكار واإلبداع لحل المشكالت بمنظومة دعم القرارات اإلدارية

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3االبتكار واإلبداع وإدارة التغيير وتحسين مناخ العمل في المنظمات المعاصرة

3,850$طوكيوAug7-Aug-3االبتكار والتفكير اإلبداعي

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3االبتكار والتفكير اإلبداعي أنماط التفكير

2,150$الشارقةAug7-Aug-3االبتكار والتفكير اإلبداعي في حل المشكالت

انAug7-Aug-3االبتكار والتفكير اإلبداعي ومناخ التحفيز 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3االتجاهات اإلدارية الحديثة

الة 3,050$اسطنبولAug7-Aug-3االتجاهات الحديثة في اتخاذ القرارات الفعَّ

3,850$طوكيوAug7-Aug-3اإلدارة بالسيناريوهات في ظل منهجية التحسين المستمر

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3اإلدارة بالشفافية

2,150$الشارقةAug7-Aug-3اإلدارة بالقيم

2,150$صاللةAug7-Aug-3اإلدارة بالقيمة االقتصادية المضافة

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3اإلدارة بالمشاركة واتخاذ القرارات الجماعية

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3اإلدارة بالمعرفة



3,850$سيدني Aug7-Aug-3 سيجما6اإلدارة بأسلوب 

3,050$أكسفوردMBO3-Aug7-Augاإلدارة بتحديد األهداف 

3,850$طوكيوAug7-Aug-3التنمية الذاتية لمدير المستقبل

3,050$أكسفورد3-Aug7-Aug(NLP)البرمجة الذهنية للنجاح في العمل والحياة : التنمية الذاتية لمديري المستقبل

2,150$الشارقةAug7-Aug-3التوازن األسري واإلداري

انAug7-Aug-3التوازن بين العمل واألسرة 2,150$عمَّ

التوازن في العمل والحياة وتنمية إدارة الذات وتحقيق مهارات التأثير واالتصال 

ال الفعَّ
3-Aug7-Aug2,150$اإلسكندرية

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3التواصل المبدع واختراق اآلخر

3,850$طوكيوAug7-Aug-3التواصل الناجح

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3التوجهات العالمية لتطوير مهارات المدير العصري وتطوير أداء المنظمات

2,150$الشارقةAug7-Aug-3المدير المتمّيز في ظل حوكمة المنظمات

2,150$صاللةAug7-Aug-3المدير المتمّيز وتطوير األداء اإلداري

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3المدير المتمّيز وتفادي األزمات وحل المشكالت

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3المدير المتمّيز وتنظيم وتسيير االجتماعات

3,850$سيدني Aug7-Aug-3المدير المتمّيز وعملّية صنع القرار

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3المدير المعاصر المسؤول عن التغيير والتطوير

2,150$دبيAug7-Aug-3المدير المعاصر ودوره في التغيير والتطوير

الية- المدير المفوه  3,050$موسكوAug7-Aug-3قيادة نظم االتصال بفعَّ

3,850$طوكيوAug7-Aug-3أساليب التأثير على اآلخرين

ال نحو إنتاجية أفضل 3,050$أكسفوردAug7-Aug-3أساليب التحفيز الفعَّ

2,150$الشارقةAug7-Aug-3أساليب التحفيز الوظيفي

انAug7-Aug-3أساليب التحفيز ورفع الوالء الوظيفي 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3أساليب التخطيط والمتابعة

ال مع اآلخرين 3,050$اسطنبولAug7-Aug-3أساليب التفاعل اإليجابي الفعَّ

3,850$طوكيوAug7-Aug-3أساليب التفكير االبتكاري في حل المشكالت واتخاذ القرارات

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3أساليب التنظيم وطرق العمل

2,150$الشارقةAug7-Aug-3 إدارة وحل الصراعات في المكاتب والمؤسسات

2,150$صاللةAug7-Aug-3إدامة التمّيز والتنافسية في مؤسسات القطاع العام والخاص

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3التقييم الشامل لألداء:  درجة360إرجاع األثر 

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3إزالة الالمباالة والسلبية من بيئة العمل

3,850$سيدني Aug7-Aug-3 استراتيجيات التنسيق والتكامل

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3استراتيجية حل المشكالت بطرق إبداعية

2,150$دبيAug7-Aug-3المعوقات والحلول: استراتيجية استعادة الثقة اإلدارية

3,050$موسكوAug7-Aug-3استراتيجية اإلدارة اليابانية لتطوير المنظمات

تطوير االستراتيجيات اإلدارية لتقييم وتطوير أداء المنظمات باستخدام بطاقات 

األداء
3-Aug7-Aug3,850$طوكيو

3,050$أكسفوردAEM3-Aug7-Augتطوير األداء اإلداري باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

2,150$الشارقةAug7-Aug-3تطوير األداء اإلداري في المنظمات

انAug7-Aug-3تطوير األداء اإلداري للمؤسسات العربية في ظل المتغيرات الدولية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3تطوير األداء اإلداري للمدير المتمّيز

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3تطوير األداء اإلداري للمنظمات العربية في ظل زمن التغيرات

3,850$طوكيوKaizen3-Aug7-Augتطوير األداء المؤسسي 

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3تطوير األداء عبر منهجية وأدوات السيكس سيجما

2,150$الشارقةAug7-Aug-3تهيئة وإعداد المدير

2,150$صاللةAug7-Aug-3توزيع الصالحيات والالمركزية في العمل

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3توسيع الكفاءات المحورية لتشمل األنشطة اإلضافية

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3توظيف األنماط الشخصية في حل المشكالت واتخاذ القرار

3,850$سيدني Aug7-Aug-3ثقافة اإلتقان والتفاني في الخدمة

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3ثقافة التجديد والتطوير والواقعية

2,150$دبيAug7-Aug-3كيف تحول الخطط واالستراتيجيات إلى نتائج وإنجازات: ثقافة التنفيذ



3,050$موسكوAug7-Aug-3كيف نشخصها وكيف نغيرها؟: ثقافة المؤسسات

3,850$طوكيوAug7-Aug-3فنون ومهارات إدارة وتطوير الذات

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3فنون ومهارات وأساليب اإلنجاز العالي

2,150$الشارقةAug7-Aug-3فهم ديناميكية التغيير للمنظمات واألفراد

انAug7-Aug-3فوائد العمل المؤسسي 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3الذكاء الوجداني ودوائر الفعل والتأثير: قائد بالفطرة

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3قائد وأعضاء الفريق

3,850$طوكيوAug7-Aug-3قادة القرن الحادي والعشرين

 بالمئة من 20 بالمئة من األهداف باستخدام 80كيف تحقق  - 20/80قاعدة 

الوسائل؟
3-Aug7-Aug3,050$أكسفورد

2,150$الشارقةAug7-Aug-3مفهوم القيادة اإلدارية

2,150$صاللةAug7-Aug-3مفهوم المتابعة وتقييم األداء

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3جمبا كايزن: مفهوم واستراتيجيات اإلدارة المرئية

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3مفهوم واستراتيجيات الدعوة وكسب التأييد

3,850$سيدني Aug7-Aug-3مفهوم وأنماط القرارات لتخطي العقبات

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3مفهوم وأنواع القيادة

2,150$دبيAug7-Aug-3مفهوم وأهمية الهندسة اإلدارية كطريق للتغير والتطوير في القطاع الحكومي

3,050$موسكوAug7-Aug-3مفهوم وماهية اإلبداع والتفكير االبتكاري

3,850$طوكيوAug7-Aug-3مهارات صنع القرار وحل المشكالت

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3مهارات صنع القرارات الخالقة في اإلدارة المعاصرة

2,150$الشارقةAug7-Aug-3مهارات صياغة قواعد العمل

انAug7-Aug-3مهارات صياغة وتطوير خطط العمل للتمّيز واإلبداع 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3مهارات عملية في اإلدارة

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3مهارات عملية لإلدارة الحديثة

3,850$طوكيوAug7-Aug-3مهارات فن المكافئة والتشجيع

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3مهارات فن إدارة الوقت

2,150$الشارقةAug7-Aug-3تبسيط اإلجراءات اإلدارية واتخاذ القرارات

2,150$صاللةAug7-Aug-3تبسيط اإلجراءات في العمل بمفهوم اإلدارة اإللكترونية

2,150$اإلسكندريةAug7-Aug-3تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3 سيجما6تحقيق الريادة والتمّيز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية باستخدام 

3,850$سيدني Aug7-Aug-3تحليل المشكالت واتخاذ القرارات بمنظور الجودة الشاملة

3,050$أكسفوردAug7-Aug-3تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية في العمل اإلداري

2,450$كوااللمبورAug7-Aug-3تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

3,050$ روماEFQM10-Aug14-Augتطبيقات وتقنيات المنهج االوروبي لصناعة التمّيز المؤسسي 

في قياس التوازن  (نورتون)و (كابالن)طريقة - المؤسسة الموجهة استراتيجيا 

واألولويات االستراتيجية
10-Aug14-Aug3,850$طوكيو

3,050$أكسفوردILM10-Aug14-Augالمدير اإلداري المعتمد 

2,150$الشارقةAug14-Aug-10المدير الدولي المبدع وهندسة التغيير في القرن الجديد

انAug14-Aug-10إعداد وتهيئة مديري المستقبل: المدير الدولي وصياغة هندسة التغيير 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10المدير العالمي والقيادة اإلبداعية والتمّيز في إدارة األعمال

3,050$اسطنبولAug14-Aug-10أدوار مستقبلية لمواجهة المتغيرات العالمية: المدير العربي

3,850$طوكيوAug14-Aug-10المدير العصري لتطوير وتجديد المنظمة

ال لألساليب اإلدارية الحديثة 3,050$أكسفوردAug14-Aug-10المدير العصري واالستخدام الفعَّ

2,150$الشارقةAug14-Aug-10االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية المتقدمة

2,150$صاللةAug14-Aug-10االتجاهات الحديثة في اإلدارة المتمّيزة

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10االتجاهات الحديثة في التخطيط واإلدارة االستراتيجية

3,050$اسطنبولAug14-Aug-10االتجاهات الحديثة في التخطيط والتطوير اإلداري

3,850$سيدني Aug14-Aug-10االتجاهات الحديثة في التخطيط والمتابعة

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10االتجاهات الحديثة في التنظيم

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10االتجاهات الحديثة في المهارات القيادية واإلشرافية

3,050$ روماAug14-Aug-10االتجاهات الحديثة في إدارة التغيير



3,850$طوكيوAug14-Aug-10اإلدارة بتميز

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10اإلدارة بذكاء

2,150$الشارقةAug14-Aug-10تحسين األداء من خالل االستقامة والثقة وااللتزام: اإلدارة بضمير

انAug14-Aug-10اختر معادلة نجاحك من ثمانية أسباب - 2+4اإلدارة بطريقة  2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10اإلدارة بال أوراق وتقليص األعمال الورقية والتخطيط والتنفيذ الناجح

3,050$اسطنبولAug14-Aug-10 سيجما6اإلدارة بمفهوم 

3,850$طوكيوAug14-Aug-10اإلدارة بمفهوم هوشين

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10اإلدارة تحت ضغوط العمل

2,150$الشارقةMPT10-Aug14-Augالتوجهات المعاصرة في بناء وإدارة فرق العمل وفق 

2,150$صاللةAug14-Aug-10التوجيه البارع أثناء اإلشراف

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10 تعليم الموظفين أسرار األداء الخارق: التوجيه البارع

ال لألداء المتمّيز ومهارات قيادة فرق العمل 3,050$اسطنبولAug14-Aug-10التوجيه الفعَّ

3,850$سيدني Aug14-Aug-10التوجيه القيادي واإلداري

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10التوجيه والتحفيز وبناء بيئة عالية األداء في المؤسسات

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10التوجيه والتطوير الشخصي

3,050$ روماAug14-Aug-10الثقافات المختلفة لالبتكار والتفاوض

3,850$طوكيوAug14-Aug-10المهارات المتكاملة: المدير الناجح

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10المدير والتحديات المعاصرة

2,150$الشارقةAug14-Aug-10المدير والتفويض

انAug14-Aug-10المدير والمعايير المالية واالقتصادية والسلوكية الالزمة التخاذ القرارات 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10المدير وضغوط العمل

3,050$اسطنبولAug14-Aug-10المدير ومواجهة ضغوط العمل

3,850$طوكيوAug14-Aug-10المديرة العربية وطرق مواجهة الضغوط

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10المديرة الكونية

2,150$الشارقةAug14-Aug-10أساليب الرقابة اإلدارية

2,150$صاللةAug14-Aug-10أساليب الرقابة على أداء الخدمات

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10أساليب الرقابة على أداء الخدمات العامة

الة 3,050$اسطنبولAug14-Aug-10أساليب القيادة الفعَّ

3,850$سيدني Aug14-Aug-10أساليب القيادة الواقعية المتعلقة بالتحفيز الوظيفي

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10أساليب القيادة في أجهزة اإلدارة العامة

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10أساليب الكتابة في مجال األعمال

3,050$ روماAug14-Aug-10أساليب النجاح في عمل اللجان المنبثقة عن مجالس اإلدارة

3,850$طوكيوAug14-Aug-10استراتيجية التفاوض واتخاذ القرارات الناجحة

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10 استراتيجية التمكين القيادي

3,050$موسكوAug14-Aug-10استراتيجية التنمية وصياغة األهداف

3,850$طوكيوAug14-Aug-10استراتيجية النجاح اإلداري وارتباطها بالفاعلية

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10استراتيجية إدارة األداء والتصميم والتنفيذ

2,150$الشارقةAug14-Aug-10استراتيجية تخطيط وتطوير المنتجات الحالية والجديدة

انAug14-Aug-10استراتيجية حل المشكالت بطرق إبداعية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10استراتيجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

3,050$اسطنبولAug14-Aug-10تطوير األداء في مؤسسات القطاع العام

3,850$طوكيوAug14-Aug-10تطوير األداء واإلنتاجية في القطاعات الحكومية

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10تطوير األداء ودوره في تحقيق الجودة والتمّيز اإلداري

2,150$الشارقةAug14-Aug-10(رحلة عبر الذات)تطوير األنماط الشخصية والثروات الداخلية 

2,150$صاللةAug14-Aug-10 تطوير األهداف االبتكارية

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10تطوير اإلدارة الوقفية من منظور اقتصادي

3,050$اسطنبولAug14-Aug-10تطوير البيئة اإلدارية نحو أداء متمّيز

3,850$سيدني Aug14-Aug-10تطوير التفكير االبتكاري واإلبداع الوظيفي

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10ثقافة المؤسسة وأثرها اإلداري اإليجابي

2,150$دبيAug14-Aug-10ثالثة عشر خطأ للمديرين، كيف تتفاداها؟

3,050$موسكوAug14-Aug-10ثالثون طريقة للتحفيز لزيادة اإلنتاجية

3,850$طوكيوAug14-Aug-10 قصص وتجارب القادة الذين غيروا منظماتهم: جوهر التغيير



3,050$أكسفوردAug14-Aug-10حاالت إدارية من الخبرة العربية

2,150$الشارقةAug14-Aug-10حدد استراتيجيتك كقائد ودع التكنولوجيا تقوم بدورها

انAug14-Aug-10حركة العالقات اإلنسانية في اإلدارة 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10حل الصراع في العمل وتحليل المشكالت واتخاذ القرار

3,050$اسطنبولAug14-Aug-8010 / 20قاعدة اإلنتاجية والربحية 

3,850$طوكيوAug14-Aug-10قبعات التفكير الست

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10قضايا التغيير المخطط

2,150$الشارقةAug14-Aug-10قمة األداء البشري

2,150$صاللةAug14-Aug-10 كيف تضاعف فاعليتك وقدراتك التنافسية: قمة األداء

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10قواعد االبتكار والتجديد وتحطيم حواجز التقليد

3,050$اسطنبولAug14-Aug-10قواعد البيانات ودورها في تطوير األداء

3,850$سيدني Aug14-Aug-10قواعد العمل المؤسسي

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10مقارنة بين الفكر المحلّي والتفكير الكوني وخصائص المدير

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10مقارنة بين حضارة اإلنجاز وحضارة النظم واألدوار

3,050$ روماAug14-Aug-10مقاومة التغيير وإدارة األنماط الشخصية الصعبة

3,850$طوكيوAug14-Aug-10مقاومة التغيير وتوازن المنظمة والمؤثرات الداخلية والخارجية

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10مقومات األداء المؤسسي المتمّيز

2,150$الشارقةAug14-Aug-10مقياس هيرمان للتفكير وقوة الذكاء اإلبداعي  

انAug14-Aug-10بوصلة التفكير في اإلدارة: مقياس هيرمان 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug14-Aug-10مكونات الطاقات التفكيرية السبع لصنع القرارات االستراتيجية

3,050$اسطنبولAug14-Aug-10مهارات قيادة اآلخرين وإشكاليات اإلدارة بالمشاركة

3,850$طوكيوAug14-Aug-10مهارات قيادة المجموعة نحو التغيير

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10مهارات قياس وتقييم األداء المؤسسي

3,050$موسكوAug14-Aug-10مهارات متخذي القرارات اإلبداعية

3,850$طوكيوAug14-Aug-10مهارات متخذي القرارات اإلبداعية

3,050$أكسفوردAug14-Aug-10مهارات مدير المستقبل

2,150$الشارقةAug14-Aug-10مهارات ممارسة تنظيم المجتمع

انAug21-Aug-17مهارات واستراتيجيات التفاوض 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17 سيجما6تطوير األداء الحكومي باستخدام منهجية 

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17تطوير الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية

 Sixتطوير وتقييم األداء البشري والمؤسسي باستخدام بطاقات األداء المتوازن و 

Sigma
17-Aug21-Aug3,850$طوكيو

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17األسباب واألساليب والمسؤوليات واألخطاء: تفويض السلطات اإلدارية

2,150$الشارقةAug21-Aug-17 سيجما6تقنيات تقييم وتطوير األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن ومنهجية 

2,150$صاللةAug21-Aug-17تقنيات متقدمة لرفع مستوى األداء الوظيفي للمدراء والتنفيذيين

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17معايير كايزن الدولية- تقييم األداء االستراتيجي في القطاع الحكومي 

3,050$اسطنبولDEMING17-Aug21-Aug مع أفكار KAIZENتكامل عمليات 

ال ومهارات التحفيز وتحقيق الرضاء الوظيفي 3,850$سيدني Aug21-Aug-17 المدير الفعَّ

ال ومهارات تجنب األخطاء اإلدارية الشائعة 3,050$أكسفوردAug21-Aug-17المدير الفعَّ

الة: المدير المتمّيز 2,150$دبيAug21-Aug-17المهارات اإلدارية والسلوكية الفعَّ

3,050$موسكوAug21-Aug-17أدوار جديدة في اإلدارة: المديرة العربية

3,850$طوكيوAug21-Aug-17المرأة القيادية والتحديات المعاصرة

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17المرأة وتنمية القيادة اإلدارية المبكرة

2,150$الشارقةAug21-Aug-17المرأة وتنمية المهارات القيادية الوسطى

ال ومهارات القيادة والتحفيز وبناء فرق العمل انAug21-Aug-17المشرف الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17االتجاهات الحديثة في إدارة التغيير واإلبداع

االتجاهات الحديثة في إدارة الصراعات والتعامل مع ذوي المرؤوس الصعب 

والمواقف العدائية
17-Aug21-Aug3,050$اسطنبول

3,850$طوكيوAug21-Aug-17االتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17االتجاهات الحديثة في إدارة الوقت بفاعلية

2,150$الشارقةAug21-Aug-17االتجاهات الحديثة في إدارة وتقييم األداء المؤسسي



2,150$صاللةAug21-Aug-17االتجاهات الحديثة في مواجهة األزمات والتحديات

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17االتجاهات الحديثة في وضع خطط العمل

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17االتجاهات الحديثة لحكومة الشركات

التقييم بالنتائج ودور المسؤول في تطوير مستوى نضج : اإلدارة حسب األهداف

المعاونين
17-Aug21-Aug 3,850$سيدني

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17اإلدارة طريقة تفكير

2,450$كوااللمبورOpen-Book Management 17-Aug21-Augاإلدارة على المكشوف 

3,050$ روماAug21-Aug-17اإلدارة فائقة السرعة

3,850$طوكيوAug21-Aug-17اإلدارة فائقة السرعة واألداء

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17اإلدارة فائقة السرعة والقيادة عالية اإلنجاز

2,150$الشارقةAug21-Aug-17 اإلدارة فائقة السرعة والقيادة عالية الجودة

انAug21-Aug-17إدارة الدقيقة الواحدة: اإلدارة فائقة السرعة 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17الثقافة التنظيمية

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17الثقة في التعامل مع اآلخرين

3,850$طوكيوAug21-Aug-17الّثواب والِعقاب في العمل اإلداري

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17الجاذبية الشخصية واإلتيكيت والتأثير في اآلخرين

2,150$الشارقةAug21-Aug-17خماسية الجدارة اإلدارية واستراتيجيات التطوير المؤسسي: الجدارة اإلدارية

2,150$صاللةAug21-Aug-17الجدارة الوظيفية

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17الجدارة في العمل

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17الجديد في الفكر اإلداري المعاصر

3,850$سيدني Aug21-Aug-17المديرة ورائدة األعمال العربية

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17المرأة المديرة

2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17التحديات واالفاق: المرأة في اإلدارات الحكومية

3,050$ روماAug21-Aug-17المراسلون في موقع القيادة

3,850$طوكيوAug21-Aug-17المرأة العربية كمديرة ناجحة

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17المرأة المديرة

2,150$الشارقةAug21-Aug-17المرأة المصرية

انAug21-Aug-17المرأة وتحديات اإلدارة المعاصرة 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17أساليب أحداث التغيير والتطوير التنظيمي

الة 3,050$اسطنبولAug21-Aug-17أساليب إبداعية لحل المشكالت واتخاذ القرارات الفعَّ

3,850$طوكيوAug21-Aug-17أساليب إبداعية مختارة لحل المشكالت واتخاذ القرارات

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17أساليب إحداث التغيير والتطوير التنظيمي

2,150$القاهرةAug21-Aug-17أساليب إدارة اإلنفاق في المؤسسات

2,150$دبيAug21-Aug-17أساليب بحوث العمليات في اإلدارة

3,050$سنغافورةAug21-Aug-17أساليب تبسيط وتطوير نظم وإجراءات العمل

3,850$تورنتوAug21-Aug-17أساليب تجديد وتطوير األداء الكلي للمنظمات

3,050$موسكوAug21-Aug-17استراتيجية وقيادة المشاريع في التطبيق

ال 3,850$طوكيوAug21-Aug-17استشراف المستقبل وصناعة القرار الفعَّ

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17إشراك العاملين في اتخاذ القرارات

2,150$الشارقةAug21-Aug-17إشراك العاملين في اإلدارة

انAug21-Aug-17إشراك الموظفين والعاملين في اإلدارة 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17إصالح اإلدارة الحكومية

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17إعادة اختراع القيادة

3,850$طوكيوAug21-Aug-17إعادة اختراع دور مجالس اإلدارة

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17تطوير الخدمات عبر الحكومة اإللكترونية

2,150$الشارقةAug21-Aug-17تطوير السلوك القيادي لإلدارة الحديثة

2,150$صاللةAug21-Aug-17تطوير العملية التعليمية من منظور ابتكاري

الية اإلدارية من خالل نظم التطوير المستمر 2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17تطوير الفعَّ

إلى بطاقة األهداف   MBOتطوير الفكر القيادي واإلداري من اإلدارة باألهداف 

المتزنة
17-Aug21-Aug3,050$اسطنبول

3,850$سيدني Aug21-Aug-17تطوير القدرات القيادية تحفيز وتطوير وتشجيع اآلخرين للتمّيز

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17تطوير الكفاءة اإلدارية في مكتب الغد



2,150$دبيAug21-Aug-17تطوير المؤسسات

3,050$موسكوAug21-Aug-17حل المشكالت األسرية بطريقة إبداعية

3,850$طوكيوAug21-Aug-17حل المشكالت المستقبلية بطرق إبداعية

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17حل المشكالت بالطرق اإلبداعية

2,150$الشارقةTRIZ17-Aug21-Augحل المشكالت بطرق إبداعية باستخدام نظرية 

انAug21-Aug-17حل المشكالت واتخاذ القرار 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17حل المشكالت واتخاذ القرار بطرق علمية ابتكارية

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17حل المشكالت واتخاذ القرارات

3,850$طوكيوAug21-Aug-17حل المشكالت واتخاذ القرارات االبتكارية

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17قواعد في إدارة الوقت

2,150$الشارقةAug21-Aug-17قواعد ومهارات التفتيش اإلداري

2,150$صاللةAug21-Aug-17قوانين القوة لدى مديري القوة والمال والعالقات االجتماعية

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17قوة االعتزاز بالنفس

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17قوة اإلقناع والتأثير في اآلخرين وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

3,850$سيدني Aug21-Aug-17 قوة التعزيز اإليجابي للسلوكيات والعالقات

ال 3,050$أكسفوردAug21-Aug-17قوة التفويض الفعَّ

2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17قوة الكلمة وفن التخاطب مع اآلخرين

3,050$ روماAug21-Aug-17مكونات فريق العمل

3,850$طوكيوAug21-Aug-17ممارس الجرافولوجي المعتمد

3,050$أكسفوردAug21-Aug-17ممارس في البرمجة اللغوية العصبية

2,150$الشارقةAug21-Aug-17ممارس متقدم في البرمجة اللغوية العصبية

انAug21-Aug-17(البورد األمريكي)ممارس متقدم في البرمجة اللغوية العصبية  2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug21-Aug-17ممارس متقدم في التنويم اإليحائي

3,050$اسطنبولAug21-Aug-17ممارس متقدم في خط الزمن

3,850$طوكيوNLP24-Aug28-Augممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية 

ال 3,050$أكسفوردAug28-Aug-24مهارات واستراتيجيات التفاوض الفعَّ

2,150$الشارقةAug28-Aug-24مهارات واستراتيجيات المفاوض الناجح

ال 2,150$صاللةAug28-Aug-24مهارات وأساليب التفاوض الفعَّ

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24مهارات وتكتيكات التفاوض

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24مهارات وفعاليات مدير المستقبل

3,850$سيدني Aug28-Aug-24مهارات وفنون التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24مواجهة التحديات في المنظمات

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24مواجهة ضغوط العمل

ال 3,050$ روماAug28-Aug-24تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتفويض والتنسيق الفعَّ

3,850$طوكيوAug28-Aug-24تجربة دبي- تنمية الجدارات اإلدارية واإلشرافية وتطوير القدرات الذهنية 

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24مستوى متقدم- تنمية القدرات االبتكارية للمساعدين اإلداريين 

2,150$الشارقةAug28-Aug-24تنمية المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام والمشرفين

انAug28-Aug-24تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24تنمية المهارات اإلدارية للمديرين الجدد

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24نموذج التميز الياباني في اإلدارة

3,850$طوكيوAug28-Aug-24تنمية المهارات القيادية لإلدارة العليا

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24مراجعة عملية: المفاهيم واألساليب الحديثة لتطوير األداء

3,050$مدريدAug28-Aug-24الممارسات اإلدارية واإلشرافية الحديثة في ظل بيئة متعددة الثقافات

3,850$طوكيوAug28-Aug-24المنظومة الحديثة والمهارات التنظيمية لتطوير العمل وتبسيط اإلجراءات

3,050$أكسفورد24-Aug28-Aug(BSC)المنظومة المتكاملة لتقييم األداء المؤسسي المتوازن 

2,150$الشارقةAug28-Aug-24المنهج االبتكاري لإلنجاز العالي

انAug28-Aug-24المنهج االوروبي لصناعة التمّيز اإلداري واإلبداعي للقيادة الوسطى 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24المنهج اإلداري المتكامل للمدراء ورؤساء األقسام

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24المنهج الحديث في التطوير الذاتي للمساعدين اإلداريين

3,850$طوكيوAug28-Aug-24االتجاهات الحديثة لرفع وتجويد األداء اإلداري

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24االتجاهات الحديثة لقياس األداء المتوازن

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24التخطيط اإلداري: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين



2,150$صاللةAug28-Aug-24التنظيم اإلداري: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

الجهاز العصبي للعملية اإلدارية في : االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

المنظمات القرارات اإلدارية
24-Aug28-Aug2,150$اإلسكندرية

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24القرارات اإلدارية: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

الة: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين 3,850$سيدني Aug28-Aug-24القيادة االبتكارية وبناء فرق العمل الفعَّ

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24االتجاهات الحديثة للمهارات اإلشرافية

2,150$دبيAug28-Aug-24اإلدارة في العالم الجديد المتغير

3,050$موسكوAug28-Aug-24منظور اإلدارة البيئية: اإلدارة في القرن الحادي والعشرون

3,850$طوكيوAug28-Aug-24اإلدارة في بيئة متعددة الثقافات

3,050$أكسفوردAug28-Aug-6/624االستراتيجية المستقبلية والنظرة الثاقبة : اإلدارة في ظل الغموض

انAug28-Aug-24اإلدارة في ظل الواقع العالمي الجديد 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24اإلدارة لغير اإلداريين

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24اإلدارة لفرق العمل

3,850$طوكيوAug28-Aug-24اإلدارة للمديرين الجدد

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24الجديد في فكر المنظمات المعاصرة

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24(التكنولوجي)الجوانب اإلنسانية إلدارة التغير التقني 

2,150$صاللةAug28-Aug-24الجوانب السلوكية في العمل اإلداري

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24الجوانب السلوكية والكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24الجوانب القانونية واإلدارية في اتخاذ القرارات

3,850$سيدني Aug28-Aug-24الحاسبات اإللكترونية في خدمة اإلدارة

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24الحاسوب الشاملة للتأهيل الوظيفي

2,150$دبيAug28-Aug-24 سيجما6- الحزام األخضر المشرفين واإلدارة الوسطى 

3,050$موسكوAug28-Aug-24المرأة وتنمية المهارات القيادية العليا

3,850$طوكيوAug28-Aug-24المرأة وصناعة القرار

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24 المربع الذهبي إلدارة وقيادة الوقت

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24المرتكزات الفكرية إلدارة المستقبل

انAug28-Aug-24المركزية والالمركزية على مستوى القيادة العليا 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug0-Jan-24المسارات األربعة للتفوق

3,050$اسطنبولJan28-Aug-0منهج متكامل لتطوير األداء: المستشار

3,850$طوكيوAug28-Aug-24المستقبل الوظيفي

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24أساليب تحقيق األداء المتمّيز واإلبداعي

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24أساليب تحقيق التمّيز عالي األداء

2,150$صاللةAug28-Aug-24أساليب تحويل األفكار االبتكارية إلى خطط تنفيذية

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24أساليب تحويل األفكار االبتكارية إلى واقع عملي

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط ومشاريع وإنجاز األعمال

الة 3,850$سيدني Aug28-Aug-24أساليب تحويل األفكار إلى مشاريع عمل فعَّ

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24أساليب تحويل الخطط االبتكارية إلى خطط تنفيذية

2,150$دبيAug28-Aug-24أساليب تحويل العادات السلبية إلى إيجابية

3,050$موسكوAug28-Aug-24إعادة اختراع وظيفة المدير

3,850$طوكيوAug28-Aug-24إعادة اكتشاف جوهر اإلدارة

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24إعادة التنظيم وتبسيط اإلجراءات اإلدارية

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24(الهندرة)إعادة الهندسة اإلدارية للمؤسسات 

انAug28-Aug-24إعادة الهندسة والتحسين المستمر للعمليات 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةRestructuring24-Aug28-Augإعادة الهيكلة 

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24إعادة الهيكلة والتنظيم المؤسسي

3,850$طوكيوAug28-Aug-24إعادة الهيكلة وإصالح اإلدارة وتحسين األداء لمواجهة التحديات المعاصرة

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24تطوير المدير استراتيجيا
ً 2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24تطوير المدير الكوني استراتيجيا

2,150$صاللةAug28-Aug-24تطوير المنظمات

2,150$اإلسكندريةCRM24-Aug28-Augتطوير المنظمات باستخدام مفهوم 

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24تطوير المهارات اإلدارية



3,850$سيدني Aug28-Aug-24تطوير المهارات اإلدارية للمرأة

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24تطوير المهارات اإلدارية للمشرفين واإلدارة الوسطى

2,150$دبيAug28-Aug-24تطوير المهارات اإلدارية للموظفين الجدد

3,050$موسكوAug28-Aug-24حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ضغوط العمل

3,850$طوكيو24-Aug28-Aug(Mind Mapping)حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام الخرائط الذهنية 

حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام صياغة الخريطة الذهنية لتوليد األفكار 

اإلبداعية
24-Aug28-Aug3,050$أكسفورد

انAug28-Aug-24حل المشكالت واتخاذ القرارات خطوة بخطوة 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24حل المشكالت والنزاعات واتخاذ القرارات بطرق إبداعية

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24حل المشكالت والنزاعات وطرق حفظ التوازن في ظل مراكز القوى

3,850$طوكيوAug28-Aug-24األداء كأعظم تحٍد مهني: حل المشكالت

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24حلول إبداعية لضغوط العمل

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24قيادة اآلخرين نحو أداء متمّيز

2,150$صاللةAug28-Aug-24قيادة األداء العالي في مواجهة المستقبل

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24قيادة اإلبداع والتفكير اإليجابي

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24قيادة اإلبداع وتفجير الطاقات الكامنة

3,850$سيدني Aug28-Aug-24استراتيجيات صناعة القرارات بأسلوب ابتكاري: قيادة اإلبداع

3,050$أكسفوردAug28-Aug-24تهيئة وإدارة مناخ التفكير اإلبداعي والتمّيز اإلداري :قيادة اإلبداع

2,150$دبيAug28-Aug-24والتفكير االبتكاري لتطوير األداء تهيئة وإدامة مناخ التمّيز اإلداري: قيادة اإلبداع

3,050$موسكوAug4-Sep-31قيادة البشر وفن التأثير مع اآلخرين

3,850$طوكيوAug4-Sep-31ممارسات العقلية المؤسسية داخل المؤسسات

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31مميزات القائد الموقفي

انAug4-Sep-31من اتخاذ القرار إلى صناعة القرار 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31من اإلشراف الفردي إلى فريق العمل

3,050$اسطنبولAug4-Sep-31من العمل الفردي إلى فريق العمل

3,850$طوكيوAug4-Sep-31مناهج وأساليب تطوير المنظمات

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31 سيجما6منتهى الدقة باستخدام 

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31منظمات األعمال الالورقية

2,150$صاللةAug4-Sep-31موازنة األداء بين النظرية والتطبيق

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية

3,050$اسطنبولAug4-Sep-31مواكبة التغيرات وتطوير أداء المنظمات

3,850$سيدني Aug4-Sep-31موقع القيم المادية والمعنوية في حياة المنظمات

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31ميكنة األساليب المتطورة إلعداد وتنفيذ االستراتيجية اإلدارية

2,150$دبيAug4-Sep-31ميكنة التحسين المستمر لألداء ومراقبة جودة اإلجراءات اإلدارية

3,050$موسكوAug4-Sep-31ميكنة الرقابة على المنتجات وحماية المستهلك

3,850$طوكيوAug4-Sep-31ميكنة تخطيط ومراقبة اإلنتاج وفقا للمعايير والمتغيرات البيئية

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31تنمية المهارات اإلشرافية للمهندسين والفنيين

2,150$أبهاAug4-Sep-31التجربة الماليزية: تـنمـية المهـارات القياديـة للمرأة العاملـة

انAug4-Sep-31تنمية المهارات القيادية لإلدارة الوسطى 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31تنمية المهارات القيادية للمدراء الجدد

3,050$اسطنبولAug4-Sep-31تنمية المهارات القيادية للمشرفين ورؤساء األقسام

3,850$طوكيوEFQM31-Aug4-Sepجائزة التمّيز االوروبية 

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31تنمية المهارات القيادية لمدراء اإلدارات الحكومية

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31تنمية مهارات المديرين وكبار المسؤولين في صنع القرارات االستراتيجية

2,150$صاللةAug4-Sep-31المنهج المتكامل إلعداد اإلدارة الوسطى

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31المنهج المتكامل إلعداد المديرين الجدد

3,050$اسطنبولAug4-Sep-31المنهج المتكامل إلعداد المشرفين الجدد

3,850$سيدني Aug4-Sep-31المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل القيادة اإلشرافية النسائية

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31 لتحسين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية المنهج المتكامل

2,150$دبيAug4-Sep-31المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات النسائية



3,050$موسكوAug4-Sep-31المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية للمهندسين والمراقبين

3,850$طوكيوAug4-Sep-31المنهج المتكامل لرؤساء األقسام

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31االتجاهات العالمية الحديثة في اإلدارة

2,150$أبهاAug4-Sep-31االتجاهات المعاصرة في اإلدارة االستراتيجية

انAug4-Sep-31االتجاهات المعاصرة في القيادة 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31االحاطة باألهداف وإدارة عملية اتخاذ القرار

3,050$اسطنبولAug4-Sep-31االحتراف في بناء روح العمل الجماعي وقيادة الفريق

3,850$طوكيوAug4-Sep-31االحتراف نحو االتجاهات الحديثة في القيادة واإلشراف

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31االختيار المهني في ميادين إدارة األعمال

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31االرتقاء بمستوى اجتماعات اإلدارة

2,150$صاللةAug4-Sep-31اإلدارة مدخل بناء المهارات

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31اإلدارة من منظور إسالمي

3,050$اسطنبولAug4-Sep-31 إدارة المكان والزمان في اليابان (جمبا كايزن): اإلدارة من موقع األحداث

3,850$سيدني Aug4-Sep-31اإلدارة وتجربة النمور اآلسيوية إلدارة األزمات وحل المشكالت

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31اإلدارة وتحديات القرن الحادي والعشرين

2,150$دبيAug4-Sep-31اإلدارة وتحديات ضغوط العمل

3,050$موسكوAug4-Sep-31األصول والجذور: اإلدارة

3,850$طوكيوAug4-Sep-31اإلدارة العالمية المتمّيزة بين التخطيط االستراتيجي والشخصية المبدعة

3,050$أكسفوردAug4-Sep-31الحزام األخضر في السيجما ستة

2,150$أبها31-Aug4-Sep(Governanceالحوكمة )الحكم الداخلي 

انAug4-Sep-31حلول غير تقليدية لمشكالت تقليدية: الحلول الذكية واألنشطة اإلبداعية 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31الحوافز والدوافع في قطاع اإلنتاج

3,050$اسطنبولAug4-Sep-80/2031الحياة طبقا لمبدأ 

3,850$طوكيوAug4-Sep-31الخرائط الذهنية وتقوية الذاكرة الشخصية والمؤسسية

3,050$أكسفوردAug0-Jan-31الخطة الشاملة في مواجهة األزمات المتنوعة وضغوط العمل

2,450$كوااللمبورKAIZEN0-Jan31-Augالخطوات الخمس للتطوير بأسلوب 

2,150$صاللةAug0-Jan-27المشاركة في التفكير اإليجابي واإلبداعي في العمل للمشرفين

2,150$اإلسكندريةJan31-Aug-0المشروع المتكامل إلدارة األعمال

3,050$اسطنبولAug31-Aug-27المشكالت اإلدارية وحلها

3,850$سيدني Aug31-Aug-27المشكالت العملية والقانونية في الشركات العائلية والحلول المثالية لها

3,050$أكسفوردAug31-Aug-27المصطلحات التجارية الدولية

2,150$دبيAug31-Aug-27المصفوفة المتوازية لقياس أداء المؤسسات

3,050$موسكوAug31-Aug-27المعايير الدولية لألداء اإلداري المتمّيز

الية اإلدارية 3,850$طوكيوAug31-Aug-27المعلومات وأثرها في زيادة الفعَّ

3,050$أكسفوردAug31-Aug-27أساليب تطوير الجهاز اإلداري الحكومي

2,150$أبهاAug31-Aug-27أساليب تطوير المنظمات

انAug31-Aug-27أساليب تطوير ثقافة المنظمة إلدارة األزمات والكوارث بنجاح 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug31-Aug-27أساليب تطوير وتبسيط نظم إجراءات العمل

3,050$اسطنبولAug31-Aug-27أساليب تناول المواقف السلوكية لالتصال

3,850$طوكيوAug31-Aug-27أساليب تنفيذ الخطط والبرامج

3,050$أكسفوردAug31-Aug-27أساليب تنمية التفكير اإلبداعي واالبتكاري

2,450$كوااللمبورAug31-Aug-27أساليب تنمية القدرات االبتكارية

2,150$صاللةAug31-Aug-27إعادة بناء التنظيم الهيكلي في ظل المتغيرات الجديدة

2,150$اإلسكندريةAug31-Aug-27(الهندرة)إعادة بناء هندسة المنظمة من جديد 

3,050$اسطنبولAug31-Aug-27إعادة صياغة الفكر اإلداري

3,850$سيدني Aug31-Aug-27(الهندرة)إعادة هندسة األعمال 

3,050$أكسفوردReengineering27-Aug31-Augإعادة هندسة اإلدارة 

2,150$دبيAug31-Aug-27المخل الحديث لتجديد شباب المنظمات :إعادة هندسة اإلدارة

3,050$موسكوAug31-Aug-27الهندرة– إعادة هندسة العمليات 

3,850$طوكيو27-Aug31-Aug(Re-Engineering)إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

3,050$أكسفوردAug31-Aug-27تطوير المهارات القيادية واستراتيجيات التدخل في مجال اإلدارة العصرية

2,150$أبهاAug31-Aug-27تطوير النظم وتبسيط اإلجراءات



انAug31-Aug-27تطوير أداء العملية اإلشرافية والتوجيه 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةAug31-Aug-27تطوير أداء القياديين في رسم االستراتيجية اإلدارية

3,050$اسطنبولAug31-Aug-27تطوير أداء وحدات األعمال االستراتيجية

3,850$طوكيوAug31-Aug-27تطوير أساليب العمل اإلداري باستخدام منهج اإلدارة باألهداف

3,050$أكسفوردAug31-Aug-27تطوير أساليب العمل وتبسيط اإلجراءات

2,450$كوااللمبورAug31-Aug-27 تطوير أساليب العمل وتبسيط اإلجراءات إدارة األزمات

2,150$صاللةAug31-Aug-27 حلول عملية إلدارة الوقت والمعلومات

2,150$اإلسكندريةAug31-Aug-27حوكمة األعمال وبناء المنظمات

3,050$اسطنبولAug31-Aug-27حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل اإلصالح االقتصادي والهيكلي

الة 3,850$سيدني Aug31-Aug-27حوكمة الشركات مع تدعيم ممارسات إدارة فعَّ

3,050$أكسفوردAug31-Aug-27حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي

2,150$دبيAug31-Aug-27بمنهجية كايزن اليابانية خبير التطوير والتحسين المستمر

3,050$موسكوAug31-Aug-27خبير تطوير إداري معتمد

3,850$طوكيوSep7-Sep-3خصائص القيادة االستراتيجية في ظل المتغيرات الدولية والمتطلبات المرحلية متقدم

3,050$أكسفوردSep7-Sep-3كيف تجعل االستراتيجية فعالً داخليا وتلقائيا: قيادة التغيير الجذري

2,150$أبهاSep7-Sep-3قيادة التغيير وقت األزمات

انSep7-Sep-3المسؤولية الرئيسة للقادة اإلداريين في المنظمات المعاصرة: قيادة التغيير 2,150$عمَّ

2,150$اإلسكندريةSep7-Sep-3خطة عمل من ثمان خطوات: قيادة التغيير

3,050$اسطنبولSep7-Sep-3قيادة الضغوط النفسية وتحقيق الفاعلية

3,850$طوكيوSep7-Sep-3قيادة العمل الجماعي وبناء حلقات الجودة

3,050$أكسفوردSep7-Sep-3قيادة تطوير األداء المؤسسي

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3قيادة عمليات التغيير

2,150$صاللةSep7-Sep-3منظمات التعلم

2,150$اإلسكندريةSep7-Sep-3منظومات التطوير للمنظمات والشركات والمؤسسات

الية اتصال قصوى 3,050$اسطنبولSep7-Sep-3منظومات لتحقيق فعَّ

3,850$سيدني Sep7-Sep-3منظومة اإلبداع الفكري للقيادات اإلدارية الناجحة

3,050$أكسفوردSep7-Sep-3للنساء- منظومة اإلبداع الفكري للقيادات اإلدارية الناجحة 

2,150$دبيSep7-Sep-3منظومة التحليل اإلداري المتكامل لبيئة العمل وتشخيص امكانيات المنظمة

3,050$موسكوSep7-Sep-3منظومة التربية في الوطن العربي الواقع الحالي والمستقبل المأمول

3,850$طوكيوSep7-Sep-3منظومة بناء الشخصية الواثقة بين األهداف والقيم

3,050$أكسفوردSep7-Sep-3نظام اإلدارة باألهداف والمحاسبة على النتائج وتطبيقاته في مجال اإلدارة المحلية

ال 2,150$أبهاSep7-Sep-3اإلدارة اليابانية في مقارنة مع إدارة النظم الغربية: نظام اإلنتاج الفعَّ

2,150$دبيSep7-Sep-3(الحزام األخضر) لحل المشكالت 6نظام السيجما 

2,150$الكويتJUST IN TIME3-Sep7-Sepنظام إنتاج الوقت المحدد 

انSep7-Sep-3نظام تقييم األداء المتوازن 2,150$عمَّ

3,050$لندنSep7-Sep-3نظام معالجة المعلومات للتنمية اإلدارية

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3نظريات اإلدارة العامة

3,850$ نيويوركSep7-Sep-3نظريات التنظيم

2,150$دبيSep7-Sep-3 الرقابة اإلدارية ومعايير األداء وتقييم العمل

2,150$دبيSep7-Sep-3إعداد المشرفين الجدد

ال والتمييز بين دوره كرئيس ودوره كقائد 2,150$دبيSep7-Sep-3خصائص المدير الفعَّ

2,150$الدوحةSep7-Sep-3خفض النفقات والتكاليف في القطاع الحكومي

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

2,450$أغاديرSep7-Sep-3 (هوشين كانري)توجيه الشركة باستخدام بوصلة : سر اإلدارة اليابانية

2,450$كوااللمبورNLP 3-Sep7-Sepطرق تحقيق النجاح اإلداري باستخدام 

3,050$ ميالنوSep7-Sep-3في بناء المؤسسات" وول مارت"طريقة 

2,150$دبيSep7-Sep-3المنهج المتكامل للقادة اإلداريين

2,150$دبيSep7-Sep-3المنهج المتكامل وإعداد وتهيئة المديرين الجدد وتنمية مهاراتهم

2,150$دبيSep7-Sep-3المنهجية اليابانية لتحسين األداء بمفاهيم كايزن

2,150$الدوحةSep7-Sep-3المهارات األساسية للمدراء والقادة وصناع القرار اإلداري



الة للقيادات النسائية في ظل منهج الجودة الشاملة 2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3المهارات اإلبداعية الفعَّ

2,450$أغاديرSep7-Sep-3المهارات اإلبداعية واالبتكارية للقادة والمدراء ورؤساء األقسام

الة للمديرين الجدد 2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3المهارات اإلدارية الفعَّ

3,050$ ميالنوSep7-Sep-3المهارات اإلدارية للمشرفين

ال للسيطرة على الوقت وضغوط العمل 2,150$دبيSep7-Sep-3االستثمار الفعَّ

ال للوقت 2,150$دبيSep7-Sep-3االستثمار الفعَّ

2,150$دبيSep7-Sep-3االستثمار في المعرفة وزرع روح الفريق

2,150$الدوحةSep7-Sep-3االستخدام األمثل للحاسبات اإللكترونية في اإلدارة العامة

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3االستراتيجيات اإلدارية واإلشرافية للمدراء

ال للسلطة وتنمية المرؤوسين 2,450$أغاديرSep7-Sep-3االستراتيجيات الحديثة في التفويض الفعَّ

الية القيادية 2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3االستراتيجيات الحديثة في التمّيز اإلداري والفعَّ

3,050$ ميالنوSep7-Sep-3االستراتيجيات الحديثة في إدارة الصراعات والتعامل مع ذوي المرؤوس الصعب

 االنطالقة الفائقة في تحسين Six Sigmaاالستراتيجية اإلدارية ستة سيجما 

الجودة
3-Sep7-Sep2,150$دبي

2,150$دبيSep7-Sep-3 العلوم الفعلية الحديثة  االستراتيجية الحديثة للنجاح وتخطي الحواجز باستخدام

2,150$دبيSep7-Sep-3االستراتيجية والتكتيك في اإلدارة العليا

ال 2,150$الدوحةSep7-Sep-3اإلشراف اإلداري الفعَّ

ال 2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3اإلشراف الفعَّ

2,450$أغاديرSep7-Sep-3اإلشراف المتقدم وتقنيات التفاوض

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3اإلشراف المتقدم ومهارات صنع القرار والتنفيذ

3,050$ ميالنوSep7-Sep-3اإلصالح اإلداري

2,150$دبيSep7-Sep-3الخطوات السبع للحفاظ على الموظفين لمنع التسرب للمنافسين

2,150$دبيSep7-Sep-3الخطوات العشر التخاذ القرار الصحيح

2,150$دبيSep7-Sep-3الخطوات المنهجية لفض النزاع

2,150$الدوحةSep7-Sep-3الخوف الوظيفي

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3الدافعية واالبتكار

2,450$أغاديرSep7-Sep-3الدافعية وحوافز العمل

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3الدبلوماسية في القيادة االستراتيجية

3,050$ ميالنوSep7-Sep-3الدبلوماسية في قيادة اإلدارة االستراتيجية العليا

2,150$دبيSep7-Sep-3المفاتيح العشرة للنجاح

2,150$دبيSep7-Sep-3المفاهيم الحديثة للتخطيط اإلداري باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2,150$دبيSep7-Sep-3المفاهيم والمهارات الحديثة إلدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل

2,150$الدوحةSep7-Sep-3المفاوض المحترف

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3المفهوم النظري والتطبيقي لإلدارة في القطاع العام

2,450$أغاديرSep7-Sep-3المقابالت وفن الحوار

المقارنات التطويرية لرفع فاعلية األداء للهيئات والدوائر الحكومية في منطقة 

الخليج العربي
3-Sep7-Sep2,450$كوااللمبور

3,050$ ميالنوSep7-Sep-3 المقارنات المرجعية للوصول إلى العالمية في المنتجات والخدمات

2,150$دبيSep7-Sep-3أساليب دعم اتخاذ القرارات

2,150$دبيSep7-Sep-3أساليب دعم قدرات أجهزة التطوير اإلداري في الدول النامية

2,150$دبيSep7-Sep-3أساليب زيادة فاعلية السياسات واإلجراءات والبرامج

2,150$الدوحةSep7-Sep-3أساليب صناعة القرارات في المنظمات

الة إلدارة المرتبات واالحتفاظ بالكفاءات 2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3 أساليب فعَّ

2,450$أغاديرSep7-Sep-3أساليب كتابة التقارير

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3أساليب مقاومة التغيير

3,050$ ميالنوSep7-Sep-3أساليب مواجهة اإلجهاد والتعامل مع الضغوط والصراعات في العمل

2,150$دبيSep7-Sep-3لمواجهة تحديات المستقبل :إعادة هندسة العمليات

2,150$دبيSep7-Sep-3إعادة هندسة المنظمات

2,150$دبيSep7-Sep-3(الهندرة)إعادة هندسة إجراءات العمل 

2,150$الدوحةSep7-Sep-3إعادة هندسة نظم العمل

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3إعادة هندسة وإدارة نظم وأساليب العمل



2,450$أغاديرSep7-Sep-3إعادة هيكلة المنظمات

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3إعداد التأهيل الوظيفي والهيكلة

3,050$ ميالنوSep7-Sep-3إعداد الرؤية والقيم وصياغة الرسالة المؤسسية

2,150$دبيSep7-Sep-3تطوير أساليب ونظم العمل

2,150$دبيSep7-Sep-3تطوير إجراءات العمل الحكومي وفق متطلبات الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيSep7-Sep-3كيف تحول العادات السلبية إلى إيجابية: تطوير ثقافة المنظمة

2,150$الدوحةSep7-Sep-3تطوير مجلس اإلدارة

الية اإلدارية  تطوير مهارات 2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3 مدراء الصف الثاني وتحقيق الفعَّ

2,450$أغاديرSep7-Sep-3تطوير مهارات االستشاريين

2,450$كوااللمبورSep7-Sep-3تطوير مهارات اإلدارة الوسطى

3,050$ ميالنوSep14-Sep-10تطوير مهارات التعامل مع اآلخرين

ال 2,150$دبيSep14-Sep-10خصائص المشرف الفعَّ

ال 2,150$دبيSep14-Sep-10خصائص فريق العمل الفعَّ

2,150$دبيSep14-Sep-10خصائص وسمات اإلدارة في األلفية الثالثة

2,150$الدوحةSep14-Sep-10خصائص وسمات المؤسسة الناجحة

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10خصائص ومزايا التفكير االستراتيجي

2,450$أغاديرSep14-Sep-10خصخصة اإلدارة والتفكير اإلبداعي

الة لصناعة ثقافة المنظمة 2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10خطوات العمل الفعَّ

ال 3,050$ ميالنوSep14-Sep-10خطوات إحداث التغيير الفعَّ

2,150$دبيSep14-Sep-10قيادة فريق العمل الجماعي

ال 2,150$دبيSep14-Sep-10قيادة فريق العمل الفعَّ

الة 2,150$دبيSep14-Sep-10قيادة وإدارة االجتماعات الفعَّ

2,150$الدوحةBSC & 6 sigma10-Sep14-Sep  قيادة وتطوير فرق العمل بتطبيق أسلوبي

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10قيادة وتطوير فرق العمل والتمّيز في األداء

2,450$أغاديرSep14-Sep-10قيادة وتطوير فرق عمل إبداعية وعالية األداء

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10واللجان قيادة وتنظيم االجتماعات

3,050$ ميالنوSep14-Sep-10قيادة وحدة العمل وبناء إدارة التمّيز

2,150$دبيSep14-Sep-10منظومة تحديث وتطوير نظم العمل والرقابة

2,150$دبيSep14-Sep-10منهاج النظم

2,150$دبيSep14-Sep-10 كمدخل للتنافسية والتمّيزSIX SEGMAمنهج 

2,150$الدوحةSep14-Sep-10منهج اإلدارة االستشرافية والفكر االستراتيجي

2,450$كوااللمبورBSC10-Sep14-Sepمنهج اإلدارة االستراتيجية ونظام قياس األداء المتوازن

2,450$أغاديرSep14-Sep-10 منهجيات اإلبداع في التفكير وتوليد األفكار

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10منهجيات اإلصالح اإلداري والتنمية اإلدارية

3,050$ ميالنوSep14-Sep-10منهجيات التطوير المستمر للمنسقين اإلداريين

2,150$دبيSep14-Sep-10نظريات القيادة اإلدارية

الةGRAYنظرية  2,150$دبيSep14-Sep-10 للقائد االستراتيجي والصفات التي يجب أن تتحلى بها القيادة الفعَّ

2,150$دبيSep14-Sep-10نظرية اإلدارة في اإلسالم

2,150$الدوحةSep14-Sep-10نظرية السمات

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10نظرية الشبكة اإلدارية

2,450$أغاديرSep14-Sep-10نظرية المباريات في اإلدارة والمفاوضات

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10نظم اإلدارة الحديثة والتطوير اإلداري

3,050$ ميالنوSep14-Sep-10نظم اإلدارة العالمية

2,150$دبيSep14-Sep-10 عشر أدوات أساسية للمديرين

2,150$الخبرSep14-Sep-10عشرون خطأ قاتال يقع فيها المديرون وكيف تتفاداها؟

2,150$أبوظبيSep14-Sep-10عشرون طريقة إبداعية لحل المشكالت اإلدارية

2,150$صاللةSep14-Sep-10عشرون مفتاحاً لتكون أكثر فاعلية وقوة في حل المشكالت واتخاذ القرارات

2,150$القاهرةSep14-Sep-10فن التعامل مع الرؤساء والزمالء والمرؤوسين

3,050$اسطنبولSep14-Sep-10فن التفاوض للقيادات اإلدارية العليا بالمنظمات الحكومية

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10قضايا وإشكاليات تحسين األداء في األجهزة الحكومية

3,050$باريسSep14-Sep-10قوة كايزن والتطوير اإلداري ومنهجية خفض التكاليف



2,150$دبيSep14-Sep-10المهارات اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري

2,150$الخبرSep14-Sep-10المهارات اإلشرافية المتقدمة للقادة والمشرفين الجدد

المهارات التسع لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام في الشؤون اإلدارية وشؤون 

األفراد
10-Sep14-Sep2,150$أبوظبي

2,150$صاللةSep14-Sep-10المهارات الست للقيادة المحترفة وقياس وتطوير األداء

2,150$القاهرةSep14-Sep-10المهارات السلوكية والقيادية لإلداريين والمشرفين

3,050$اسطنبولSep14-Sep-10المهارات القيادية للمرأة

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10المهارات القيادية واإلدارية الحديثة لتأهيل المدراء الجدد

3,050$باريسSep14-Sep-10للنساء- المهارات المتكاملة لرؤساء األقسام 

2,150$دبيSep14-Sep-10االستراتيجيات الحديثة في إدارة وتطوير األداء المؤسسي

2,150$الخبرSep14-Sep-10االستراتيجيات الحديثة في تحسين وتطوير األداء

2,150$أبوظبيSep14-Sep-10االستراتيجيات الحديثة إلعداد القادة ومديري المستقبل

2,150$صاللةSep14-Sep-10االستراتيجيات الحديثة إلعداد قادة المستقبل

2,150$القاهرةSep14-Sep-10االستراتيجيات الحديثة إلعداد مدراء المستقبل

3,050$اسطنبولSep14-Sep-10االستراتيجيات الحديثة للمؤسسات في األسواق المفتوحة

الة والتفاوض: االستراتيجيات الحديثة والمتقدمة 2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10االتصاالت اإلدارية الفعَّ

3,050$باريسSep14-Sep-10االستراتيجيات الست للنجاح اإلداري والقيادي

اإلصالح اإلداري والتطوير المؤسسي في العالم العربي في ظل التحديات 

االقتصادية الجديدة
10-Sep14-Sep2,150$دبي

2,150$الخبرSep14-Sep-10اإلعداد الكامل لتخطيط وتنظيم العمل بما يحقق فاعلية األداء

2,150$أبوظبيSep14-Sep-10   اإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة

2,150$صاللةSep14-Sep-10اإلعداد لشغل الوظائف اإلشرافية

2,150$القاهرةSep14-Sep-10اإلعداد والتأهيل لشغل الوظائف القيادية العليا

3,050$اسطنبولSep14-Sep-10اإلنجاز وإدارة الوقت

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10البراعة في األداء ومهارات التعامل مع اآلخرين

3,050$باريسSep14-Sep-10البرمجة اإليجابية والبرمجة السلبية

2,150$دبيSep14-Sep-10الدعم المؤسسي والمعلوماتي لعمل المراكز االستراتيجية الحكومية

2,150$الخبرSep14-Sep-10الدليل العملي للهندرة

2,150$أبوظبيSep14-Sep-10الدوافع والحوافز

2,150$صاللةSep14-Sep-10(الحوكمة)الدور الجديد لمجلس اإلدارة 

2,150$القاهرةSep14-Sep-10القيادة الشاملة للذات والجماعات والمنظمات: الذكاء االنفعالي

3,050$اسطنبولSep14-Sep-10المنظور الجديد للقيادة المتمّيزة للموارد البشرية: الذكاء اإلداري الشامل

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10الذكاء اإلداري والوجداني والمهارات الشخصية

3,050$باريسSep14-Sep-10إعادة النظر في تطبيقات اإلدارة ونظرياتها: الذكاء اإلداري

2,150$دبيSep14-Sep-10المقارنة المرجعية لتطبيق استراتيجية التمّيز المؤسسي

2,150$الخبرSep14-Sep-10المقارنة المعيارية في القطاع الحكومي

2,150$أبوظبيSep14-Sep-10المقارنة المعيارية ودورها في الجدارة اإلدارية

2,150$صاللةSep14-Sep-10المقومات السلوكية والتنظيمية للمدير العصري

2,150$القاهرةSep14-Sep-10المكننة وجدوى استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة

3,050$اسطنبولSep14-Sep-10المالمح العامة لإلدارة الجديدة

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10المنظمات االفتراضية

3,050$باريسSep14-Sep-10المنظمات المتعلمة

2,150$دبيSep14-Sep-10(الهندرة)أساليب وأدوات إعادة هندسة نظم العمل 

2,150$الخبرSep14-Sep-10أساليب واستراتيجية تنظيم العمل

2,150$أبوظبيSep14-Sep-10أساليب وتقنيات األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي

2,150$صاللةSep14-Sep-10أساليب وطرق اتخاذ القرار

2,150$القاهرةSep14-Sep-10أساليب وطرق تحليل وتقويم األداء اإلداري

3,050$اسطنبولSep14-Sep-10أساليب ونظم التطوير الوظيفي

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10أسباب مقاومة التغيير

3,050$باريسSep14-Sep-10أسرار التمّيز اإلداري

2,150$دبيSep14-Sep-10إعداد الصف الثاني لتولي المهام القيادية

2,150$الخبرSep14-Sep-10إعداد القادة



2,150$أبوظبيSep14-Sep-10إعداد القيادة اإلدارية المتمّيزة

2,150$صاللةSep14-Sep-10إعداد القيادة اإلدارية الواعدة

2,150$القاهرةSep14-Sep-10إعداد القيادة الصغرى لتولي مهام اإلدارة العليا

3,050$اسطنبولSep14-Sep-10إعداد القيادة لتولي مهام اإلدارة العليا

2,450$كوااللمبورSep14-Sep-10إعداد القيم الجوهرية

3,050$باريسSep21-Sep-17(العادات السبع)إعداد المدراء الناجحين في بيئة العمل التنافسي 

2,150$دبيSep21-Sep-17 تطوير مهارات القيادة واإلشراف وتطوير فرق العمل

2,150$الخبرSep21-Sep-17تطوير نظام إدارة األداء

2,150$أبوظبيSep21-Sep-17تطوير وتبسيط اإلجراءات في إطار إعادة هندسة العمليات

2,150$صاللةSep21-Sep-17تطوير وتحسين المهارات القيادية لإلدارات التنفيذية

 Balanced Score  تطوير وتقويم األداء البشري والمؤسسي باستخدام

Card  / Six Sigma
17-Sep21-Sep2,150$القاهرة

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17تطوير وتقييم األداء البشري والمؤسسي

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17تطوير وتنفيذ بطاقات األداء المتوازن

3,050$باريسSep21-Sep-17تطوير وتنمية المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام

2,150$دبيSep21-Sep-17خطوات حل المشكالت

الة في اإلبداع القيادي واإلداري 2,150$الخبرSep21-Sep-17خطوات فعَّ

2,150$أبوظبيSep21-Sep-17كيف توقع موظفيك في حب عملهم: خماسية الوالء

2,150$صاللةSep21-Sep-17خمس متطلبات للنجاح العملي والشخصي

2,150$القاهرةSep21-Sep-17خمس وعشرون قاعدة لتكوين شخصية مغناطيسية

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17خمسة أنماط من الخلل تهدد فرق العمل

 مفاتيح لتصبح محترفا في إدارة العمل وقيادة اآلخرين 8خمسة وعشرون سرا و

والمواقف
17-Sep21-Sep2,450$كوااللمبور

3,050$باريسSep21-Sep-17خمسون طريقة للتحفيز لزيادة اإلنتاجية

2,150$دبيSep21-Sep-17قياس األداء الحكومي في المنظمات الحكومية

2,150$الخبرSep21-Sep-17قياس األداء المؤسسي

2,150$أبوظبيSep21-Sep-17منهج تقييم األداء المتوازن- قياس األداء المؤسسي 

2,150$صاللةSep21-Sep-17قياس األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية

2,150$القاهرةSep21-Sep-17قياس األداء المؤسسي والفردي واإلنتاجية في مراكز المعلومات

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17قياس األداء المتوازن، كيف؟

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17قياس األداء في المنظمات الحكومية

3,050$باريسSep21-Sep-17قياس القيمة المضافة

2,150$دبيSep21-Sep-17منهجيات التفكير المؤسسية المستدامة

2,150$الخبرSep21-Sep-17 منهجيات التمّيز القيادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعية

2,150$أبوظبيSep21-Sep-17التمّيز للمدراء الجدد منهجيات

2,150$صاللةSep21-Sep-17منهجيات القيادة

2,150$القاهرةSix Sigma17-Sep21-Sep منهجيات النجاح في تطبيق

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17منهجيات تقييم األداء الوظيفي الفردي

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17تطبيقات على قطاعي اإلنتاج والخدمات:  سيجما6منهجية 

3,050$باريسSep21-Sep-17منهجية االستعداد للتغيير

2,150$دبيSep21-Sep-17 نظم اإلدارة باألهداف وتخطيط وتحسين األداء

2,150$الخبرSep21-Sep-17نظم التحكم في الذكاء الصناعي

2,150$أبوظبيSep21-Sep-17نظم التخطيط والرقابة على اإلنتاج والعمليات

2,150$صاللةKAIZEN17-Sep21-Sepنظم التطوير المترابطة مع 

2,150$القاهرةSep21-Sep-17  زاوية360التقييم الوارد من : نظم التغذية العكسية

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17 نظم المعلومات اإلدارية

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17نظم المعلومات اإلدارية ومنظومة دعم القرارات

3,050$باريسSep21-Sep-17نظم المعلومات االستراتيجية ودورها في اتخاذ القرارات

2,150$دبيSep21-Sep-17األخطاء الشائعة في اإلدارة

2,150$الرياضSep21-Sep-17كيف تتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين في العمل

2,150$دبيSep21-Sep-17خفض النفقات والتكاليف في القطاع الحكومي

الية اإلدارية للمديرة العربية 2,150$صاللةSep21-Sep-17مختبر مهارات التمّيز والفعَّ



2,150$اإلسكندريةSep21-Sep-17مفهوم الحكومة اإللكترونية وإعداد المعنيين بالتعامل معها

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17إدارة األولويات للمدراء والمشرفين

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17مائة طريقة إبداعية لحل المشكالت اإلدارية

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17مهارات اإلدارة ببطاقات األداء المتوازن  

2,150$دبيSep21-Sep-17المهارات والسلوكيات اإلدارية لرؤساء األقسام

2,150$الرياضEFQM17-Sep21-Sepالنموذج االوروبي المتقدم للتمّيز في أداء القيادة وتنمية أداء المنظمات 

2,150$دبيSep21-Sep-17النموذج األمريكي لحوكمة الشركات من أجل اإلصالح اإلداري والهيكلي

2,150$صاللةBSC17-Sep21-Sepالهندسة اإلدارية وتطبيقات بطاقة األداء المتوازن 

 سيجما في الوزارات 6الوصول لألداء الفائق باستخدام منهجية األداء المتوازن و

الحكومية
17-Sep21-Sep2,150$اإلسكندرية

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17آلية التعامل مع االعتراضات والشكاوى ومهارات عالجها

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17أدوات تحويل األفكار إلى خطة عمل

2,150$دبيSep21-Sep-17االستراتيجيات العشر الختراق عقول وقلوب موظفيك

الة إلدارة األزمات 2,150$الرياضSep21-Sep-17االستراتيجيات الفعَّ

2,150$دبيSep21-Sep-17االستراتيجيات القيادية واإلدارية المتمّيزة واإلبداعية

2,150$صاللةSep21-Sep-17االستراتيجيات المتقدمة للتمّيز القيادي واالبتكاري وإعداد فرق عمل إبداعية

االستراتيجيات المتقدمة للسيطرة والتعامل مع المواقف العدائية والصراعات 

اإلدارية
17-Sep21-Sep2,150$اإلسكندرية

الة االستراتيجيات المتقدمة والتقنيات الحديثة في 2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17التفاوض واالتصاالت الفعَّ

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة للتمّيز القيادي واإلبداع اإلداري

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17االستراتيجيات والتطبيقات للمهارات اإلشرافية الحديثة

2,150$دبيSep21-Sep-17البرمجة الخطية في إدارة وتخطيط اإلنتاج

2,150$الرياضNLP17-Sep21-Sepالبرمجة اللغوية العصبية 

2,150$دبيSep21-Sep-17البرنامج التأهيلي لمساعد إداري

2,150$صاللةSep21-Sep-17البرنامج التنفيذي المتقدم في القيادة واإلدارة التنفيذية

2,150$اإلسكندريةSep21-Sep-17البرنامج المتقدم في اتخاذ القرارات

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17البرنامج المتكامل في إعداد وتأهيل المدربين

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17البرنامج المتكامل في تنمية القدرات الذهنية والسلوكية

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17البرنامج المتكامل ألخصائي التطوير اإلداري

2,150$دبيSep21-Sep-17 الذكاء العاطفي الفطري وتطبيقاته في بيئة العمل

2,150$الرياضSep21-Sep-17الذكاء العاطفي والتفكير الرباعي وتدعيم قرارات اإلدارة العليا

الذكاء العاطفي وتفجير الطاقات الكامنة من أجل البقاء واالستمرار والتفوق 

المؤسسي
17-Sep21-Sep2,150$دبي

2,150$صاللةSep21-Sep-17 وأسرار قوتك في العملEQالذكاء الوجداني 

2,150$اإلسكندريةSep21-Sep-17فن القيادة الحديثة: الذكاء الوجداني

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17الذكاءات الثمانية في خدمة اإلدارة

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17الرؤى اإلبداعية وكيفية صياغة األهداف ووضع الخطط االستراتيجية
ً 3,050$اسطنبولSep21-Sep-17الرؤية اإلبداعية في صنع القرارات وتطبيقها ابتكاريا

2,150$دبيSep21-Sep-17المنظمات المعلمة

2,150$الرياضSep21-Sep-17المنظمات فائقة األداء

2,150$دبيSep21-Sep-17المنظمة المتعلمة وتحديث الخبرات

2,150$صاللةSep21-Sep-17المنظمة ذاتية التعلم

2,150$اإلسكندريةSep21-Sep-17المنظومة المتكاملة في تفجير مهارات التطوير المستمر واطالق طاقات اإلبداع

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17المنظومة المتكاملة لتقنيات عمل المنسقين اإلداريين

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17المنهج االبتكاري لألداء العالي

3,050$اسطنبولSep21-Sep-17المنهج اإلداري المتكامل إلعداد رؤساء األقسام

2,150$دبيSep21-Sep-17أسرار القوة الذاتية ومفاتيح النجاح اإلداري

2,150$الرياضSep21-Sep-17أسرار القيادة اإلدارية

2,150$دبيSep21-Sep-17أسرار النجاح في العمل

2,150$صاللةSep21-Sep-17أسرار النجاح والتمّيز في العمل

2,150$اإلسكندريةSep21-Sep-17أسرار النجاح والتمّيز للمدير المبدع



2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17أسرار قادة التمّيز

2,450$كوااللمبورSep21-Sep-17مفاتيح االنطالق وتحرير الطاقات: أسرار قادة التمّيز

3,050$اسطنبولSep28-Sep-24أسرار نجاح المشرفين

2,150$دبيSep28-Sep-24إعداد المدير االستراتيجي

2,150$الرياضSep28-Sep-24إعداد المدير الجديد

2,150$دبيSep28-Sep-24إعداد المديرين

2,150$صاللةSep28-Sep-24إعداد الموظف كسفير للمؤسسة

2,150$اإلسكندريةSep28-Sep-24إعداد الموظفين الجدد

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24إعداد جدول األعمال

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24إعداد خطط العمل

الة 3,050$اسطنبولSep28-Sep-24إعداد خطط العمل الفعَّ

2,150$دبيSep28-Sep-24الواقع والطموح- تطوير وتنمية مهارات المرأة العربية ومكانها في المؤسسات 

2,150$الرياضSep28-Sep-24الخالفة ووالية الجيل التالي كمدخل لنجاح المؤسسات: تعاقب القيادة

2,150$دبيSep28-Sep-24تعزيز مهارات القيادة لمديري المؤسسات العامة ودور تكنولوجيا المعلومات فيها

2,150$صاللةSep28-Sep-24تفعيل الحوافز والدافعية لإلبداع في األداء اإلداري

2,150$اإلسكندريةSep28-Sep-24تفعيل الذكاء الصناعي لإلنسان في اإلدارة الحديثة

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24تفعيل الطاقات والقدرات الكامنة

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24تفعيل المهارات الذاتية والتقنية وتحسين األداء

3,050$اسطنبولSep28-Sep-24تفعيل دور القيادة اإلدارية في تطوير الخدمات الحكومية

2,150$دبيSep28-Sep-24دبلوماسية التعامل للقيادات اإلدارية العليا

2,150$الرياضSep28-Sep-24دبلوماسية التعامل للقيادات العليا

2,150$دبيSep28-Sep-24دبلوماسية التعامل مع اإلدارة العليا

2,150$صاللةSep28-Sep-24دبلوماسية إدارة الصراعات والخالفات

2,150$اإلسكندريةSep28-Sep-24دبلوماسية فض النزاعات والصراعات اإلدارية

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24دراسات الجدوى االقتصادية

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24دراسة العمل من الناحية التطبيقية

3,050$اسطنبولSep28-Sep-24دراسة العمل وتبسيط اإلجراءات

2,150$دبيSep28-Sep-24قياس مؤشرات األداء المؤسسي باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن

2,150$الرياضSep28-Sep-24قياس وتحسين اإلنتاجية

2,150$دبيSep28-Sep-24  قياس وتطوير القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي

2,150$صاللةSep28-Sep-24قياس وتطوير أداء المؤسسات العربية

2,150$اإلسكندريةSep28-Sep-24قياس وتقييم األداء المقارن

ال والمناسب 2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24قيام القيادة بدورها الفعَّ

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24قيم العمل االحترافي

3,050$اسطنبولSep28-Sep-24قيم ومعتقدات األفراد وأثرها على فاعلية التطوير التنظيمي

2,150$دبيSep28-Sep-24منهجية التطبيق الشامل للتغيير

2,150$الرياضSep28-Sep-24منهجية التغيير للمنظمات

2,150$دبيSep28-Sep-24منهجية العمل االستشاري في مجال اإلدارة

2,150$صاللةSep28-Sep-24منهجية تشخيص وتحليل وحل المشكالت اإلدارية

2,150$اإلسكندريةSep28-Sep-24منهجية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24منهجية تطوير األعمال

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24التخطيط والتطوير والتقييم: منهجية تطوير األعمال

3,050$اسطنبولSep28-Sep-24منهجية منظمات التغيير من أجل المستقبل

2,150$دبيSep28-Sep-24نظم المعلومات المساندة لإلدارة

2,150$الرياضSep28-Sep-24نظم المعلومات في خدمة اإلدارة

2,150$دبيSep28-Sep-24نظم المعلومات واإلبداع في دعم واتخاذ القرارات االستراتيجية

2,150$صاللةSep28-Sep-24نظم المعلومات وصناعة القرارات

2,150$اإلسكندريةSep28-Sep-24نظم المعلومات وقواعد البيانات في اإلدارة

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24نظم إدارة الفرص

2,450$كوااللمبورSep28-Sep-24نظم دعم القرار

3,050$اسطنبولSep28-Sep-24متقدم- نظم دعم القرار واستخدامها في تخطيط ورقابة التكلفة 



2,150$دبيSep28-Sep-24مهارات التعامل مع ضغوط العمل وتنظيم اإلجراءات اإلدارية

2,150$دبيSep28-Sep-24مهارات المكاتب األمامية

2,150$دبيSep28-Sep-24مهارات بناء القدرات وتأهيل الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,150$صاللةSep28-Sep-24مهارات تشخيص وتحليل وحل المشكالت واالتصاالت اإلدارية

انSep28-Sep-24مهارات مديري المكاتب وتجنب األخطاء اإلدارية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءSep28-Sep-24موازنة األداء لخدمة الكفاءة في الحكومة

3,050$سنغافورةSep28-Sep-24موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

3,050$باريسSep28-Sep-24 في حل المشكالت بطرق إبداعيةTRIZنظرية 

2,150$دبيSep28-Sep-24تصحيح التجاوزات واالنحرافات: أساليب الرقابة اإلدارية والمالية

2,150$دبيSep28-Sep-24 أساليب تحسين الرضا الوظيفي وزيادة والء العاملين

2,150$دبيSep28-Sep-24أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط وبرامج عمل

2,150$صاللةSep28-Sep-24أسرار االبتكار في المنظمات األمريكية واالوروبية واليابانية

انSep28-Sep-24أسرار اإلدارة اليابانية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءSep28-Sep-24إدارة األزمات وضغوط العمل وحل النزاع والصراع بأسلوب ابتكاري

3,050$سنغافورةSep28-Sep-24إدارة األولويات لتجنب األزمات اإلدارية

3,050$باريسSep28-Sep-24إدارة األولويات للمدراء والمشرفين

2,150$دبيSep28-Sep-24االسترجاع اآللي للقرارات اإلدارية وقرارات رؤساء مجلس اإلدارة

2,150$دبيSep28-Sep-24االقتصاد التطبيقي وإدارة األعمال

2,150$دبيSep28-Sep-24االندماج والتحالفات االستراتيجية بين الشركات في الدول العربية

2,150$صاللةSep28-Sep-24األبعاد الثقافية والتمّيز اإلداري

انSep28-Sep-24  األبعاد الحديثة في القيادة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءSep28-Sep-24األبعاد الستة للقيادة المتمّيزة

3,050$سنغافورةSep28-Sep-24األبعاد الفكرية والتمّيز اإلداري

3,050$باريسSep28-Sep-24األخطاء التي يقع فيها المديرون وكيفية تفاديها

2,150$دبيSep28-Sep-24البرنامج المتكامل إلعداد وتأهيل قيادات اإلدارة الوسطى

2,150$دبيSep28-Sep-24البرنامج المتكامل إلعداد وتأهيل موظف االستقبال

2,150$دبيSep28-Sep-24البرنامج المتكامل لمدير األلفية الثالثة

2,150$صاللةSep28-Sep-24البرنامج المعتمد في مهارات التفكير اإليجابي

انSep28-Sep-24البعد االستراتيجي لتقييم األداء المتوازن 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءSep28-Sep-24المشاكل والحلول: البناء التنظيمي

3,050$سنغافورةSep28-Sep-24البيروقراطية في النظرية والتطبيق

3,050$باريسSep28-Sep-24التأديب اإلداري في الوظيفة العامة

2,150$دبيSep28-Sep-24الرؤية االستراتيجية للمنظمات ورسالتها

2,150$دبيSep28-Sep-24 الرؤية القيادة اإلبداعية تفويض وتحسين اتخاذ القرارات

2,150$دبيSep28-Sep-24الرؤية القيادية اإلبداعية

2,150$صاللةSep28-Sep-24تخطيط وتحقيق األهداف: الرؤية القيادية اإلبداعية

انSep28-Sep-24الرؤية القيادية واإلبداعية وتحقيق األهداف والنتائج 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءSep28-Sep-24الرؤية المعاصرة لقياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي

3,050$سنغافورةSep28-Sep-24الرؤية والرسالة في حياة المنظمات

3,050$باريسSep28-Sep-24الرؤية والرسالة وتطوير العمل الحكومي

2,150$دبيSep28-Sep-24المنهج الحديث في اإلبداع اإلداري

2,150$دبيSep28-Sep-24المنهج الحديث إلعادة هندسة الحلول اإلدارية

2,150$دبيSep28-Sep-24المنهج الحديث لألداء النموذجي والنجاح في التعامل مع اآلخرين

2,150$صاللةSep28-Sep-24المنهج الكامل لبناء ودعم الوالء المؤسسي

انSep28-Sep-24المنهج المتكامل في قيادة التغيير وقت األزمات 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءSep28-Sep-24المنهج المتكامل في قياس وتطوير العمل المؤسسي

3,050$سنغافورةSep28-Sep-24المنهج المتكامل إلدارة التغيير ومهارات التطوير المستمر للمنظمات الحديثة

3,050$باريسOct5-Oct-1المنهج المتكامل إلعداد القيادة الوسطى

2,150$دبيOct5-Oct-1أسرار نجاح الموظف الجديد

2,150$دبيOct5-Oct-1أسرار نجاح وبقاء الشركات العالمية الكبرى

2,150$دبيOct5-Oct-1أسس اإلشراف الفعال

ال لألداء 2,150$صاللةOct5-Oct-1أسس التقييم الفعَّ



انOct5-Oct-1أسس الجودة للقياديين 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct5-Oct-1أسس القيادة واإلشراف

3,050$سنغافورةOct5-Oct-1أسس إدارة الحوار

3,050$باريسOct5-Oct-1أسس إعداد األهداف العامة

2,150$دبيOct5-Oct-1إعداد خطط العمل وتحويل األفكار إلى برامج

2,150$دبيOct5-Oct-1إعداد خطط وبرامج التحفيز لزيادة اإلنتاجية

2,150$دبيOct5-Oct-1إعداد قادة المستقبل

2,150$صاللةOct5-Oct-1إعداد قيادات الصف الثاني

انOct5-Oct-1إعداد مدير القرن الحادي والعشرين 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct5-Oct-1إعداد مدير القرن وصياغة استراتيجيات المستقبل في ظل منهجية ستة سيجما

3,050$سنغافورةOct5-Oct-1إعداد مدير المستقبل من التنشئة حتى تحمل المسؤولية

3,050$باريسOct5-Oct-1إعداد وتأهيل القادة

2,150$دبيOct5-Oct-1تفعيل فريق العمل

2,150$دبيOct5-Oct-1تفعيل وتنظيم تداول المعلومات في المنظمات الحكومية

2,150$دبيOct5-Oct-1تفويض االختصاص

2,150$صاللةOct5-Oct-1تفويض السلطة

انOct5-Oct-1تفويض السلطة واستراتيجيات التفاوض 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct5-Oct-1تفويض وتحسين اتخاذ القرارات

3,050$سنغافورةOct5-Oct-1تقديم وتهيئة المعينين الجدد

3,050$باريسOct5-Oct-1تقليص األعمال الورقية والقضاء على الروتين اإلداري

2,150$دبيOct5-Oct-1دعائم التطوير الشامل للمنظمة

الية 2,150$دبيOct5-Oct-1دعائم التغيير والتطوير من أجل زيادة الفعَّ

2,150$دبيOct5-Oct-1دعم االلتزام والعمل من صميم القلب

2,150$صاللةOct5-Oct-1دعم التجارب الرائدة وتشجيعها

انOct5-Oct-1دعم المسؤوليات والمهارات اإلدارية الحديثة للمدير العربي في األلفية الجديدة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct5-Oct-1دعم المهارات اإلدارية والمالية لموظفي الخدمات المساندة

3,050$سنغافورةOct5-Oct-1دعم مهارات صنع القرار

3,050$باريسOct5-Oct-1 دعم مهارات منسقي اللجان 

2,150$دبيOct5-Oct-1كسب الرأي والتأييد في المنظمة

2,150$دبيOct5-Oct-1كيف- كسب القوة والنفوذ 

اال ضمن فريق 2,150$دبيOct5-Oct-1كسف تكون عضوا فعَّ

2,150$صاللةOct5-Oct-1كفاءة تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية

انOct5-Oct-1كيف تأهل نفسك كقائد 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct5-Oct-1كيف تبني فريق العمل

3,050$سنغافورةOct5-Oct-1كيف تبني فريقا متمّيزا

3,050$باريسOct5-Oct-1كيف تبني وتقود فرق العمل

2,150$دبيOct5-Oct-1 سيجما6مهارات 

2,150$دبيOct5-Oct-1مهارات اتخاذ القرار

2,150$دبيOct5-Oct-1مهارات اتخاذ القرارات اإلدارية

2,150$صاللةOct5-Oct-1مهارات اتخاذ القرارات االستراتيجية للقيادات العربية

انOct5-Oct-1مهارات اتخاذ القرارات االستراتيجية للقيادات العربية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct5-Oct-1مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت

3,050$سنغافورةOct5-Oct-1مهارات استخدام األسئلة في المواقف الصعبة

3,050$باريسOct5-Oct-1في فن اإلدارة" NLP"مهارات استخدام البرمجة اللغوية العصبية 

2,150$دبيOct5-Oct-1نظم دعم القرار ودورها في اإلدارة

2,150$دبيOct5-Oct-1نظم دعم القرارات

2,150$دبيOct5-Oct-1نظم دعم واتخاذ القرار واستخدامها في تخطيط ورقابة التكاليف

2,150$صاللةOct5-Oct-1نظم معلومات دعم إدارة األخطار

انOct5-Oct-1نظم وأساليب العمل 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct5-Oct-1نظم ومهارات استشارات تحسين األداء المؤسسي

3,050$سنغافورةOct5-Oct-1نماذج الجدارة الوظيفية

3,050$باريسOct5-Oct-1 وضع القياسات وتخطيط السياسات واستخدام األدوات: نماذج الجدارة الوظيفية



2,150$دبيOct5-Oct-1نظم دعم اتخاذ القرار ودورها في اإلدارة الحكومية

2,150$أبهاOct5-Oct-1نماذج الرقابة وتقويم أداء البرامج واألنشطة في الحكومة والقطاع الخاص

2,150$دبيOct5-Oct-1نموذج التميز االوروبي في اإلدارة

2,150$صاللةOct5-Oct-1نموذج التميز األمريكي في اإلدارة

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمديرين الجدد

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1تنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية لمدراء اإلدارة الوسطى والعليا

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1أسرار اإلدارة اليابانية

3,050$جنيفOct5-Oct-1االتجاهات الحديثة والمعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية

2,150$دبيOct5-Oct-1إدارة التغيير للوصول إلى ذروة األداء المتمّيز

2,150$أبهاOct5-Oct-1إدارة التغيير وتحسين مناخ العمل في المنظمات المعاصرة

2,150$دبيOct5-Oct-1إدارة التمكين في العمل القيادي واإلداري

إدارة التمكين وأثرها في التحفيز والتفويض وتطوير روح الفريق كأساس لبناء 

الصف الثاني
1-Oct5-Oct2,150$صاللة

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1إدارة الخدمات اإلدارية والمالية

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1 إدارة الوقت واألولويات والتعامل مع الضغوطات

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1كيف تدير وقتك بكفاءة وتتمكن من إنجاز المزيد من المهام: إدارة الوقت

3,050$جنيفOct5-Oct-1إدارة وتقويم العمل الحكومي

2,150$دبيOct5-Oct-1 األخطاء السبعة في إدارة الشركات العائلية

2,150$أبهاOct5-Oct-1األخالقية والسلوك في الوظيفة العامة

2,150$دبيWTO1-Oct5-Octاألداء االستراتيجي النموذجي في ظل 

2,150$صاللةOct5-Oct-1األداء اإلشرافي اإلبداعي واالبتكار األداء المتمّيز

ال لمشرفي الخدمات والعالقات العامة 2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1األداء اإلشرافي الفعَّ

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1األداء اإلشرافي النموذجي

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1األداء اإلشرافي النموذجي والمهارات اإلشرافية

3,050$جنيفOct5-Oct-1اإلدارة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي اإلبداعي: األداء اإلشرافي النموذجي

2,150$دبيOct5-Oct-1التأديب اإلداري وضوابطه وضماناته

2,150$أبهاOct5-Oct-1التأهيل الحديث للمديرين الجدد

2,150$دبيOct5-Oct-1التأهيل لشغل مناصب إدارية أعلى

2,150$صاللةOct5-Oct-1التجارب األمريكية واليابانية في إعادة هندسة العمليات اإلدارية

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1التجارب الناجحة في اإلدارة العربية

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1التجارب الناجحة في التطوير اإلداري

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1التجديد الشامل للمنظمات

3,050$جنيفOct5-Oct-1التجديد واالبتكار في بيئة العمل

2,150$دبيOct5-Oct-1 الرافعة التكنولوجية والخروج من مأزق المنافسة

2,150$أبهاOct5-Oct-1الرضا الوظيفي للمشرفين

2,150$دبيOct5-Oct-1وتحسين بيئة العمل الحكومي الرضا الوظيفي

2,150$صاللةOct5-Oct-1الرضاء الوظيفي وإنتاجية العاملين

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1الرقابة اإلدارية في المنظمات

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1الرقابة اإلدارية من وجهة نظر إسالمية

2,450$كوااللمبورOct5-Oct-1األدوات واألساليب: الرقابة اإلدارية

الة 3,050$جنيفOct12-Oct-8الرقابة الذاتية والرقابة الفعَّ

2,150$دبيOct12-Oct-8المنهج المتكامل إلعداد المديرين

2,150$أبهاOct12-Oct-8المنهج المتكامل إلعداد الموظف الشامل في ظل التحوالت العالمية

2,150$دبيOct12-Oct-8المنهج المتكامل إلعداد قادة المستقبل

2,150$صاللةOct12-Oct-8المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل القيادة النسائية

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8المنهج المتكامل لتبسيط وتطوير إجراءات العمل

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8المنهج المتكامل لتطوير إجراءات العمل

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8 المنهج المتكامل لتقييم األداء االستراتيجي

3,050$جنيفOct12-Oct-8المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية والسلوكية لقادة المستقبل

2,150$دبيOct12-Oct-8أسس بناء الشخصية القيادية

2,150$أبهاOct12-Oct-8أسس تطبيقات الحوكمة

2,150$دبيOct12-Oct-8أسس تنمية العاملين



2,150$صاللةOct12-Oct-8أسس نجاح المؤسسات والشركات

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8أسس وقواعد التفاوض

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8أسس ومبادئ اإلدارة العلمية  

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8أسلوب الحاالت في التنمية اإلدارية

3,050$جنيفOct12-Oct-8أسلوب حل المشكالت

2,150$دبيOct12-Oct-8أبها- إعداد وتأهيل القادة االستراتيجيات الحديثة للمؤسسات إليجاد الميزة التنافسية

2,150$أبهاOct12-Oct-8إعداد وتأهيل القادة األنماط اإلدارية ومعايير جودة القيادة ومحددات القيم الشخصية

2,150$دبيOct12-Oct-8إعداد وتأهيل القادة إدارة المواقف الصعبة وإدارة األزمات

2,150$صاللةOct12-Oct-8إعداد وتأهيل القادة فن التعامل مع الضغوط وتحليل المشكالت واتخاذ القرارات

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8إعداد وتأهيل القادة قيادة األداء العالي في مواجهة المستقبل

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8إعداد وتأهيل القادة قيادة اإلبداع وتفعيل القدرات والطاقات الكامنة

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8إعداد وتأهيل القادة قيادة البشر وفن التفاوض معهم والتأثير عليهم

3,050$جنيفOct12-Oct-8إعداد وتأهيل القادة قيادة التطوير والقياس في األداء المؤسسي

2,150$دبيOct12-Oct-8تقنيات التصرف وتسيير المجموعات

2,150$أبهاOct12-Oct-8تقنيات الحوار واالستماع

2,150$دبيOct12-Oct-8تقنيات الحوار واإلصغاء

2,150$صاللةOct12-Oct-8تقنيات القرار والتنفيذ

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8 تقنيات تطوير األداء والتمّيز اإلداري وتطوير فرق العمل

العمل اإلداري في   تقنيات واستراتيجيات تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب

القطاع الحكومي والخاص
8-Oct12-Oct2,450$كوااللمبور

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8تقنية المعلومات ودورها في دعم القرارات اإلدارية

3,050$جنيفOct12-Oct-8تقويم األداء الحكومي

2,150$دبيOct12-Oct-8دليل الوصول إلى قمة األداء

2,150$أبهاOct12-Oct-8دليل صحة المديرين في مواجهة ضغوط العمل

2,150$دبيOct12-Oct-8دوائر اإلبداع

2,150$صاللةOct12-Oct-8 دوائر التمّيز اإلداري واإلبداع القيادي

الية القيادية 2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8دوائر التمّيز والفعَّ

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8دوافع التحفيز ومراحله

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8دوافع العمل في المنظمة

3,050$جنيفOct12-Oct-8دور األدوات اإلحصائية والرياضية في اتخاذ القرارات اإلدارية

2,150$دبيOct12-Oct-8كيف تتحكم بقدراتك الذهنية والبدنية والمالية؟

2,150$أبهاOct12-Oct-8كيف تتخذ القرارات؟

2,150$دبيOct12-Oct-8كيف تتخذ قراراتك الناجحة بثقة

2,150$صاللةOct12-Oct-8كيف تتخلص من ضغوط العمل

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8كيف تتصرف مع المرؤوس المشكلة ؟

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8كيف تتعامل اإلدارة مع المتغيرات؟

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8كيف تتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة

3,050$جنيفOct12-Oct-8كيف تتعامل مع رؤسائك ؟

2,150$دبيOct12-Oct-8 في اإلدارةNLPمهارات استخدام البرمجة اللغوية العصبية 

2,150$أبهاOct12-Oct-8مهارات استخدام البرمجة اللغوية في اإلدارة

2,150$دبيOct12-Oct-8مهارات االبتكار واإلبداع

2,150$صاللةOct12-Oct-8مهارات االبتكار واإلبداع في العمل

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8مهارات االبتكار والتفكير اإلبداعي

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8التجديد والتمّيز في عصر العولمة: مهارات االبتكار

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين

3,050$جنيفOct12-Oct-8مهارات اإلبداع

2,150$دبيOct12-Oct-8نماذج عالمية ناجحة في التمّيز اإلداري

الة 2,150$أبهاOct12-Oct-8نماذج قيادة فرق العمل الفعَّ

2,150$دبيOct12-Oct-8نموذج األداء المتمّيز في الدوائر الحكومية

2,150$صاللةOct12-Oct-8نموذج الشبكة اإلدارية



ال 2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8نموذج المدير الفعَّ

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8هكذا يفكر القادة األكثر إبداعا

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8هكذا ينبغي أن يكون رجل األعمال

3,050$جنيفOct12-Oct-8هل أنت مدير مبدع

2,150$دبيOct12-Oct-8األساليب الحديثة في التطوير اإلداري واتخاذ القرارات وحل المشاكل

2,150$الطائفOct12-Oct-8التأهيل الحديث للمشرفين واإلداريين الجدد وبناء النموذج المؤسسي التحويلي

2,150$دبيOct12-Oct-8دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,150$صاللةOct12-Oct-8اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

القيادة اإلدارية المتفوقة في ظل المتغيرات العالمية الحديثة وبناء معايير جودة 

القيادة
8-Oct12-Oct2,150$القاهرة

2,450$أغاديرOct12-Oct-8الدليل العملي لتطبيق منهج اإلدارة على المكشوف

2,450$كوااللمبورEFQM8-Oct12-Octجائزة التمّيز االوروبية 

3,050$لندنOct12-Oct-8اإلدارة المرئية بنظام كايزن الياباني

2,150$دبيOct12-Oct-8إعادة هندسة اإلدارات الحكومية في ظل المستجدات الدولية

2,150$صاللةOct12-Oct-8تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة اإللكترونية

2,150$دبيOct12-Oct-8التفكير االستراتيجي ومهارات التطوير المستمر: األداء اإلشرافي النموذجي

2,150$الطائفOct12-Oct-8القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي: األداء اإلشرافي النموذجي

ال 2,150$دبيOct12-Oct-8األداء البشري الفعَّ

ال للقيادات اإلدارية 2,150$صاللةOct12-Oct-8األداء البشري الفعَّ

2,150$القاهرةOct12-Oct-8الطريق إلى منظمة المستقبل: األداء التنظيمي المتمّيز

2,450$أغاديرOct12-Oct-8 كيف توائم بين قلوب وعقول موظفيك لتفجر طاقاتهم الكامنة: األداء الراقي

ال باستخدام بطاقات األداء المتوازن خطوة بخطوة 2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8األداء الفعَّ

ال لقادة اإلدارات العليا 3,050$لندنOct12-Oct-8األداء الفعَّ

2,150$دبيOct12-Oct-8التحديات التي تواجه اإلدارة المعاصرة

2,150$الطائفOct12-Oct-8التحديات المتغيرة لمدراء العمليات

2,150$دبيOct12-Oct-8التحديات واآلفاق المستقبلية

2,150$صاللةThe power of Kaizen8-Oct12-Octالتحسين المستمر 

2,150$القاهرةOct12-Oct-8 التحسين المستمر في األداء

2,450$أغاديرOct12-Oct-8التحسين المستمر وجودة األداء

2,450$كوااللمبورOct12-Oct-8 كيف تشعل الحماس في منظمتك من القمة إلى القاعدة: التحفيز الخارق

3,050$لندنOct12-Oct-8التحفيز المعنوي وكيفية تفعيلة في القطاع الحكومي

2,150$دبيOct12-Oct-8الرقابة على المؤسسات العامة في الدول الخليجية

2,150$الطائفOct12-Oct-8الرقابة على أعمال اإلدارة وتطبيقاتها

2,150$دبيOct12-Oct-8الرقابة والمتابعة اإلدارية

2,150$صاللةOct12-Oct-8الرقابة والمتابعة وأهميتها للمنظمات

2,150$القاهرةOct12-Oct-8الرقابة وتطوير األداء

2,450$أغاديرOct19-Oct-15الريادة في التطبيقات العملية لنظم المعلومات اإلدارية

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15الريادة واإلبداع في العمل لتحقيق التمّيز الوظيفي

3,050$لندنOct19-Oct-15فنون ومهارات: الريادة والتمّيز

2,150$دبيOct19-Oct-15المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية والقيادية الحديثة

2,150$الطائفOct19-Oct-15المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلشرافية لدى اإلداريين

2,150$دبيOct19-Oct-15 المنهج المتكامل لتنمية مهارات وإعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني

2,150$صاللةOct19-Oct-15 المنهجيات السبع للنجاح والتمّيز القيادي واإلداري

2,150$القاهرةOct19-Oct-15المنهجية اليابانية لتحسين األداء

2,450$أغاديرOct19-Oct-15المهارات االبتكارية في حل المشكالت واتخاذ القرارات

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15المهارات األساسية لإلدارة الناجحة

3,050$لندنOct19-Oct-15المهارات األساسية للقادة والمدراء المحترفين

2,150$دبيOct19-Oct-15أفضل التجارب والممارسات في األداء الحكومي المتمّيز

2,150$الطائفOct19-Oct-15أفضل الممارسات لمنظمات األعمال

2,150$دبيOct19-Oct-15 في سبيل ثقافة إدارية متحضرة: أفضل مدير وأسوأ مدير

2,150$صاللةOct19-Oct-15 أفكار لالستمرار في زمن المنافسة القاتلة

2,150$القاهرةOct19-Oct-15 دروس عملية إلدارة ذاتك وعملياتك: أفكار للمديرين المبدعين



2,450$أغاديرOct19-Oct-15أنماط القيادة والسلوك اإلداري

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15أنماط النماذج القيادية

3,050$لندنOct19-Oct-15أنماط وأساليب القيادة

2,150$دبيOct19-Oct-15إعداد وتأهيل القادة قيادة التغيير وصياغة استراتيجيات المستقبل

2,150$الطائفOct19-Oct-15إعداد وتأهيل القادة مهارات استغالل الطاقات الكامنة في إدارة العمل بنجاح

2,150$دبيOct19-Oct-15إعداد وتأهيل القادة مهارات االستشراف والتفكير االستراتيجي لرسم المستقبل

2,150$صاللةOct19-Oct-15إعداد وتأهيل الموظفين الجدد

2,150$القاهرةOct19-Oct-15 إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني

2,450$أغاديرOct19-Oct-15إعداد وتأهيل مستشار اإلدارة

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15إعداد وتنمية المدير العصري

3,050$لندنOct19-Oct-15إعداد وتهيئة المديرين الجدد

2,150$دبيOct19-Oct-15تقويم األداء والتوجيه

2,150$الطائفOct19-Oct-15تقييم األداء االستراتيجي للمنظمات

2,150$دبيOct19-Oct-15تقييم األداء الفردي والمؤسسي

ال 2,150$صاللةOct19-Oct-15تقييم األداء الفعَّ

2,150$القاهرةOct19-Oct-15تقييم األداء المؤسسي

2,450$أغادير15-Oct19-Oct(Balanced Score card)تقييم األداء المؤسسي باستخدام 

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15تقييم األداء المتوازن بالقطاع الحكومي

3,050$لندنOct19-Oct-15تقييم األداء المتوازن للعاملين

2,150$دبيOct19-Oct-15دور اإلدارة في مواجهة تحديات المستقبل

2,150$الطائفOct19-Oct-15دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة

2,150$دبيOct19-Oct-15دور التعليم التقني والمهني في تنمية المجتمع

2,150$صاللةOct19-Oct-15دور التنظيمات اإلدارية الرشيدة

2,150$القاهرةOct19-Oct-15دور القائد في العملية اإلدارية

2,450$أغاديرOct19-Oct-15دور القيادة اإلدارية في بناء تكوين ودعم روح الفريق

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15دور القيادة التنفيذية في تحقيق أهداف التخطيط االستراتيجي

3,050$لندنOct19-Oct-15دور المدراء في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

2,150$دبيOct19-Oct-15 التعامل مع األشخاص صعب المرؤوس: كيف تتعامل مع رئيسك في العمل

2,150$الطائفOct19-Oct-15كيف تتغلب على ضغوط العمل النفسية

2,150$دبيOct19-Oct-15كيف تتغلب على مقاومة التغيير

2,150$صاللةOct19-Oct-15كيف تتكيف المؤسسات العامة والحكومية مع مستحدثات القرن الجديد

2,150$القاهرةOct19-Oct-15 كيف تتنافس الشركات من خالل التحالفات االستراتيجية

2,450$أغاديرOct19-Oct-15كيف تجدد منظمتك

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15كيف تجري مقابلة ناجحة

3,050$لندنOct19-Oct-15كيف تجعل اإلبداع اسلوبا للحياة

2,150$دبيOct19-Oct-15مهارات اإلبداع لإلدارة الوسطى في التخطيط والمتابعة اإلدارية

2,150$الطائفOct19-Oct-15مهارات اإلبداع واالبتكار

2,150$دبيOct19-Oct-15مهارات اإلبداع والتخطيط االستراتيجي

2,150$صاللةOct19-Oct-15مهارات اإلبداع والتفكير االبتكاري

2,150$القاهرةOct19-Oct-15مهارات اإلبداع وتطوير نمط التفكير

2,450$أغاديرOct19-Oct-15مهارات اإلبداع وهندسة التغيير والتطوير

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15مهارات اإلدارة االستراتيجية للوقت للمستويات اإلدارية العليا بالمنظمات الحكومية

3,050$لندنOct19-Oct-15مهارات اإلدارة االستراتيجية والقيادة التنفيذية

2,150$دبيOct19-Oct-15هندرة األعمال اإلدارية الحديثة

2,150$الطائفOct19-Oct-15هندرة المكاتب

2,150$دبيOct19-Oct-15هندرة أعمال سر لجان اإلدارة العليا

2,150$صاللةOct19-Oct-15هندسة التغيير

2,150$القاهرةCORT15-Oct19-Octهندسة التفكير باستخدام 

2,450$أغاديرOct19-Oct-15هندسة التنظيم

2,450$كوااللمبورOct19-Oct-15هندسة العمليات وتبسيط إجراءات العمل لرفع اإلنتاجية

3,050$لندنOct19-Oct-15هندسة المعرفة والتمّيز في األداء



2,150$دبيOct19-Oct-15اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

رةOct19-Oct-15اإلدارة العليا للقيادات النسائية 2,150$المدينة المنوَّ

Oct19-Oct$2,150-15العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

Oct19-Oct$2,150-15مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
15-Oct19-Oct2,150$القاهرة

Oct19-Oct$2,150-15القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

Oct19-Oct$2,150-15الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

Oct19-Oct$2,150-15 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

2,150$دبيOct19-Oct-15األداء المتكامل للمدراء

األداء المتمّيز في التعامل مع المواقف العدائية وذوي الطباع الصعبة ومنع 

الصراعات
15-Oct19-Octرة 2,150$المدينة المنوَّ

Oct19-Oct$2,150-15األداء المتمّيز في التعامل مع المواقف العدائية ومنع الخالفات والصراعات

Oct19-Oct$2,150-15األداء المتمّيز للقياديين االستراتيجيين والدبلوماسية في اإلدارة

2,150$القاهرةOct19-Oct-15األداء المتمّيز للمدير

Oct19-Oct$2,150-15األداء المتمّيز وأساليب تحقيق اإلنجاز العالي للخدمة

Oct19-Oct$2,150-15األداء المتمّيز وأساليب تطوير األداء الوظيفي

15-Oct19-Oct$2,150(BSC)األداء المتوازن عصب النجاح 

2,150$دبيOct19-Oct-15التحفيز الوظيفي

رةOct19-Oct-15أخالقيات المهنة: التحفيز في بيئة العمل 2,150$المدينة المنوَّ

Oct19-Oct$2,150-15التحفيز لزيادة اإلنتاجية

Oct19-Oct$2,150-15التحفيز للعمل

2,150$القاهرةOct19-Oct-15التحفيز وأثره على المهارات االبتكارية واإلبداعية

Oct19-Oct$2,150-15التحفيز وتقييم أداء العاملين

Oct19-Oct$2,150-15 العالقات المتشابكة– التحفيز وزيادة اإلنتاجية 

Oct19-Oct$2,150-15مدخل لزيادة اإلنتاجية والجودة في العمل: التحفيز

2,150$دبيOct19-Oct-15السلوك اإلنساني والمهارات اإلشرافية

رةOct19-Oct-15السلوك اإلنساني ومهارات القيادة والتعامل 2,150$المدينة المنوَّ

Oct19-Oct$2,150-15السلوك القيادي لإلدارة العليا

Oct19-Oct$2,150-15السلوك المهني وأخالقيات العمل الوظيفي

2,150$القاهرةOct19-Oct-15السلوكيات واألخالقيات الوظيفية

Oct26-Oct$2,150-22مدخل لتطوير أداء الحكومات: السياسات العامة

Oct26-Oct$2,150-22السياسة الحديثة إلدارة وتحديد األولويات وإدارة الوقت وضغوط العمل

Oct26-Oct$2,150-22السياسة واالستراتيجية والخطة

2,150$دبيOct26-Oct-22المهارات األساسية للمساعدين اإلداريين

رةOct26-Oct-22المهارات اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات والتعامل مع اآلخرين 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22المهارات اإلبداعية في حل المشكالت والصراعات والنزاعات

Oct26-Oct$2,150-22المهارات اإلبداعية واالبتكارية للقادة والرؤساء

2,150$القاهرةOct26-Oct-22المهارات اإلبداعية واالبتكارية للقادة والمشرفين

Oct26-Oct$2,150-22المهارات اإلدارية الحديثة

الة للقيادات النسائية Oct26-Oct$2,150-22المهارات اإلدارية الفعَّ

Oct26-Oct$2,150-22المهارات اإلدارية المتقدمة وبناء الفريق

2,150$دبيOct26-Oct-22أهداف تقييم أداء العاملين

رةOct26-Oct-22أهمية التحفيز في تحقيق الرضا الوظيفي والشعور باالنتماء 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22أهمية التحفيز في تفادي األزمات

Oct26-Oct$2,150-22أهمية التمّيز في تخطيط العمل

2,150$القاهرةOct26-Oct-22أهمية العميل للمؤسسة

Oct26-Oct$2,150-22أهمية القيادة اإلدارية

Oct26-Oct$2,150-22أهمية المشاركة في وضع ورسم خطة العمل

أهمية المعرفة في اإلدارة الحديثة للمؤسسات لتحسين اإلنتاجية وتحقيق أهداف 

المؤسسات
22-Oct26-Oct$2,150

2,150$دبيOct26-Oct-22إعداد وصياغة خطط العمل لإلبداع والتمّيز



رةOct26-Oct-22إنجاز أكبر في وقت أقل 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22إنجاز وتنظيم سير العمل من خالل إدارة الوقت

Oct26-Oct$2,150-22إيجاد فكرة تجارية وإعداد خطة عمل

2,150$القاهرةOct26-Oct-22بتاء فرق العمل

Oct26-Oct$2,150-22بحوث العمليات واتخاذ القرار

Oct26-Oct$2,150-22براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية ووسائل المحافظة عليها

BSC22-Oct26-Oct$2,150بطاقات األداء المتوازن 

2,150$دبيOct26-Oct-22تقييم األداء باستخدام الدرجات المتوازنة

رةOct26-Oct-22تقييم األداء باستخدام أسلوب التغذية المرتدة 2,150$المدينة المنوَّ

22-Oct26-Oct$2,150(Balanced Scorecard)تقييم األداء باستخدام بطاقة الدرجات المتوازنة 

Oct26-Oct$2,150-22تقييم األداء بالجهاز الحكومي

2,150$القاهرةOct26-Oct-22دراسة تحليلية: تقييم األداء

Oct26-Oct$2,150-22تقييم األفكار وتشخيص المشكالت واقتراح الحلول

Oct26-Oct$2,150-22 تقييم السياسات العامة

Oct26-Oct$2,150-22تقييم العمل المؤسسي

2,150$دبيOct26-Oct-22دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز

رةOct26-Oct-22دور المرأة العربية في اإلدارة 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22دور المرأة في صنع القرار والريادة

Oct26-Oct$2,150-22دور المعلومات في دعم اتخاذ القرارات اإلدارية

2,150$القاهرةOct26-Oct-22دور المالحظين والمشرفين في تقليل الفاقد والتالف ومنع اإلسراف

Oct26-Oct$2,150-22دور المنظمة في تعزيز اإلبداع واالبتكار

Oct26-Oct$2,150-22دور الوسائل الكمية في صنع القرارات

Oct26-Oct$2,150-22دور تفويض السلطات في بناء الصف الثاني

2,150$دبيOct26-Oct-22كيف تجعل اجتماعك أو مقابلتك حدثا هاما

رةOct26-Oct-22 كيف تجعل من االستراتيجية ميثاق عمل داخلي 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22كيف تحدد أعداد العمالة النموذجية وحساب اإلنتاجية لشركتك

Oct26-Oct$2,150-22كيف تحدد أهدافك االستراتيجية؟

2,150$القاهرةOct26-Oct-22كيف تحصل على مساعدة رجالك

Oct26-Oct$2,150-22كيف تحفز اآلخرين

Oct26-Oct$2,150-22كيف تحفز مرؤوسيك

Oct26-Oct$2,150-22كيف تحقق الشركات العظيمة نتائج خارقة بالتركيز على الجوهر

2,150$دبيOct26-Oct-22مهارات اإلدارة االستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط

رةOct26-Oct-22مهارات اإلدارة الحديثة 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22مهارات اإلدارة العليا وصناعة التخطيط االبتكاري واإلبداعي

الة Oct26-Oct$2,150-22مهارات اإلدارة الفعَّ

الة  2,150$القاهرةOct26-Oct-22للنساء- مهارات اإلدارة الفعَّ

الة لإلنتاج Oct26-Oct$2,150-22مهارات اإلدارة الفعَّ

الة للوقت Oct26-Oct$2,150-22مهارات اإلدارة الفعَّ

الة والتمّيز في األداء اإلشرافي Oct26-Oct$2,150-22مهارات اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيOct26-Oct-22هندسة المكاتب العليا

رةOct26-Oct-22هندسة المهارات القيادية لمدير العصر الحديث 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22هندسة تبسيط إجراءات العمل للمدراء

Oct26-Oct$2,150-22 وسائل تجديد شباب المنظمات ومداخل إعادة هندسة اإلدارة

2,150$القاهرةOct26-Oct-22وسائل وأساليب زيادة الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات العامة

Oct26-Oct$2,150-22وضع خطة تنفيذية لتعزيز اإلبداع

Oct26-Oct$2,150-22وظائف اإلدارة

Oct26-Oct$2,150-22وظائف اإلدارة الناجحة

2,150$دبيOct26-Oct-22 لبناء منظمة عالية األداء15األعمدة الـ 

رةSITUATIONAL LEADERSHIP22-Oct26-Octالقيادة الموقفية  2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

Oct26-Oct$2,150-22دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

2,150$اإلسكندريةOct26-Oct-22اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية



Oct26-Oct$2,150-22اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

Oct26-Oct$2,150-22تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

Oct26-Oct$2,150-22موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,150$دبيOct26-Oct-22األداء من التنمية والتطوير إلى التقييم في ظل المنظومة اإلدارية المتطورة

رةOct26-Oct-22األدوات األربعة عشر لتشخيص المشكالت 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22األدوات الخمس األساسية إلدارة منظمة ناجحة

Oct26-Oct$2,150-22األدوات واألساليب الحديثة لتحفيز العاملين

2,150$اإلسكندريةOct26-Oct-22األدوار الرئيسة في عمليات التغيير

Oct26-Oct$2,150-22األدوار القيادية للوزارات وتشكيالتها في الحكومات العربية

Oct26-Oct$2,150-22األدوار المتجددة للقيادة اإلدارية المعاصرة

Oct26-Oct$2,150-22األزمات والوقاية منها والسيطرة عليها

2,150$دبيOct26-Oct-22التحقيق اإلداري

ال رةOct26-Oct-22 التحقيق اإلداري الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22أصوله وأركانه: التحقيق اإلداري

Oct26-Oct$2,150-22التحقيق واإلنجاز

2,150$اإلسكندريةOct26-Oct-22التحقيق والتأديب

Oct26-Oct$2,150-22التحكم اإلشرافي ونظم جمع البيانات

Oct26-Oct$2,150-22التحكم في إعداد وتأهيل القادة في ظل المتغيرات اإلدارية الحديثة

Oct26-Oct$2,150-22التحكم في طرق وأساليب تطوير نظم العمل في الشؤون اإلدارية

2,150$دبيOct26-Oct-22فن الحوار االستراتيجي: السيناريو

رةOct26-Oct-22الشخصية اإليجابية ومقومات النجاح 2,150$المدينة المنوَّ

Oct26-Oct$2,150-22إدارة الذات واآلخرين: الشخصية اإلدارية

Oct26-Oct$2,150-22الشخصية القيادية

2,150$اإلسكندريةOct26-Oct-22الشراكة اإلدارية الناجحة

Oct2-Nov$2,150-29الشراكة بين القطاعين العام والخاص

Oct2-Nov$2,150-29الشركات العائلية بين العالقات الشخصية والرؤية العملية

Oct2-Nov$2,150-29الشركات العائلية ودورها في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

2,150$دبيOct2-Nov-29المهارات اإلدارية في عالم المتغيرات

رةOct2-Nov-29المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام 2,150$المدينة المنوَّ

Oct2-Nov$2,150-29المهارات اإلدارية لإلدارة التنفيذية

Oct2-Nov$2,150-29المهارات اإلدارية للتخطيط والمتابعة وتقويم وتحسين نتائج العمل

2,150$اإلسكندريةOct2-Nov-29المهارات اإلدارية للرؤساء والمدراء الجدد

Oct2-Nov$2,150-29المهارات اإلدارية للقيادات النسائية

Oct2-Nov$2,150-29المهارات اإلدارية للمدراء الجدد

Oct2-Nov$2,150-29المهارات اإلدارية للمساعدين اإلداريين

2,150$دبيOct2-Nov-29أهمية الوقت في حّل المشاكل

رةOct2-Nov-29أهمية إدارة اإلشراف الداخلي 2,150$المدينة المنوَّ

Oct2-Nov$2,150-29أهمية فرق العمل وخصائصها

Oct2-Nov$2,150-29إتقان مهارات اإلقناع والتأثير في الناس والجمهور المستهدف

2,150$اإلسكندريةOct2-Nov-29إتقان مهارات التعامل مع المواقف الصعبة وتحويلها إلى مواقف إيجابية

Oct2-Nov$2,150-29إجراءات تعزيز قدرات أجهزة التحسين اإلداري في الدول النامية

Oct2-Nov$2,150-29 وأساليب تقييم وتقويم أداء العاملين إجراءات

Oct2-Nov$2,150-29 ومعايير تقييم األداء إجراءات

2,150$دبيOct2-Nov-29بطاقات األداء المتوازن وستة سيجما لتطوير وتقييم األداء البشري والمؤسسي

رةOct2-Nov-29بطاقات األداء المتوازن وقياس مؤشرات األداء المالي 2,150$المدينة المنوَّ

Oct2-Nov$2,150-29حاالت عملية: بطاقات األداء المتوازن

Oct2-Nov$2,150-29المنهجية المعيارية لتقييم ومقارنة األداء : BSCبطاقة األداء المتوازن 

2,150$اإلسكندريةOct2-Nov-29بطاقة األهداف المتوازنة

Oct2-Nov$2,150-29بناء االستراتيجيات باستخدام بطاقات األداء المتوازن

Oct2-Nov$2,150-29بناء اإلدارة المتمّيزة

Oct2-Nov$2,150-29بناء الثقافة المؤسسية

2,150$دبيOct2-Nov-29تقييم أداء العاملين في الجهاز الحكومي



رةOct2-Nov-29تقييم أداء العاملين وتنمية مهاراتهم وتمكينهم وتفويض الصالحيات الالزمة لهم 2,150$المدينة المنوَّ

29-Oct2-Nov$2,150(SPSSباستخدام تقنية )تقييم أداء المؤسسات بالمؤشرات 

Oct2-Nov$2,150-29تقييم أداء المرؤوسين

2,150$اإلسكندريةOct2-Nov-29تقييم تطوير األداء المؤسسي من النواحي اإلدارية والمالية

Oct2-Nov$2,150-29تقييم سياسات إدارة المخاطر

Oct2-Nov$2,150-29تقييم وبناء القدرة المؤسسية

Oct2-Nov$2,150-29تقييم وتحليل األداء في العمل

2,150$دبيOct2-Nov-29دور تقنية المعلومات في مواجهة األزمات

دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز مهارات القيادة لمديري ومسؤولي المؤسسات 

 والمنظمات الحكومية والنفطية والخاصة
29-Oct2-Novرة 2,150$المدينة المنوَّ

Oct2-Nov$2,150-29دور تكنولوجيا المعلومات في دعم مراكز التبادل بين المؤسسات الحكومية

Oct2-Nov$2,150-29دور نظم المعلومات في اإلدارة العليا

2,150$اإلسكندريةOct2-Nov-29دور نظم المعلومات في حل المشكالت

Oct2-Nov$2,150-29دورات برمجة التخاطب العصبي

Oct2-Nov$2,150-29ديناميكيات العمل الجماعي

Oct2-Nov$2,150-29ديناميكيات العمل الجماعي وحلقات الجودة وفرق التحسين المستمر

2,150$دبيOct2-Nov-29كيف تحقق المزيد من خالل وقتك

رةOct2-Nov-29كيف تحقق أدنى تكلفة لمنظمة خدمية 2,150$المدينة المنوَّ

Oct2-Nov$2,150-29كيف تحقق أعلى عائد في منظمة صناعية

Oct2-Nov$2,150-29كيف تحول األزمات إلى توقعات

2,150$اإلسكندريةOct2-Nov-29كيف تخطط استراتيجيا في إدارة المنازعات والحد من المطالبات

Oct2-Nov$2,150-29كيف تخطط مستقبل شركتك وترسم أهدافها؟

Oct2-Nov$2,150-29كيف تخطط مستقبل منظمتك استراتيجيا؟

Oct2-Nov$2,150-29كيف تخلق الميزة التنافسية لمؤسستك

2,150$دبيOct2-Nov-29(جمبا كايزن): مهارات اإلدارة المرئية

رةOct2-Nov-29مهارات اإلدارة الواقعية 2,150$المدينة المنوَّ

Oct2-Nov$2,150-29مهارات اإلدارة باألفكار

Oct2-Nov$2,150-29مهارات اإلدارة بأساليب التوجيه

2,150$اإلسكندريةOct2-Nov-29مهارات اإلدارة فائقة السرعة

ال Oct2-Nov$2,150-29مهارات اإلشراف الفعَّ

ال  Oct2-Nov$2,150-29متقدم- مهارات اإلشراف الفعَّ

ال لألداء المتمّيز وتحسين اإلنتاجية Oct2-Nov$2,150-29مهارات اإلشراف والتوجيه الفعَّ

2,150$دبيOct2-Nov-29وظائف العملية اإلدارية المتعاقبة والمستمرة

رةOct2-Nov-29وظائف القيادة اإلدارية 2,150$المدينة المنوَّ

Oct2-Nov$2,150-29الرقيب العمومي: وظيفة الرقابة

Oct2-Nov$2,150-29وظيفة المدير كقائد ومشرف

2,150$اإلسكندريةOct2-Nov-29وكالء التغيير والمهارات الالزمة

Oct2-Nov$2,150-29القيادة عالية اإلنجاز ومهارات إدارة االرتقاء والبراعة في األداء

2,150$دبيOct2-Nov-29األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$مكة المكرمةOct2-Nov-29تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

Oct2-Nov$2,150-29دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

Oct2-Nov$2,150-29تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

انOct2-Nov-29اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية 2,150$عمَّ

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
29-Oct2-Nov$2,150

Oct2-Nov$2,150-29اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

Oct2-Nov$3,850-29االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,150$دبيOct2-Nov-29األزمات وسيناريو اإلعداد المسبق لمواجهة األزمات

2,150$مكة المكرمةOct2-Nov-29األساليب االبتكارية في تنمية القدرات وتوصيف وحل المشكالت

Oct2-Nov$2,150-29 في اتخاذ القرارات اإلدارية األساليب اإلبداعية الستخدام الطرق الكمية

الية Oct2-Nov$2,150-29 األساليب اإلبداعية والذكية ألفضل المفاوضين فعَّ

انOct2-Nov-29األساليب اإلشرافية 2,150$عمَّ



Oct2-Nov$2,150-29األساليب الحديثة في اتخاذ القرارات اإلدارية

Oct2-Nov$2,150-29األساليب الحديثة في التفكير اإلبداعي االبتكاري

Oct2-Nov$3,850-29األساليب الحديثة في التفكير اإلداري

2,150$دبي29-Oct2-Nov(S W O T)التحليل االستراتيجي الرباعي 

2,150$مكة المكرمةOct2-Nov-29 التحول االستراتيجي لتشكيل وإدارة الشركة األفقية

Oct2-Nov$2,150-29التحول من اتخاذ القرارات إلى صناعتها

التحول من اإلدارة باإلجراءات إلى اإلدارة بالنتائج واستحقاق معايير االمتياز 

الوظيفي الدولي
29-Oct2-Nov$2,150

انOct2-Nov-29التحوالت العالمية الحديثة والتطوير اإلداري 2,150$عمَّ

Oct2-Nov$2,150-29التحوالت العالمّية ومهارات العصر الحديث

Oct2-Nov$2,150-29التخطيط االستراتيجي ألعضاء اإلدارة العليا

Oct2-Nov$3,850-29التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي

2,150$دبيOct2-Nov-29 الشركات العمالقة والنظام العالمي الجديد

ال 2,150$مكة المكرمةOct2-Nov-29الشريك اإلداري الفعَّ

Oct2-Nov$2,150-29الشفافية والحكمانية

Oct2-Nov$2,150-29الشفافية والالمركزية والمشاركة في العمل الحكومي

انOct2-Nov-29الضغوط اإلدارية وأثرها على أداء الموظف 2,150$عمَّ

Oct2-Nov$2,150-29الضغوط النفسية وصحة المديرين

Oct2-Nov$2,150-29الضمانات التأديبية

Nov9-Nov$3,850-5الطرق اإلبداعية في اتخاذ القرارات وحل المشكالت

2,150$دبيNov9-Nov-5المهارات اإلدارية للموظف المتمّيز

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5المهارات اإلدارية واإلبداع في إدارة فرق العمل

Nov9-Nov$2,150-5المهارات اإلدارية واإلشرافية للقيادات العليا

Nov9-Nov$2,150-5المهارات اإلدارية واإلشرافية والقانونية وتطوير العالقة بينهما

ال انNov9-Nov-5المهارات اإلدارية والتنظيمية للمدير الفعَّ 2,150$عمَّ

Nov9-Nov$2,150-5المهارات اإلدارية والسلوكية لسيدات المجتمع

Nov9-Nov$2,150-5المهارات اإلدارية والسلوكية للمدراء ورؤساء األقسام

Nov9-Nov$3,850-5المهارات اإلدارية والسلوكية للمدير التحويلي

2,150$دبيNov9-Nov-5إدارة االجتماعات الفعالة

الة 2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5إدارة االجتماعات المنتجة والمقابالت الفعَّ

Nov9-Nov$2,150-5إدارة االجتماعات والمقابالت

Nov9-Nov$2,150-5إدارة االجتماعات وأسس حل المشكالت

انNov9-Nov-5إدارة االجتماعات وعملّية صنع القرار 2,150$عمَّ

Nov9-Nov$2,150-5إدارة االنطباعات واألنماط الصعبة من الناس

Nov9-Nov$2,150-5إدارة األداء االبتكارية

ال للمؤسسات المتمّيزة Nov9-Nov$3,850-5إدارة األداء الفعَّ

2,150$دبيNov9-Nov-5بناء الثقافة والمناخ المدعم للتمّيز في األداء

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5بناء الثقة والحزم واإلبداع للوصول في بيئة العمل للتمّيز

Nov9-Nov$2,150-5بناء الثقة وتقليل مقاومة التغير

Nov9-Nov$2,150-5بناء الرؤية المشتركة

انNov9-Nov-5بناء الشخصية المهنية اإليجابية 2,150$عمَّ

Nov9-Nov$2,150-5بناء الشخصية الواثقة بين األهداف والقيم

Nov9-Nov$2,150-5بناء العقلية االبتكارية

Nov9-Nov$3,850-5بناء الفرق والعمل الجماعي

2,150$دبيNov9-Nov-5تقييم وتشكيل السلوكيات

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5تقييم وقياس األداء المؤسسي

Nov9-Nov$2,150-5 تكتيكات إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط

Nov9-Nov$2,150-5تكتيكات إدارة الوقت ومهارات اإلشراف والمتابعة

انNov9-Nov-5مستوى أول - CORTتكنولوجيا التفكير العلمي المنظم باستخدام الكورت  2,150$عمَّ

Nov9-Nov$2,150-5مستوى متقدم - CORTتكنولوجيا التفكير العلمي المنظم باستخدام الكورت 

Nov9-Nov$2,150-5تكنولوجيا التمّيز في التطور اإلداري وزيادة األداء

Nov9-Nov$3,850-5تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في التطوير والتخطيط اإلداري



2,150$دبيNov9-Nov-5بناء فرق العمل ذات األداء العالي: ديناميكيات العمل الجماعي

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5ديناميكيات فريق العمل في مركز االتصال والتطوير الشخصي

Nov9-Nov$2,150-5 اقتناص الفرص لمواجهة التغير التكنولوجي: ديناميكية االبتكار

Nov9-Nov$2,150-5ديناميكية الجماعة ومهارات العمل الجماعي

انNov9-Nov-5بناء فرق العمل ذات األداء العالي: ديناميكية العمل الجماعي 2,150$عمَّ

Nov9-Nov$2,150-5رأس المال االجتماعي كقوة خفية دافعة للعمل

Nov9-Nov$2,150-5رأس المال الفكري

Nov9-Nov$3,850-5رسم الخرائط االستراتيجية وأساليب تحويل األفكار إلى خطط وبرامج عمل تشغيلية

2,150$دبيNov9-Nov-5كيف تخلق لنفسك الشخصية اإلدارية الناجحة

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5كيف ترفع مستوى أدائك ومستوى أداء منظمتك

Nov9-Nov$2,150-5كيف تستفيد من قدراتك اإلبداعية في العمل

Nov9-Nov$2,150-5كيف تسوي خالفات العمل

اال للتغيير انNov9-Nov-5كيف تصبح قائدا فعَّ 2,150$عمَّ

Nov9-Nov$2,150-5 كيف تصبح مدير المستقبل

Nov9-Nov$2,150-5كيف تصبح مديرا متمّيزاً؟

اال في الحكومة اإللكترونية Nov9-Nov$3,850-5كيف تصبح مشاركا فعَّ

2,150$دبيNov9-Nov-5 واالستخدام األمثل للذاكرة وتطوير الذكاءNLPمهارات البرمجة اللغوية العصبية 

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5مهارات التحفيز

Nov9-Nov$2,150-5مهارات التحفيز والتوجيه والعمل اإلبداعي

Nov9-Nov$2,150-5مهارات التحقيق اإلداري

انNov9-Nov-5الذكاء الوجداني: مهارات التحكم بالذات 2,150$عمَّ

Nov9-Nov$2,150-5مهارات التحليل الذاتي واإليجابي وزيادة الثقة بالنفس

Nov9-Nov$2,150-5مهارات التخطيط اإلداري من االستراتيجيات إلى خطط وجداول العمل

Nov9-Nov$3,850-5مهارات التخطيط االستراتيجي للتحول المؤسسي نحو الجودة الشاملة

2,150$دبيNov9-Nov-5مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

Nov9-Nov$2,150-5اإلدارة العليا للقيادات النسائية

Nov9-Nov$2,150-5البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

2,450$كوااللمبورNov9-Nov-5األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

Nov9-Nov$2,150-5القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

Nov9-Nov$2,150-5أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير

ال والتمكين Nov9-Nov$2,150-5التفويض اإلداري الفعَّ

2,150$دبيNov9-Nov-5األساليب الحديثة في التنظيم

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5األساليب الحديثة في التنظيم وتبسيط اإلجراءات

Nov9-Nov$2,150-5األساليب الحديثة في أداء الوظيفة اإلشرافية

Nov9-Nov$2,150-5األساليب الحديثة في إدارة األزمات

الة 2,450$كوااللمبورNov9-Nov-5األساليب الحديثة في بناء فرق العمل الفعَّ

Nov9-Nov$2,150-5األساليب الحديثة في تحفيز الذات والتعامل مع اآلخرين وتحسين األداء

Nov9-Nov$2,150-5األساليب الحديثة في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

األساليب الحديثة في تخطيط وقياس الكفاءة والفاعلية في اإلدارات والوحدات 

اإلدارية
5-Nov9-Nov$2,150

2,150$دبيNov9-Nov-5التخطيط االستراتيجي للمنظمات المدنية

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5التخطيط لتنفيذ المهام واألعمال واالستقباالت وتحضير االجتماعات

Nov9-Nov$2,150-5التخطيط واتخاذ القرارات

Nov9-Nov$2,150-5التخلص من المشاكل السلبية واإلحباط

2,450$كوااللمبورNov9-Nov-5سر تحقيق األرباح: التركيز على النشاط الرئيس

Nov9-Nov$2,150-5التركيز وإدارة الذات وإطالق طاقات اإلبداع في العمل

Nov9-Nov$2,150-5التشبيك وبناء التحالفات في العمل

Nov9-Nov$2,150-5التطبيقات اإلحصائية ودورها في التخطيط والمتابعة والتقييم واتخاذ القرارات

2,150$دبيNov9-Nov-5 الطرق اإلبداعية لحل المشكالت واتخاذ القرارات



2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5الطرق اإلبداعية لالستيعاب وحسن االستماع

Nov9-Nov$2,150-5الطرق الحديثة لتوجيه وإرشاد العاملين

Nov9-Nov$2,150-5الطرق الحديثة لإلبداع والتطوير في العمل

الة لتحقيق الريادة والتمّيز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية 2,450$كوااللمبورNov9-Nov-5الطرق الفعَّ

Nov9-Nov$2,150-5الطرق الكمية في اتخاذ القرارات

Nov9-Nov$2,150-5 الطرق الكمية التخاذ القرارات اإلدارية

Nov9-Nov$2,150-5الطريق إلى اإلبداع والتمّيز اإلداري

2,150$دبيNov9-Nov-5المهارات اإلدارية والسلوكية للمديرين

2,150$مكة المكرمةNov9-Nov-5المهارات اإلدارية والسلوكية للمشرفين

ال Nov9-Nov$2,150-5المهارات اإلدارية والسلوكية للموظف الفعَّ

Nov9-Nov$2,150-5المهارات اإلدارية والسلوكية للموظفين الجدد

2,450$كوااللمبورNov9-Nov-5المهارات اإلدارية والقيادية

Nov9-Nov$2,150-5المهارات اإلدارية والقيادية للمدير المتفوق

Nov9-Nov$2,150-5المهارات اإلدارية ومهارات التعامل مع اآلخرين

Nov16-Nov$2,150-12المهارات االستراتيجية في تخطيط العمل باألجهزة الحكومية

2,150$دبيNov16-Nov-12إدارة األداء الكلي للمنظمات والمؤسسات الحكومية

2,150$مكة المكرمةNov16-Nov-12إدارة األداء تخطيط وقياس الكفاءة والفاعلية في اإلدارات والوحدات اإلدارية

Nov16-Nov$2,150-12 سيجما في المنظمات6إدارة األداء تطبيقات 

Nov16-Nov$2,150-12وبطاقات تحديد األهداف (القياس المقارن)إدارة األداء من خالل األطر المرجعية 

2,450$كوااللمبورNov16-Nov-12إدارة األداء والتخطيط للتنمية الوظيفية المعاصرة

Nov16-Nov$2,150-12إدارة األداء وتحسين اإلنتاجية

Nov16-Nov$2,150-12إدارة األداء وقياس النتائج

Nov16-Nov$2,150-12إدارة األزمات

2,150$دبيNov16-Nov-12بناء الفريق في التنظيم

2,150$مكة المكرمةNov16-Nov-12بناء الفريق واإلنجاز الجماعي العالي

Nov16-Nov$2,150-12بناء الفكر القيادي

Nov16-Nov$2,150-12بناء القدرات المؤسسية

2,450$كوااللمبورNov16-Nov-12بناء القدرات وتدعيم الوالء المؤسسي

Nov16-Nov$2,150-12بناء القيم وأخالقيات القيادة الناجحة

Nov16-Nov$2,150-12بناء المنظمات من أجل البقاء

Nov16-Nov$2,150-12بناء أخالقات العمل الجوهرية وتنمية الوالء المؤسسي

2,150$دبيNov16-Nov-12 في التطوير والتنظيم اإلداري تكنولوجيا التمّيز واإلبداع

2,150$مكة المكرمةNov16-Nov-12تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في التطوير والتنفيذ والتخطيط

Nov16-Nov$2,150-12تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في إعادة هندسة العمليات اإلدارية وإعادة بناء المنظمة

Nov16-Nov$2,150-12تكنولوجيا التمّيز واإلبداع ومهارات التغيير والتطوير المستمر

2,450$كوااللمبورNov16-Nov-12تكنولوجيا المعلومات كأداة لتطوير الدوائر الحكومية

Nov16-Nov$2,150-12تكنيك بناء فرق العمل الناجحة من أجل التغيير

Nov16-Nov$2,150-12تكوين اآلراء واالتجاهات

Nov16-Nov$2,150-12تكوين الثقافة اإلبداعية في المنظمات الحكومية

2,150$دبيNov16-Nov-12 رفع الروح المعنوية وزيادة اإلنتاجية بطريقة طبيعية

2,150$مكة المكرمةNov16-Nov-12ركائز التمّيز في أداء الخدمة

Nov16-Nov$2,150-12للنساء- ركائز التمّيز في أداء الخدمة 

Nov16-Nov$2,150-12زيادة اإلنتاجية من خالل إدارة الوقت للمدراء والتنفيذيين

الية الشخصية في مكان العمل 2,450$كوااللمبورNov16-Nov-12زيادة الفعَّ

Nov16-Nov$2,150-12زيادة القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات بطرق علمية وإبداعية

الية األداء اإلداري لإلدارة العليا Nov16-Nov$2,150-12زيادة فعَّ

Nov16-Nov$2,150-12سبل تحديث المؤسسات وتطوير أعمالها

2,150$دبيNov16-Nov-12كيف تصبح مفوضا جيدا

2,150$مكة المكرمةNov16-Nov-12 استراتيجيات للتمّيز9: كيف تصبح نجماً المعاً في العمل

Nov16-Nov$2,150-12 كيف تصل إلى قمة األداء الشخصي المتمّيز



Nov16-Nov$2,150-12كيف تضع االستراتيجيات موضع التنفيذ

2,450$كوااللمبورNov16-Nov-12 في إدارة الوقت والناس والعمل20/80كيف تطبق قاعدة 

Nov16-Nov$2,150-12كيف تعالج عدم كفاءة األداء ؟

Nov16-Nov$2,150-12 تنظيمي يساعد على االبتكار والتغيير في شركتك  كيف تعد ثقافة ومناخ

Nov16-Nov$2,150-12كيف تعد خطط عملك بشكل ناجح

2,150$دبيNov16-Nov-12مهارات التخطيط االستراتيجي للمديرين

2,150$مكة المكرمةNov16-Nov-12مهارات التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي

Nov16-Nov$2,150-12مهارات التخطيط التشغيلي وإعداد خطط وبرامج العمل

Nov16-Nov$2,150-12مهارات التخطيط التنفيذي واإلبداع في الرقابة والمتابعة

2,450$كوااللمبورNov16-Nov-12مهارات التخطيط والمتابعة والريادة وتحسين نتائج العمل

Nov16-Nov$2,150-12مهارات التركيز وإدارة الذات وتفويض السلطات

Nov16-Nov$2,150-12مهارات التعامل اإليجابي مع اآلخرين

ال مع اآلخرين Nov16-Nov$2,150-12مهارات التعامل الفعَّ

2,150$دبيNov16-Nov-12استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,150$دبيNov16-Nov-12 سيجما6- الحزام األسود للقيادات العليا 

2,150$دبيNov16-Nov-12األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

2,150$مسقطNov16-Nov-12 أساليب تحسين الرضا الوظيفي وزيادة والء العاملين

2,150$اإلسكندريةNov16-Nov-12اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

3,050$لندنNov16-Nov-12األعمدة السبعة للمدير المتمّيز

3,050$سنغافورةNov16-Nov-12   اإلدارة اليابانية وتجربة النمور اآلسيوية إدارة األزمات وحل المشكالت

3,050$باريسNov16-Nov-12مقارنة بين ممارسات اإلدارة اليابانية واألمريكية واالوروبية

2,150$دبيNov16-Nov-12األساليب الحديثة في تطوير وبناء القدرات

2,150$دبيNov16-Nov-12األساليب الحديثة في تقويم أداء اإلدارات

2,150$دبيNov16-Nov-12األساليب الحديثة في تقييم أداء العاملين واستخداماته في تطوير اإلنتاجية

2,150$مسقطNov16-Nov-12األساليب الحديثة في تنظيم وتبسيط اإلجراءات

2,150$اإلسكندريةNov16-Nov-12األساليب الحديثة في تنمية المهارات القيادية واإلشرافية

3,050$لندنNov16-Nov-12األساليب الحديثة في قيادة وتطوير األداء المؤسسي

3,050$سنغافورةNov16-Nov-12األساليب الحديثة في قياس األداء الحكومي

3,050$باريسNov16-Nov-12األساليب الحديثة إلدارة االرتقاء الشامل

2,150$دبيNov16-Nov-12التطبيقات الدولية والتطورات المحلية لألجهزة المركزية للتنظيم واإلدارة

2,150$دبيNov16-Nov-12التطبيقات العلمية لنظم المعلومات اإلدارية

2,150$دبيNov16-Nov-12التطبيقات الناجحة في إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل

2,150$مسقطNov16-Nov-12التطبيقات الناجحة لتكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء

2,150$اإلسكندريةNov16-Nov-12التطوير االبتكاري واإلبداعي في حل المشكالت واتخاذ القرارات

3,050$لندنNov16-Nov-12التطوير اإلداري باستخدام المقارنة المرجعية

3,050$سنغافورةNov16-Nov-12 التطوير اإلداري لتحسين األداء وتحقيق اإلنتاجية

3,050$باريسNov16-Nov-12التطوير اإلداري للمدير متمّيز

2,150$دبيNov16-Nov-12الطريقة الحديثة إلدارة االجتماعات

2,150$دبيNov16-Nov-12العادات الثماني للسعادة اإلدارية

الية والتمّيز اإلداري 2,150$دبيNov16-Nov-12 العادات الثماني لتحقيق الفعَّ

الية العالية 2,150$مسقطNov16-Nov-12العادات السبع لألشخاص ذوي الفعَّ

ال 2,150$اإلسكندريةNov16-Nov-12العادات السبع للمدير الفعَّ

3,050$لندنNov16-Nov-12العادات السبع للمديرين المتمّيزين

3,050$سنغافورةNov16-Nov-12العادات الست للمدير الناجح

3,050$باريسNov16-Nov-12العدالة التنظيمية

2,150$دبيNov16-Nov-12المهارات االستراتيجية للقيادات اإلدارية

2,150$دبيNov16-Nov-12المهارات االستراتيجية للمدراء

2,150$دبيNov16-Nov-12المهارات اإلشرافية

2,150$مسقطNov16-Nov-12المهارات اإلشرافية األساسية

2,150$اإلسكندريةNov16-Nov-12التحديات والفرص: المهارات اإلشرافية الحديثة

3,050$لندنNov16-Nov-12المهارات اإلشرافية المتقدمة

3,050$سنغافورةNov16-Nov-12المهارات اإلشرافية المتقدمة والقيادة اإلشرافية



3,050$باريسNov16-Nov-12المهارات اإلشرافية المتقدمة وثالثية التفهم والتقبل والتفاعل

2,150$دبيNov16-Nov-12إدارة األزمات اإلدارية

2,150$دبيNov16-Nov-12إدارة األزمات داخل المؤسسات

2,150$دبيNov16-Nov-12إدارة األزمات في الشركات العائلية

2,150$مسقطNov16-Nov-12إدارة األزمات في المنظمات الحكومية

2,150$اإلسكندريةNov16-Nov-12إدارة األزمات في صنع القرار

3,050$لندنNov16-Nov-12إدارة األزمات في ضوء التفكير االبتكاري واإلبداعي

3,050$سنغافورةNov16-Nov-12إدارة األزمات واتخاذ القرارات

3,050$باريسNov23-Nov-19إدارة األزمات واتخاذ القرارات االبتكارية

2,150$دبيNov23-Nov-19بناء أنظمة العمل المؤسسي

2,150$دبيNov23-Nov-19بناء تقدير الذات لدى العاملين

2,150$دبيNov23-Nov-19بناء ثقافة المنظمة

2,150$مسقطNov23-Nov-19بناء روح العمل الجماعي

الة- بناء فرق العمل  2,150$اإلسكندريةNov23-Nov-19 نصائح وأساليب وقواعد للفرق الفعَّ

الة 3,050$لندنNov23-Nov-19العمل الجماعي: بناء فرق العمل الفعَّ

3,050$سنغافورةNov23-Nov-19بناء فرق العمل عالية اإلنجاز

3,050$باريسNov23-Nov-19بناء فرق العمل وتطوير روح الفريق

2,150$دبيNov23-Nov-19تكوين وإدارة فريق عمل

2,150$دبيNov23-Nov-19تمكين األفراد

2,150$دبيNov23-Nov-19مدخل للتحسين والتطوير المستمر: تمكين العاملين

ال: تمكين العاملين 2,150$مسقطNov23-Nov-19نحو األداء الفعَّ

2,150$اإلسكندريةNov23-Nov-19 تنشيط اإلجراءات اإلدارية واتخاذ القرارات

3,050$لندنNov23-Nov-19تنظيم االجتماعات

3,050$سنغافورةNov23-Nov-19تنظيم االجتماعات واللجان

3,050$باريسNov23-Nov-19تنظيم اإلدارة العليا في الشركات

2,150$دبيNov23-Nov-19ستة سيجما لتطوير األداء

2,150$دبيNov23-Nov-19ستة سيجما ومصفوفة األداء المتوازن

2,150$دبيNov23-Nov-19ستة عشر اتجاها مستقبليا حول العمل والسوق والحياة الشخصية

2,150$مسقطNov23-Nov-19سجل األداء المتوازن

2,150$اإلسكندريةNov23-Nov-19سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين اإلدارة والقضاء

3,050$لندنNov23-Nov-19سلوك المشارك في االجتماع

3,050$سنغافورةNov23-Nov-19سلوك رئيس االجتماع

3,050$باريسNov23-Nov-19التعامل مع اآلخرين: سلوكيات األعمال

2,150$دبيNov23-Nov-19كيف تعد مدير األلفية القادمة

2,150$دبيNov23-Nov-19كيف تعد منظمتك لمواجهة األزمات

2,150$دبيNov23-Nov-19كيف تعرف انك متميز

2,150$مسقطNov23-Nov-19كيف تعمل ضمن فريق عمل متماسك؟

2,150$اإلسكندريةNov23-Nov-19كيف تعيد هندسة وكتابة اإلجراءات بشكل مبسط وسريع

3,050$لندنNov23-Nov-19كيف تفجر طاقاتك الكامنة لصالح العمل ؟

3,050$سنغافورةNov23-Nov-19كيف تفكر استراتيجيا

3,050$باريسNov23-Nov-19كيف تفكر إبداعيا

ال مع الصراعات 2,150$دبيNov23-Nov-19مهارات التعامل الفعَّ

2,150$دبيNov23-Nov-19مهارات التعامل بين الرؤساء والمرؤوسين

2,150$دبيNov23-Nov-19مهارات التعامل داخل المنظمة

2,150$مسقطNov23-Nov-19مهارات التعامل مع األزمات اإلدارية والمواقف الصعبة

2,150$اإلسكندريةNov23-Nov-19مهارات التعامل مع الرؤساء

3,050$لندنNov23-Nov-19 مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

3,050$سنغافورةNov23-Nov-19مهارات التعامل مع الرؤساء وتنمية الوالء المؤسسي وأثره على مستويات األداء

3,050$باريسNov23-Nov-19مهارات التعامل مع الزمالء وتقوية العالقات

2,150$دبيNov23-Nov-19العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,150$أبهاNov23-Nov-19االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل



2,150$دبيEFQM19-Nov23-Novجائزة التمّيز االوروبية 

2,150$الدوحةNov23-Nov-19األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

انNov23-Nov-19اإلدارة العليا للقيادات النسائية 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولNov23-Nov-19القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

2,450$كوااللمبورNov23-Nov-19التجربة الماليزية- االستراتيجيات الحديثة إلعداد القادة ومديري المستقبل 

3,050$ روماNov23-Nov-19كايزن األسلوب الياباني للمنافسة من أجل شمولية النجاح

2,150$دبيNov23-Nov-19األساليب الحديثة لتبسيط اإلجراءات وتطوير العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$دبيNov23-Nov-19التطوير اإلداري من خالل األنماط القيادية الحديثة

2,150$أبهاNov23-Nov-19التطوير اإلداري واستخدام الهندرة في المنظمات الحكومية وشبه الحكومية

2,150$دبيNov23-Nov-19 سيجما6التطوير اإلداري والقيادي بمفهوم 

2,150$الدوحةNov23-Nov-19التطوير اإلداري وإدارة التغيير

2,150$دبيNov23-Nov-19العصف الذهني والتفكير اإلبداعي وتقنيات التواصل باستخدام علم أنماط البشر

2,150$أبهاNov23-Nov-19العقل البشري نحو عالم متغير

2,150$دبيNov23-Nov-19العقلية المؤسسية والتطوير اإلداري

2,150$الدوحةNov23-Nov-19العقلية المؤسسية وإدارة التغيير

2,150$دبيNov23-Nov-19متقدم- المهارات اإلشرافية المعاصرة 

2,150$أبهاNov23-Nov-19المهارات اإلشرافية في اإلدارة المعاصرة

2,150$دبيNov23-Nov-19المهارات اإلشرافية للمرأة العاملة

2,150$الدوحةNov23-Nov-19المهارات اإلشرافية واإلدارية الناجحة

2,150$دبيNov23-Nov-19إدارة األزمات واتخاذ القرارات اإليجابية

2,150$أبهاNov23-Nov-19إدارة األزمات واألحداث الطارئة وتطوير وتحديث الهوية المؤسسية

2,150$دبيNov23-Nov-19إدارة األزمات والكوارث

2,150$الدوحةNov23-Nov-19إدارة األزمات والكوارث الصعبة

انNov23-Nov-19إدارة األزمات والمخاطر في المنظمة 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولNov23-Nov-19إدارة األزمات والمواقف الصعبة

2,150$دبيNov23-Nov-19بناء فريق العمل وتحقيق النجاح

2,150$أبهاNov23-Nov-19بناء فريق العمل وتنمية العمل الجماعي

ال 2,150$دبيNov23-Nov-19بناء فريق عمل فعَّ

2,150$الدوحةNov23-Nov-19بناء قوة التركيز وتنمية المهارات االبتكارية للمدير

2,150$دبيNov23-Nov-19تنظيم العمل والمتابعة والتقييم

2,150$أبهاNov23-Nov-19تنظيم الوقت واالجتماعات

2,150$دبيNov23-Nov-19تنظيم الوقت ومواجهة الضغوطات ومهارات اإلشراف والمتابعة

2,150$الدوحةNov23-Nov-19تنظيم آلية الشكاوى والمقترحات

2,150$دبيNov23-Nov-19سلوكيات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

2,150$أبهاNov23-Nov-19سلوكيات العمل اإلداري

الية القيادة الموقفية 2,150$دبيNov23-Nov-19سلوكيات العمل والتوجيه بفعَّ

2,150$الدوحةNov23-Nov-19سلوكيات المقابالت
ً 2,150$دبيNov23-Nov-19كيف تفكر استراتيجيا

ً 2,150$أبهاNov23-Nov-19كيف تفكر إيجابيا

2,150$دبيNov23-Nov-19 كيف تفكر وتقرر أسرع من المنافسين

2,150$الدوحةNov23-Nov-19كيف تقود فريقا من المحترفين والمتخصصين

2,150$دبيNov23-Nov-19مهارات التعامل مع الشخصيات المتنوعة والصعبة

2,150$أبهاNov23-Nov-19مهارات التعامل مع الضغوط النفسية

2,150$دبيNov23-Nov-19مهارات التعامل مع الضغوط واألزمات

2,150$الدوحةNov23-Nov-19مهارات التعامل مع المرؤوسين

2,150$دبيSITUATIONAL LEADERSHIP19-Nov23-Novالقيادة الموقفية 

2,150$الطائفNov23-Nov-19األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

2,150$أبوظبيNov23-Nov-19اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,150$الكويتNov23-Nov-19األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

2,450$كوااللمبورNov23-Nov-19مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,150$دبيNov23-Nov-19اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية



2,450$كوااللمبورNov23-Nov-19استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

3,050$مدريدNov23-Nov-19جاك ويلش واإلدارة الصريحة

2,150$دبيNov30-Nov-26الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

2,150$الخبرNov30-Nov-26اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

2,150$دبيNov30-Nov-26االتجاهات الفكرّية والمهارات اإلدارية للمدير المتمّيز

2,150$الدوحةNov30-Nov-26اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$القاهرةNov30-Nov-26 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

3,050$لندنNov30-Nov-26النموذج األمريكي لحوكمة الشركات من أجل اإلصالح اإلداري والهيكلي

2,150$شيرازNov30-Nov-26العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

3,850$ نيويوركNov30-Nov-26هندسة القيمة طبقا لمواصفات الجمعية األمريكية لهندسة القيمة

2,150$دبيNov30-Nov-26موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,150$الدمامNov30-Nov-26تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

2,150$دبيNov30-Nov-26اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$دبيNov30-Nov-26تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

2,150$اإلسكندريةNov30-Nov-26دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,150$دبيNov30-Nov-26تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

3,850$طوكيوNov30-Nov-26االهتمام الشمولي بالموظف في اإلدارة اليابانية

3,050$زيوريخNov30-Nov-26اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي

2,150$دبيNov30-Nov-26اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
26-Nov30-Nov2,150$الرياض

2,150$دبيNov30-Nov-26تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

2,150$الكويتNov30-Nov-26دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

انNov30-Nov-26االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولNov30-Nov-26االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,450$شنغهاي Nov30-Nov-26   اإلدارة اليابانية وتجربة الصين في إدارة األزمات وحل المشكالت

3,050$باريسNov30-Nov-26النموذج األمريكي لحوكمة الشركات من أجل اإلصالح اإلداري والهيكلي

2,150$دبيNov30-Nov-26االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,150$دبيNov30-Nov-26اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,150$أبوظبيNov30-Nov-26األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$الدوحةNov30-Nov-26األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

2,450$كوااللمبورNov30-Nov-26األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

2,450$كوااللمبورNov30-Nov-26اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
26-Nov30-Nov2,450$كوااللمبور

3,050$ ميالنوNov30-Nov-26خصائص وسمات اإلدارة األوروبية

2,150$دبيNov30-Nov-26البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

2,150$الخبرSITUATIONAL LEADERSHIP26-Nov30-Novالقيادة الموقفية 

2,150$دبيNov30-Nov-26القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

2,150$الكويتNov30-Nov-26مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,150$القاهرةNov30-Nov-26الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

3,050$لندنNov30-Nov-26اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

3,850$طوكيوNov30-Nov-26اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

3,050$جنيفNov30-Nov-26العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,150$دبيNov30-Nov-26اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$الرياضNov30-Nov-26تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

2,150$دبيNov30-Nov-26اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$الدوحةNov30-Nov-26 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

2,150$اإلسكندريةNov30-Nov-26موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

3,050$اسطنبولNov30-Nov-26اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,450$كوااللمبورNov30-Nov-26استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

3,050$فرانكفورتNov30-Nov-26التجربة اليابانية في اإلدارة



2,150$دبيNov30-Nov-26القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

رةNov30-Nov-26تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$أبوظبيNov30-Nov-26اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$مسقطNov30-Nov-26اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

انNov30-Nov-26تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة 2,150$عمَّ

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
26-Nov30-Nov2,450$الدار البيضاء

2,450$سيؤولNov30-Nov-26اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

3,050$بارنNov30-Nov-26اختيار المديرين

2,150$دبيNov30-Nov-26أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير

ال والتمكين 2,150$الخبرNov30-Nov-26التفويض اإلداري الفعَّ

2,150$الشارقةNov30-Nov-26القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

2,150$مسقطNov30-Nov-26موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,450$كوااللمبورNov30-Nov-26تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

2,150$دبيNov30-Nov-26أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير

2,150$كولمبوNov30-Nov-26العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

3,050$اثيناNov30-Nov-26اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

2,150$دبيNov30-Nov-26األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

2,150$الرياضNov30-Nov-26اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$دبيNov30-Nov-26دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,150$الدوحةNov30-Nov-26مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

انNov30-Nov-26تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى 2,150$عمَّ

3,050$لندنNov30-Nov-26 لبناء منظمة عالية األداء15األعمدة الـ 

2,450$كوااللمبورNov30-Nov-26اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

3,850$ واشنطنNov30-Nov-26مقارنة بين ممارسات اإلدارة اليابانية واألمريكية

ال والتمكين 2,150$دبيNov30-Nov-26التفويض اإلداري الفعَّ

2,150$الخبرNov30-Nov-26االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,150$دبيSITUATIONAL LEADERSHIP26-Nov30-Novالقيادة الموقفية 

2,150$الكويتNov30-Nov-26اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

2,450$شرم الشيخNov30-Nov-26استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,450$جاكرتاNov30-Nov-26البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

2,150$كراتشي- باكستان Nov30-Nov-26األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

3,050$باريسNov30-Nov-26مناطق التحسين المستمر: التجربة اليابانية من خالل الجمبا كايزن

2,150$دبيNov30-Nov-26 سيجما6- الحزام األسود للقيادات العليا 

رةNov30-Nov-26األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov30-Nov-26تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
26-Nov30-Nov2,150$دبي

2,450$شرم الشيخNov30-Nov-26دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

كيف تصبح مستشاراً لشركتك وتستخدم أدوات : اإلدارة على طريقة ماكنزي

 االستشاريين
26-Nov30-Nov3,050$لندن

2,450$بانكوكNov30-Nov-26 تحويل األصول المعنوية إلى نتائج فعلية: الخرائط االستراتيجية

3,050$ روماNov30-Nov-26المنهج المتكامل للقادة اإلداريين

2,150$دبيNov30-Nov-26دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,150$الخبرNov30-Nov-26القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

2,150$دبيNov30-Nov-26اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

2,150$مسقطNov30-Nov-26مراجعة عملية: المفاهيم واألساليب الحديثة لتطوير األداء

2,450$مانيالNov30-Nov-26االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل

3,050$لندنNov30-Nov-26عشرون مفتاحاً لتكون أكثر فاعلية وقوة في حل المشكالت واتخاذ القرارات

2,150$تايبيه- تايوان Nov30-Nov-26األعمدة السبعة للمدير المتمّيز

3,850$ لوس انجلوسNov30-Nov-26المنهجية اليابانية لتحسين األداء بمفاهيم كايزن

2,150$دبيDec7-Dec-3العميل الداخلي



3,050$لندنDec7-Dec-3استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,150$دبيDec7-Dec-3االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل

2,150$عّمانDec7-Dec-3األساليب الحديثة لتحسين األداء طبقا لمفاهم كايزن

2,150$الكويتDec7-Dec-3اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$دبيDec7-Dec-3مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3البرنامج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية للمدراء ورؤساء األقسام

3,050$لندنDec7-Dec-3التمّيز اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق وإدارة عدة أولويات

2,150$دبيDec7-Dec-3دعم وتحسن اتخاذ القرارات: الرؤية القيادية االستراتيجية

2,150$دبيDec7-Dec-3القبعات الست في التفكير واستخداماتها في اإلدارة

في قياس التوازن  (نورتون)و (كابالن)طريقة - المؤسسة الموجهة استراتيجيا 

واألولويات االستراتيجية
3-Dec7-Dec2,450$كوااللمبور

الة: المدير المتمّيز 2,150$مسقطDec7-Dec-3المهارات اإلدارية والسلوكية الفعَّ

2,150$الخبرDec7-Dec-3المنظومة الحديثة والمهارات التنظيمية لتطوير العمل وتبسيط اإلجراءات

5,000$لندنDec14-Dec-3المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات النسائية

2,150$مسقطDec7-Dec-3المهارات اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري

2,150$دبيEFQM3-Dec7-Decالنموذج االوروبي المتقدم للتمّيز في أداء القيادة وتنمية أداء المنظمات 

2,150$دبيDec7-Dec-3إدارة التغيير وتحسين مناخ العمل في المنظمات المعاصرة

2,150$الدوحةDec7-Dec-3كيف تدير وقتك بكفاءة وتتمكن من إنجاز المزيد من المهام: إدارة الوقت

2,150$دبيDec7-Dec-3اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

2,150$دبيDec7-Dec-3كايزن األسلوب الياباني للمنافسة من أجل شمولية النجاح

2,150$دبيDec7-Dec-3االتجاهات الفكرّية والمهارات اإلدارية للمدير المتمّيز

2,150$عّمانDec7-Dec-3اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$دبيDec7-Dec-3االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,150$الرياضDec7-Dec-3البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

2,150$دبيDec7-Dec-3اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$دبيDec7-Dec-3اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,150$دبيDec7-Dec-3العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,150$الكويتDec7-Dec-3اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$الرياضDec7-Dec-3األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$دبيDec7-Dec-3االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل

2,150$الدوحةDec7-Dec-3اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي

2,150$دبيDec7-Dec-3االتجاهات الحديثة في اإلدارة المعاصرة

2,150$دبيDec7-Dec-3 سيجما6االستراتيجيات والتطبيقات اإلدارية للـ 

3,750$عّمانDec14-Dec-3األدوار القيادية واإلدارية للمديرين

2,150$دبيDec7-Dec-3متقدم- اإلبداع والتمّيز اإلداري وتحقيق االبتكار القيادي 

3,850$طوكيوDec7-Dec-3   اإلدارة اليابانية وتجربة النمور اآلسيوية إدارة األزمات وحل المشكالت

2,150$عّمانDec7-Dec-3الدور الجديد لمجلس اإلدارة في القرن الجديد

2,150$دبيDec7-Dec-3التمّيز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية

2,150$دبيDec7-Dec-3الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة العامة

2,150$القاهرةDec7-Dec-3القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

2,150$مسقطDec7-Dec-3أسرار اإلدارة اليابانية

3,750$دبيDec14-Dec-3أدوار جديدة في اإلدارة: المديرة العربية

2,150$دبي3-Dec7-Dec(BSC)المنظومة المتكاملة لتقييم األداء المؤسسي المتوازن 

2,150$عّمانDec7-Dec-3المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية للمهندسين والمراقبين

المهارات التسع لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام في الشؤون اإلدارية وشؤون 

األفراد
3-Dec14-Dec3,750$دبي

2,150$دبيDec7-Dec-3المنهج المتكامل للمدير العصري

2,150$الشارقةDec7-Dec-3استراتيجيات التفويض والتحفيز وإدارة العمل متعدد الثقافات

2,150$دبيDec7-Dec-3إدارة وتقويم العمل الحكومي

2,150$الكويتDec7-Dec-3األعمدة السبعة للمدير المتمّيز

2,150$دبيSITUATIONAL LEADERSHIP3-Dec7-Decالقيادة الموقفية 

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3اإلدارة العليا للقيادات النسائية



2,150$عّمانDec7-Dec-3تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

2,150$دبيDec7-Dec-3   اإلدارة اليابانية وتجربة الصين في إدارة األزمات وحل المشكالت

2,150$دبيSITUATIONAL LEADERSHIP3-Dec7-Decالقيادة الموقفية 

2,150$دبيDec7-Dec-3تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

2,150$دبيDec7-Dec-3تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

2,150$الخبرDec7-Dec-3اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

2,150$القاهرةDec7-Dec-3مقارنة بين ممارسات اإلدارة اليابانية واألمريكية

2,150$دبيDec7-Dec-3تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

2,150$الشارقةDec7-Dec-3عشرون مفتاحاً لتكون أكثر فاعلية وقوة في حل المشكالت واتخاذ القرارات

2,150$عّمانDec7-Dec-3االستغالل األمثل وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

4,200$كوااللمبورDec14-Dec-3اختيار المديرين

2,150$مسقطDec7-Dec-3االتجاهات الحديثة في تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
3-Dec7-Dec2,150$دبي

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$دبيDec7-Dec-3اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,150$دبيDec7-Dec-3استراتيجيات اإلدارة اليابانية لتطوير المنظمات

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي

2,150$أبوظبيDec7-Dec-3التمّيز اإلداري وبناء فرق العمل ووحدات العمل المتمّيز

2,150$دبيDec7-Dec-3 الرقابة اإلدارية ومعايير األداء وتقييم العمل

2,150$عّمانDec7-Dec-3القيادة االبتكارية واستراتيجيات تغيير وتطوير المنظمات

2,450$كوااللمبورILM3-Dec7-Decالمدير اإلداري المعتمد 

3,050$جنيفDec7-Dec-3المرأة القيادية والتحديات المعاصرة

2,150$عّمانDec7-Dec-3المنهج االبتكاري لإلنجاز العالي

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3المنهج المتكامل لرؤساء األقسام

2,150$الرياضDec7-Dec-3المهارات اإلشرافية المتقدمة للقادة والمشرفين الجدد

2,150$عّمانDec7-Dec-3قوة كايزن والتطوير اإلداري ومنهجية خفض التكاليف

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3إدارة األزمات وضغوط العمل وحل النزاع والصراع بأسلوب ابتكاري

2,150$الدمامDec7-Dec-3إعادة هندسة اإلدارات الحكومية في ظل المستجدات الدولية

2,150$دبيDec7-Dec-3إعداد وتهيئة األفراد لتولي مسؤوليات وظيفية أعلى

2,150$الكويتDec7-Dec-3تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية في العمل اإلداري

4,200$كوااللمبورDec14-Dec-3معايير كايزن الدولية- تقييم األداء االستراتيجي في القطاع الحكومي 

2,150$اإلسكندريةDec7-Dec-3تنمية المهارات القيادية لإلدارة العليا

2,150$دبيDec7-Dec-3تنمية المهارات القيادية لإلدارة الوسطى

2,150$الخبرDec7-Dec-3خفض النفقات والتكاليف في القطاع الحكومي

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3فن التعامل مع الرؤساء والزمالء والمرؤوسين

2,150$اإلسكندريةDec7-Dec-3إدارة األولويات للمدراء والمشرفين

2,150$دبيDec7-Dec-3مهارات التعامل مع ضغوط العمل وتنظيم اإلجراءات اإلدارية

2,150$الدمامDec7-Dec-3نماذج الرقابة وتقويم أداء البرامج واألنشطة في الحكومة والقطاع الخاص

2,150$جدةDec7-Dec-3دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,150$اإلسكندريةDec7-Dec-3مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,150$دبيDec7-Dec-3الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

2,150$الرياضDec7-Dec-3موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,150$اإلسكندريةDec7-Dec-3 سيجما6- الحزام األسود للقيادات العليا 

2,450$كوااللمبورDec7-Dec-3   اإلدارة اليابانية وتجربة النمور اآلسيوية إدارة األزمات وحل المشكالت

2,150$دبيDec14-Dec-10األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

2,150$دبيDec14-Dec-10 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

2,150$الدوحةDec14-Dec-10دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,150$الشارقةDec14-Dec-10النموذج األمريكي لحوكمة الشركات من أجل اإلصالح اإلداري والهيكلي

2,150$دبيDec14-Dec-10القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

4,200$كوااللمبورDec21-Dec-10اإلدارة العليا للقيادات النسائية



الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
10-Dec14-Dec2,150$دبي

2,150$دبيDec14-Dec-10األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

ال والتمكين 2,150$عّمانDec14-Dec-10التفويض اإلداري الفعَّ

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
10-Dec14-Dec2,150$مسقط

2,150$دبيDec14-Dec-10األعمدة السبعة للمدير المتمّيز

2,450$كوااللمبورDec14-Dec-10 صيانة األجهزة الكهربائية واإلليكترونية

2,150$اإلسكندريةDec14-Dec-10 استئصال الالمباالة والسلبية من بيئة العمل اإلدارية

2,150$مكة المكرمةDec14-Dec-10اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

2,150$دبيDec14-Dec-10األخطاء الشائعة في اإلدارة

2,150$اإلسكندريةDec14-Dec-10اإلبداع القيادي وديناميكيات بناء فرق العمل ذاتية التوجيه

2,150$المدينة المنورةDec14-Dec-10المنهج المتكامل إلعداد المشرفين الجدد

2,150$دبيDec14-Dec-10اإلدارة المرئية كمدخل لتحسين األداء بمفاهيم كايزن

2,150$عّمانDec14-Dec-10القيادة اإلدارية في القطاع الحكومي والخاص

2,150$الخبرDec14-Dec-10التمّيز في تنمية مهارات التفويض والتمكين ومسارات السلطة

2,150$دبيDec14-Dec-10الريادة في قياس وتطوير فرق العمل اإلبداعية وعالية األداء

2,150$الدوحةDec14-Dec-10القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي لمدراء مكاتب اإلدارة العليا

2,150$دبيDec14-Dec-10المدير الدولي المبدع وهندسة التغيير في القرن الجديد

2,450$كوااللمبورDec14-Dec-10المرأة وتنمية القيادة اإلدارية المبكرة

2,150$الشارقةDec14-Dec-10المنهج االوروبي لصناعة التمّيز اإلداري واإلبداعي للقيادة الوسطى

2,150$دبيDec14-Dec-10المنهج المتكامل وإعداد وتهيئة المديرين الجدد وتنمية مهاراتهم

2,150$دبيDec14-Dec-10للنساء- المهارات المتكاملة لرؤساء األقسام 

2,150$الدوحةBSC10-Dec14-Decالهندسة اإلدارية وتطبيقات بطاقة األداء المتوازن 

2,150$دبيDec14-Dec-10إدارة األولويات لتجنب األزمات اإلدارية

2,150$عّمانDec14-Dec-10إدارة الخدمات اإلدارية والمالية

2,150$دبيDec14-Dec-10لحل المشكالت بطرق إبداعية (triz)برنامج 

2,150$دبيDec14-Dec-10تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

2,150$مسقطDEMING10-Dec14-Dec مع أفكار KAIZENتكامل عمليات 

2,150$القاهرةDec14-Dec-10تنمية المهارات اإلشرافية للمهندسين والفنيين

2,150$دبيDec14-Dec-10تنمية المهارات القيادية للمدراء الجدد

2,150$دبيDec14-Dec-10دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

2,150$الخبرDec14-Dec-10فن التفاوض للقيادات اإلدارية العليا بالمنظمات الحكومية

2,150$القاهرةDec14-Dec-10مائة طريقة إبداعية لحل المشكالت اإلدارية

2,150$دبيDec14-Dec-10مهارات المكاتب األمامية

2,150$دبيDec14-Dec-10نموذج التميز االوروبي في اإلدارة

2,150$عّمانDec14-Dec-10اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
10-Dec14-Dec2,150$القاهرة

2,150$أبوظبيDec14-Dec-10 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

2,150$دبيDec14-Dec-10األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$دبيDec14-Dec-10دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

2,150$الدوحةDec14-Dec-10األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

2,150$اإلسكندريةDec14-Dec-10مقارنة بين ممارسات اإلدارة اليابانية واألمريكية واالوروبية

2,150$جدةDec14-Dec-10اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,150$دبيDec14-Dec-10النموذج األمريكي لحوكمة الشركات من أجل اإلصالح اإلداري والهيكلي

2,450$كوااللمبورDec14-Dec-10تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

3,050$باريسDec14-Dec-10االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,150$دبيDec14-Dec-10مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,150$القاهرةDec14-Dec-10 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

2,150$دبيDec14-Dec-10اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

3,050$لندنDec14-Dec-10اإلدارة العليا للقيادات النسائية



2,150$عّمانDec14-Dec-10االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,150$الرياضDec14-Dec-10دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

2,150$دبيDec14-Dec-10المنهجية اليابانية لتحسين األداء بمفاهيم كايزن

2,150$جدةDec14-Dec-10االستغالل األمثل وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
10-Dec14-Dec2,150$دبي

2,150$مسقطDec14-Dec-10االتجاهات الفكرّية والمهارات اإلدارية للمدير المتمّيز

2,150$القاهرةDec14-Dec-10القيادة اإلشرافية والتفكير االستراتيجي: األداء اإلشرافي النموذجي واإلبداعي

2,150$دبيDec14-Dec-10األساليب الحديثة لتقييم أداء العاملين باستخدام بطاقات األداء المتوازن

2,150$الدوحةDec14-Dec-10اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

2,150$الكويتDec14-Dec-10اإلعداد لشغل وظائف اإلدارة الوسطى

2,150$الدمامDec14-Dec-10التحول من الموظف التقليدي إلى الموظف اإللكتروني

2,150$مسقطDec14-Dec-10التنمية اإلدارية في تطوير األداء اإلداري للقطاع الحكومي

2,150$الشارقةDec14-Dec-10الطرق اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية

2,450$كوااللمبورDec14-Dec-10القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

2,150$دبيDec14-Dec-10إعداد وتهيئة مديري المستقبل: المدير الدولي وصياغة هندسة التغيير

2,450$كوااللمبورDec14-Dec-10المرأة وتنمية المهارات القيادية الوسطى

2,450$كوااللمبورDec14-Dec-10استراتيجيات مكافحة الفساد اإلداري والمالي

2,150$عّمانDec14-Dec-10المنهج المتكامل للقادة اإلداريين

2,150$ممبايDec14-Dec-10المهارات السلوكية والقيادية لإلداريين والمشرفين

 سيجما في الوزارات 6الوصول لألداء الفائق باستخدام منهجية األداء المتوازن و

الحكومية
10-Dec14-Dec2,450$كوااللمبور

2,150$دبيDec14-Dec-10إدارة األولويات للمدراء والمشرفين

2,150$مسقطDec14-Dec-10إعداد خطط العمل وتحويل األفكار إلى برامج عمل وتقييم األداء

2,150$عّمانDec14-Dec-10المتوازن تطبيقات عملية: بطاقات األداء

3,050$لندنEFQM10-Dec14-Decتطبيقات وتقنيات المنهج االوروبي لصناعة التمّيز المؤسسي 

ال 3,050$سنغافورةDec14-Dec-10تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتفويض والتنسيق الفعَّ

2,150$دبيDec14-Dec-10التجربة الماليزية: تـنمـية المهـارات القياديـة للمرأة العاملـة

2,150$عّمانDec14-Dec-10تنمية المهارات القيادية للمشرفين ورؤساء األقسام

3,050$اسطنبولDec14-Dec-10 (هوشين كانري)توجيه الشركة باستخدام بوصلة : سر اإلدارة اليابانية

2,450$كوااللمبورDec14-Dec-10قضايا وإشكاليات تحسين األداء في األجهزة الحكومية

2,150$دبيDec14-Dec-10مهارات اإلدارة ببطاقات األداء المتوازن  

2,150$عّمانDec14-Dec-10مهارات بناء القدرات وتأهيل الصف الثاني من القيادة اإلدارية

3,050$لندنDec14-Dec-10نموذج التميز األمريكي في اإلدارة

القيادة اإلدارية المتفوقة في ظل المتغيرات العالمية الحديثة وبناء معايير جودة 

القيادة
10-Dec14-Dec3,850$طوكيو

2,150$دبيDec14-Dec-10القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

3,750$عّمانDec21-Dec-10 لبناء منظمة عالية األداء15األعمدة الـ 

2,450$كوااللمبورDec14-Dec-10تطبيقات بطاقات األداء المتوازن في بناء االستراتيجيات اإلدارية الحديثة

2,150$دبيDec14-Dec-10اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$دبيDec14-Dec-10 أساليب تحسين الرضا الوظيفي وزيادة والء العاملين

2,150$القاهرةDec14-Dec-10العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

3,750$مسقطDec21-Dec-10األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

2,150$دبيDec14-Dec-10العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,150$الخبرDec21-Dec-17االهتمام الشمولي بالموظف في اإلدارة اليابانية

2,150$مسقطDec21-Dec-17اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,150$دبيDec21-Dec-17الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

2,150$القاهرةDec21-Dec-17موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

5,000$لندنDec28-Dec-17اختيار المديرين

2,150$أبوظبيDec21-Dec-17دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,450$كوااللمبورSITUATIONAL LEADERSHIP17-Dec21-Decالقيادة الموقفية 



كيف تصبح مستشاراً لشركتك وتستخدم أدوات : اإلدارة على طريقة ماكنزي

 االستشاريين
17-Dec21-Dec2,150$الشارقة

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17استخدام األساليب العلمية لتخفيض التكاليف وزيادة اإلنتاجية

2,150$دبيDec21-Dec-17االستراتيجيات المتقدمة للتمّيز القيادي وإعداد فرق عمل إبداعية

ال وأساليب تحقيق اإلنجاز العالي للخدمة 2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17األداء الفعَّ

2,450$الدار البيضاءDec21-Dec-17األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

2,150$أبوظبيDec21-Dec-17 اإلدارة المتقدمة واالمتياز اإلداري في بناء وقيادة المؤسسات

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$دبيDec21-Dec-17التعريف االوروبي للمؤسسات الحكومية ذات الكفاءة العالية اقتصاديا

2,150$مكة المكرمةDec21-Dec-17الجدارة اإلدارية لإلداريين والمنسقين والمشرفين ومدراء المكاتب العليا

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17طريقك لإلدارة العليا: الطرق الحديثة لإلبداع في العمل

2,150$دبيDec21-Dec-17القيادة اإلدارية في القطاع الحكومي والخاص

5,000$اسطنبولDec28-Dec-17المدير العالمي والقيادة اإلبداعية والتمّيز في إدارة األعمال

ال ومهارات القيادة والتحفيز وبناء فرق العمل 2,150$اإلسكندريةDec21-Dec-17المشرف الفعَّ

2,150$دبيDec21-Dec-17المنهج الحديث في التطوير الذاتي للمساعدين اإلداريين

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17المنهج المتكامل إلعداد المديرين الجدد

2,150$عّمانDec21-Dec-17المهارات القيادية للمرأة

2,150$دبيDec21-Dec-17آلية التعامل مع االعتراضات والشكاوى ومهارات عالجها

2,150$دبيDec21-Dec-17إدارة التغيير للوصول إلى ذروة األداء المتمّيز

2,150$اإلسكندريةDec21-Dec-17إعداد وتأهيل القادة تنمية المهارات األساسية لقادة المستقبل السلوكية والذهنية

2,150$الدوحةDec21-Dec-17بناء الفريق واإلنجاز الجماعي مهارات التعامل مع المرؤوسين

2,150$عّمانDec21-Dec-17 سيجما6تطوير األداء الحكومي باستخدام منهجية 

2,150$دبيDec21-Dec-17تجربة دبي- تنمية الجدارات اإلدارية واإلشرافية وتطوير القدرات الذهنية 

3,050$لندنEFQM17-Dec21-Decجائزة التمّيز االوروبية 

2,150$دبيNLP 17-Dec21-Decطرق تحقيق النجاح اإلداري باستخدام 

2,150$عّمانDec21-Dec-17قوة كايزن والتطوير اإلداري ومنهجية خفض التكاليف

2,150$الدوحةDec21-Dec-17مهارات تشخيص وتحليل وحل المشكالت واالتصاالت اإلدارية

2,150$دبيDec21-Dec-17تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمديرين الجدد

2,150$دبيDec21-Dec-17الدليل العملي لتطبيق منهج اإلدارة على المكشوف

2,150$مسقطSITUATIONAL LEADERSHIP17-Dec21-Decالقيادة الموقفية 

2,150$عّمانDec21-Dec-17دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,150$دبيDec21-Dec-17البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

2,450$الدار البيضاءDec21-Dec-17االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل

2,150$القاهرةDec21-Dec-17مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17هندسة القيمة طبقا لمواصفات الجمعية األمريكية لهندسة القيمة

2,150$دبيDec21-Dec-17اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي

2,150$أبوظبيDec21-Dec-17األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

2,150$دبيDec21-Dec-17اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$الدمامDec21-Dec-17أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير

2,150$القاهرةDec21-Dec-17مستوى إشرافي- اإلدارة والقيادة لغير المديرين 

2,450$الدار البيضاءDec21-Dec-17اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

2,150$الخبرDec21-Dec-17 تحويل األصول المعنوية إلى نتائج فعلية: الخرائط االستراتيجية

كيف تصبح مستشاراً لشركتك وتستخدم أدوات : اإلدارة على طريقة ماكنزي

 االستشاريين
17-Dec21-Dec3,050$سنغافورة

2,150$دبيDec21-Dec-17االتجاهات والتحديات اإلدارية في القرن الحادي والعشرين

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

3,050$لندنDec21-Dec-17 لبناء منظمة عالية األداء15األعمدة الـ 

2,150$دبيDec21-Dec-17اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17االهتمام الشمولي بالموظف في اإلدارة اليابانية

3,050$سنغافورةDec21-Dec-17أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير

2,150$دبيDec21-Dec-17 سيجما6- الحزام األسود للقيادات العليا 



2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17 العادات السبع ألكثر الناس إنتاجية

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
17-Dec21-Dec2,150$الشارقة

2,150$القاهرةDec21-Dec-17أدوار مستقبلية لمواجهة المتغيرات العالمية: المدير العربي

2,150$دبيDec21-Dec-17تنمية المهارات القيادية لمدراء اإلدارات الحكومية

2,150$أبوظبيDec21-Dec-17المنهج المتكامل إلعداد اإلدارة الوسطى

2,150$عّمانDec21-Dec-17المهارات األساسية للمدراء والقادة وصناع القرار اإلداري

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17المهارات الست للقيادة المحترفة وقياس وتطوير األداء

2,150$الشارقةDec21-Dec-17 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

2,150$دبيDec21-Dec-17إدارة التمكين في العمل القيادي واإلداري

2,150$القاهرةDec21-Dec-17إعداد وتأهيل القيادة اإلدارية

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17تبسيط اإلجراءات اإلدارية واتخاذ القرارات

2,150$دبيDec21-Dec-17تطوير الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية

2,150$مسقطDec21-Dec-17مستوى متقدم- تنمية القدرات االبتكارية للمساعدين اإلداريين 

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17تنمية المهارات القيادية لمدراء اإلدارات الحكومية

2,150$دبيDec21-Dec-17في بناء المؤسسات" وول مارت"طريقة 

2,150$الدوحةDec21-Dec-17األخطاء الشائعة في اإلدارة

2,150$الرياضDec21-Dec-17مهارات مديري المكاتب وتجنب األخطاء اإلدارية

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17تنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية لمدراء اإلدارة الوسطى والعليا

2,150$الكويتEFQM17-Dec21-Decجائزة التمّيز االوروبية 

2,150$مكة المكرمةDec21-Dec-17 أبعاد شبح الخوف عن بيئة العمل

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

2,150$الرياضDec21-Dec-17األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

2,150$دبيEFQM17-Dec21-Decجائزة التمّيز االوروبية 

2,150$المدينة المنورةDec21-Dec-17اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

2,450$كوااللمبورDec21-Dec-17موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

3,050$سنغافورةDec21-Dec-17اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

2,150$دبيDec21-Dec-17األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

3,850$طوكيوDec21-Dec-17اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

2,450$بانكوكDec21-Dec-17استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

ال والتمكين 2,150$دبيDec21-Dec-17التفويض اإلداري الفعَّ

2,150$طهرانDec21-Dec-17تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

2,150$دبيDec21-Dec-17استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,150$دبيDec21-Dec-17المنهج المتكامل للقادة اإلداريين

2,450$الرباطDec21-Dec-17استراتيجيات إعداد قيادات الصف الثاني  

3,050$اسطنبولDec21-Dec-17االحتراف في تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمديرين الجدد

2,150$الدوحةDec21-Dec-17األدوار الجديدة لإلدارة الحكومية

2,150$أبوظبيDec21-Dec-17األعمدة السبعة للمدير المتمّيز

2,150$دبيDec21-Dec-17اإلدارة المتقدمة وفنون القيادة اإلدارية اإلبداعية في عصر تكنولوجيا المعلومات

2,150$الدوحةDec21-Dec-17البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

2,150$عّمانDec28-Dec-24التفكير اإلبداعي لحل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24 تحويل األصول المعنوية إلى نتائج فعلية: الخرائط االستراتيجية

2,150$مسقطDec28-Dec-24العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,150$الكويتSITUATIONAL LEADERSHIP24-Dec28-Decالقيادة الموقفية 

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24المدير العصري لتطوير وتجديد المنظمة

2,150$دبيDec28-Dec-24الممارسات اإلدارية واإلشرافية الحديثة في ظل بيئة متعددة الثقافات

2,150$جدةDec28-Dec-24المنهج اإلداري المتكامل للمدراء ورؤساء األقسام

الة للقيادات النسائية في ظل منهج الجودة الشاملة 2,150$دبيDec28-Dec-24المهارات اإلبداعية الفعَّ

2,150$دبيDec28-Dec-24المهارات والسلوكيات اإلدارية لرؤساء األقسام

2,150$جدةDec28-Dec-24أدوات تحويل األفكار إلى خطة عمل

2,150$الدوحةDec28-Dec-24استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,150$دبيDec28-Dec-24إعداد وتأهيل قيادات اإلدارة الوسطى لتولي مهام ومسؤوليات اإلدارة العليا



2,150$الكويتDec28-Dec-24تبسيط اإلجراءات في العمل بمفهوم اإلدارة اإللكترونية

 Sixتطوير وتقييم األداء البشري والمؤسسي باستخدام بطاقات األداء المتوازن و 

Sigma
24-Dec28-Dec2,150$دبي

2,150$مسقطDec28-Dec-24تنمية المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام والمشرفين

2,150$دبيDec28-Dec-24تنمية مهارات المديرين وكبار المسؤولين في صنع القرارات االستراتيجية

2,150$دبيDec28-Dec-24 عشر أدوات أساسية للمديرين

2,150$دبيDec28-Dec-24كيف تتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين في العمل

2,150$عّمانDec28-Dec-24موازنة األداء لخدمة الكفاءة في الحكومة

2,150$دبيDec28-Dec-24أسرار اإلدارة اليابانية

2,150$الخبرDec28-Dec-24اإلدارة المرئية بنظام كايزن الياباني

2,150$دبيDec28-Dec-24دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

2,150$دبيDec28-Dec-24اإلجراءات المتقدمة في التحقيقات اإلدارية

2,150$مكة المكرمةDec28-Dec-24القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

2,150$الرياضDec28-Dec-24األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة

3,050$اسطنبولDec28-Dec-24استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,150$الدوحةDec28-Dec-24تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
24-Dec28-Dec2,150$عّمان

2,150$مسقطDec28-Dec-24األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين

2,150$الدوحةDec28-Dec-24العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24التجربة اليابانية في اإلدارة

2,150$الكويتDec28-Dec-24القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

2,150$الدوحةDec28-Dec-24 لبناء منظمة عالية األداء15األعمدة الـ 

2,150$دبيDec28-Dec-24البرنامج التأهيلي للمساعدين اإلداريين

3,050$اسطنبولDec28-Dec-24دور المدير العربي في اإلبداع والتمّيز: اإلبداع والتجديد

2,150$دبيDec28-Dec-24استراتيجيات التفويض والتحفيز وإدارة العمل متعدد الثقافات

2,450$كوااللمبور24-Dec28-Dec(cps)االستراتيجيات اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام 

األوجه األربعة للقيادة وتطوير العمليات اإلدارية بمفاهيم الستة سيجما وبطاقة 

األداء المتوازن
24-Dec28-Dec2,150$دبي

2,150$مكة المكرمةDec28-Dec-24اإلدارة المرئية كمدخل لتحسين األداء بمفاهيم كايزن

2,150$دبيDec28-Dec-24التفكير اإلداري والقيادي لمديري ومشرفي العصر الحديث

2,150$المدينة المنورةDec28-Dec-24الرؤى واالستراتيجيات الحديثة للمدراء وقياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي

3,050$سنغافورةDec28-Dec-24القيادة عالية اإلنجاز ومهارات إدارة االرتقاء والبراعة في األداء

ال لألساليب اإلدارية الحديثة 2,150$دبيDec28-Dec-24المدير العصري واالستخدام الفعَّ

2,150$مسقطDec28-Dec-24المهارات اإلدارية للمشرفين

2,150$دبيDec28-Dec-24المهارات اإلبداعية واالبتكارية للقادة والمدراء ورؤساء األقسام

2,150$عّمانDec28-Dec-24تصحيح التجاوزات واالنحرافات: أساليب الرقابة اإلدارية والمالية

إدارة التمكين وأثرها في التحفيز والتفويض وتطوير روح الفريق كأساس لبناء 

الصف الثاني
24-Dec28-Dec2,150$الدمام

2,150$أبوظبيDec28-Dec-24تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

2,150$دبيDec28-Dec-24األسباب واألساليب والمسؤوليات واألخطاء: تفويض السلطات اإلدارية

3,050$باريسDec28-Dec-24تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

2,150$الشارقةDec28-Dec-24 الرقابة اإلدارية ومعايير األداء وتقييم العمل

2,150$دبيDec28-Dec-24عشرون خطأ قاتال يقع فيها المديرون وكيف تتفاداها؟

2,150$جدةDec28-Dec-24خفض النفقات والتكاليف في القطاع الحكومي

2,150$دبيDec28-Dec-24موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,150$دبيDec28-Dec-24االتجاهات الحديثة والمعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية

3,050$لندنDec28-Dec-24اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

2,150$دبيDec28-Dec-24اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

الة وديناميكيات العمل كفريق لرؤساء األقسام والمشرفين واألداء  القيادة الفعَّ

االبتكاري
24-Dec28-Dec2,150$دبي

2,150$الرياضDec28-Dec-24أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير



2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$مكة المكرمةDec28-Dec-24جاك ويلش واإلدارة الصريحة

2,150$دبيDec28-Dec-24تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

2,150$الكويتDec28-Dec-24اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

2,150$دبيDec28-Dec-24القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24موازنة البرامج واألداء في المؤسسات الحكومية والخاصة

2,150$دبيDec28-Dec-24األساليب الحديثة للتخطيط والمتابعة وأساليب اإلنجاز العالي

2,150$الرياضDec28-Dec-24القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24استراتيجيات جودة الخدمة المتكاملة والتعامل اإليجابي مع اآلخرين

2,150$عّمانDec28-Dec-24االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,150$دبيDec28-Dec-24خصائص وسمات اإلدارة األلمانية

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24اإلدارة المرئية واإلدارة على المكشوف وأساليب اإلنجاز العالي

ال والتمكين 2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24التفويض اإلداري الفعَّ

3,050$سنغافورةDec28-Dec-24استراتيجيات إعداد قيادات الصف الثاني  

2,150$الكويتDec28-Dec-24(رؤساء أقسام ومشرفين)القيادة واإلشراف اإلداري للعاملين في اإلدارة الوسطى 

ال ومهارات التحفيز وتحقيق الرضاء الوظيفي 2,150$دبيDec28-Dec-24 المدير الفعَّ

2,150$مسقطDec28-Dec-24المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل القيادة اإلشرافية النسائية

الة للمديرين الجدد 2,150$دبيDec28-Dec-24المهارات اإلدارية الفعَّ

2,450$الرباطDec28-Dec-24أسرار االبتكار في المنظمات األمريكية واالوروبية واليابانية

2,150$دبيDec28-Dec-24االتجاهات الحديثة في اإلدارة المعاصرة

2,150$دبيDec28-Dec-24 سيجما6تحقيق الريادة والتمّيز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية باستخدام 

2,150$دبيDec28-Dec-24 سيجما6تقنيات تقييم وتطوير األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن ومنهجية 

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24تنمية المهارات اإلدارية للمديرين الجدد

2,150$دبيDec28-Dec-24إعداد المشرفين الجدد

2,150$الدوحةDec28-Dec-24عشرون طريقة إبداعية لحل المشكالت اإلدارية

الية اإلدارية للمديرة العربية 2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24مختبر مهارات التمّيز والفعَّ

2,150$الشارقةDec28-Dec-24 في حل المشكالت بطرق إبداعيةTRIZنظرية 

3,050$لندنDec28-Dec-24األساليب الحديثة في التطوير اإلداري واتخاذ القرارات وحل المشاكل

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24اإلدارة العليا للقيادات النسائية

2,150$مكة المكرمةDec28-Dec-24اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$ممبايDec28-Dec-24اإلدارة المفهوم والمضمون: االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين

ال والتمكين 2,150$عّمانDec28-Dec-24التفويض اإلداري الفعَّ

2,150$القاهرةDec28-Dec-24القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة االستراتيجية

2,150$الكويتDec28-Dec-24الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

2,150$دبيDec28-Dec-24دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات االستراتيجية والقيادة

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية 

والهيئات المستقلة
24-Dec28-Dec2,150$جدة

2,150$الدوحةDec28-Dec-24تنمية المهارات اإلدارية لإلدارات الوسطى

2,150$مسقطDec28-Dec-24تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

2,150$دبيDec28-Dec-24مناطق التحسين المستمر: التجربة اليابانية من خالل الجمبا كايزن

2,150$الخبرDec28-Dec-24اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

2,150$دبيDec28-Dec-24استراتيجيات مكافحة الفساد اإلداري والمالي

2,150$عّمانEFQM24-Dec28-Decجائزة التمّيز االوروبية 

2,150$دبيDec28-Dec-24اإلبداع في صنع القرارات وتحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية

2,150$أبوظبيDec28-Dec-24اإلدارة الوسطى وأهميتها في تلبية احتياجات اإلدارة العليا والتنفيذية

2,150$دبيDec28-Dec-24التمكين والتحفيز وتفويض السلطات وتقييم األداء للمشرفين

2,150$دبيDec28-Dec-24خفض النفقات والتكاليف في القطاع الحكومي

2,150$دبيDec28-Dec-24الكورت لتعليم التفكير اإليجابي واإلبداعي

ال ومهارات تجنب األخطاء اإلدارية الشائعة 2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24المدير الفعَّ



2,150$دبيDec28-Dec-24 لتحسين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية المنهج المتكامل

2,150$القاهرةDec28-Dec-24المهارات القيادية واإلدارية الحديثة

2,150$دبيDec28-Dec-24أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط وبرامج عمل

2,150$عّمانDec28-Dec-24 إدارة الوقت واألولويات والتعامل مع الضغوطات

3,050$سنغافورةDec28-Dec-24تحليل المشكالت واتخاذ القرارات بمنظور الجودة الشاملة

2,150$دبيDec28-Dec-24تقنيات متقدمة لرفع مستوى األداء الوظيفي للمدراء والتنفيذيين

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24نموذج التميز الياباني في اإلدارة

ال والتمييز بين دوره كرئيس ودوره كقائد 2,150$الكويتDec28-Dec-24خصائص المدير الفعَّ

2,150$دبيDec28-Dec-24عشرون مفتاحاً لتكون أكثر فاعلية وقوة في حل المشكالت واتخاذ القرارات

2,450$مانيالDec28-Dec-24مفهوم الحكومة اإللكترونية وإعداد المعنيين بالتعامل معها

2,450$كوااللمبورDec28-Dec-24نظم دعم اتخاذ القرار ودورها في اإلدارة الحكومية

2,150$القاهرةDec28-Dec-24التأهيل الحديث للمشرفين واإلداريين الجدد وبناء النموذج المؤسسي التحويلي

4,200$كوااللمبورDec4-Jan-24العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا

2,150$دبيDec28-Dec-24تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

2,150$اإلسكندريةDec28-Dec-24االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

2,150$دبيDec28-Dec-24استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية

2,150$دبيDec28-Dec-24التجربة الماليزية- االستراتيجيات الحديثة إلعداد القادة ومديري المستقبل 

2,150$عّمانDec28-Dec-24اإلدارة اليابانية مقارنة مع إدارة النظم الغربية

2,150$دبيDec28-Dec-24االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل

2,150$دبيDec28-Dec-24خصائص وسمات اإلدارة األوروبية

3,750$دبيDec4-Jan-24اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية

2,150$دبيDec28-Dec-24أدوات تحول األفكار إلى نتائج: التغيير

2,150$دبيDec28-Dec-24 سيجما6- الحزام األسود للقيادات العليا 

2,150$عّمانDec28-Dec-24مراجعة عملية: المفاهيم واألساليب الحديثة لتطوير األداء
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5االستغالل األمثل وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

انJan20-Jan-16 صيانة األجهزة الكهربائية واإلليكترونية 2,150$عمَّ

3,050$لندنJan3-Feb-30االستغالل األمثل وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

3,850$سيدني Feb17-Feb-13 صيانة األجهزة الكهربائية واإلليكترونية

3,850$مونتلايرFeb3-Mar-27اختبارات قياس الضغط العالي للمعدات الكهربائية

2,150$دبيMar17-Mar-13استراتيجيات األمن والسالمة للشبكات الكهربائية

رةMar31-Mar-27األمن الصناعي الكهربائي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr14-Apr-10الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية

2,150$الكويتApr28-Apr-24التركيبات الكهربائية في المباني السكنية والمستشفيات والمصانع

2,450$مانيالMay12-May-8التمّيز في فحص وصيانة وحدات محطات توليد الطاقة

3,050$اسطنبولMay19-May-15الجودة واألمان في نقل القوى الكهربائية

2,450$بكينMay2-Jun-29الصيانة الكهربائية

3,050$مدريدJun16-Jun-12الصيانة الميكانيكية والكهربائية المبرمجة

2,150$عّمانJun30-Jun-26الصيانة لآلالت والمعدات الكهربائية

2,450$كوااللمبورJul7-Jul-3الصيانة واإلصالح ألجهزة التبريد والتكييف الهواء

2,150$دبيSCADA10-Jul14-Julالصيانة والتوقعات الكهربائية باستخدام أنظمة 

2,150$صاللةJul21-Jul-17أنظمة ومرحالت الحماية للمولد الرئيس والمثير

2,450$كوااللمبورJul28-Jul-24إدارة العمليات في محطات القوى الكهربائية ومحطات تنقية وتحلية المياه

2,450$الدار البيضاءSep29-Sep-25ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

2,450$جاكرتاOct13-Oct-9عمليات التبادل الحراري وأنواع المبادالت الحرارية

3,050$كوبنهاجنOct27-Oct-23قواطع الدوائر الكهربائية ذات الضغط العالي

2,150$دبيNov10-Nov-6منع الخسائر في محطات توليد الطاقة الكهربائية

2,150$الخبرNov17-Nov-13االستغالل األمثل وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

2,150$الدوحةNov24-Nov-20 صيانة األجهزة الكهربائية واإلليكترونية

الكهرباء



2,150$دبيDec8-Dec-4االستغالل األمثل وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

2,150$القاهرةDec15-Dec-11 صيانة األجهزة الكهربائية واإلليكترونية

2,150$دبيDec22-Dec-18اختبارات قياس الضغط العالي للمعدات الكهربائية

2,150$دبيDec29-Dec-25استراتيجيات األمن والسالمة للشبكات الكهربائية
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5السالمة في المختبرات الكيماوية

انJan23-Jan-19المحاسبة في قطاع البتروكيمياويات 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2المختبر الكيميائي العمليات واألجهزة واألدوات والجودة والسالمة

2,150$مسقطFeb20-Feb-16إعداد الفنيين الكيميائيين للمختبرات الصناعية

2,450$شرم الشيخMar6-Mar-2تأهيل مهندسي الكيمياء

3,050$لندنMar20-Mar-16مخاطر المواد الكيميائية وأساليب الوقاية منها

2,150$دبيMar3-Apr-30السالمة في المختبرات الكيماوية

رةApr17-Apr-13المحاسبة في قطاع البتروكيمياويات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr1-May-27المختبر الكيميائي العمليات واألجهزة واألدوات والجودة والسالمة

2,150$الكويتMay15-May-11إعداد الفنيين الكيميائيين للمختبرات الصناعية

2,450$مانيالMay29-May-25تأهيل مهندسي الكيمياء

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8مخاطر المواد الكيميائية وأساليب الوقاية منها

2,450$بكينJun26-Jun-22التحاليل الكيميائية في الصناعة

3,050$مدريدJul10-Jul-6التحاليل الكيميائية والجرثومية للخضار والفاكهة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13الرقابة على أداء المعامل الكيميائية

2,150$عّمانJul24-Jul-20الطرق الحديثة لمعالجة المخلفات الصلبة والسائلة

2,150$دبيSep25-Sep-21الفحص الجرثومي للمياه والمياه العادمة واألغذية ومواد التجميل

2,150$الدوحةSep2-Oct-28المعالجة الكيميائية للمياه

2,150$دبيOct9-Oct-5تطبيقات المواد المرجعية في التحاليل الكيميائية

2,450$الدار البيضاءOct16-Oct-12حساب االرتياب في التحاليل الكيميائية

2,450$جاكرتاOct23-Oct-19دور وتأثيرات األحوال الجوية على اإلشعاعات واألجهزة الحديثة في التعامل معها

3,050$كوبنهاجنOct30-Oct-26معامل التحاليل الكيماوية

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وطرق الوقاية منها

2,150$دبيNov20-Nov-16السالمة في المختبرات الكيماوية

2,150$عّمانNov27-Nov-23المحاسبة في قطاع البتروكيمياويات

2,150$دبيNov4-Dec-30المختبر الكيميائي العمليات واألجهزة واألدوات والجودة والسالمة

2,150$اإلسكندريةDec11-Dec-7إعداد الفنيين الكيميائيين للمختبرات الصناعية

2,150$القاهرةDec18-Dec-14تأهيل مهندسي الكيمياء

2,150$دبيDec25-Dec-21مخاطر المواد الكيميائية وأساليب الوقاية منها
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5كيف تستقطب أفضل البائعين وتحتفظ بهم لسنين: استثمر في المبيعات

انJan9-Jan-5األسرار العشرة لتنمية مهارات التفاوض البيعي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12البيع اإللكتروني

2,150$مسقطJan16-Jan-12الصفقات الناجحة عبر الهاتف

المهارات المتقدمة في إدارة المبيعات والملفات عبر اإلنترنت وعرضها 

Publisher 2007
12-Jan16-Jan2,450$شرم الشيخ

3,050$لندنJan16-Jan-12إعداد مديري المبيعات

3,850$سيدني Jan23-Jan-19مستوى متقدم- تنمية المهارات البيعية لرجال البيع 

3,850$مونتلايرJan23-Jan-19تنمية مهارات مندوبي المبيعات
2,150$دبيJan30-Jan-26خمس وعشرون استراتيجية للبيع تزيد مبيعات منظمتك فوراً

المبيعات

الكيمياء



رةFeb6-Feb-2كيف تضاعف مبيعاتك من خالل تقديم خدمة متمّيزة لعمالئك 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2مهارات استخدام الهاتف لرجال المبيعات

2,150$الكويتFeb6-Feb-2مهارات البيع لمندوبي المبيعات والمعارض

2,450$مانيالFeb13-Feb-9مستوى متقدم- مهارات البيع والتعامل مع العمالء 

3,050$اسطنبولFeb13-Feb-9مهارات االحتراف في العناية بالعمالء وزيادة المبيعات

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16كيف تستقطب أفضل البائعين وتحتفظ بهم لسنين: استثمر في المبيعات

2,450$شرم الشيخFeb20-Feb-16األسرار العشرة لتنمية مهارات التفاوض البيعي

2,450$الدار البيضاءFeb20-Feb-16البيع اإللكتروني

2,450$جاكرتاFeb20-Feb-16الصفقات الناجحة عبر الهاتف

المهارات المتقدمة في إدارة المبيعات والملفات عبر اإلنترنت وعرضها 

Publisher 2007
23-Feb27-Feb3,050$كوبنهاجن

2,150$دبيFeb27-Feb-23إعداد مديري المبيعات

2,150$الرياضFeb27-Feb-23مستوى متقدم- تنمية المهارات البيعية لرجال البيع 

2,150$أبوظبيMar6-Mar-2تنمية مهارات مندوبي المبيعات
2,150$الكويتMar6-Mar-2خمس وعشرون استراتيجية للبيع تزيد مبيعات منظمتك فوراً

انMar6-Mar-2كيف تضاعف مبيعاتك من خالل تقديم خدمة متمّيزة لعمالئك 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9مهارات استخدام الهاتف لرجال المبيعات

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9مهارات البيع لمندوبي المبيعات والمعارض

3,050$ستوكهولمMar13-Mar-9مستوى متقدم- مهارات البيع والتعامل مع العمالء 

2,150$دبيMar20-Mar-16مهارات االحتراف في العناية بالعمالء وزيادة المبيعات

2,150$دبيMar20-Mar-16استراتيجيات البيع التنافسي

2,150$دبيMar20-Mar-16أفكار وأساليب ومهارات أفضل البائعين: استراتيجيات البيع المتقدمة

2,150$مسقطMar27-Mar-23استراتيجيات البيع واختراق األسواق

2,150$القاهرةMar27-Mar-23استراتيجيات التفاوض البيعي

2,450$الرباطMar27-Mar-23استراتيجيات التوزيع ومنافذ البيع

2,150$ممبايMar3-Apr-30استراتيجيات تطوير إدارة المبيعات

3,050$فرانكفورتMar3-Apr-30استراتيجيات تنشيط المبيعات

2,150$دبيMar3-Apr-30االستراتيجيات العالمية للتسويق الدولي والمبيعات

2,150$الدمامApr10-Apr-6األساليب اإلحصائية في مجال المبيعات

2,150$الشارقةApr10-Apr-6األساليب الحديثة في إعداد الخطط التسويقية وزيادة المبيعات

2,150$الكويتApr17-Apr-13األساليب الحديثة لتنمية المهارات البيعية

2,150$اإلسكندريةApr17-Apr-13األسرار العشرة للبائع المحترف

3,050$اسطنبولApr17-Apr-13األسس الحديثة للتنبؤ بالمبيعات

2,450$مانيالApr17-Apr-13اإلجراءات المكتبية في البيع

الة لرجال البيع 3,050$برشلونةApr24-Apr-20اإلدارة الفعَّ

ال الة لعمليات البيع باألجل والتحصيل الفعَّ 2,150$دبيApr24-Apr-20اإلدارة الفعَّ

الة للمبيعات خطوة بخطوة 2,150$الرياضApr24-Apr-20اإلدارة الفعَّ

الة والجوانب التنظيمية للقوى البيعية 2,150$أبوظبيApr24-Apr-20اإلدارة الفعَّ

2,150$الدوحةApr1-May-27البائع المحترف

الة انApr1-May-27البائع المحترف وفن البيع وإجراء المقابالت البيعية الفعَّ 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMay8-May-4خطط عملية لتحقيق مبيعات غير مسبوقة: البائع المعتمد

3,850$طوكيوMay8-May-4البيع السحري

ال وإبرام التعاقدات البيعية الناجحة 3,050$اكسفوردMay8-May-4البيع الفعَّ

2,150$دبيCross Selling4-May8-Mayالبيع المتقاطع 

انMay8-May-4البيع ألهل القمة 2,150$عمَّ

2,150$دبيMay8-May-4 خطوات6البيع للمؤسسات في 

2,150$الكويتMay15-May-11التخطيط االستراتيجي إلدارة المبيعات والتسويق

2,450$كوااللمبورMay15-May-11التخطيط االستراتيجي إلعداد خطط المبيعات والتسويق

3,050$لندنMay15-May-11الترويج وتنشيط المبيعات

2,150$طهرانMay15-May-11التطبيقات الحديثة في تطوير المهارات البيعية لمندوبي التجزئة

3,050$براغMay22-May-18التنبؤ بالمبيعات وتحقيق األهداف

2,150$دبيMay22-May-18السيادة في المبيعات    



الة لرجال البيع رةMay29-May-25المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعَّ 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25المنهج الحديث في اختيار وتأهيل رجال البيع

2,150$مسقطMay29-May-25قيادة فرق البيع: المهارات االحترافية لمدير المبيعات الناجح

2,150$القاهرةMay29-May-25المهارات اإلبداعية للبائع المحترف

2,150$دبيMay29-May-25المهارات اإلشرافية لمشرفي البيع

2,450$كوااللمبورMay29-May-25المهارات اإلشرافية لمشرفي المبيعات

3,050$كامبريدجJun5-Jun-1المهارات البيعية

3,050$اسطنبولJun5-Jun-1المهارات البيعية المهنية

انJun5-Jun-1المهارات الالزمة إلقفال عملية البيع 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1النجاح في المبيعات

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1أدوات البيع االبتكاري

البائع = القوة الدافعة الخيال الصخب الفكر العلمي البناء : أدوات البيع االبتكاري

االبتكاري
1-Jun5-Jun2,150$اإلسكندرية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8أدوات وآليات تنشيط المبيعات

3,050$سنغافورةJun12-Jun-8أدوات وأساليب تقييم أداء رجال البيع

3,850$تورنتوJun12-Jun-8أساسيات البيع في شركات االتصال المحمول

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15أساليب زيادة وتنشيط المبيعات

انJun19-Jun-15كيف تتحكم بقدراتك الذهنية والبدنية والمالية؟: أسرار البيع بالتليفون 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15أسرار البيع بالهاتف

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22أسرار إنهاء عملية البيع بنجاح

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22أسس وأدوات التنبؤ بالمبيعات

2,450$الدار البيضاءJun26-Jun-22أنظمة وإجراءات عمل محاسب المبيعات

2,150$نيودلهيJun26-Jun-22إتقان مهارات وفنون البيع

3,050$أوسلوJun26-Jun-22إدارة األداء البيعي لمديري المبيعات

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22إدارة العالقة مع العميل وفن البيع الشخصي

انJun3-Jul-29إدارة المبيعات 2,150$عمَّ

الة 2,150$دبيJun3-Jul-29إدارة فرق البيع من أجل تحقيق نتائج فعَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29االنتقال من عملية البيع إلى إدارة فريق العمل: إدارة قوة المبيعات

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29إدارة وتصميم عمليات البيع

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29إعادة تشكيل فريق البيع

ال في شركات االتصال 2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد خطط البيع الفعَّ

3,050$فيّناJul10-Jul-6إعداد رجل البيع المحترف

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6إعداد وتأهيل مندوب المبيعات الناجح

انJul10-Jul-6تجهيز وعرض المنتج 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6دور نظرية الطلب في دراسة المبيعات: تحليل المبيعات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تدريب مشرفي المبيعات

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6ترويج المبيعات وعرض المنتجات

3,050$لندنJul17-Jul-13ترويج وعرض المبيعات

3,850$طوكيوJul17-Jul-13تطبيقات في تكنولوجيا المبيعات

3,050$فرانكفورتJul24-Jul-20تطوير المهارات األساسية لمندوب المبيعات

2,150$صاللةJul24-Jul-20تطوير مهارات رجال البيع

2,150$أبهاJul24-Jul-20تقنيات إقفال العملية البيعية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تنمية المهارات البيعية

انJul24-Jul-20أساسي- تنمية المهارات البيعية لرجال البيع  2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul24-Jul-20تنمية المهارات السلوكية والذهنية والفنية لمدير المبيعات

3,050$لندنSep25-Sep-21تنمية المهارات المهنية والسلوكية لمدير المبيعات الناجح

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21تنمية مهارات البائع المحترف

3,050$أمستردامSep25-Sep-21تنمية مهارات البائع المحترف والتفوق على المنافسين

2,150$دبيSep25-Sep-21تنمية مهارات البيع لمندوبي المبيعات والمعارض

2,150$مكة المكرمةSep25-Sep-21تنمية مهارات التفاوض البيعي

2,150$الشارقةSep25-Sep-21تنمية مهارات المبيعات

2,150$الدوحةSep2-Oct-28تنمية مهارات تخطيط وتنفيذ المقابالت البيعية



انSep2-Oct-28تنمية مهارات رجل البيع المحترف 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28األفكار واألدوات: تنمية مهارات رجل البيع

3,850$سيدني Sep2-Oct-28تنمية مهارات رجل المبيعات

3,050$موسكوSep2-Oct-28تنمية مهارات رجل المبيعات الناجح

2,150$دبيSep2-Oct-28تنمية مهارات فريق المبيعات

رةOct9-Oct-5تنمية مهارات مدير المبيعات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct9-Oct-5تنمية مهارات مديري المبيعات

2,150$مسقطOct9-Oct-5تنمية مهارات مندوبي البيع

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5خطط تنشيط المبيعات وتحقيق األهداف البيعية

3,050$اسطنبولOct9-Oct-5دور بحوث السوق في رفع الطلب وزيادة المبيعات

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5طرق وأساليب البيع المتقدمة

3,050$باريسOct16-Oct-12طرق وأساليب التنبؤ بالمبيعات

2,150$دبيOct16-Oct-12طرق وأساليب التنبؤ بالمبيعات وإعداد الخطط التسويقية

2,150$جدةOct16-Oct-12طرق وأساليب تنمية المبيعات

2,150$أبوظبيOct16-Oct-12عميل مدى الحياة

2,150$الكويتOct16-Oct-12فن البيع الشخصي

2,150$القاهرةOct16-Oct-12فن البيع بالتليفون

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19فن البيع للبائعين في المعارض

الة 2,450$بانكوكOct23-Oct-19فن البيع وإجراء المقابالت البيعية الفعَّ

3,050$لندنOct23-Oct-19فن المبيعات

2,150$دبيOct23-Oct-19فن إدارة المبيعات

2,150$الرياضOct23-Oct-19قيادة نمو المبيعات في بيئة تنافسية

2,150$دبيOct23-Oct-19قيادة وإدارة فرق المبيعات عالية األداء

2,150$الدوحةOct30-Oct-26كيف تختار أفضل البائعين باستخدام الملكات الخمس األساسية للباعة المتمّيزين

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26كيف تختار رجال البيع المتمّيزين

3,050$لندنOct30-Oct-26كيف تصبح رجل مبيعات محترف؟

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26كيف تقود فريق البيع بنجاح

3,050$اسطنبولOct30-Oct-26محترفي المبيعات

ال 2,150$دبيOct30-Oct-26المهارات السلوكية والمهنية: مدير المبيعات الفعَّ

2,150$دبيILM2-Nov6-Novمدير المبيعات المعتمد 

2,150$دبيNov6-Nov-2مراحل العملية البيعية

2,150$مسقطNov6-Nov-2مفاتيح البيع الناجح وتكنولوجيا المبيعات

انNov6-Nov-2مهارات االتصال واإلقناع والتأثير لرجال البيع 2,150$عمَّ

ال 2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مهارات البائع الفعَّ

3,850$كانبراNov6-Nov-2مهارات البيع

3,850$أوتاواNov13-Nov-9القضاء على األخطاء القاتلة للبائع المتمّيز: مهارات البيع االبتكاري

2,150$دبيNov13-Nov-9مدخل األخطاء القاتلة للبائع المتمّيز: مهارات البيع االبتكاري

ال في شركات االتصال المحمول انNov13-Nov-9مهارات البيع الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات البيع المتقدمة في متاجر التجزئة

2,150$الدوحةNov13-Nov-9مهارات البيع المحترف في شركات االتصاالت

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9مهارات البيع الناجح

2,450$جاكرتاNov20-Nov-16مهارات البيع بالتليفون

3,850$طوكيوNov20-Nov-16مهارات البيع عبر الهاتف

3,050$مانشسترNov20-Nov-16مهارات البيع والتعامل مع العمالء

2,150$دبيNov20-Nov-16إعداد منسوبي المبيعات: مهارات البيع وفن تقديم العروض البيعية

2,150$الدمامNov20-Nov-16مهارات التعامل مع ضريبة المبيعات بمراحلها الثالث

2,150$أبوظبيNov20-Nov-16مهارات التفاوض وإتمام التعاقد

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية

2,150$القاهرةNov27-Nov-23 مهارات التنسيق وفن البيع الحديث

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23مهارات العرض والتقديم في البيع

3,850$طوكيوNov27-Nov-23مهارات إعداد وإجراء المقابالت البيعية

3,050$مدريدNov27-Nov-23مهارات إعداد وعرض تقارير المبيعات



2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات مدير البيع المحترف

2,150$الخبرNov4-Dec-30هندسة وإدارة فن البيع وتطوير األداء البيعي

2,150$الشارقةNov4-Dec-30األساليب الحديث في إعداد الخطط التسويقية وزيادة المبيعات

2,150$الكويتNov4-Dec-30البائع المحترف وأساليب المحافظة على العمالء

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30إدارة وتخطيط المقابالت البيعية

3,050$اسطنبولNov4-Dec-30تخطيط وإدارة اللقاءات البيعية في عرض المشاريع والخدمات

3,850$سيدني Nov4-Dec-30فن البيع وإجراء المقابالت البيعية

3,050$أكسفوردDec11-Dec-7فن ومهارة إدارة فريق البيع المحترف وصناعة النجاح

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات رجال البيع والعناية بالعمالء

2,150$دبيDec11-Dec-7كيف تستقطب أفضل البائعين وتحتفظ بهم لسنين: استثمر في المبيعات

3,050$لندنDec11-Dec-7مستوى متقدم- مهارات البيع والتعامل مع العمالء 

2,150$عّمانDec11-Dec-7األسرار العشرة لتنمية مهارات التفاوض البيعي

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7البيع اإللكتروني

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14الصفقات الناجحة عبر الهاتف

المهارات المتقدمة في إدارة المبيعات والملفات عبر اإلنترنت وعرضها 

Publisher 2007
14-Dec18-Dec2,150$القاهرة

2,150$دبيDec18-Dec-14إعداد مديري المبيعات

2,150$مكة المكرمةDec18-Dec-14مهارات االحتراف في العناية بالعمالء وزيادة المبيعات

2,150$المدينة المنورةDec25-Dec-21مستوى متقدم- تنمية المهارات البيعية لرجال البيع 

2,150$طهرانDec25-Dec-21تنمية مهارات مندوبي المبيعات

2,150$دبيDec25-Dec-21كيف تضاعف مبيعاتك من خالل تقديم خدمة متمّيزة لعمالئك
2,150$دبيDec25-Dec-21خمس وعشرون استراتيجية للبيع تزيد مبيعات منظمتك فوراً

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21مهارات استخدام الهاتف لرجال المبيعات

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات البيع لمندوبي المبيعات والمعارض

50

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5إدارة المتاحف التاريخية

انJan20-Jan-16طرق ووسائل حماية وإعادة تأهيل المباني األثرية المعرضة ألخطار الحريق 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb10-Feb-6مهارات العرض المتحفي لآلثار والمقتنيات

3,050$لندنFeb3-Mar-27تحليل وتقويم المنشآت والمباني األثرية القديمة وطرق ترميمها

3,850$سيدني Mar24-Mar-20طرق ووسائل حماية وإعادة تأهيل المباني األثرية المعرضة لألخطار

3,850$مونتلايرApr14-Apr-10إدارة المتاحف التاريخية

2,150$دبيMay5-May-1طرق ووسائل حماية وإعادة تأهيل المباني األثرية المعرضة ألخطار الحريق

رةMay26-May-22مهارات العرض المتحفي لآلثار والمقتنيات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$عّمانJun16-Jun-12االتجاهات الحديثة في إدارة المصادر التراثية

2,450$كوااللمبورJul7-Jul-3التأهيل واإلدارة لمواقع التراث واآلثار

2,150$صاللةJul28-Jul-24تحليل وتقويم المباني القديمة واألثرية وطرق ترميمها

2,150$اإلسكندريةAug18-Aug-14المفاوضات وتحليل اآلثار: منظمة التجارة العالمية

2,150$القاهرةSep8-Sep-4إدارة عمليات التأمين ومواجهة المخاطر بالمتاحف والمواقع األثرية

3,050$مدريدSep29-Sep-25إعداد أمناء أقسام العمالت للمتاحف والمعارض التاريخية

2,450$كوااللمبورOct20-Oct-16إدارة المتاحف التاريخية

2,150$عّمانNov10-Nov-6طرق ووسائل حماية وإعادة تأهيل المباني األثرية المعرضة ألخطار الحريق

2,150$القاهرةNov1-Dec-27مهارات العرض المتحفي لآلثار والمقتنيات

2,150$جدةDec22-Dec-18تحليل وتقويم المنشآت والمباني األثرية القديمة وطرق ترميمها

51

بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

االتجاهات الحديثة لرفع المهارات المالية والتكاليفية لغير المحاسبين باستخدام 

الحاسب اآللي
5-Jan9-Jan2,450$شرم الشيخ

المتاحف واآلثار

المحاسبة



االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي في األجهزة 

والدوائر الحكومية
5-Jan9-Jan3,050$لندن

3,850$سيدني Jan9-Jan-5االتجاهات المعاصرة في المحاسبة الحكومية ودليل حسابات الحكومة المعاصرة

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5االستراتيجيات الحديثة والرؤى العالمية في ترشيد النفقات وخفض التكاليف

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير األداء المهني للمحاسبين والمدققين وفق المعايير 

الدولية
5-Jan9-Jan2,150$دبي

رةJan16-Jan-12األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها 2,150$المدينة المنوَّ

الة لألقسام المحاسبية وتخطيط الربحية والتدفقات النقدية 2,150$دبيJan16-Jan-12اإلدارة الفعَّ

2,150$الكويتJan16-Jan-12اإلعداد والتأهيل المتحان المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

2,450$مانيالJan16-Jan-12اإلفصاح وعرض القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12التحديات التي تواجه المحاسبين في بيئة األعمال اإللكترونية

2,450$بكينJan16-Jan-12متقدم- التطبيقات المحاسبية والتحليل المالي لغير المحاسبين 

3,050$مدريدJan16-Jan-12المحاسبة اإلدارية المتقدمة وخفض التكاليف في المصارف والمؤسسات المالية

2,150$دبيJan23-Jan-19المحاسبة والتحليل المالي لخدمة متخذي القرارات

2,150$الكويتJan23-Jan-19المحاسبة والتحليل المالي لغير المحاسبين

2,450$مانيالJan23-Jan-19المحاسبة والتخطيط المالي المتقدم وإعداد القوائم والموازنات المالية

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19المحاسبة والتطبيقات المالية في الشركات القابضة

2,450$بكينJan23-Jan-19المحاسبة والتعامالت المالية للمدراء غير الماليين

3,050$مدريدJan23-Jan-19المحاسبة والرقابة عن المخزون والمخازن وتقنيات خفض تكلفة التخزين

2,150$دبيJan30-Jan-26المحاسبة اإللكترونية

رةJan30-Jan-26المحاسبة الحديثة في الفنادق والمنشأة السياحية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26المحاسبة الحكومية اإللكترونية

2,150$الدوحةJan30-Jan-26مراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية والموازنات: المحاسبة الحكومية

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26المحاسبة المالية المتقدمة وتدعيم األداء المهني للماليين

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26 المحاسبة المتقدمة للموارد البشرية وشؤون الموظفين وتخطيط األجور والرواتب

2,450$جاكرتاFeb6-Feb-2المحاسبة المخزنية ألمناء المستودعات باستخدام الحاسوب

3,050$كوبنهاجنFeb6-Feb-2المحاسبة عن التكاليف في المستشفيات

2,150$دبيFeb6-Feb-2المحاسبة والضريبة على المبيعات في الشركات الصناعية

رةFeb6-Feb-2المحاسبة وترشيد اإلنفاق لغير المحاسبين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2المحاسبة ومهارات قراءة القوائم المالية لغير المحاسبين والماليين

2,150$الدوحةFeb6-Feb-2المحاسبة ومواجهة مشكالت الجات

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2المداخل الحديثة إلعداد الموازنات الحكومية وإعداد ورقابة الموازنات الحكومية

2,450$الدار البيضاءFeb13-Feb-9المداخل الحديثة إلعداد الموازنات بالقطاع الحكومي

2,450$جاكرتاFeb13-Feb-9المدخل الحديث في تقنيات إعداد الموازنات مع استخدام الحاسوب

3,050$كوبنهاجنFeb13-Feb-9المستجدات والمتغيرات في المعايير المحاسبية الدولية

2,150$دبيFeb13-Feb-9المحاسبة عن التكاليف في قطاع الخدمات الصحية

2,150$الرياضFeb13-Feb-9المهارات الحديثة في إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16آليات التحول من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج واألداء

2,150$الكويتFeb20-Feb-16إعداد الحسابات الختامية والميزانية وفقاً للمعايير المحاسبية

انFeb20-Feb-16إعداد ومراجعة وتحليل الموازنات في الدوائر واألجهزة الحكومية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16بناء مهارات المحاسبين حديثي التعيين

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16تطوير نظم التكاليف والرقابة عليها باستخدام الحاسب اآللي

3,050$ستوكهولمFeb20-Feb-16تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المدفوعات والمصروفات

2,150$دبيFeb20-Feb-16المشاكل المحاسبية في القطاع الحكومي

2,150$الرياضFeb27-Feb-23المشاكل المحاسبية واإلدارة النقدية لها

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23المشكالت األخالقية لمهنة المحاسبة والمراجعة

2,150$الكويتFeb27-Feb-23المعالجة المحاسبية ألسهم الخزينة

انFeb27-Feb-23المعالجة المحاسبية للعمليات المالية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23المعالجة المحاسبية للعمليات المالية لغير الماليين



2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2المعالجة المحاسبية للنفقات في المؤسسات الحكومية

3,050$ستوكهولمMar6-Mar-2 المعاملة المحاسبية والضريبية لنشاط البيع بالتقسيط

2,150$دبيMar6-Mar-2  طريقة لتخفيض التكاليف وزيادة األرباح78-  أشهر 6ضاعف أرباحك في 

2,150$دبيIFRS2-Mar6-Mar والمعايير الدولية لإلبالغ والتقرير IASمعايير المحاسبة الدولية 

2,150$دبيMar6-Mar-2معايير المحاسبة الدولية في البنوك والمؤسسات المالية

2,150$مسقطMar6-Mar-2موازنة البرامج واألداء في اإلدارات الحكومية االستراتيجية

2,150$القاهرةMar6-Mar-2عرض شامل للتجربة الماليزية: موازنة البرامج واألداء

2,450$الرباطABC – Activity Based Costing2-Mar6-Marنظام ال 

2,150$ممبايMar6-Mar-2نظم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية

3,050$فرانكفورتABC2-Mar6-Marنظم محاسبة ومراقبة التكاليف على أساس األنشطة 

2,150$دبيMar6-Mar-2المعايير المحاسبية الدولية والتعديالت عليها

2,150$دبيMar6-Mar-2المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية من منظور دولي

2,150$دبيMar13-Mar-9المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية

2,150$مسقطMar13-Mar-9المعايير المحاسبية وإعداد القوائم المالية

2,150$القاهرةMar13-Mar-9المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية

2,450$الرباطMar13-Mar-9الطرق والحلول: المعلومات المحاسبية وتشخيص المشكالت اإلدارية

2,150$ممبايMar13-Mar-9المفاهيم الحديثة في المحاسبة اإلدارية

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9المقاييس الحديثة للمحاسبة

2,150$دبيMar13-Mar-9اتجاهات جديدة في المحاسبة اإلدارية

2,150$الدمامMar13-Mar-9استخدام الحاسب اآللي في حساب حد الطلب وكميته

2,150$الشارقةMar13-Mar-9استخدام المحاسبة اإلدارية في ترشيد القرارات اإلدارية

2,150$الكويتMar13-Mar-9استخدام الموازنات التشغيلية والمالية في إعداد الموازنات الحكومية

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في رفع كفاءة المحاسب الحكومي

3,050$اسطنبولMar13-Mar-9 في تطوير أداء المحاسب اإلداريMs Excelاستخدام برنامج 

2,450$مانيالMar20-Mar-16استراتيجيات إدارة التكلفة

3,050$برشلونةMar20-Mar-16استراتيجيات إعداد الموازنات الحكومية

2,150$دبيMar20-Mar-16المالمح الرئيسة للمحاسبة الحكومية

2,150$الدمامMar20-Mar-16المناهج واألساليب المعاصرة في المحاسبة عن التكلفة

2,150$الشارقةMar20-Mar-16المهارات الحديثة للمحاسبين في ترشيد اإلنفاق وخفض التكلفة

2,150$الكويتMar20-Mar-16المهارات المحاسبية لغير المحاسبين

2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16الموازنات األساسية وتحسين المهارات المالية للمدراء

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16الموازنات الحكومية في الدول النامية

2,450$مانيالMar20-Mar-16الموازنات الحكومية والتطورات الحديثة عليها

3,050$برشلونةMar20-Mar-16الموازنات الحكومية وصوال للحسابات الختامية

2,150$دبيMar20-Mar-16استراتيجيات إعداد الموازنات ذات األبعاد األربعة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء

2,150$الرياضMar20-Mar-16استراتيجيات تطوير كفاءة المحاسبين

استراتيجيات تعظيم الربح وخفض التكلفة بين المنهج الياباني والمنهج األمريكي 

تطبيقا على البيئة العربية
23-Mar27-Mar2,150$أبوظبي

2,150$الدوحةMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة في المحاسبة اإلدارية

انMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة في المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف

االتجاهات الحديثة في المحاسبة لترشيد اتخاذ القرار في الشركات والقطاع 

الحكومي
23-Mar27-Mar3,850$طوكيو

3,050$اكسفوردMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة في المحاسبة والرقابة على المخزون

2,150$دبيMar27-Mar-23الموازنات الشاملة والمرنة كأدوات تخطيط ورقابة

الة والرقابة على التكاليف 2,150$الرياضMar27-Mar-23الموازنات الفعَّ

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23الموازنات وإعداد التقارير

2,150$الدوحةMar27-Mar-23إعدادها واستخدامها في الرقابة وكتابة التقارير المالية: الموازنات

الة انMar27-Mar-23الموازنة التخطيطية الفعَّ 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar27-Mar-23الموازنة التخطيطية في المؤسسات الحكومية والخاصة

3,850$طوكيوMar3-Apr-30الموازنة الصفرية



3,050$اكسفوردMar3-Apr-30الموازنة العامة

2,150$دبيMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في المحاسبة وتطبيقاتها

انMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في إدارة التكاليف لعلميات القياس والتخطيط والرقابة 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في إدارة محاسبة التكاليف

2,150$الكويتMar3-Apr-30برنامج تخصصي متقدم- االتجاهات الحديثة في إدارة محاسبة التكاليف 

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في إعداد التسويات والقيود المحاسبية

3,050$لندنMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في إعداد الميزانيات والحسابات الختامية

2,150$طهرانMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في رفع كفاءة وأداء المحاسب والمراقب المالي

3,050$براغMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في مجال التكاليف والمحاسبة اإلدارية

2,150$دبيMar3-Apr-30الموازنة العامة ومشكالتها في الدول الخليجية

الة والرقابة على التكاليف انMar3-Apr-30الموازنة الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6الموازنة على أساس األنشطة والتخطيط والبرامج واألداء

2,150$الكويتApr10-Apr-6الميزانيات التقديرية أداة وتخطيط ورقابة وتنفيذ

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6الميزانية االستثمارية لخدمة تخطيط التنمية االقتصادية

3,050$لندنApr10-Apr-6الميزانية العامة للدولة

2,150$طهرانApr10-Apr-6النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة

3,050$براغApr10-Apr-6النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية

2,150$دبيIAS6-Apr10-Aprاالتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة الدولية 

رةApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة إلدارة التكاليف لعمليات القياس والتخطيط والرقابة 2,150$المدينة المنوَّ

االتجاهات الحديثة لتصميم نظام معلومات محاسبية في إطار معايير المحاسبة 

الدولية
6-Apr10-Apr2,150$دبي

2,150$مسقطApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة لتطوير نظم المحاسبة

2,150$القاهرةApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة لتطوير نظم المحاسبة الحكومية

2,150$دبيApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة المحاسب

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي

االتجاهات الحديثة لكشف التزوير والمخالفات والتالعب بالحسابات والتقارير 

المالية
13-Apr17-Apr3,050$كامبريدج

2,150$دبيApr17-Apr-13النظريات واألسس المحاسبية ومدى تطبيقها في المحاسبة الحكومية

رةApr17-Apr-13النظم الحديثة في المحاسبة اإلدارية واتخاذ القرارات المالية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13النظم المالية الحديثة لتطوير المحاسبة الحكومية

2,150$مسقطApr17-Apr-13النظم المحاسبية المتكاملة في الصناعات النفطية

2,150$القاهرةMs Access 200013-Apr17-Aprالنظم المحاسبية باستخدام برنامج 

2,150$دبيApr17-Apr-13النظم المحاسبية في المنظمات التطوعية

2,450$كوااللمبور13-Apr17-Apr(NGO)النظم المحاسبية في المنظمات غير الهادفة للربح 

3,050$كامبريدجApr17-Apr-13 النظم المحاسبية والتحليل المالي

االتجاهات الحديثة لالعتمادات المستندية في ضوء االصدار الجديد لالئحة 

األعراف الدولية
13-Apr17-Apr2,150$دبي

2,150$الخبرApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة للمحاسبة الحكومية وتحليل الحسابات الحكومية والمراجعة

2,150$دبيApr24-Apr-20االتجاهات الحديثة للمحاسبة وإعداد الموازنات

2,150$الدوحةApr24-Apr-20االتجاهات المتقدمة لتطوير األداء المهني للمحاسبين والمدققين وفق المعايير الدولية

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20االتجاهات المحاسبية الحديثة لترشيد قرارات اإلنتاج

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20االتجاهات المحاسبية الحديثة لألجور والحوافز

 وأثرها على مزاولة مهنة المحاسبة GATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

والمراجعة
20-Apr24-Apr3,050$سنغافورة

االستراتيجيات الحديثة في االعتمادات المستندية ودراسة مستندات الشحن في 

ضوء القواعد الدولية
20-Apr24-Apr3,850$تورنتو

2,150$دبيApr24-Apr-20النظم المحاسبية والتحليل المالي للمديرين

2,150$الخبرApr24-Apr-20الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي

2,150$دبيApr24-Apr-20أثر تكنولوجيا التصنيع المتقدمة على دور نظم التكاليف وقياس تكلفة المنتج

2,150$الدوحةApr24-Apr-20أحدث االتجاهات واألساليب المحاسبية

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20 وإدارة التدفقات النقدية- أزمة السيولة 



2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20أساسيات العمل المحاسبي وإمساك الدفاتر

3,050$سنغافورةApr1-May-27أساسيات المحاسبة المالية

3,850$تورنتوApr1-May-27أساسيات المحاسبة وإمساك الدفاتر في الوحدات الحكومية

2,150$دبيApr1-May-27االستراتيجيات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية

2,150$الرياضApr1-May-27االستراتيجيات الحديثة في ترشيد النفقات الحكومية

2,150$دبيApr1-May-27االستراتيجيات الحديثة في تقليل التكاليف وخفض النفقات الحكومية

2,150$دبيApr1-May-27وتطوير كفاءات المحاسبين  االستراتيجيات الحديثة لرفع

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير المهارات واألداء المهني للمحاسبين والمدققين وفقا 

للمعايير الدولية
27-Apr1-Mayان 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr1-May-27االستراتيجيات المتقدمة لتطوير كفاءة المحاسبين والمدققين وفقا للمعايير الدولية

2,150$نيودلهيApr1-May-27(2)االستعداد لتنفيذ متطلبات بازل 

3,050$أوسلوApr1-May-27االندماج والملكية وإعادة الهيكلة برؤية مالية ومحاسبية

2,150$دبيApr1-May-27أساسيات إدارة نظم المعلومات المحاسبية وتقنية المعلومات

2,150$الرياضApr1-May-27أساسيات إعداد الموازنة التقديرية

2,150$دبيMay8-May-4أساسيات إعداد الموازنة العامة للدولة

2,150$دبيMay8-May-4الموازنات: أساسيات إعداد وتخطيط الميزانية

انMay8-May-4أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4أساليب الحديثة لتطوير كفاءة المحاسبين إلعداد الموازنات والخطط المالية

2,150$نيودلهيMay8-May-4أساليب القياس المحاسبية الحديثة وتطوير نظم األجور والحوافز

3,050$أوسلوMay8-May-4أساليب القياس طبقا للمعايير المحاسبية الدولية

2,150$دبيMay8-May-4األمالك– االندماجات واالستحواذات 

األالعيب المحاسبية المشروعة في القوائم المالية في الشركات المدرجة في أسواق 

المال
4-May8-May2,150$جدة

2,150$أبوظبيMay8-May-4األدوات الحديثة للتحليل المحاسبي باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الكويتMay8-May-4األدوات المحاسبية الحديثة لخفض التكاليف

األدوات المحاسبية واإلدارية الحديثة وبحوث العمليات واإلحصاء في إعداد 

الموازنات الحكومية
4-May8-May2,450$كوااللمبور

3,050$اسطنبولMay8-May-4األساليب الحديثة في التكاليف

2,450$كوااللمبورMay15-May-11األساليب الحديثة في الجرد

3,050$فيّناMay15-May-11األساليب الحديثة في ضبط ورقابة التكاليف

2,150$دبيMay15-May-11أساليب إدارة الجرد

2,150$جدةMay15-May-11أساليب إعداد الحسابات القومية

2,150$أبوظبيMay15-May-11أساليب تحليل التكاليف للرقابة واتخاذ القرارات

2,150$الكويتMay15-May-11أساليب تخفيض التكاليف وزيادة اإلنتاجية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11أساليب تطوير النظام المحاسبي الحكومي ونماذج مكافحة الفساد المالي

3,050$اسطنبولMay15-May-11أساليب رفع المهارات المالية والمحاسبية لغير المحاسبين

2,450$كوااللمبورMay15-May-11أسس إعداد القوائم والتقارير المالية

3,050$فيّناMay15-May-11أسس إعداد موازنة البرامج واألداء

2,150$دبيMay15-May-11األساليب الحديثة لحسابات القطاع العام والمنشأة الحكومية

2,150$الرياضMay15-May-11األساليب الحديثة لقياس الربحية وتحليل التكلفة وإعداد التقارير المالية

2,150$دبيMay22-May-18األساليب الحديثة للتنبؤ باإليرادات

2,150$الدوحةMay22-May-18األساليب الحديثة لنظم التكاليف

الة إلدارة األزمات الضريبية 2,150$القاهرةMay22-May-18األساليب الفعَّ

3,050$لندنMay22-May-18األساليب المتقدمة إلدارة الخزينة

3,850$طوكيوMay22-May-18األساليب المحاسبية لقياس وتطوير نظم األجور والحوافز ومراقبة الوقت

3,050$فرانكفورتMay22-May-18األسس الحديثة للمحاسبة وإعداد الموازنات

2,150$دبيMay22-May-18أسس ومبادئ المحاسبة لغير المحاسبين

2,150$الرياضMay22-May-18أسس ومبادئ المحاسبة للمحصلين

2,150$دبيMay22-May-18أهداف ومفاهيم محاسبة التكاليف

2,150$الدوحةMay22-May-18إدارة األصول الثابتة اإلنتاجية

2,150$القاهرةMay22-May-18إدارة األصول وااللتزامات

3,050$لندنMay22-May-18إدارة األصول وصيانتها



3,850$طوكيوMay29-May-25إدارة التحصيل والديون المتعثرة

3,050$فرانكفورتMay29-May-25إدارة التحصيل والقروض المتعثرة

2,150$دبيMay29-May-25األسس المحاسبية وإعداد القوائم والبيانات المالية

رةMay29-May-25األصول العلمية والعملية للمحاسبة الحكومية وتطبيقاتها 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25اإلدارة المتقدمة للتنبؤ والجرد

2,150$الكويتMay29-May-25اإلدارة المتقدمة للمعالجة المحاسبية في القطاع الحكومي

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25اإلدارة المحاسبية لغير المحاسبين

3,050$لندنMay29-May-25االستراتيجيات الحديثة في تقليل التكاليف وخفض النفقات الحكومية

2,450$كوااللمبورMay29-May-25االستراتيجية الحديثة في تقليل التكاليف والنفقات الحكومية

3,050$أمستردامMay29-May-25اإلفصاح والعرض المحاسبي وفق متطلبات األسواق المالية والمعايير الدولية

2,150$دبيMay29-May-25إدارة التكاليف المحاسبية لخريطة األداء والربحية

رةMay29-May-25إدارة التكاليف على أساس النشاط 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1 التكاليف المحاسبية كخريطة لألداء والربحية: إدارة التكاليف

2,150$الكويتJun5-Jun-1إدارة الموازنات التقديرية

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1األصول والمطلوبات والخصوم: إدارة الموجودات

3,050$لندنJun5-Jun-1إدارة النقد وإعداد الميزانيات التقديرية

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1إدارة حسابات المنظمات الدولية والعربية وتنظيمات خدمة المجتمع

3,050$أمستردامJun5-Jun-1إدارة رأس المال العامل ومستجدات المحاسبة عنه

2,150$دبيJun5-Jun-1اإلقفال السريع ومهارات إعداد واستخدام التقارير الدورية والختامية

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-1للنساء- البرنامج التأهيلي لمساعد محاسب 

2,150$الشارقةJun5-Jun-1المحاسبين البرنامج التأهيلي لمساعدي

2,150$الدوحةJun5-Jun-1البرنامج التدريبي المتكامل على إعداد الحسابات دفتريا وباستخدام الكمبيوتر

انJun5-Jun-1البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

3,850$سيدني Jun12-Jun-8البرنامج المتكامل لتطوير األداء وخفض التكلفة

3,050$موسكوJun12-Jun-8البرنامج المتكامل للتطبيقات المحاسبية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8إدارة وتحصيل الديون المتعثرة واألطر القانونية لمعالجتها

2,150$دبيJun12-Jun-8استراتيجية التحول نحو تطبيق موازنة البرامج واألداء

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إعادة تقييم األصول

إعادة هيكلة القطاع الحكومي في إطار الفكر اإلداري والمحاسبي والقانوني 

المعاصر
8-Jun12-Jun2,150$اإلسكندرية

انJun12-Jun-8إعداد البيانات المالية الختامية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إعداد التسويات والقيود المحاسبية

3,850$سيدني Jun12-Jun-8 إعداد التقارير الدورية والقوائم المالية وإعداد الحساب الختامي

3,050$موسكوJun12-Jun-8إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية وفق المعايير الدولية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8التحكم في نظم التكاليف المستهدفة وأدوات التكاليف الحديثة

2,150$دبيJun12-Jun-8التحليل االستراتيجي للتقارير المالية وفق معايير المحاسبة الدولية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15التحول من النظام المحاسبي النقدي إلى نظام االستحقاق

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15التحول من النظام النقدي إلى نظام االستحقاق في القطاع الحكومي

انJun19-Jun-15في دفاتر الوحدات الحكومية المحاسبي  التسجيل 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية

3,850$سيدني Jun19-Jun-15التطبيقات المحاسبية الحديث وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي

3,050$موسكوJun19-Jun-15التطبيقات المحاسبية المتقدمة باستخدام الحاسب اآللي

2,150$القاهرةJun19-Jun-15إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية مع التطبيق باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيJun19-Jun-15إعداد الحسابات الختامية والميزانية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إعداد الحسابات الختامية وفقا للمعايير المحاسبية

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15إعداد القوائم المالية بالحاسب اآللي

إعداد القوائم المالية والمحاسبة عن االستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 

ومتطلبات البورصــة
15-Jun19-Junان 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية

3,850$سيدني Jun26-Jun-22إعداد الموازنات التخطيطية باستخدام الجداول اإللكترونية

3,050$موسكوJun26-Jun-22إعداد الموازنات التخطيطية ومحاسبة التكاليف الحديثة



2,150$القاهرةJun26-Jun-22التطبيقات المحاسبية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيJun26-Jun-22التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22التطورات الحديثة في األساليب المحاسبية

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22التطورات الحديثة في إعداد الموازنات الحكومية

انJun26-Jun-22التعديالت األخيرة في معايير المحاسبة الدولية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22التغيرات في معايير المحاسبة الدولية

3,850$سيدني Jun26-Jun-22التغيير في معايير المحاسبة الدولية

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22التقنيات الحديثة في األنظمة المحاسبية

إعداد الموازنات التخطيطية ومحاسبة التكاليف الحديثة وعملية صناعة القرارات 

اإلدارية
22-Jun26-Jun2,150$القاهرة

2,150$دبيJun26-Jun-22 إعداد بيان التدفقات النقدية وأهميته في تقييم الوضع المالي للمنشأة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد جداول الحسابات القومية وعالقتها بالحسابات الحكومية

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29إعداد قائمة التدفقات النقدية

انJun3-Jul-29إعداد قوائم التدفقات النقدية باستخدام الحاسب اآللي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد موازنة البرامج واألداء

3,850$سيدني Jun3-Jul-29إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد

2,150$القاهرةJun3-Jul-29التقنيات الحديثة لتحليل الحسابات الختامية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبي29-Jun3-Jul(ABC)التكاليف المستندة على األنشطة 

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29التكاليف وأثرها في التغيير

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29التكلفة المستهدفة واألدوات المختلفة في إدارة التكلفة لتطوير منتجات جديدة

انJun3-Jul-29الجوانب القانونية والمحاسبية في عقود التأجير التمويلي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الجوانب المالية والمحاسبية لغير المتخصصين

3,850$سيدني Jul10-Jul-6الحسابات الختامية والمعايير المحاسبية

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6الحسابات الختامية والميزانية العمومية واستخدام النسب المالية في تحليلها

2,150$القاهرةJul10-Jul-6إعداد ورقابة وتنفيذ الموازنة الحكومية

2,150$دبيJul10-Jul-6إعداد ومراجعة الحساب الختامي والموازنات وتقييم األداء

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6الموازنات: إعداد ومراجعة الحسابات الختامية

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6إقفال الحسابات الختامية الشهرية والسنوية

انJul10-Jul-6 في المحاسبة الحكوميةBSCبطاقات األداء المتوازن  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6بناء وتطوير نظم المعلومات المحاسبية والنظم المالية المتكاملة

3,850$سيدني Jul10-Jul-6تأثير التطور التكنولوجي على المحاسبة اإلدارية

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6تأهيل المحاسبين في المحاسبة الحكومية

2,150$القاهرةJul10-Jul-6الدورة المحاسبية الحكومية من المنظور القانوني واإلداري

2,150$دبيJul10-Jul-6الدورة المحاسبية ومهارات إعداد القوائم المالية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13الشفافية واإلفصاح في التقارير المالية للمؤسسات الحكومية والخاصة

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13الطرق العلمية لتخفيض التكاليف وتعظيم الربحية

انJul17-Jul-13العمليات المحاسبية ألمين الصندوق 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13القراءة النقدية للقوائم المالية طبقا للمعايير الدولية

3,850$سيدني Jul17-Jul-13القوائم المالية الموحدة في الشركات القابضة والتابعة

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13القوائم والتقارير المالية في ظل عصر تطوير تكنولوجيا المعلومات

2,150$القاهرةJul17-Jul-13تثقيف العاملين في اإلجراءات المطلوبة لتطبيق قانون المحاسبة

2,150$دبيJul17-Jul-13تحويل الموازنة االستراتيجية لنتائج

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المحاسبة المتقدمة وإعداد الموازنات: تخطيط وتحليل القوائم المالية

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13تخطيط ورقابة التكاليف

انJul17-Jul-13تدريب المحاسب حديث التخرج على المختبر الدفتري والكمبيوتر 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تدعيم دور المحاسب والمدقق الداخلي في إدارة األزمات المالية

3,850$سيدني Jul24-Jul-20تسعير تكاليف الخدمات في القطاع الحكومي

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20تصفية الشركات

2,150$القاهرةJul24-Jul-20القيمة مقابل التكلفة

2,150$دبيJul24-Jul-20القيود المحاسبية للعمليات والتدقيق على عمليات الصرف والتحصيل

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المبادئ األساسية لمحاسبة التكاليف



2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20المبادئ والمقومات العلمية للمحاسبة الحكومية

الية ألغراض تقييم األداء انJul24-Jul-20المتطلبات األساسية لنظام المحاسبة عن الكفاءة والفعَّ 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المحاسب الحكومي واستخدام آليات المعايير الدولية

3,850$سيدني Jul24-Jul-20المحاسب الحكومي وتطبيقات المعايير الدولية

3,050$اسطنبولMCA20-Jul24-Julالمحاسب الشامل المتطور 

2,150$صاللةMS Access20-Jul24-Jul 2003تصميم النظم المحاسبية باستخدام برنامج 

انMS Excel20-Jul24-Jul 2003تصميم النظم المحاسبية باستخدام برنامج  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تصميم نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

3,850$سيدني Jul31-Jul-27تصميم نظم التكاليف

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27تصميم نظم المعلومات المحاسبية

2,150$صاللةJul31-Jul-27تصميم واستخدام نظم التقارير المالية

3,850$طوكيوJul31-Jul-27تصميم وإعادة بنــاء نظم التكاليف

3,050$مانشسترJul31-Jul-27تصميم وإعادة بناء نظم التكاليف باستخدام الحاسب اآللي

انJul31-Jul-27المحاسب ودوره في اإلدارة االستراتيجية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المحاسبة اإلدارية

3,850$سيدني Strategic Managerial Accounting27-Jul31-Julالمحاسبة اإلدارية االستراتيجية 

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ودورها في دعم الميزة التنافسية للشركات

2,150$صاللةJul31-Jul-27المحاسبة اإلدارية الحديثة

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المحاسبة اإلدارية بهدف اتخاذ القرار

انAug7-Aug-3المحاسبة اإلدارية في خدمة اإلدارة في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug7-Aug-3المحاسبة اإلدارية في خدمة مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

2,150$دبيAug7-Aug-3تصميم وإعادة هندسة نظم التكاليف

2,150$القاهرةAug7-Aug-3تصميم وتطوير تقارير التكاليف

2,150$صاللةAug7-Aug-3تصميم وتطوير نظم التكاليف

انAug7-Aug-3تصميم وتطوير نظم محاسبة التكاليف في المجاالت المختلفة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug7-Aug-3تطبيق النظام المحاسبي الموحد

2,150$دبيAug7-Aug-3تطبيق نظم محاسبة التكاليف في القطاع الحكومي

2,150$القاهرةAug7-Aug-3تطبيقات المحاسبة اإلدارية في المصارف والمؤسسات المالية

2,150$صاللةAug7-Aug-3تطبيقات المحاسبة اإلدارية والحاسب اآللي

انAug7-Aug-3المحاسبة اإلدارية في مجال الخدمة االجتماعية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug7-Aug-3المحاسبة اإلدارية من منظور استراتيجي

2,150$دبيAug14-Aug-10المحاسبة اإلدارية واتجاهاتها الحديثة

2,150$القاهرةAug14-Aug-10المحاسبة اإلدارية والتقارير المالية

2,150$صاللةAug14-Aug-10المحاسبة اإلدارية وإدارة عمليات التدفقات النقدية

انAug14-Aug-10المحاسبة اإلدارية وتطبيقاتها في المالية العامة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10العناصر األساسية لعملية الدعوة: المحاسبة اإلدارية

2,150$دبيAug14-Aug-10المحاسبة الحكومية

2,150$القاهرةAug14-Aug-10تطبيقات المحاسبة اإللكترونية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$صاللةAug14-Aug-10تطبيقات المحاسبة المالية والحاسب اآللي

انAug14-Aug-10تطبيقات المحاسبية الحديثة باستخدام الحاسب اآللي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10تطبيقات النظام المحاسبي الحكومي

2,150$دبيAug14-Aug-10تطبيقات محاسبية متقدمة

2,150$القاهرةAug14-Aug-10تطبيقات معايير المحاسبة الدولية

2,150$صاللةAug21-Aug-17تطوير النظم المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة الدولية

انAug21-Aug-17تطوير النظم المحاسبية لألغراض االستراتيجية 2,150$عمَّ

الة 2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17المحاسبة الحكومية الفعَّ

المحاسبة الحكومية المتقدمة ومراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية 

متقدم- والموازنات 
17-Aug21-Aug2,150$دبي

2,150$القاهرةAug21-Aug-17المحاسبة الحكومية في ضوء المعايير الدولية

2,150$صاللةAug21-Aug-17المحاسبة الحكومية والمحاسبة التجارية

انAug21-Aug-17المحاسبة الحكومية وإدارة الموازنات 2,150$عمَّ



2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17المحاسبة الحكومية وتنفيذ الميزانية

2,150$دبيAug21-Aug-17المحاسبة الحكومية وفقاً للمعايير الدولية

2,150$القاهرةAug21-Aug-17المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية وإدارة المدفوعات

2,150$صاللةAug21-Aug-17تطوير أداء المحاسب اإلداري

انAug21-Aug-17تطوير أداء المحاسب الحكومي بتطبيق معايير المحاسبة الدولية الحكومية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24تطوير أساليب ومناهج المحاسبة الحديثة

تطوير دور نظم معلومات التكاليف في مجال محاسبة القرار وتقييم األداء 

ألغراض تحسينه
24-Aug28-Aug2,150$دبي

تطوير منهج إعداد الموازنات في الوحدات الحكومية باستخدام منهج موازنة 

البرامج واألداء
24-Aug28-Aug2,150$القاهرة

2,150$صاللةAug28-Aug-24تطوير مهارات محاسبي المدفوعات ومسؤولي المصروفات

2,150$دبيAug28-Aug-24تطوير نظم التكاليف باستخدام الحاسب اآللي

انAug28-Aug-24تطوير نظم المحاسبة عن التكاليف 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية والموازنات

2,150$دبيAug28-Aug-24المحاسبة الحكومية وهيكلة النظام المحاسبي

2,150$القاهرةAug28-Aug-24المحاسبة الحكومية وهيكلة النظام المحاسبي ومراجعة الحسابات الختامية

إعداد الحسابات الختامية والقوائم : المحاسبة الحكومية وهيكلة النظام المحاسبي

المالية مع التطبيق باستخدام الحاسب اآللي
24-Aug28-Aug2,150$صاللة

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24المعايير واالستخدامات: المحاسبة الحكومية

انAug28-Aug-24المحاسبة الشاملة للمبتدئين باستخدام الحاسوب 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31المحاسبة الضريبية

2,150$دبيAug4-Sep-31المحاسبة المالية

2,150$القاهرةAug4-Sep-31تعديالت النظام المحاسبي الموحد

2,150$صاللةBSC31-Aug4-Sepتقييم األداء باستخدام القياس المتوازن 

انAug4-Sep-31تقييم األداء باستخدام الموازنات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31مستوى متقدم- تقييم األداء باستخدام الموازنات 

2,150$دبيAug4-Sep-31تقييم األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن

الة لترشيد القرارات اإلدارية الحديثة في ظل تطورات  تكاليف األنشطة كأداة فعَّ

البيئة الصناعية
31-Aug4-Sep2,150$القاهرة

2,150$صاللةAug4-Sep-31تنظيم مبادئ وأساليب المحاسبة الحكومية وإعداد الموازنات

انAug4-Sep-31تنمية المهارات المحاسبية باستخدام تطبيقات الحاسوب 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31المحاسبة المالية المتقدمة

2,150$دبيAug4-Sep-31المحاسبة المالية على مبيعات الذمم

2,150$القاهرةSep11-Sep-7المحاسبة المالية عن التكاليف البيئية وآثارها

2,150$صاللةSep11-Sep-7المحاسبة المالية في الشركات القابضة

2,150$القاهرةSep11-Sep-7المحاسبة المالية لرجال األعمال

2,150$دبيSep11-Sep-7المحاسبة المالية لغير المحاسبين

انSep11-Sep-7المحاسبة المالية للشركات وقواعد استخراج وتحليل النتائج 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7المحاسبة المالية للمديرين

2,150$دبيSep11-Sep-7تنمية المهارات المحاسبية لغير الماليين

2,150$القاهرةSep11-Sep-7تنمية المهارات المحاسبية للمحاسبين

2,150$صاللةSep11-Sep-7تنمية المهارات المحاسبية لموظفي الصندوق

انSep11-Sep-7تنمية مهارات اإلدارة بالمنظومة المتوازنة والمحاسبة بالنتائج 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7تنمية مهارات المحاسب في صنع واتخاذ القرارات المالية

2,150$دبيSep11-Sep-7تنمية مهارات المحاسب ألغراض تحسين اإلنتاجية وتدعيم الربحية

2,150$القاهرةSep18-Sep-14تنمية مهارات إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

2,150$صاللةSep18-Sep-14تنمية مهارات إعداد القوائم المالية وقوائم وتقارير التكاليف

انSep18-Sep-14المحاسبة المالية للمديرين التنفيذيين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep18-Sep-14المحاسبة المالية واإلدارية الحديثة

2,150$دبيSep18-Sep-14المعايير واالستخدامات: المحاسبة المالية والموازنات الحكومية

2,150$القاهرةSep18-Sep-14المحاسبة المالية وإعداد التقارير



2,150$صاللةSep18-Sep-14المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية

انSep18-Sep-14المحاسبة المالية وإعداد الموازنات الرأسمالية لإلداريين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep18-Sep-14المحاسبة المالية وقياس األداء المالي

2,150$دبيSep18-Sep-14المحاسبة المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات

2,150$القاهرةSep18-Sep-14 تنمية مهارات إعداد القوائم المالية وقوائم وتقارير التكاليف في نشاط المقاوالت

تنمية مهارات إعداد واستخدام الموازنات التخطيطية اعتمادا على مفهوم البرامج 

واألداء لتفعيل الرقابة وتقييم األداء المالي للمنظمات
14-Sep18-Sep2,150$صاللة

انSep25-Sep-21تنمية مهارات محاسبة التكاليف 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21تنمية مهارات محاسبي المبيعات

2,150$دبيSep25-Sep-21حساب الكميات والتكاليف

2,150$القاهرةSep25-Sep-21حساب تكلفة الخدمات في القطاع الحكومي

2,150$صاللةSep25-Sep-21النتائج- المناقشات - البرنامج : حسابات الحكومة

انACCPAC Advantage 5021-Sep25-Sepحسابات القبض باستخدام برنامج  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21المحاسبة المتقدمة وتدعيم األداء المهني للماليين

2,150$دبيSep25-Sep-21المحاسبة المعاصرة في ظل المعايير المحاسبية الدولية

2,150$القاهرةSep25-Sep-21المحاسبة باستخدام الحاسوب

2,150$صاللةSep25-Sep-21المحاسبة بالجداول اإللكترونية المتخصصة

انSep25-Sep-21المحاسبة على المخزون والرقابة على المخازن وتقنيات خفض تكلفة التخزين 2,150$عمَّ

3,050$لندنSep25-Sep-21المحاسبة عن اقتناء األصول الثابتة واستغاللها في ضوء معايير المهنة

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28المحاسـبة عن االستثمارات وفقـاً لمعاييـر المحاسـبة الدوليـة

3,850$ نيويوركSep2-Oct-28المحاسبة عن األصول الثابتة وإهالكها

2,150$دبيACCPAC Advantage 5028-Sep2-Octحسابات المدفوعات باستخدام برنامج 

2,150$الدمامACCPAC Plus 6128-Sep2-Octحسابات المدفوعات باستخدام برنامج 

2,150$دبيSep2-Oct-28حلول تطبيقية لتخفيض تكاليف الوظيفة

2,150$الكويتSep2-Oct-28دعم األداء المهني لمحاسبي المصروفات والتسويات

انSep2-Oct-28دعم وتطوير األداء المهني لمحاسبي المصروفـات والتسـويـات 2,150$عمَّ

3,050$لندنSep2-Oct-28دور المحاسب اإلداري في مجال صنع واتخاذ القرار

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28دور المعلومات المحاسبية في دعم اتخاذ القرار اإلداري

3,850$ نيويوركSep2-Oct-28دور محاسبة التكاليف في رفع كفاءة المحاسب الحكومي

2,150$دبيSep2-Oct-28المحاسبة عن التكاليف في قطاع المقاوالت

2,150$دبيSep2-Oct-28المحاسبة عن الرواتب واألجور والمميزات باستخدام الحاسب اإللكتروني

2,150$دبيOct9-Oct-5المحاسبة عن العمالء واإليرادات

2,150$الدوحةOct9-Oct-5 المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنيات خفض كلفة التخزين

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5المحاسبة عن المخزون والرقابة على النظام

2,450$أغاديرOct9-Oct-5المحاسبة عن تكلفة العملية الصناعية

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5المحاسبة عن ضرائب المبيعات بين النظرية والتطبيق

3,050$ ميالنوOct9-Oct-5المحاسبة في المنشأة المالية

2,150$دبيOct9-Oct-5رفع أداء المحاسب والمراقب المالي

2,150$دبيOct9-Oct-5رفع كفاءة المحاسب الحكومي ألغراض إعداد الموازنات

2,150$دبيOct9-Oct-5رفع كفاءة المحاسب في األجهزة والدوائر الحكومية

2,150$الدوحةOct9-Oct-5شراء المعدات واألصول الرأسمالية

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5صقل مهارات المحاسب في مجال صنع واتخاذ القرار

2,450$أغاديرOct9-Oct-5عمليات الخزانة

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12عناصر العرض واإلفصاح للشركات

3,050$ ميالنوOct16-Oct-12عولمة المحاسبة ومشاكل القياس

2,150$دبيOct16-Oct-12المحاسبة في الوحدات غير الهادفة للربح

2,150$الخبرOct16-Oct-12 المحاسبة في شركات المقاوالت

2,150$أبوظبيOct16-Oct-12المحاســبة في شـركات المالحــة

2,150$صاللةOct16-Oct-12المحاسبة لغير المتخصصين

2,150$القاهرةOct16-Oct-12المحاسبة لغير المحاسبين

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12المحاسبة واإلدارة المالية وقراءة القوائم المالية لغير المختصين

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12المحاسبة والتحليل المالي ألغراض التمويل واالستثمار



2,150$دبيOct16-Oct-12عولمة مهنة المحاسبة وتطوير مهام القياس واإلفصاح

2,150$الخبرOct16-Oct-12في دفاتر الوحدات الحكومية  المحاسبي  فن التسجيل

2,150$أبوظبيOct16-Oct-12فن إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد

2,150$صاللةOct23-Oct-19(السند ألمر– الكمبيالة – الشيك )قضايا األوراق التجارية 

2,150$القاهرةOct23-Oct-19قياس وتحسين اإلنتاجية لخفض التكلفة

األغراض المحاسبية والمراجعة باستخدام نظام : كيف تصمم نظام محاسبي متكامل

Excel 
19-Oct23-Oct3,050$اسطنبول

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19كيفية إعداد الموازنات وقرأتها لغير المحاسبين

3,050$باريسOct23-Oct-19 تحويل الموازنة االستراتيجية إلى نتائج: لوحة تسجيل األداء وقياسه

احد المتطلبات األساسية لموازنة : مؤشرات األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية

البرامج واألداء
19-Oct23-Oct2,150$دبي

2,150$الرياضOct23-Oct-19 كيف يستفيد المديرون من الممارسات المحاسبية: ما بعد الميزانية

2,150$دبيOct23-Oct-19مبادئ استرداد وتغطية التكاليف

2,150$صاللةOct23-Oct-19مجال محاسبة التكاليف

2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19محاسبة التكاليف

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19مستوى متقدم– محاسبة التكاليف 

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19محاسبة التكاليف الصناعية

3,050$اسطنبولOct30-Oct-26محاسبة التكاليف الصناعية وأساليب الرقابة عليها

2,150$دبيOct30-Oct-26محاسبة التكاليف المتقدمة

2,150$دبيOct30-Oct-26محاسبة التكاليف المعيارية وتقييم األداء

2,150$دبيOct30-Oct-26محاسبة التكاليف في الشركات الصناعية

2,150$صاللةOct30-Oct-26محاسبة التكاليف في المنشأة الصناعية والخدمية

انOct30-Oct-26محاسبة التكاليف في خدمة اإلدارة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct30-Oct-26محاسبة التكاليف في صناعة االسمنت ومواد البناء

الة لدعم استراتيجية المنافسة 3,050$سنغافورةOct30-Oct-26محاسبة التكاليف كأداة فعَّ

الة لدعم استراتيجية المنافسة والتمّيز 3,050$باريسOct30-Oct-26محاسبة التكاليف كأداة فعَّ

2,150$دبيOct30-Oct-26محاسبة التكاليف لغير المحاسبين

2,150$أبهاOct30-Oct-26محاسبة التكاليف واإلدارة على أساس األنشطة

2,150$دبيOct30-Oct-26محاسبة التكاليف والمحاسب اإلدارية المكثف

2,150$صاللةNov6-Nov-2محاسبة التكاليف وترشيد اإلنفاق

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2محاسبة التكاليف ونظم الرقابة عليها

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2محاسبة الرواتب واألجور

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2محاسبة الزكاة

3,050$جنيفNov6-Nov-2محاسبة الزكاة والضريبة

2,150$دبيNov6-Nov-2محاسبة الشركات

2,150$الطائفNov6-Nov-2محاسبة الشركات القابضة والتابعة

2,150$دبيNov6-Nov-2محاسبة الشركات في ضوء المعايير المحاسبية الدولية

2,150$صاللةNov6-Nov-2محاسبة العقود

2,150$القاهرةNov6-Nov-2محاسبة المسؤولية

2,450$أغاديرNov6-Nov-2محاسبة المسؤولية والموازنات التخطيطية كمدخل حديث للتخطيط والرقابة

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2محاسبة المشاريع الحديثة

3,050$لندنNov13-Nov-9محاسبة المشروعات وعالقتها بالموازنات التخطيطية

2,150$دبيNov13-Nov-9محاسبة الموجودات ومحاسبة االندثارات في النظام المحاسبي الحكومي

رةNov13-Nov-9محاسبة تكاليف النشاط 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةNov13-Nov-9محاسبة وتحليل التكاليف الحكومية للتخطيط والرقابة

مستجدات العمل المحاسبي عن تكلفة وربحية عقود المقاوالت وأعمال التشييد 

والبناء
9-Nov13-Nov2,450$الرباط

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9مستجدات القياس واإلفصاح في معايير المحاسبة الدولية وأثرها على الشركات

3,050$لندنNov13-Nov-9مستجدات المحاسبة عن تكلفة وربحية عقود المقاوالت

2,150$دبيNov13-Nov-9مستجدات دعم كفاءة المحاسب والمراقب المالي

رةNov13-Nov-9مسك الدفاتر والمحاسبة في الهيئات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةNov13-Nov-9معايير المحاسبة الحكومية الدولية للقطاع الحكومي



2,450$الرباطNov13-Nov-9معايير المحاسبة الحكومية الدولية وإعداد التقارير المالية

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9معايير المحاسبة الدولية

2,150$دبيNov20-Nov-16 ومعايير االبالغ الماليIASمعايير المحاسبة الدولية 

رةNov20-Nov-16معايير المحاسبة الدولية لشركات قطاع األعمال 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةNov20-Nov-16 معايير المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها

2,450$الرباطNov20-Nov-16معايـير المحاسبة الدولية وتطبيقاتها العملية

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16معايير المحاسبة الدولية ورفع كفاءة برامج الهندسة المالية

3,050$لندنNov20-Nov-16معايير المحاسبة الدولية وفقاً آلخر التعديالت

2,150$مكة المكرمةNov20-Nov-16معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية

2,150$دبيNov20-Nov-16معايير المحاسبة المالية المتقدمة والتحليل المالي

رةNov20-Nov-16معايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةNov20-Nov-16معايير المحاسبة والمراجعة

2,450$الرباطNov20-Nov-16معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وتأثيرها على نتائج القياس المحاسبي

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16معايير أخالقيات مهنة المحاسبين

3,050$لندنNov27-Nov-23مفاهيم وتطبيقات المحاسبة الحكومية

2,150$دبيNov27-Nov-23مفهوم المحاسبة القومية الخضراء وتطبيقاتها

2,150$مكة المكرمةNov27-Nov-23مالمح التعديالت بالنظام المحاسبي الموحد

2,150$دبيNov27-Nov-23 في التقارير الماليةExcelمهارات استخدام برنامج 

رةNov27-Nov-23 في التقارير المالية المحاسبيةExcelمهارات استخدام دوال برنامج  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$القاهرةNov27-Nov-23تجربة دبي- مهارات المحاسبة في الحكومة اإللكترونية 

2,450$الرباطNov27-Nov-23مهارات المحاسبة لغير المحاسبين

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23مهارات المحاسبة والتكاليف

3,050$لندنNov27-Nov-23مهارات إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات تحليل التكاليف واالنحرافات

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات تحليل نقطة التعادل

2,150$دبيNov27-Nov-23مواجهة مشكالت السيولة والعسر المالي في المؤسسات

2,150$مسقطNov4-Dec-30موازنات األهداف واإلنجازات للمنظمات وتحديد تكلفتها المستقبلية والفعلية

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30موازنة األداء والبرامج

3,050$لندنNov4-Dec-30موازنة البرامج بين النظرية والتطبيق

3,050$سنغافورةNov4-Dec-30موازنة البرامج واألداء

3,050$باريسNov4-Dec-30موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

2,150$دبيNov4-Dec-30نظام المحاسبة عن االستحقاق والموجودات والرواتب في الدوائر الحكومية

2,150$أبهاNov4-Dec-30نظام الميزانية في بريطانيا

2,150$دبيNov4-Dec-30نظم المحاسبة عن تكاليف العمالة

2,150$الدوحةNov4-Dec-30نظم المحاسبة في الدوائر الحكومية

انNov4-Dec-30نظم المحاسبة للعاملين على الصندوق 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولNov4-Dec-30نظم المحاسبة والتمويل في المنشأة متعددة الجنسية

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30نظم المعلومات المحاسبية

3,050$ روماDec11-Dec-7نظم المعلومات المحاسبية الدولية

2,150$دبيDec11-Dec-7نظم المعلومات المحاسبية باستخدام الحاسب وخرائط التدقيق

2,150$الطائفDec11-Dec-7نظم المعلومات المحاسبية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية

نظم إدارة وتقييم األصول للمنظمات الحكومية والصناعية والخدمية باستخدام 

الحاسب اآللي
7-Dec11-Dec2,150$أبوظبي

2,150$الكويتDec11-Dec-7نظم محاسبة التكاليف على أساس مراكز النشاط وتطبيقاتها

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7نظم محاسبة الرواتب واألجور في الشؤون اإلدارية والموظفين

2,150$دبيDec11-Dec-7نظم محاسبة ومراقبة التكاليف

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7نماذج تسعير الخدمات العامة

3,050$مدريدDec11-Dec-7نمو قطاع الخدمات في األنشطة اإلنتاجية وتأثيرها على المحاسبة اإلدارية

2,150$دبيDec11-Dec-7هندسة النظم المحاسبية المتطورة لرفع كفاءة موظفي المدفوعات

2,150$الخبرMs Excel 20087-Dec11-Decهيكلة وتصميم النظم المحاسبية باستخدام 

2,150$دبيDec11-Dec-7بناء وتطوير نظم المعلومات المحاسبية

2,150$الدوحةDec18-Dec-14معالجة تعثر العمالء والقراءة النقدية للقوائم المالية



2,150$القاهرةDec18-Dec-14استخدام األجهزة الحديثة في األعمال المساحية وتخطيط المواقع

3,050$لندنDec18-Dec-14االتجاهات الحديثة في قياس وتحليل تكلفة الخدمات العامة

2,150$شيرازDec18-Dec-14االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة المحاسبين

3,850$ نيويوركDec18-Dec-14األساليب العملية الحديثة لحسابات التكاليف

2,150$دبيDec18-Dec-14األسس العامة للمحاسبة الحكومية والرقابة المالية الحديثة

2,150$الدمامDec18-Dec-14التطبيقات المحاسبية وإعداد الموازنات

2,150$دبيDec18-Dec-14المحاسبة اإللكترونية في المالية والتكاليف

2,150$دبيDec18-Dec-14المحاسبة المالية والتحليل المالي لخدمة متخذي القرارات

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14(المعايير واالستخدامات)المحاسبة المالية والموازنات الحكومية 

2,150$دبيDec18-Dec-14المحاسبة في الحكومة اإللكترونية

3,850$طوكيوDec18-Dec-14الموازنات التخطيطية ومحاسبة التكاليف

3,050$زيوريخDec25-Dec-21(الرقابة- التنفيذ - اإلعداد )الموازنات الحكومية 

2,150$دبيDec25-Dec-21(الموازنات باستخدام الحاسب اآللي

النظم المحاسبية ومعايير المحاسبة الدولية لإلفصاح في سوق األسهم واألوراق 

المالية
21-Dec25-Dec2,150$الرياض

2,150$دبيDec25-Dec-21إعداد التقارير المالية إلكترونياً في الجمعيات التعاونية

2,150$الكويتDec25-Dec-21إعداد الموازنات التخطيطية في الوحدات الحكومية

انDec25-Dec-21تحليل وفحص مراكز الميزانيات طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية 2,150$عمَّ
ً 3,050$اسطنبولDec25-Dec-21تنمية المهارات المحاسبية إلكترونيا

2,450$شنغهاي Dec25-Dec-21تنمية المهارات المحاسبية باستخدام الحاسب اآللي

3,050$باريسDec25-Dec-21تنمية مهارات إعداد القوائم والتقارير المالية

2,150$دبيDec25-Dec-21محاسبة التكاليف الصناعية

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير األداء المهني للمحاسبين والمدققين وفق المعايير 

الدولية
21-Dec25-Dec3,050$لندن

2,150$دبيDec25-Dec-21المعالجة المحاسبية للعمليات المالية لغير الماليين

2,150$القاهرةDec1-Jan-28المحاسبة الحكومية اإللكترونية

2,150$دبيDec1-Jan-28المفاهيم الحديثة في المحاسبة اإلدارية

2,150$عّمانDec1-Jan-28 المحاسبة المتقدمة للموارد البشرية وشؤون الموظفين وتخطيط األجور والرواتب

2,150$كوااللمبورDec1-Jan-28المهارات الحديثة في إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

2,150$مسقطDec1-Jan-28تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المدفوعات والمصروفات

2,150$أبوظبيIFRS28-Dec1-Jan والمعايير الدولية لإلبالغ والتقرير IASمعايير المحاسبة الدولية 

2,150$دبيABC – Activity Based Costing28-Dec1-Janنظام ال 

2,150$الدوحةABC28-Dec1-Janنظم محاسبة ومراقبة التكاليف على أساس األنشطة 

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28المحاسبة والتحليل المالي لغير المحاسبين

االتجاهات الحديثة لرفع المهارات المالية والتكاليفية لغير المحاسبين باستخدام 

الحاسب اآللي
28-Dec1-Jan2,150$مسقط

3,050$سنغافورةDec1-Jan-28المحاسبة والضريبة على المبيعات في الشركات الصناعية

االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي في األجهزة 

والدوائر الحكومية
28-Dec8-Jan3,750$دبي

2,150$عّمانDec1-Jan-28المداخل الحديثة إلعداد الموازنات الحكومية وإعداد ورقابة الموازنات الحكومية
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2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في التدقيق المالي واإلداري

انJan9-Jan-5متقدم- االتجاهات الحديثة في المراجعة وفحص الحسابات  2,150$عمَّ

2,150$دبيCOSO5-Jan9-Janاالتجاهات الحديثة في تقييم أداء ألنظمة الرقابة الداخلية 

2,150$مسقطJan9-Jan-5االحتراف في إعداد المراجع والمدقق الداخلي الكفيء في الوحدات الحكومية

2,450$شرم الشيخJan16-Jan-12االستراتيجيات الحديثة في خفض التكاليف والنفقات والرقابة عليها

3,050$لندنJan16-Jan-12خرائط التدقيق: األساليب الحديثة في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

3,850$سيدني Jan16-Jan-12(المستوى المتقدم)األساليب الحديثة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية 

(التدقيق )المراجعة 



3,850$مونتلايرCIA12-Jan16-Janالبرنامج التأهيلي لشهادة مدقق داخلي معتمد 

2,150$دبيJan16-Jan-12التدقيق في ضوء المعايير األمريكية والدولية

رةJan16-Jan-12األدوات واألساليب: الرقابة اإلدارية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12الرقابة المالية في الوحدات الحكومية طبقا للمعايير الدولية

2,150$الكويتABC19-Jan23-Janالرقابة على التكاليف باستخدام نظرية مراقبة التكاليف على أساس األنشطة 

الفساد اإلداري والمالي والتحقيقات والتقنيات المعاصرة للتعامل معها وقائياً 
وعالجياً

19-Jan23-Jan2,450$مانيال

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء المالي واإلداري

2,450$بكينJan23-Jan-19المفاهيم المعاصرة في الرقابة والتفتيش اإلداري

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية على الموازنات وتقيم األداء في 

ظل التشغيل اإللكتروني
26-Jan30-Jan3,050$مدريد

2,150$دبيJan30-Jan-26أسس المراجعة اإلدارية والمالية في ظل المعايير الدولية

رةJan30-Jan-26إعداد التقارير والمراقبة والمراجعة والتخطيط المالي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيIRCA26-Jan30-Janإعداد مدقق أول 

2,150$الدوحةJan30-Jan-26تدقيق الحسابات والمراجعة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26تصميم وتطوير نظم الرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26تقرير مراجع الحسابات في ضوء معايير المراجعة الدولية

2,450$جاكرتاFeb6-Feb-2تنمية مهارات مدققي الحسابات في ضوء المعايير الدولية للمراجعة

الية المراجعة الداخلية وضبط األداء المالي 3,050$كوبنهاجنFeb6-Feb-2فعَّ

2,150$دبيCIA2-Feb6-Febمدقق داخلي معتمد 

2,150$الرياضFeb6-Feb-2مسؤوليات المدقق في التجارة اإللكترونية

2,150$أبوظبيFeb6-Feb-2 للرقابة الداخلية في القطاع الحكوميINTOSAIمعايير االنتوساي 

2,150$الكويتFeb13-Feb-9اإلطار النظري والتطبيقات العملية: معايير المراجعة الدولية

انFeb13-Feb-9مكافحة الفساد اإلداري وتقنيات وأساليب الرقابة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAICPA9-Feb13-Febنظم الرقابة الداخلية طبقاً للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

2,450$كوااللمبورAICPA9-Feb13-Febنظم الرقابة المحاسبية تطبيقا للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونين 

2,150$دبيFeb13-Feb-9التدقيق الداخلي والرقابة المالية للمنشآت الحكومية

2,150$دبيFeb13-Feb-9االتجاهات الحديثة في التدقيق المالي واإلداري

2,150$مسقطFeb20-Feb-16متقدم- االتجاهات الحديثة في المراجعة وفحص الحسابات 

2,150$القاهرةCOSO16-Feb20-Febاالتجاهات الحديثة في تقييم أداء ألنظمة الرقابة الداخلية 

2,450$الرباطFeb20-Feb-16االحتراف في إعداد المراجع والمدقق الداخلي الكفيء في الوحدات الحكومية

2,150$ممبايFeb20-Feb-16االستراتيجيات الحديثة في خفض التكاليف والنفقات والرقابة عليها

3,050$فرانكفورتFeb27-Feb-23خرائط التدقيق: األساليب الحديثة في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

2,150$دبيFeb27-Feb-23(المستوى المتقدم)األساليب الحديثة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية 

2,150$الدمامCIA23-Feb27-Febالبرنامج التأهيلي لشهادة مدقق داخلي معتمد 

2,150$الشارقةFeb27-Feb-23التدقيق في ضوء المعايير األمريكية والدولية

2,150$الكويتFeb27-Feb-23األدوات واألساليب: الرقابة اإلدارية

2,150$اإلسكندريةFeb27-Feb-23الرقابة المالية في الوحدات الحكومية طبقا للمعايير الدولية

3,050$اسطنبولABC23-Feb27-Febالرقابة على التكاليف باستخدام نظرية مراقبة التكاليف على أساس األنشطة 

الفساد اإلداري والمالي والتحقيقات والتقنيات المعاصرة للتعامل معها وقائياً 
وعالجياً

2-Mar6-Mar2,450$مانيال

3,050$برشلونةMar6-Mar-2المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء المالي واإلداري

2,150$دبيMar6-Mar-2المفاهيم المعاصرة في الرقابة والتفتيش اإلداري

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية على الموازنات وتقيم األداء في 

ظل التشغيل اإللكتروني
2-Mar6-Mar2,150$الرياض

2,150$أبوظبيMar6-Mar-2أسس المراجعة اإلدارية والمالية في ظل المعايير الدولية

2,150$الدوحةMar13-Mar-9إعداد التقارير والمراقبة والمراجعة والتخطيط المالي

انIRCA9-Mar13-Marإعداد مدقق أول  2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar13-Mar-9تدقيق الحسابات والمراجعة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية

3,850$طوكيوMar13-Mar-9تصميم وتطوير نظم الرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات



3,050$اكسفوردMar13-Mar-9تقرير مراجع الحسابات في ضوء معايير المراجعة الدولية

2,150$دبيMar13-Mar-9تنمية مهارات مدققي الحسابات في ضوء المعايير الدولية للمراجعة

الية المراجعة الداخلية وضبط األداء المالي انMar20-Mar-16فعَّ 2,150$عمَّ

2,150$دبيCIA16-Mar20-Marمدقق داخلي معتمد 

2,150$الكويتMar20-Mar-16مسؤوليات المدقق في التجارة اإللكترونية

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16 للرقابة الداخلية في القطاع الحكوميINTOSAIمعايير االنتوساي 

3,050$لندنMar20-Mar-16اإلطار النظري والتطبيقات العملية: معايير المراجعة الدولية

2,150$طهرانMar27-Mar-23مكافحة الفساد اإلداري وتقنيات وأساليب الرقابة

3,050$براغAICPA23-Mar27-Marنظم الرقابة الداخلية طبقاً للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

2,150$دبيAICPA23-Mar27-Marنظم الرقابة المحاسبية تطبيقا للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونين 

رةMar27-Mar-23اتجاهات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar27-Mar-23استخدام األساليب الكمية في التخطيط والرقابة المالية بالوحدات الحكومية

2,150$مسقطMar27-Mar-23استخدام األدوات اإلحصائية في أعمال التدقيق

2,150$القاهرةMar3-Apr-30استخدام أدوات اإلحصائية في أعمال التدقيق والمراجعة

2,150$دبيMar3-Apr-30استخدام أساليب إحصائية في مجال التدقيق

استخدام معلومات التكاليف كأساس للرقابة في القطاع الحكومي والمنظمات غير 

الهادفة للربح
30-Mar3-Apr2,450$كوااللمبور

3,050$كامبريدجMar3-Apr-30استراتيجيات نظم التدقيق والضبط الداخلي

2,150$دبيApr10-Apr-6استراتيجيات وتطبيقات مراجعة وتدقيق نظم المعلومات

2,150$الخبرApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في التدقيق

2,150$دبيApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة المالية

2,150$الدوحةApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في الرقابة الداخلية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة

2,150$اإلسكندريةApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في الرقابة على المدفوعات المحاسبية

االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة مع التطبيق على بيئة الحسابات 

اإللكترونية
6-Apr10-Apr2,450$كوااللمبور

3,050$سنغافورةApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في الرقابة واالستعداد واالستجابة للطوارئ

3,850$تورنتوApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة في المحاسبة والمراجعة

2,150$دبيApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة في المراجعة وفحص الحسابات

2,150$الرياضCOSO13-Apr17-Aprاالتجاهات الحديثة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

2,150$دبيApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات المحاسبين والمراجعين الداخليين

2,150$دبيApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية

انApr17-Apr-13االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية بناء فريق إدارة الجودة 2,150$عمَّ

االتجاهات الحديثة والمتقدمة في المراجعة الداخلية والفحص التحليل للحسابات 

باستخدام الحاسب اآللي
13-Apr17-Apr2,450$الدار البيضاء

2,150$نيودلهيApr17-Apr-13االتجاهات العالمية في التخطيط والرقابة المالية

3,050$أوسلوApr17-Apr-13االتجاهات المعاصرة في التدقيق والرقابة في ظل معايير المراجعة الدولية

2,150$دبيCOSO13-Apr17-Aprاالتجاهات المعاصرة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم 

2,150$جدةApr17-Apr-13االستراتيجيات الحديثة في تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق المعايير الدولية

2,150$أبوظبيApr24-Apr-20االستراتيجيات المتقدمة في التدقيق والمراجعة الداخلية

2,150$الكويتApr24-Apr-20االستراتيجيات المتقدمة في تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق المعايير الدولية

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20األدوات الحديثة في تصميم نظم المراقبة الداخلية في ظل التطورات المعاصرة

3,050$اسطنبولApr24-Apr-20األساليب الحديثة في التدقيق المالي

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة

3,050$فيّناApr24-Apr-20األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة الداخلية

2,150$دبيApr24-Apr-20األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية

2,150$الرياضApr1-May-27األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيApr1-May-27األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة في الوحدات الحكومية

2,150$الدوحةApr1-May-27األساليب الحديثة في الرقابة القانونية والمالية وتصحيح التجاوزات واالنحرافات

2,150$القاهرةApr1-May-27األساليب الحديثة في المراجعة والرقابة المالية وتقييم األداء المهني



3,050$لندنMay8-May-4األساليب الحديثة في مجال التدقيق المالي والمحاسبي

3,850$طوكيوMay8-May-4األساليب الحديثة في مراجعة وفحص الحسابات في القطاع النفطي

3,050$فرانكفورتMay8-May-4األساليب الحديثة في نظم الرقابة المالية واإلدارية

2,150$دبيMay8-May-4األساليب الحديثة لتطوير العمل بإدارة المراجعة الداخلية

رةMay8-May-4(المستوى األساسي)األساليب الحديثة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay8-May-4األساليب والتقنيات الحديثة في التدقيق والمراجعة باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الكويتMay8-May-4األنظمة الحديثة في التدقيق والرقابة الداخلية

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4األنظمة المتكاملة للمتابعة والرقابة الداخلية

3,050$لندنMay8-May-4اإلدارة الشاملة للنقدية ومراجعة العمليات ومطابقتها مع الكشوف البنكية

2,450$كوااللمبورMay8-May-4االستراتيجيات المتقدمة في تدقيق ومراجعة الحسابات المالية

3,050$أمستردامMay8-May-4البراعة في األداء والتفتيش اإلداري وأعمال الرقابة والمتابعة

2,150$دبيMay15-May-11التخطيط المالي والرقابة المالية

2,150$مكة المكرمةMay15-May-11التخطيط المالي والرقابة وتقييم األداء في المنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح

2,150$الشارقةMay15-May-11التخطيط المالي وأدوات التحكم والرقابة المالية

2,150$الدوحةMay15-May-11التخطيط والرقابة والتقييم المالي وإعداد الدراسات المالية

انMay15-May-11التدقيق اإلداري والرقابة النظامية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay15-May-11التدقيق اإلداري والرقابة النظامية الحكومية

3,850$سيدني May15-May-11التدقيق اإلداري وتطبيقاته

3,050$موسكوMay15-May-11التدقيق التشغيلي

2,150$دبيMay15-May-11التدقيق الداخلي القائم على قياس المخاطر

تدقيق المصارف - تدقيق الشركات )التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات 

(تدقيق الشركات الصناعية- والمؤسسات المالية 
11-May15-Mayرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay15-May-11 التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات من أجل اإلصالح االقتصادي والهيكلي

2,150$مسقطMay22-May-18التدقيق الداخلي للمؤسسات والشركات

2,450$كوااللمبورMay22-May-900000018التدقيق الداخلي لنظام األيزو 

3,050$اسطنبولMay22-May-18التدقيق الداخلي والرقابة المالية

2,450$كوااللمبورMay22-May-18األهداف والمفهوم واإلجراءات: التدقيق الداخلي

3,050$باريسMay22-May-18التدقيق المالي والرقابة الداخلية وفق المعايير الدولية

2,150$دبيMay22-May-18التدقيق المبني على المخاطر

2,150$جدةMay22-May-18التدقيق تحت مظلة المخاطرة

2,150$أبوظبيMay29-May-25 التدقيق على األداء في القطاع الحكومي

2,150$الكويتMay29-May-25التدقيق على األنظمة المحاسبية المحوسبة

2,150$القاهرةMay29-May-25التدقيق في بيئة الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورMay29-May-25التدقيق والرقابة الداخلية باستخدام الحاسوب

2,450$بانكوكJun5-Jun-1التدقيق والرقابة المالية

3,050$لندنCOSO1-Jun5-Junالتدقيق والضبط المالي تحت مظلة 

2,150$دبيJun5-Jun-1التدقيق والمراجعة في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات المحاسبية

2,150$الرياضJun5-Jun-1التدقيق والمراقبة المالية

الة 2,150$دبيJun5-Jun-1التفتيش والرقابة وإعداد التقارير الفعَّ

2,150$الدوحةJun5-Jun-1التفتيش والمتابعة في الفحص والتدقيق للعمليات المالية

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1التقنيات اإللكترونية للمراجعة والتدقيق

3,050$لندنJun5-Jun-1التقنيات الحديثة في التدقيق والرقابة المالية من منظور األنظمة اآللية

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1التكاليف المعيارية كأداة تخطيط ورقابة

3,050$اسطنبولJun5-Jun-1التكاليف المعيارية ودورها كأداة في التخطيط والرقابة المالية

2,150$دبيJun5-Jun-1التمّيز في عمل المراجعة والتقييم والتفتيش الدوري للمنشأة

انJun12-Jun-8الجوانب التطبيقية في المعايير المحاسبية الدولية واألمريكية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الرقابة اإلدارية في المنظمات الحكومية

2,150$دبيJun12-Jun-8الرقابة اإلدارية والمالية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8الرقابة االستراتيجية في أعمال الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8الرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات



2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الرقابة الشاملة على النقد والخزائن والمتحصالت النقدية

انJun12-Jun-8الرقابة الشاملة على النقد والخزائن والمدفوعات والمتحصالت النقدية 2,150$عمَّ
ً 2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8الرقابة الشاملة على النقدية والخزائن ماليا وأمنيا

الة على المدفوعات والمقبوضات 2,150$دبيJun12-Jun-8الرقابة الفعَّ

2,150$القاهرةJun12-Jun-8الرقابة المالية الحديثة والمحاسبة الحكومية من منظور مالي وقانوني

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8الرقابة المالية العليا

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية

2,450$جاكرتاJun19-Jun-15الرقابة المالية والتدقيق الداخلي

3,850$طوكيوJun19-Jun-15الرقابة المالية والتدقيق الداخلي

3,050$مانشسترJun19-Jun-15الرقابة المالية والشرعية في المصارف والمؤسسات المالية واإلسالمية

انJun19-Jun-15الرقابة المالية والمحاسبة الحكومية من منظور مالي وقانوني 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الرقابة المالية وتقويم أداء التنظيمات الحكومية

2,150$دبيJun19-Jun-15الرقابة المالية ومكافحة الفساد والترهل المالي

2,150$القاهرةJun19-Jun-15الرقابة الوقائية

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15الرقابة على التكاليف

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الرقابة على التكاليف في مؤسسات القطاع الخاص

3,850$طوكيوJun19-Jun-15الرقابة على التكاليف في مؤسسات القطاع العام

3,050$مدريدJun26-Jun-22الرقابة على الخزائن وإدارة ومراجعة النقدية وفق المعايير الدولية

انJun26-Jun-22الرقابة على تشغيل البيانات المحاسبية وتدفقها بين اإلدارة المالية والحاسوب 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22الرقابة والمراجعة الداخلية

2,150$دبيJun26-Jun-22الطرق واألساليب الحديثة لتخطيط ورقابة التكاليف

2,150$القاهرةJun26-Jun-22الغش والخطأ ومسؤولية مدقق الحسابات والمراجع

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22الفحص والتدقيق في ظل المعايير الدولية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22الفساد المالي واإلداري

مراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية : المحاسبة الحكومية المتقدمة

والموازنات
22-Jun26-Jun 3,850$سيدني

المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية 

والموازنات وتطبيقها باستخدام الحاسب اآللي
22-Jun26-Jun3,050$أكسفورد

انJun26-Jun-22المحاسبة الحكومية ومراجعة الحسابات الختامية وإعداد الميزانيات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22المخاطر والرقابة في أعمال التدقيق الداخلي والخارجي

ال (المدقق)المراجع  2,150$دبيJun3-Jul-29الداخلي الفعَّ

2,150$القاهرةJun3-Jul-29المراجع الداخلي ومعيار كفاءته

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29والرقابة المالية (التدقيق)المراجعة 

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29المراجعة اإلدارية وتقييم األداء

2,150$دبيJun3-Jul-29المراجعة اإلدارية وتقييم أداء المؤسسات

3,050$موسكوJun3-Jul-29المراجعة اإلدارية ودورها في المؤسسات

انJun3-Jul-29المراجعة الداخلية 2,150$عمَّ

-OHSAS 18001المراجعة الداخلية على نظام السالمة والصحة المهنية 

1999
29-Jun3-Jul2,450$كوااللمبور

2,150$دبيJul10-Jul-6المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني

2,150$القاهرةJul10-Jul-6المراجعة الداخلية والتدقيق في المؤسسات المالية

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6المراجعة السلوكية واإلدارية مداخل متطورة للرقابة على تحقيق األهداف

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6المراجعة المالية واإلدارية لتحقيق األداء المالي واإلداري

انJul10-Jul-6المراجعة المالية والمراقبة الداخلية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6المراجعة المتقدمة

2,150$دبيJul10-Jul-6المراجعة والتدقيق وفقا للمعايير الدولية

2,150$القاهرةCPA6-Jul10-Julالمراجعة والرقابة الداخلية من وجهة نظر المراجع الخارجي وفقا لـ 

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6المراجعة والرقابة المالية باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورoxley6-Jul10-Julالمراجعة وخدمات التأكد بعد صدور قانون 

2,150$القاهرةJul10-Jul-6المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيJul17-Jul-13المعايير الدولية في التدقيق والرقابة المالية

3,050$سنغافورةJul17-Jul-13المعايير الدولية في التدقيق والمراجعة الداخلية



3,850$تورنتوJul17-Jul-13المعايير الدولية في المراجعة الحكومية

انJul17-Jul-13المعايير الدولية لألداء المهني للمراجعة الداخلية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المعايير الدولية لمهنتي المحاسبة والتدقيق

2,150$دبيJul17-Jul-13المنهج البريطاني في التدقيق والمراجعة الداخلية

2,150$أبهاJul17-Jul-13المنهج المتكامل في التدقيق الخارجي

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13المنهج المتكامل في التدقيق الداخلي

ال مع المراجعين 2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المهارات السلوكية للتعامل الفعَّ

3,850$طوكيوJul17-Jul-13المهارات المتقدمة للمدققين

3,050$لندنJul17-Jul-13المهارات المتكاملة في الرقابة والمراجعة المالية

انJul24-Jul-20الموازنات التقديرية كأداة للتخطيط والتنبؤ والتدقيق 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20اإلعداد والتنفيذ والرقابة: الموازنات الحكومية

2,150$دبيJul24-Jul-20الموازنات كأداة تخطيط ورقابة

2,150$أبهاJul24-Jul-20النظام األساسي للتدقيق

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20النظام المحاسبي والرقابة الداخلية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20 النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم األداء

3,850$طوكيوJul24-Jul-20النظم المحاسبية المتقدمة والرقابة الداخلية لكشف االحتيال المالي

3,050$لندنJul24-Jul-20آليات الرقابة الحديثة وتقييم األداء

انJul24-Jul-20أثر مبدأ اإلثبات في المراجعة والفحص الضريبي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20أدوات القياس المحاسبي والمراجعة الدولية

2,150$دبيJul24-Jul-20أدوات المحاسبة المالية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

2,150$صاللةJul31-Jul-27أدوار المحاسبين ومراقبي الحسابات في تعظيم قيمة المؤسسة

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27أدوار المحاسبين ومراقبي الحسابات في قرارات اإلدارة وتنمية الموارد

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27أساسيات التدقيق والمراجعة الداخلية

2,150$صاللةJul31-Jul-27أساليب الرقابة الحديثة وتقييم األداء المالي للوحدات الحكومية

3,050$مدريدJul31-Jul-27أساليب الفحص التحليلي في المراجعة والمراقبة الداخلية

انJul31-Jul-27أساليب المراجعة المحاسبية في ظل التحول للمؤسسات اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27أساليب مراجعة وإدارة النقد وفقا للمعاير الدولية

2,150$دبيJul31-Jul-27أساليب وإجراءات التدقيق اإلداري

2,150$صاللةJul31-Jul-27أسس المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27متقدم- أسس المراجعة المالية والداخلية 

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27أسس ومعايير المراجعة الداخلية

3,850$طوكيوSep2-Oct-28إدارة الجودة في التدقيق الداخلي

3,050$لندنSep2-Oct-28إعداد المراجعين الداخليين لنظم إدارة الجودة والبيئة

انSep2-Oct-28إعداد تقارير التدقيق الداخلي 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28إعداد تقارير الرقابة المالية والمراجعة الداخلية والتخطيط

2,150$دبيSep2-Oct-28إعداد تقارير مدقق الحسابات

2,150$صاللةSep2-Oct-28إعداد مدقق داخلي لمواصفة األيزو

3,050$اسطنبولSep2-Oct-900028إعداد مدققين داخليين في المواصفات العالمية أيزو 

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28إعداد مراجع جودة مبتدئ

3,850$طوكيوSep2-Oct-28تأهيل المراجعين الداخليين إلدارة الجودة

3,050$روماSep2-Oct-28 تخطيط وإدارة مهام دائرة التدقيق الداخلي

2,150$دبيSep2-Oct-28تدعيم األداء المهني لمشرفي إدارات التدقيق الداخلي

2,150$دبيOct9-Oct-5تدقيق الحسابات وفق المعايير الدولية

2,150$دبيOct9-Oct-5تدقيق السجالت المحاسبية

2,150$صاللةOct9-Oct-5 للرقابة الداخلية في القطاع الحكوميINTOSAIتطبيق معايير االنتوساي 

انOct9-Oct-5تطبيقات المعايير المحاسبية المهنية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct9-Oct-5تطوير األداء الفني والمالي للمراجع الداخلي

3,050$سنغافورةOct16-Oct-12تطوير األداء المهني للمدقق الداخلي ومهارات

3,050$باريسOct16-Oct-12تطوير األداء المهني للمدقق الداخلي ومهارات إعداد وعرض التقارير المالية

2,150$دبيOct16-Oct-12تطوير أداء المدقق الداخلي

الية أقسام المحاسبة والتدقيق الداخلي 2,150$أبهاOct16-Oct-12تطوير فعَّ



تطوير مهارات المحاسبين ومراقبي الحسابات في قرارات اإلدارة وتنمية الموارد 

المالية
12-Oct16-Oct2,150$دبي

2,150$صاللةOct16-Oct-12تقرير المخاطر والرقابة الداخلية في أعمال التدفق الداخلي والخارجي

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19تقنيات الرقابة

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19 تقنيات تحليل التكاليف للرقابة واتخاذ القرارات

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19تكنولوجيا المعلومات وأثرها على تطوير معايير مهنة المحاسبة والمراجعة

3,050$جنيفOct23-Oct-19تنفيذ أعمال المراجعة باستخدام الحاسب اإللكتروني

2,150$دبيOct23-Oct-19تنمية مهارات المحاسبين والمدققين

2,150$الطائفOct30-Oct-26متقدم- تنمية وتطوير مهارات المراجع الداخلي 

2,150$دبيOct30-Oct-26دراسة وتطوير منظومة التدقيق الداخلي

2,150$صاللةOct30-Oct-26دعم وتطوير أداء المحاسب والمدقق الداخلي في إدارة األزمات المالية

2,150$القاهرةOct30-Oct-26دور الرقابة المالية الداخلية في المؤسسات الحكومية

2,450$أغاديرOct30-Oct-26دور المحاسبين ومراقبي الحسابات في تنمية الموارد

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26دور مراقب الحسابات في الشركات تحت التصفية

3,050$لندنNov6-Nov-2دور مهنة المحاسبة والمراجعة في مكافحة الجريمة  

2,150$دبيNov6-Nov-2رفع كفاءة التدقيق الداخلي والخارجي

رةNov6-Nov-2رفع كفاءة المدقق الداخلي في الوحدات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

Nov13-Nov$2,150-9رفع كفاءة مراجع جودة داخلي

Nov13-Nov$2,150-9رقابة الموازنات الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$القاهرةNov13-Nov-9شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية

Nov13-Nov$2,150-9ضبط ورقابة التكاليف

Nov13-Nov$2,150-9عناصر وخطوات الرقابة اإلدارية

Nov13-Nov$2,150-9فنون إدارة التحقيق اإلداري

2,150$دبيNov13-Nov-9كيف تكون مدققا متمّيزا

رةNov13-Nov-9مراجعة الحساب الختامي وتدقيق الحسابات 2,150$المدينة المنوَّ

Nov20-Nov$2,150-16مراجعة الحساب الختامي وتدقيق الحسابات في الوحدات الحكومية

Nov20-Nov$2,150-16مراجعة الحسابات الختامية والتدقيق على عمليات الصرف والتحصيل

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16مراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية والموازنات

Nov20-Nov$2,150-16مراجعة الموازنات التخطيطية وفقا لمعايير المراجعة الدولية

Nov20-Nov$2,150-16مراجعة تحليل الموازنات في الدوائر واألجهزة الحكومية

Nov20-Nov$2,150-16مراجعة نظم المعلومات المحاسبية في ضوء متطلبات معايير التدقيق الدولية

2,150$دبيNov20-Nov-16مراجعة وتحليل الموازنات

2,150$مكة المكرمةNov20-Nov-16مراجعة وتحليل الموازنات في الدوائر واألجهزة الحكومية

Nov27-Nov$2,150-23مراجعة وتحليل الموازنات في القطاع الحكومي

Nov27-Nov$2,150-23مراجعة وتدقيق نظم المعلومات

مسؤوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية 

الخاطئة
23-Nov27-Novان 2,150$عمَّ

Nov27-Nov$2,150-23مسؤوليات ومهام التدقيق الداخلي

Nov27-Nov$2,150-23مسؤوليات ومهام دائرة التدقيق الداخلي

Nov27-Nov$3,850-23معايير التدقيق الدولية

معايير التدقيق الدولية وحكومة الشركات في إطار محاور تطوير مهنة المحاسبة 

والمراجعة
23-Nov27-Nov2,150$دبي

2,150$مكة المكرمةNov27-Nov-23معايير التدقيق في القطاع الحكومي

Nov27-Nov$2,150-23معايير الرقابة الوقائية في المؤسسات المالية

معايير المحاسبة الدولية والتحليل المالي والمحاسبة ألغراض مراجعة وفحص 

البيانات المالية
23-Nov27-Nov$2,150

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23معايير المحاسبة والمراجعة الدولية والمحلية

Nov4-Dec$2,150-30 الدولية والتعديالت الحديثة عليها (التدقيق)معايير المراجعة 

Nov4-Dec$2,150-30الدولية وتعديالتها (التدقيق)معايير المراجعة 

Nov4-Dec$2,150-30معايير المراجعة الدولية

2,150$دبيNov4-Dec-30معايير المراجعة الدولية والتعديالت الحديثة عليها

2,150$دبيNov4-Dec-30معايير المراجعة الدولية وتطبيقاتها العملية



2,150$دبيNov4-Dec-30معايير المراجعة والتأكد الدولية

2,150$مسقطNov4-Dec-30معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30معايير وأساليب التدقيق والرقابة الداخلية

3,050$لندنNov4-Dec-30مقياس عملية تحسين األداء والمراقبة

3,050$سنغافورةNov4-Dec-30مهارات التدقيق والرقابة الداخلية

3,050$باريسNov4-Dec-30مهارات الرقابة والمتابعة وتقييم األداء

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات المراجعين المحترفين

2,150$أبهاDec11-Dec-7مهارات إعداد المحاسبين والمراجعين

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات قياس ورقابة التكلفة

2,150$الدوحةDec11-Dec-7نظام المعلومات ووظائف التخطيط والرقابة

انDec11-Dec-7نظم التدقيق والضبط الداخلي 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولDec11-Dec-7نظم التدقيق والضبط الداخلي وإعداد الموازنات

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7نظم الرقابة المالية والداخلية وتقييم األداء المالي للمؤسسات

3,050$ روماDec11-Dec-7نظم الرقابة المالية والمراجعة الداخلية

2,150$دبيDec11-Dec-7نظم المراجعة والرقابة الداخلية

2,150$دبيDec11-Dec-7االتجاهات الحديثة في التدقيق المالي واإلداري

3,050$لندنABC7-Dec11-Decالرقابة على التكاليف باستخدام نظرية مراقبة التكاليف على أساس األنشطة 

2,150$دبيDec18-Dec-14تنمية مهارات مدققي الحسابات في ضوء المعايير الدولية للمراجعة

3,750$عّمانDec25-Dec-14متقدم- االتجاهات الحديثة في المراجعة وفحص الحسابات 

الفساد اإلداري والمالي والتحقيقات والتقنيات المعاصرة للتعامل معها وقائياً 
وعالجياً

14-Dec18-Dec2,150$دبي

الية المراجعة الداخلية وضبط األداء المالي 2,150$دبيDec18-Dec-14فعَّ

2,450$كوااللمبورCOSO14-Dec18-Decاالتجاهات الحديثة في تقييم أداء ألنظمة الرقابة الداخلية 

2,150$الرياضDec18-Dec-14المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء المالي واإلداري

2,150$دبيCIA14-Dec18-Decمدقق داخلي معتمد 

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14االحتراف في إعداد المراجع والمدقق الداخلي الكفيء في الوحدات الحكومية

2,150$الخبرDec18-Dec-14المفاهيم المعاصرة في الرقابة والتفتيش اإلداري

2,150$دبيDec18-Dec-14مسؤوليات المدقق في التجارة اإللكترونية

3,750$القاهرةDec25-Dec-14االستراتيجيات الحديثة في خفض التكاليف والنفقات والرقابة عليها

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية على الموازنات وتقيم األداء في 

ظل التشغيل اإللكتروني
21-Dec25-Dec2,150$مسقط

2,150$الشارقةDec25-Dec-21 للرقابة الداخلية في القطاع الحكوميINTOSAIمعايير االنتوساي 

2,150$الرياضDec25-Dec-21خرائط التدقيق: األساليب الحديثة في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

2,150$الكويتDec25-Dec-21أسس المراجعة اإلدارية والمالية في ظل المعايير الدولية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21اإلطار النظري والتطبيقات العملية: معايير المراجعة الدولية

3,050$سنغافورةDec25-Dec-21(المستوى المتقدم)األساليب الحديثة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية 

2,150$دبيDec25-Dec-21إعداد التقارير والمراقبة والمراجعة والتخطيط المالي

2,150$دبيDec1-Jan-28مكافحة الفساد اإلداري وتقنيات وأساليب الرقابة

2,450$الرباطCIA28-Dec1-Janالبرنامج التأهيلي لشهادة مدقق داخلي معتمد 

3,050$اسطنبولIRCA28-Dec1-Janإعداد مدقق أول 

2,150$الدوحةAICPA28-Dec1-Janنظم الرقابة الداخلية طبقاً للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

2,150$دبيDec1-Jan-28التدقيق في ضوء المعايير األمريكية والدولية

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28تدقيق الحسابات والمراجعة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28األدوات واألساليب: الرقابة اإلدارية

3,050$سنغافورةDec1-Jan-28تصميم وتطوير نظم الرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات

2,150$دبيDec1-Jan-28الرقابة المالية في الوحدات الحكومية طبقا للمعايير الدولية

2,150$عّمانDec1-Jan-28تقرير مراجع الحسابات في ضوء معايير المراجعة الدولية

2,150$دبيAICPA28-Dec1-Janنظم الرقابة المحاسبية تطبيقا للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونين 
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5اآلثار االقتصادية لحوادث المرور

انJan9-Jan-5التوعية حيال المخالفات المرورية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12الخدمة االجتماعية في مجال القوات المسلحة

2,150$مسقطJan16-Jan-12الدور األمني للشرطة في مواجهة المشكالت االجتماعية

 ألخصائي الحريق والسالمة والحماية ومنع NFPAالمعايير والمقاييس العالمية 

الخسائر
19-Jan23-Jan2,450$شرم الشيخ

 ألخصائي السالمة وتجنب الخسائر والحماية OSHAالمعايير والمقاييس العالمية 

من الحرائق
19-Jan23-Jan3,050$لندن

3,850$سيدني Jan30-Jan-26المهام اإلشرافية في المؤسسات العقابية

3,850$مونتلايرJan30-Jan-26إدارة الجودة الشاملة في أجهزة الشرطة والجيش

2,150$دبيFeb6-Feb-2تكامل العالقة بين األجهزة المرورية واألجهزة اإلعالمية

رةFeb6-Feb-2تنمية مهارات رجال اإلطفاء والدفاع المدني 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9مهارات وفنون إدارة التحقيقات في حوادث السير

2,150$الكويتFeb13-Feb-9موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي والعسكري والشرطة

اليتها في أداء أجهزة المرور 2,450$مانيالFeb20-Feb-16وسائل االتصال الحديثة وفعَّ

رةFeb20-Feb-16الخطوط والعالقات واألسهم والرسوم المرورية على سطح الطريق 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23أساسيات تخطيط النقل وهندسة المرور حساب الكميات بالطرق الحديثة

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23متقدم- تخطيط النقل وهندسة المرور 

2,450$شرم الشيخMar6-Mar-2تدقيق ومراجعة مستويات السالمة المرورية على الطرق

2,450$الدار البيضاءMar6-Mar-2اآلثار االقتصادية لحوادث المرور

2,450$جاكرتاMar13-Mar-9التوعية حيال المخالفات المرورية

3,050$كوبنهاجنMar13-Mar-9الخدمة االجتماعية في مجال القوات المسلحة

2,150$دبيMar20-Mar-16الدور األمني للشرطة في مواجهة المشكالت االجتماعية

 ألخصائي الحريق والسالمة والحماية ومنع NFPAالمعايير والمقاييس العالمية 

الخسائر
16-Mar20-Mar2,150$الرياض

 ألخصائي السالمة وتجنب الخسائر والحماية OSHAالمعايير والمقاييس العالمية 

من الحرائق
23-Mar27-Mar2,150$أبوظبي

2,150$الكويتMar27-Mar-23المهام اإلشرافية في المؤسسات العقابية

انMar3-Apr-30إدارة الجودة الشاملة في أجهزة الشرطة والجيش 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30تكامل العالقة بين األجهزة المرورية واألجهزة اإلعالمية

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6تنمية مهارات رجال اإلطفاء والدفاع المدني

3,050$ستوكهولمApr10-Apr-6مهارات وفنون إدارة التحقيقات في حوادث السير

2,150$دبيApr17-Apr-13موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي والعسكري والشرطة

اليتها في أداء أجهزة المرور 2,150$دبيApr17-Apr-13وسائل االتصال الحديثة وفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20استخدام األجهزة والتقنيات الحديثة في أجهزة المرور

2,150$مسقطApr24-Apr-20استخدام األجهزة والتقنيات الحديثة لتدعيم نظم وحركة المرور

2,150$القاهرةApr1-May-27استراتيجيات إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق

2,450$الرباطApr1-May-27تحقيق الحوادث وتحليل أسبابها: استقصاء الحوادث

2,150$ممبايMay8-May-4األمن العام

3,050$فرانكفورتMay8-May-4التطوير المهني إلعداد وإدارة التمارين القتالية

2,150$دبيMay15-May-11التقنيات المتقدمة في الوقاية من الحرائق في المنشأة السكنية

2,150$الدمامMay15-May-11الحلول العلمية للمشاكل المرورية

2,150$الشارقةMay22-May-18الخبرة العالمية في تنفيذ األنظمة المرورية وهندسة المرور والسالمة المرورية

2,150$الكويتMay22-May-18السالمة واألمان والوقاية من الحرائق

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25العالقة التبادلية بين التأمين والمخالفات المرورية

3,050$اسطنبولMay29-May-25المحررين العسكريين

2,450$مانيالJun5-Jun-1المعايير والمقاييس الدولية ألخصائي الحريق والسالمة

3,050$برشلونةJun5-Jun-1المكاتبات والمراسالت العسكرية وواجبات االركان الصغرى

انJun12-Jun-8المهارات السلوكية لقائدي المركبات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8المهارات الفنية واالستجوابية للمحقق المروري



المهارات المتكاملة لرجال اإلطفاء والدفاع المدني وسبل مكافحة الكوارث 

والحرائق والحوادث
15-Jun19-Jun2,450$كوااللمبور

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15النقل الجماعي والحل المستقبلي لمشكالت المرور في المدن العربية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22أجهزة اإلنذار وخطط العمل في حاالت الطوارئ

2,450$جاكرتاJun26-Jun-22مهامها وأهدافها: أجهزة المرور

انJun3-Jul-29أسباب الحرائق وطرق المكافحة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29أنظمة الوقاية وإطفاء الحرائق في محطات توليد الكهرباء

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق

3,050$لندنJul10-Jul-6أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق في محطات توليد الطاقة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إجراءات وضوابط القبض والتفتيش في القضايا المرورية

انJul17-Jul-13إجراءات وقواعد التنفيذ الجبري 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20إدارة الجودة الشاملة في أجهزة الشرطة العامة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة العمل األمني في أقسام ومراكز الشرطة

2,150$صاللةJul31-Jul-27إدارة المعسكرات الحديثة

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27 إدارة غرفة العمليات الرئيسة أثناء األزمات والكوارث

انSep2-Oct-28إدارة وقيادة السجون وتأهيل الضباط للعمل الديمقراطي واإلنساني 2,150$عمَّ

2,150$دبيSep2-Oct-28إعادة تشكيل دبية الحادث المروري

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5تأهيل ملحقي الدفاع وزوجاتهم

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-5تحليل أسباب الحوادث والتحقيق فيها

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12تدابير وإجراءات مكافحة حرائق البترول

2,150$دبيOct16-Oct-12تطوير أداء رجال اإلطفاء

2,150$دبيOct23-Oct-19تقنيات الحماية والتفتيش واإلخالء

3,050$كامبريدجOct23-Oct-19تنمية المهارات الميدانية للضباط العاملين بحقل األمن العام

2,150$دبيOct30-Oct-26تنمية مهارات الضباط والعاملون في السجون

2,150$الخبرOct30-Oct-26األساليب واألدوات: حماية المنشأة من خطر الحريق

2,150$دبيNov6-Nov-2خطة اإلخالء والهروب أثناء حدوث حريق

2,150$الدوحةNov6-Nov-2دور الشرطة في حماية البيئة الطبيعية

2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-9دور الشرطة في دعم االقتصاد الوطني

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9دور أجهزة المرور في التصدي للحوادث المرورية

3,050$سنغافورةNov20-Nov-16دور أجهزة المرور في ضبط وتحقيق الحوادث المـرورية

3,850$تورنتوNov20-Nov-16ضوابط القبض والتفتيش في القضايا المرورية

2,150$دبيNov27-Nov-23عالمات الطرق المرورية

2,150$الرياضNov27-Nov-23علم النفس وأثرة في مجال األمن الصناعي

2,150$دبيNov4-Dec-30قواعد وإجراءات تأديب أعضاء قوة الشرطة

2,150$دبيNov4-Dec-30مكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها

انDec11-Dec-7مكافحة الحرائق وحماية المنشأة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءDec11-Dec-7مهارات إعداد خطط العمل في الميدان

2,150$نيودلهيDec18-Dec-14(االنتربول)نظم وأساليب الشرطة الدولية 

2,150$دبيDec18-Dec-14اآلثار االقتصادية لحوادث المرور

3,050$لندنDec25-Dec-21موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي والعسكري والشرطة

2,150$عّمانDec25-Dec-21التوعية حيال المخالفات المرورية

اليتها في أداء أجهزة المرور 2,150$دبيDec1-Jan-28وسائل االتصال الحديثة وفعَّ

4,200$كوااللمبورDec8-Jan-28الخدمة االجتماعية في مجال القوات المسلحة

2,150$اإلسكندريةDec1-Jan-28الدور األمني للشرطة في مواجهة المشكالت االجتماعية

 ألخصائي الحريق والسالمة والحماية ومنع NFPAالمعايير والمقاييس العالمية 

الخسائر
28-Dec1-Jan2,150$القاهرة

 ألخصائي السالمة وتجنب الخسائر والحماية OSHAالمعايير والمقاييس العالمية 

من الحرائق
28-Dec1-Jan2,450$الدار البيضاء

3,050$سنغافورةDec1-Jan-28المهام اإلشرافية في المؤسسات العقابية

2,150$الدوحةDec1-Jan-28إدارة الجودة الشاملة في أجهزة الشرطة والجيش

2,150$دبيDec1-Jan-28تكامل العالقة بين األجهزة المرورية واألجهزة اإلعالمية

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28تنمية مهارات رجال اإلطفاء والدفاع المدني



2,150$مسقطDec1-Jan-28مهارات وفنون إدارة التحقيقات في حوادث السير
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5التدريب المتقدم ألخصائي المكتبات ومراكز مصادر التعلم

انJan9-Jan-5للنساء-  استخدام التطبيقات اإلحصائية في مجال المكتبات والمعلومات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومركز المعلومات

2,150$مسقطJan16-Jan-12اإلدارة المعاصرة للمكتبات ومراكز مصادر المعلومات

التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية الى نظم المعلومات في القطاع 

الحكومي
19-Jan23-Jan2,450$شرم الشيخ

3,050$لندنJan23-Jan-19 الدوريات اإللكترونية والتعامل معها في المكتبات

3,850$سيدني Jan30-Jan-26 العالقات العامة وعناصر االتصال ألخصائي المكتبات

3,850$مونتلايرJan30-Jan-26مستوى متقدم- المكتبات الرقمية 

2,150$دبيFeb6-Feb-2المنهج المتكامل إلعداد أمناء المكتبات واختاصيي مراكز ومصادر التعلم

رةFeb6-Feb-2إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9 إدارة الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعلومات

2,150$الكويتFeb13-Feb-9إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية

2,450$مانيالFeb20-Feb-16للنساء- بناء التحالفات االستراتيجية بين المكتبات ومراكز المعلومات 

3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16 بناء وإدارة مواقع المكتبات ومراكز المعلومات على شبكة اإلنترنت

2,450$بكينFeb27-Feb-23تنمية المهارات البحثية إلخصائي مراكز التعلم

3,050$مدريدFeb27-Feb-23تنظيم وتخطيط وإدارة المكتبات: كيف تنشئ مكتبة إلكترونية

ورشة عمل التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية إلى النظم المعلومات 

في الق
2-Mar6-Mar2,150$دبي

رةMar6-Mar-2ورشة عمل تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات 2,150$المدينة المنوَّ

2,450$الدار البيضاءMar13-Mar-9التنظيمات الحديثة في تخطيط وإدارة المكتبات وأوعية المعلومات

2,450$جاكرتاMar13-Mar-9إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق والملفات المستندية بالحاسب اآللي

3,050$كوبنهاجنMar20-Mar-16ميكنة النظم وإدارة مراكز المعلومات

2,150$دبيMar20-Mar-16التدريب المتقدم ألخصائي المكتبات ومراكز مصادر التعلم

2,150$الرياضMar27-Mar-23إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23 بناء وتنمية المقتنيات الرقمية

2,150$الكويتMar3-Apr-30للنساء-  استخدام التطبيقات اإلحصائية في مجال المكتبات والمعلومات

انMar3-Apr-30االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومركز المعلومات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6اإلدارة المعاصرة للمكتبات ومراكز مصادر المعلومات

التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية الى نظم المعلومات في القطاع 

الحكومي
6-Apr10-Apr2,450$كوااللمبور

3,050$ستوكهولمApr17-Apr-13 الدوريات اإللكترونية والتعامل معها في المكتبات

2,150$دبيApr17-Apr-13 العالقات العامة وعناصر االتصال ألخصائي المكتبات

2,150$دبيApr17-Apr-13مستوى متقدم- المكتبات الرقمية 

2,150$دبيApr17-Apr-13المنهج المتكامل إلعداد أمناء المكتبات واختاصيي مراكز ومصادر التعلم

2,150$مسقطApr24-Apr-20إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات

2,150$القاهرةApr24-Apr-20 إدارة الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعلومات

2,450$الرباطApr24-Apr-20إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية

2,150$ممبايApr24-Apr-20للنساء- بناء التحالفات االستراتيجية بين المكتبات ومراكز المعلومات 

3,050$فرانكفورتApr1-May-27 بناء وإدارة مواقع المكتبات ومراكز المعلومات على شبكة اإلنترنت

2,150$دبيApr1-May-27تنمية المهارات البحثية إلخصائي مراكز التعلم

2,150$الدمامApr1-May-27تنظيم وتخطيط وإدارة المكتبات: كيف تنشئ مكتبة إلكترونية

ورشة عمل التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية إلى النظم المعلومات 

في الق
27-Apr1-May2,150$الشارقة

2,150$الكويتMay8-May-4ورشة عمل تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4 في المكتباتxmlاستخدام 

3,050$اسطنبولMay8-May-4استخدام اإلنترنت في تطوير الجهاز الحكومي

المكتبات ومصادر المعلومات



2,450$مانيالMay8-May-4استخدام التطبيقات اإلحصائية في مجال المكتبات والمعلومات

3,050$برشلونةMay15-May-11استخدام المصادر المجانية المتاحة على شبكة اإلنترنت في تقديم خدمات المعلومات

2,150$دبيMay15-May-11استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظيم وإدارة المكتبات

2,150$الرياضMay15-May-11اقتناء واستخدام قواعد البيانات في المكتبات

2,150$أبوظبيMay15-May-11االتجاهات الحديثة في التحليل الموضوعي

2,150$الدوحةMay22-May-18االتجاهات الحديثة في الوصف الببليوغرافي

انMay22-May-18األساسيات الحديثة في المكتبات والمعلومات 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMay22-May-18األساليب المعاصرة لتخطيط وإدارة المكتبات والمعلومات والتوثيق

3,850$طوكيوMay22-May-18اإلنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات

3,050$اكسفوردMay29-May-25اإلنترنت وأساليب البحث العلمي في مراكز المعلومات

2,150$دبيMay29-May-25البحث العلمي ومعالجة المعلومات

انMay29-May-25البحث في المصادر اإللكترونية 2,150$عمَّ

2,150$دبيMay29-May-25التحول نحو استخدام أساليب القطاع الخاص في إدارة المكتبات

2,150$الكويتJun5-Jun-1التخطيط االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1التفتيش والرقابة على المصنفات الفنية

3,050$لندنJun5-Jun-1الجوانب القانونية للمعامالت اإللكترونية

2,150$طهرانJun5-Jun-1للنساء- الدوريات اإللكترونية والتعامل معها في المكتبات 

3,050$براغJun12-Jun-8للنساء- العالقات العامة وعناصر االتصال ألخصائي المكتبات 

انJun12-Jun-8العمليات الفنية للمجموعات الرقمية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8(مارك فورمات)الفهرسة اآللية 

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8البحث عن المعلومات وتحليلها: المحتوى الرقمي العربي

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15المراجع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت

2,150$القاهرةJun19-Jun-15المكتبات الرقمية

انJun19-Jun-15للنساء- المكتبات الرقمية  2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15المكتبة الحديثة ودورها في التنمية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22المكتبة المدرسية الشاملة وتكنولوجيا المعلومات

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

2,150$القاهرةJun26-Jun-22المناهج العلمية في إدارة وتنظيم المكتبات العامة والخاصة

انJun26-Jun-22النظم اآللية المتكاملة في المكتبات ومراكز المعلومات 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29النظم اآللية المجانية في المكتبات ومراكز المعلومات

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29أمن الوثائق والمستندات الورقية واإللكترونية

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29الفهرسة الوصفية والموضوعية والتصنيف واالستخدام اآللي: أمناء المكتبات

2,150$القاهرةJun3-Jul-29أهداف المكتبات المدرسية

3,850$تورنتوJul10-Jul-6أهداف مراكز مصادر التعلم

انJul10-Jul-6للنساء- إدارة األزمات والكوارث في المكتبات والمعلومات  2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6 إدارة األزمات والكوارث في المكتبات ومراكز المعلومات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إدارة البيانات بأسلوب علمي

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13إدارة التشغيل اآللي للمكتبات

2,150$القاهرةJul17-Jul-13إدارة المعلومات

2,450$الدار البيضاءJul17-Jul-13إدارة المكتبات وتنمية المقتنيات
ً انJul17-Jul-13إدارة المكتبات ومراكز المعلومات إلكترونيـا 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20للنساء- إدارة المكتبات ومراكز المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة 

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20للنساء- إدارة الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعلومات 

2,150$القاهرةJul24-Jul-20إدارة خدمات مراكز مصادر التعلم

2,150$صاللةJul31-Jul-27إدارة مؤسسات المعلومات

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27إدارة وتطوير مراكز المعلومات والتوثيق ودعم القرارات

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27استراتيجية أنظمة المعلومات

3,050$فيّناSep2-Oct-28 للتوثيق العلمي المعياري لمصادر المعلومات اإللكترونيةEndnoteبرمجيات 

2,150$دبيSep2-Oct-28 بناء التحالفات االستراتيجية بين المكتبات ومراكز المعلومات



2,150$الخبرSep2-Oct-28بناء محركات وأدلة البحث في المكتبات

2,150$دبيSep2-Oct-28بناء وإتاحة المخطوطات العربية على شبكة اإلنترنت

2,150$الدوحةOct9-Oct-5للنساء- بناء وإدارة مواقع المكتبات ومراكز المعلومات على شبكة اإلنترنت 

2,150$القاهرةOct9-Oct-5بناء وتطوير مراكز المعلومات اإلدارية

3,050$لندنOct9-Oct-5بناء وتنمية المقتنيات الرقمية

3,850$طوكيوOct9-Oct-5 تحديد االحتياجات التدريبية ألخصائي المعلومات

3,050$فرانكفورتOct16-Oct-12للنساء- تحديد االحتياجات التدريبية ألخصائي المعلومات 

2,150$دبيOct16-Oct-12تفعيل مراكز مصادر التعلم

رةOct16-Oct-12تقنيات النشر اإللكتروني 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct16-Oct-12تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها في مؤسسات المعلومات

2,150$الكويتOct23-Oct-19تنظيم مركز المعلومات والدراسات

2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19تنمية مهارات أخصائي المكتبات

3,050$باريسOct23-Oct-19تنمية وتطوير مهارات إدارة وجمع وتجنيد المصادر المعلوماتية

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19جمع وتحليل البيانات

3,050$أمستردامOct30-Oct-26خدمات المعلومات اإللكترونية وجودتها

2,150$دبيOct30-Oct-26رصد وتحليل ومعالجة البيانات

2,150$مكة المكرمةOct30-Oct-26فاعلية مراكز تقنيات ومصادر التعلم

2,150$الشارقةOct30-Oct-26 فن إدارة الوقت بالمكتبات ومراكز المعلومات

2,150$الدوحةNov6-Nov-2للنساء- فن إدارة الوقت بالمكتبات ومراكز المعلومات 

انNov6-Nov-2قانون المعلوماتية واإلنترنت 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2 قياس األداء في المكتبات ومراكز المعلومات

3,850$سيدني Nov6-Nov-2للنساء- قياس األداء في المكتبات ومراكز المعلومات 

3,050$موسكوNov13-Nov-9كيفية إعداد برامج التدريب اإللكتروني

2,150$دبيNov13-Nov-9 استخدامها وبنائها في المكتبات: محركات وأدلة البحث

رةNov13-Nov-9مدير نظم المعلومات االستراتيجية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov13-Nov-9مراكز التوثيق والمعلومات

2,150$مسقطNov20-Nov-16مشاكل وحلول مراكز مصادر التعلم

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مصادر المعلومات الرقمية في خدمة صناع القرار

3,050$اسطنبولNov20-Nov-16منهجية تحليل البيانات وإعداد قواعد البيانات

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مهارات البحث السريع بالمشاركة

مهارات البحث المرجعي من خالل المراجع المتخصصة والحكومية 

والببليوجرافيات
23-Nov27-Nov3,050$باريس

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية

2,150$جدةNov27-Nov-23مهارات البحث واستخراج المعلومات على الشبكة الدولية

2,150$أبوظبيNov27-Nov-23مهام اختصاصي مراكز مصادر التعلم

2,150$الكويتNov4-Dec-30نظام معلومات المكتبات المتطورة

2,150$القاهرةNov4-Dec-30نظم دعم القرار

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30ورشة عمل بناء ونشر المحتوى الرقمي

2,450$بانكوكNov4-Dec-30ورشة عمل مهارات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية

2,150$دبيDec11-Dec-7التدريب المتقدم ألخصائي المكتبات ومراكز مصادر التعلم

3,050$لندنDec11-Dec-7إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية

2,150$عّمانDec11-Dec-7للنساء-  استخدام التطبيقات اإلحصائية في مجال المكتبات والمعلومات

2,150$دبيDec11-Dec-7للنساء- بناء التحالفات االستراتيجية بين المكتبات ومراكز المعلومات 

4,200$كوااللمبورDec25-Dec-14االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومركز المعلومات

2,150$دبيDec18-Dec-14 بناء وإدارة مواقع المكتبات ومراكز المعلومات على شبكة اإلنترنت

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14اإلدارة المعاصرة للمكتبات ومراكز مصادر المعلومات

2,150$دبيDec18-Dec-14تنمية المهارات البحثية إلخصائي مراكز التعلم

التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية الى نظم المعلومات في القطاع 

الحكومي
21-Dec25-Dec2,150$الكويت

2,150$مسقطDec25-Dec-21تنظيم وتخطيط وإدارة المكتبات: كيف تنشئ مكتبة إلكترونية

2,150$المدينة المنورةDec25-Dec-21 الدوريات اإللكترونية والتعامل معها في المكتبات



ورشة عمل التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية إلى النظم المعلومات 

في الق
21-Dec25-Dec2,150$أبوظبي

2,150$مكة المكرمةDec1-Jan-28 العالقات العامة وعناصر االتصال ألخصائي المكتبات

2,150$دبيDec1-Jan-28ورشة عمل تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

2,150$الدمامDec1-Jan-28مستوى متقدم- المكتبات الرقمية 

2,150$دبيDec1-Jan-28المنهج المتكامل إلعداد أمناء المكتبات واختاصيي مراكز ومصادر التعلم

2,150$الدوحةDec1-Jan-28إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات

3,750$دبيDec8-Jan-28 إدارة الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعلومات
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المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات استقطاب الكفاءات البشرية واالختيار والتعيين والتسكين الوظيفي

انJan9-Jan-5متقدم- استراتيجيات تخطيط المسارات الوظيفية ورفع كفاءة أداء العاملين  2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5(التوطين األفضل)استقطاب الكفاءات الداخلية واإلحالل الوظيفي 

2,150$مسقطJan9-Jan-5المزايا والتعويضات: االتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين

2,450$شرم الشيخHR Score Card5-Jan9-Jan االتجاهات الحديثة لمقاييس األداء البشري

3,050$لندنJan16-Jan-12االحتفاظ بالمواهب التخلص من األسباب السبعة لالستقاالت الوظيفية

3,850$سيدني Jan16-Jan-12االرتقاء بالقدرات المهنية والتربوية لإلدارة وللموارد البشرية

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12للنساء- االستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية 

3,850$سيدني Jan16-Jan-12عملية التوظيف واالختيار والتعيين

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12عولمة الوظائف وإدارة التنوع الثقافي

2,150$دبيJan16-Jan-12اآلليات الحديثة لتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي

رةJan16-Jan-12األساليب الحديثة في تحليل وتوصيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية 2,150$المدينة المنوَّ

اإلحالل الوظيفي وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية وربط المسارين 

الوظيفي والتدريبي
12-Jan16-Jan2,150$دبي

2,150$الكويتJan16-Jan-12مستوى متقدم- اإلدارة المتطورة في إدارة األفراد وشؤون العاملين 

2,450$مانيالJan16-Jan-12التحول من مفهوم إدارة الموارد البشرية إلى إدارة رأس المال اإلنساني

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12التوجهات العالمية في إدارة الموارد البشرية وتقويم األداء

الرؤى واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء 

التنظيمي والوظيفي
12-Jan16-Jan2,450$بكين

الية أداء إدارة الموارد البشرية 3,050$مدريدJan16-Jan-12المؤشرات العالمية المعاصرة لقياس فعَّ

رةJan16-Jan-12العالقة المتبادلة بين توصيف الوظائف وتقييم وتحسين األداء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12القواعد العلمية والعملية إلعداد الهياكل التنظيمية

2,150$الكويتJan16-Jan-12المؤشرات الشاملة في تقييم األداء الوظيفي

2,450$مانيالJan23-Jan-19المبادئ العامة إلدارة الموارد البشرية

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19المتغيرات العالمية وأثرها في إدارة وتنمية الموارد البشرية

2,450$بكينJan23-Jan-19المداخل االستراتيجية الحديثة لتطوير وتحسين إدارة الموارد البشرية

3,050$مدريدJan23-Jan-19المداخل الحديثة إلدارة الموارد البشرية للتمّيز وتطوير نظم العمل

2,150$دبيJan23-Jan-19فاعلية تخطيط القوى العاملة

رةJan23-Jan-19فاعلية تخطيط الموارد البشرية 2,150$المدينة المنوَّ

الية التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة 2,150$دبيJan30-Jan-26فعَّ

الية تخطيط وتنمية الموارد البشرية باستخدام الـ  2,150$الكويتBSC26-Jan30-Janفعَّ

الية تقويم أداء العاملين 2,450$مانيالJan30-Jan-26فعَّ

3,050$اسطنبولJan30-Jan-26فن إجراء المقابالت الوظيفية

2,450$بكينJan30-Jan-26فن إجراء المقابالت الختيار أفضل الكفاءات

3,050$مدريدJan30-Jan-26فن إجراء المقابالت والحوار المباشر واالختيار والتعيين

الة 2,150$دبيJan30-Jan-26المحاور السبعة لبناء موارد بشرية فعَّ

رةJan30-Jan-26للنساء- المعايير الحديثة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26المفاهيم الحديثة للموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين

المنهج المتكامل في إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وتحليل وتوصيف الوظائف 

وتقييم األداء
26-Jan30-Jan2,150$الدوحة

الموارد البشرية وشؤون الموظفين



2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26الموارد البشرية كقوة تنافسية من التعين والتمكين وتفجير الطاقات

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26 أسرار اختبار واختيار الموظفين في مايكرو سوفت

2,450$جاكرتاJan30-Jan-26إدارة الموارد البشرية اإللكترونية

3,050$كوبنهاجنM I P A2-Feb6-Febإدارة الموارد البشرية وفقاً للفلسفة المعاصرة  

2,150$دبيFeb6-Feb-2المدخل الحديث في التوظيف واالختيار والتعيين

رةFeb13-Feb-9المدخل الحديث في إدارة الموارد البشرية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9المرشد العملي إلى توصيف وتصنيف الوظائف

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9المعايير الحديثة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين والتدريب

2,450$شرم الشيخFeb13-Feb-9المعايير الحديثة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين والتطوير اإلداري والتدريب

2,450$الدار البيضاءFeb13-Feb-9المعايير العالمية في التوظيف واالختيار والتعيين

2,450$جاكرتاFeb13-Feb-9المفاهيم األساسية لتخطيط القوى العاملة

3,050$كوبنهاجنFeb13-Feb-9المقابالت الشخصية واختيار الموظفين الجدد

2,150$دبيFeb20-Feb-16فن إدارة الموارد البشرية اإللكترونية والمنهج االوروبي لشؤون الموظفين

رةFeb20-Feb-16  فنون ومهارات تسويق الموارد البشرية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb20-Feb-16قواعد إعداد الهياكل التنظيمية

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16قوة الطاقة البشرية وتوظيفها في العمل

2,450$شرم الشيخFeb20-Feb-16قياس األداء الوظيفي

2,450$الدار البيضاءFeb20-Feb-16قياس أداء العاملين

2,450$جاكرتاFeb20-Feb-16قياس رضا الموظفين

3,050$كوبنهاجنFeb20-Feb-16قياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي

2,150$دبيFeb20-Feb-16االتجاهات المعاصرة والحديثة: إدارة الموارد البشرية

2,150$الرياضFeb20-Feb-16مدخل إبداعي متقدم- إدارة شؤون الموظفين 

2,150$أبوظبيMBTI16-Feb20-Febإدارة وتنمية الموارد البشرية باستخدام 

2,150$الكويتFeb20-Feb-16إعداد الهياكل التنظيمية ومهارات حصر وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف واألداء

انFeb20-Feb-16إعداد رؤساء وأجهزة التطوير اإلداري 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16إعداد موازنات العمالة والنظم المالية للموارد البشرية وشؤون الموظفين

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23بطاقة األداء المتوازن والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-23تخطيط القوى العاملة والمهارات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين

2,150$دبيFeb27-Feb-23الممارسات الحديثة لتطوير الشؤون اإلدارية والمالية

2,150$الرياضFeb27-Feb-23الممارسات الحديثة لتطوير أعمال الشؤون اإلدارية

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23الممارسات الناجحة في إدارة الموارد البشرية

2,150$الكويتFeb27-Feb-23المنهج الكامل إلدارة الموارد البشرية

انFeb27-Feb-23المنهج المتكامل في الوصف الوظيفي وإعداد األدلة التنظيمية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23المنهجية العلمية الحديثة في إدارة شؤون الموظفين

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23المهارات اإلدارية في إدارة الموارد البشرية

3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-23المهارات الدولية لبناء الهياكل التنظيمية

2,150$دبيMar6-Mar-2قياس وتقييم أداء الموارد البشرية وتطويرها

2,150$الرياضMar6-Mar-2قيم الموظفين في مجتمع متغير

2,150$أبوظبيMar6-Mar-2كل ما تحتاجه لتخطيط وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين

2,150$الكويتMar6-Mar-2كيف تجري مقابلة ناجحة

انMar6-Mar-2كيف تحافظ على الموظفين الذين يحافظون على أعمالك 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2كيف تختار الموظفين ذوي القدرات اإلبداعية

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2كيف تستفيد من تقييم األداء في تخطيط المسار الوظيفي للمرؤوسين

3,050$ستوكهولمMar6-Mar-2كيف تستفيد من تقييم األداء في تخطيط المسار الوظيفي للمرؤوسين والزمالء

2,150$دبيMar6-Mar-2تخطيط المسار الوظيفي واإلداري وربطهما بالمسار التدريبي

2,150$دبيMar6-Mar-2تخطيط وإدارة الموارد البشرية وقياس العائد من االستثمار فيها

2,150$دبيMar6-Mar-2ترشيد الهياكل التنظيمية في األجهزة الحكومية

2,150$مسقطMar13-Mar-9تطبيقات مقياس بطاقة األداء المتوازن في إدارة الموارد البشرية

2,150$القاهرةMar13-Mar-9تطور مفهوم تخطيط القوى العاملة في الدول المتقدمة

2,450$الرباطMar13-Mar-9تطوير الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي للمستشفيات



2,150$ممبايMar13-Mar-9تطوير أداء العاملين في المطارات الدولية

الية الهياكل التنظيمية في ظل استراتيجية التمكين في الدول الخليجية 3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9تقييم فعَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9المهارات السلوكية في إدارة األفراد متعددي الثقافات

2,150$دبيMar13-Mar-9المهارات القانونية في إدارة شؤون الموظفين

2,150$دبيMar13-Mar-9المهارات الالزمة لتحليل بيانات ومعلومات القوى العاملة

2,150$مسقطMar13-Mar-9المهارات المتقدمة لمدراء إدارة الموارد البشرية

2,150$القاهرةMar13-Mar-9 تفجير الطاقات الكامنة في العاملين: الموارد البشرية كقوة تنافسية

2,450$الرباطMar13-Mar-9الموارد البشرية من منظور استراتيجي

2,150$ممبايMar20-Mar-16شريكا استراتيجيا: الموارد البشرية

3,050$فرانكفورتMar20-Mar-16النظام الرقابي إلدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

اال في إدارة الموارد البشرية االستراتيجية 2,150$دبيMar20-Mar-16كيف تصبح مديرا فعَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16كيف تعد خطة الموارد البشرية لشركتك

2,150$دبيMar20-Mar-16كيف تعد وتطور الهيكل التنظيمي لشركتك

2,150$مسقطMar20-Mar-16مبادئ تقييم األداء

2,150$القاهرةMar20-Mar-16محاسبة الرواتب واألجور في الشؤون اإلدارية والموظفين

2,450$الرباطMar20-Mar-16محاسبة الموارد البشرية

2,150$ممبايMar20-Mar-16مختبر األداء والموارد البشرية

3,050$فرانكفورتMar20-Mar-16مختبر تطوير الموارد البشرية

2,150$دبيMar27-Mar-23تمكين ومشاركة الموظفين

2,150$الدمامMar27-Mar-23تنمية وتطوير الموارد البشرية كمدخل للتحسين المستمر

2,150$الشارقةMar27-Mar-23شهادة الخبير المحترف المعتمد في إدارة وتنمية الموارد البشرية

2,150$الكويتMar27-Mar-23فن إدارة الموارد البشرية اإللكترونية في المصالح الحكومية

2,150$اإلسكندريةILM23-Mar27-Marمدير الموارد البشرية المعتمد 

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23مقابلة واختيار وتعيين األفراد

2,450$مانيالMar27-Mar-23مهارات االختيار والتعيين وإجراء المقابالت ألغراض التوظيف

3,050$برشلونةMar27-Mar-23هندسة الموارد البشرية بحسب احتياجات المنظمة

2,150$دبيMar27-Mar-23النظرة الشمولية في إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري

2,150$الدمامMar27-Mar-23النظم اإللكترونية لألجور والرواتب واالستحقاقات والعوائد

2,150$الشارقةMar27-Mar-23النظم الحديثة لتطبيق الحوافز والترقيات

2,150$الكويتMar27-Mar-23النظم المالية لشؤون الموظفين والموارد البشرية وإعداد موازنات العمالة

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23النظم المالية للموارد البشرية وشؤون الموظفين وإعداد موازنات العمالة

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23النظم المتفوقة لتقييم أداء العاملين

2,450$مانيالMar27-Mar-23النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين

النظم المحاسبية لألجور والرواتب في الشؤون المالية واإلدارية باستخدام 

تكنولوجيا المعلومات
23-Mar27-Mar3,050$برشلونة

2,150$دبيMar27-Mar-23مختبر تقنيات إعادة هيكلة العمالة وإدارة العمالة الفائضة

2,150$الدمامMar27-Mar-23مختبر عن كل ما تحتاجه لتخطيط أعمال الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

2,150$الشارقةMar27-Mar-23مداخل إعادة هيكلة المنظمات

2,150$الكويتMar3-Apr-30مدير الموارد البشرية في البيئة المعاصرة

2,150$اإلسكندريةMar3-Apr-30مراجعة وتقويم األداء

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6مراجعة وتقويم أداء العاملين

2,450$مانيالApr10-Apr-6مراحل االستقطاب والتعيين

3,050$برشلونةApr10-Apr-6مراحل االستقطاب ومهارات استثمار وتقييم الموارد البشرية

2,150$دبيHR BSC6-Apr10-Aprاستخدام بطاقة األداء المتوازن في إدارة التدريب والموارد البشرية 

2,150$الدوحةApr10-Apr-6االبتكار واإلبداع في التخطيط والتنمية البشرية

اإلدارة العالمية بين التخطيط والفكر االستراتيجي واإلبداعي لتنمية الموارد 

البشرية المعاصرة
6-Apr10-Aprان 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتا6-Apr10-Apr(HR)الريادة في تطوير وتنظيم العالقات اإلنسانية 

3,850$طوكيوApr10-Apr-6الجودة والتخطيط االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية

3,050$اكسفوردHR BSC6-Apr10-Aprاستخدام بطاقة األداء المتوازن في إدارة التدريب والموارد البشرية 

2,150$دبيApr10-Apr-6النظم المحاسبية لألجور ومراقبة الوقت ودوام العاملين

2,150$الرياضApr10-Apr-6رواتب ومزايا الموظفين: النواحي المالية في إدارات شؤون الموظفين



2,150$أبوظبيApr10-Apr-6الوصف الوظيفي

2,150$الدوحةApr10-Apr-6الوصف الوظيفي وإعداد المالكات

انApr10-Apr-6الوصف الوظيفي وإعداد الهياكل 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr10-Apr-6الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين

3,850$طوكيوApr10-Apr-6آلية ومعايير تقييم أداء الموظفين

أثر النظام العالمي الجديد على تطوير الموارد البشرية باستخدام نظام بطاقة األداء 

المتوازن
6-Apr10-Apr3,050$اكسفورد

2,150$دبيApr10-Apr-6مراقبة وتنفيذ نظم الموارد البشرية

2,150$الرياضApr10-Apr-6مشاكل تقييم األداء وطرق معالجتها

2,150$أبوظبيApr10-Apr-6معاير وعناصر تقييم فئات التفوق الوظيفي

2,150$الدوحةApr10-Apr-6معايير التخطيط ومراقبة شؤون الموظفين

انApr17-Apr-13مفهوم إدارة وتطوير الموارد البشرية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr17-Apr-13مفهوم ومهارات تطوير الموارد البشرية

الة 3,850$طوكيوApr17-Apr-13مقابالت التوظيف الفعَّ

3,050$اكسفوردApr17-Apr-13مقياس األداء البشري

2,150$دبيApr17-Apr-13استراتيجيات استقطاب الكفاءات البشرية واالختيار والتعيين والتسكين الوظيفي

انApr17-Apr-13متقدم- استراتيجيات تخطيط المسارات الوظيفية ورفع كفاءة أداء العاملين  2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13(التوطين األفضل)استقطاب الكفاءات الداخلية واإلحالل الوظيفي 

2,150$الكويتApr17-Apr-13المزايا والتعويضات: االتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين

2,450$كوااللمبورHR Score Card13-Apr17-Apr االتجاهات الحديثة لمقاييس األداء البشري

3,050$لندنApr17-Apr-13االحتفاظ بالمواهب التخلص من األسباب السبعة لالستقاالت الوظيفية

2,150$طهرانApr17-Apr-13االرتقاء بالقدرات المهنية والتربوية لإلدارة وللموارد البشرية

3,050$براغApr17-Apr-13للنساء- االستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية 

2,150$دبيApr17-Apr-13أثر تطبيق نظم الحوافز وجودة األداء

انApr17-Apr-13أثر تكنولوجيا المعلومات على التوصيف الوظيفي للعاملين 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13أثر سياسات التوظيف على كفاءة القوى البشرية

2,150$الكويتApr17-Apr-13أدوات قياس األداء البشري

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13أدوات وآليات تكنولوجيا تحسين وتطوير األداء البشري

3,050$لندنApr17-Apr-13أدوات وأساليب تخطيط الموارد البشرية

2,150$طهرانApr17-Apr-13أساسيات التفاوض لمحترفي الموارد البشرية

3,050$براغApr17-Apr-13أساسيات السلوك التنظيمي

2,150$دبيApr17-Apr-13 ربط الموارد البشرية باالستراتيجية واألداء: مقياس األداء البشري

انApr24-Apr-20مكونات ومراحل نظام تقييم أداء العاملين 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20منظومة اإلدارة بالكفاءات في إدارة الموارد البشرية

2,150$الكويتApr24-Apr-20منظومة قياس الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20منهج متكامل لتطوير األداء

3,050$لندنApr24-Apr-20منهجيات التعامل مع الموظفين

2,150$طهرانApr24-Apr-20مهارات اختيار الموظفين وتأهيلهم باستخدام األنماط الشخصية

3,050$براغApr24-Apr-20مهارات استقطاب وتعيين وتدريب الموظفين المواطنين

2,150$دبيApr24-Apr-20اآلليات الحديثة لتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي

رةApr24-Apr-20األساليب الحديثة في تحليل وتوصيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية 2,150$المدينة المنوَّ

اإلحالل الوظيفي وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية وربط المسارين 

الوظيفي والتدريبي
20-Apr24-Apr2,150$دبي

2,150$مسقطApr24-Apr-20مستوى متقدم- اإلدارة المتطورة في إدارة األفراد وشؤون العاملين 

2,150$القاهرةApr24-Apr-20التحول من مفهوم إدارة الموارد البشرية إلى إدارة رأس المال اإلنساني

2,150$دبيApr24-Apr-20التوجهات العالمية في إدارة الموارد البشرية وتقويم األداء

الرؤى واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء 

التنظيمي والوظيفي
20-Apr24-Apr2,450$كوااللمبور

الية أداء إدارة الموارد البشرية 3,050$كامبريدجApr24-Apr-20المؤشرات العالمية المعاصرة لقياس فعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20أساسيات إدارة الموارد البشرية

رةApr24-Apr-20أساليب إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وتحليل وتوصيف الوظائف وتقييم األداء 2,150$المدينة المنوَّ



2,150$دبيApr24-Apr-20 أساليب تخطيط وإدارة الموارد البشرية

2,150$مسقطApr24-Apr-20أساليب وطرق استقطاب واختيار وتعيين العاملين

2,150$القاهرةApr24-Apr-20أساليب وطرق استقطاب واختيار وتعيين العاملين وإجراءات المقابالت

2,150$دبيApr24-Apr-20أساليب وطرق بناء سلم الرواتب ونظم التعويضات

2,450$كوااللمبورApr1-May-27أساليب ومهارات إدارة األفراد

3,050$كامبريدجApr1-May-27أساليب ومهارات إدارة البشر

2,150$دبيApr1-May-27مهارات االختيار والتعيين وإجراء المقابالت

رةApr1-May-27مهارات االختيار وإجراء المقابالت الشخصية والتعيين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr1-May-27مهارات االختيار وإجراء المقابالت ألغراض التوظيف

2,150$مسقطApr1-May-27مهارات االعتماد على النفس وتعبئة الموارد البشرية

2,150$القاهرةApr1-May-27إدارة الموارد البشرية متعددة الثقافات: مهارات التعامل مع الثقافات المتعددة

2,150$دبيApr1-May-27مهارات التعامل مع الموظفين في بيئة العمل

2,450$كوااللمبورApr1-May-27مهارات التعيين واالختبارات وإجراء المقابالت وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف

3,050$كامبريدجApr1-May-27مهارات التمّيز في تقويم أداء الموظفين ورعاية الموارد البشرية والمحافظة عليها

الة 2,150$دبيApr1-May-27المحاور السبعة لبناء موارد بشرية فعَّ

2,150$الخبرApr1-May-27للنساء- المعايير الحديثة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين 

2,150$دبيApr1-May-27المفاهيم الحديثة للموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين

المنهج المتكامل في إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وتحليل وتوصيف الوظائف 

وتقييم األداء
27-Apr1-May2,150$الدوحة

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27الموارد البشرية كقوة تنافسية من التعين والتمكين وتفجير الطاقات

2,450$كوااللمبورApr1-May-27 أسرار اختبار واختيار الموظفين في مايكرو سوفت

3,050$سنغافورةApr1-May-27إدارة الموارد البشرية اإللكترونية

3,850$تورنتوM I P A27-Apr1-Mayإدارة الموارد البشرية وفقاً للفلسفة المعاصرة  

2,150$دبيApr1-May-27أسس قواعد أنظمة تصنيف الوظائف

2,150$الخبرApr1-May-27أسس هيكلة المنشأة وإعداد الوصف الوظيفي

2,150$دبيApr1-May-27أسس وأدوات تخطيط الموارد البشرية

2,150$الدوحةMay8-May-4أصول المقابالت الشخصية وفن اختيار الموظفين

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4أنظمة األجور والتعويضات والعوائد

إجراء المقابالت واالختيار والتعيين 

                                                      والمتابعة
4-May8-May2,450$كوااللمبور

3,050$سنغافورةMay8-May-4إجراء المقابلة الشخصية

3,850$تورنتوMay8-May-4 إجراءات اختيار الكفاءات واستقطاب المهارات

2,150$دبيMay8-May-4مهارات التوظيف واالختبار وإجراء المقابالت

2,150$الخبرMay8-May-4مهارات التوظيف والتعيين واالختبار

2,150$دبيMay8-May-4مهارات التوظيف وإجراء المقابالت الشخصية واالختبارات

2,150$الدوحةMay8-May-4االختيار والتعيين: مهارات التوظيف

2,150$اإلسكندريةMay8-May-4مهارات المقابالت الشخصية

2,450$كوااللمبورMay8-May-4مهارات المقابالت الشخصية لالختيار والتوظيف

3,050$سنغافورةMay8-May-4مهارات المقابالت الشخصية واالختيار

3,850$تورنتوMay8-May-4مهارات المقابالت واالختيار والتوظيف التجربة الماليزية

2,150$دبيMay8-May-4االتجاهات المعاصرة والحديثة: إدارة الموارد البشرية

2,150$الرياضMay8-May-4مدخل إبداعي متقدم- إدارة شؤون الموظفين 

2,150$دبيMBTI4-May8-Mayإدارة وتنمية الموارد البشرية باستخدام 

2,150$دبيMay8-May-4إعداد الهياكل التنظيمية ومهارات حصر وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف واألداء

انMay8-May-4إعداد رؤساء وأجهزة التطوير اإلداري 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay8-May-4إعداد موازنات العمالة والنظم المالية للموارد البشرية وشؤون الموظفين

2,150$نيودلهيMay8-May-4بطاقة األداء المتوازن والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

3,050$أوسلوMay8-May-4تخطيط القوى العاملة والمهارات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين

2,150$دبيMay15-May-11إجراءات المقابالت الشخصية



2,150$الرياضMay15-May-11 إجراءات توصيف وتقييم الوظائف وتطوير المسار الوظيفي

2,150$دبيMay15-May-11 إجراءات وأساليب تطبيق الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية

2,150$دبيMay15-May-11إجراءات وأساليب تطوير نظم األجور والحوافز والتعويضات

انMay15-May-11إدارة األجور والرواتب 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay15-May-11 إدارة األداء البشري

2,150$نيودلهيMay15-May-11إدارة األفراد بنجاح

3,050$أوسلوMay15-May-11إدارة التطوير اإلداري والموارد البشرية

2,150$دبيMay15-May-11 مهارات إجراء المقابالت الشخصية

2,150$الرياضMay15-May-11مهارات إجراء المقابالت واالختيار والتعين وتوصيف الوظائف

2,150$دبيMay15-May-11مهارات إجراء المقابالت واالختيار والتعيين

2,150$دبيMay15-May-11مهارات إجراء المقابالت والتعيين

انMay15-May-11مهارات إدارة الموارد البشرية في ظل اندماج منظمات األعمال 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay15-May-11مهارات إدارة شؤون الموظفين

2,150$نيودلهيMay15-May-11مهارات إعداد النظم واللوائح والقرارات اإلدارية

3,050$أوسلوMay15-May-11مهارات إعداد الهياكل التنظيمية

2,150$دبيMay15-May-11تخطيط المسار الوظيفي واإلداري وربطهما بالمسار التدريبي

2,150$جدةMay15-May-11تخطيط وإدارة الموارد البشرية وقياس العائد من االستثمار فيها

2,150$أبوظبيMay15-May-11ترشيد الهياكل التنظيمية في األجهزة الحكومية

2,150$الكويتMay15-May-11تطبيقات مقياس بطاقة األداء المتوازن في إدارة الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تطور مفهوم تخطيط القوى العاملة في الدول المتقدمة

3,050$اسطنبولMay22-May-18تطوير الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي للمستشفيات

2,450$كوااللمبورMay22-May-18تطوير أداء العاملين في المطارات الدولية

الية الهياكل التنظيمية في ظل استراتيجية التمكين في الدول الخليجية 3,050$فيّناMay22-May-18تقييم فعَّ

2,150$دبيMay22-May-18إدارة التنوع الثقافي في إدارة الموارد البشرية

2,150$جدةMay22-May-18إدارة الرواتب والتعويضات

2,150$أبوظبيMay22-May-18إدارة السلوك التنظيمي

2,150$الكويتMay22-May-18إدارة القوى البشرية

2,450$كوااللمبورMay22-May-18إدارة المعرفة الكلية من منظور الموارد البشرية

3,050$اسطنبولMay22-May-18إدارة الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورMay22-May-18مستوى متقدم- إدارة الموارد البشرية 

3,050$فيّناMay22-May-18إدارة الموارد البشرية االستراتيجية

2,150$دبيMay22-May-18 مهارات إعداد الهياكل التنظيمية وتحليل وتوصيف الوظائف

2,150$جدةMay22-May-18مهارات إعداد الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف

2,150$أبوظبيMay22-May-18مهارات إعداد الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف وتقييم األداء الوظيفي

2,150$الكويتMay22-May-18مهارات إعداد وتصميم الهياكل التنظيمية

2,450$كوااللمبورMay22-May-18مهارات بناء القدرات وتأهيل الصف الثاني كأساس لتوطين الوظائف

3,050$اسطنبولMay22-May-18مهارات تحفيز العاملين

2,450$كوااللمبورMay22-May-18مهارات تحليل وتوصيف الوظائف وإعداد بطاقة الوصف الوظيفي

3,050$فيّناMay22-May-18مهارات تخطيط المسار الوظيفي

2,150$دبيMay22-May-18تمكين ومشاركة الموظفين

2,150$الرياضMay22-May-18تنمية وتطوير الموارد البشرية كمدخل للتحسين المستمر

2,150$دبيMay29-May-25شهادة الخبير المحترف المعتمد في إدارة وتنمية الموارد البشرية

2,150$الدوحةMay29-May-25فن إدارة الموارد البشرية اإللكترونية في المصالح الحكومية

2,150$القاهرةILM25-May29-Mayمدير الموارد البشرية المعتمد 

3,050$لندنMay29-May-25مقابلة واختيار وتعيين األفراد

3,850$طوكيوMay29-May-25مهارات االختيار والتعيين وإجراء المقابالت ألغراض التوظيف

3,050$فرانكفورتMay29-May-25هندسة الموارد البشرية بحسب احتياجات المنظمة

2,150$دبيMay29-May-25إدارة الموارد البشرية باستخدام لوحة النتائج

2,150$الرياضMay29-May-25 المعادلة الصعبة– إدارة الموارد البشرية بين القرارات والتنفيذ 

2,150$دبيMay29-May-25إدارة الموارد البشرية على مستوى المنظمة

2,150$الدوحةMay29-May-25إدارة الموارد البشرية كشريك استراتيجي

2,150$القاهرةMay29-May-25إدارة الموارد البشرية كمسهل للتعلم



3,050$لندنMay29-May-25إدارة الموارد البشرية كوكيل للتغيير

3,850$طوكيوMay29-May-25 إدارة الموارد البشرية من المنظور الرقمي

3,050$فرانكفورتMay29-May-25إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي

2,150$دبيMay29-May-25مهارات تخطيط وإدارة مقابالت التوظيف

2,150$الرياضMay29-May-25مهارات تقييم وتطوير أداء العاملين

2,150$دبيMay29-May-25مهارات توصيف وتقييم الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي

2,150$الدوحةMay29-May-25مهارات حصر وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف

2,150$القاهرةMay29-May-25مهارات دفع تحفيز العاملين

3,050$لندنMay29-May-25مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي

3,850$طوكيوMay29-May-25مهارات واستراتيجيات المقابالت واالختيار والتوظيف

3,050$فرانكفورتJun5-Jun-1ميكنة القواعد العلمية والفنية إلعداد الهياكل التنظيمية

2,150$دبيJun5-Jun-1اختبارات تقييم االداء

رةJun5-Jun-1اختيار الموظفين وفن التواصل معهم 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1اختيار العاملين وتوجيههم

2,150$الكويتJun5-Jun-1اختيار وتعيين الموظفين

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1استخدام الحاسب في تخطيط الموارد البشرية

3,050$لندنJun5-Jun-1استخدام تقنيات الطاقة لتحسين األداء

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية

3,050$أمستردامJun5-Jun-1استخدام علم الجرافولوجي في مجال تنمية األداء البشري

2,150$دبيJun5-Jun-1إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي

رةJun5-Jun-1إدارة الموارد البشرية والعالقات اإلنسانية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1إدارة الموارد البشرية وإدارة المخاطر

2,150$الكويتJun5-Jun-1إدارة الموارد البشرية وتخطيط المسارات الوظيفية ورفع كفاءة األداء

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1إدارة الموارد البشرية وتخطيط المستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي

3,050$لندنJun5-Jun-1إدارة الموارد البشرية وتطوير الموظفين من خالل التحليل الوظيفي

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1متقدم- إدارة الموارد البشرية وسياسات وإجراءات شؤون الموظفين 

3,050$أمستردامJun5-Jun-1إدارة الموارد البشرية وعناصرها

2,150$دبيJun5-Jun-1ميكنة النظم الحديثة في تطبيق نظام الحوافز والترقيات

رةJun5-Jun-1نظم تقييم األداء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1هندرة الموارد البشرية واألداء المتمّيز

2,150$الكويتJun5-Jun-1المتمّيز  هندسة الموارد البشرية واألداء البشري

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8هندسة وإدارة الموارد البشرية مدخل متطور

الة للموارد البشرية وخطط التوطين واإلحالل 2,150$دبيJun12-Jun-8استراتيجيات التخطيط الفعَّ

انJun12-Jun-8استراتيجيات التنمية البشرية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8استراتيجيات الموارد البشرية لدعم القوة المؤسسية والتنافسية

2,150$كوااللمبورJun12-Jun-8استراتيجيات الموارد البشرية وفق معايير الجودة المهنية الدولية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8 استراتيجيات الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء التنظيمي الوظيفي

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8استراتيجيات أسس إدارة وتنمية الموارد البشرية

3,050$لندنJun12-Jun-8استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين

3,050$موسكوJun12-Jun-8استراتيجيات تحسين وتطوير األداء البشري

انJun12-Jun-8إدارة الموارد البشرية وفقا لمدخل إدارة الجودة الشاملة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8إدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي

2,150$كوااللمبورJun12-Jun-8المشاكل والحلول: إدارة الموارد البشرية

2,150$القاهرةJun12-Jun-8 إدارة الموارد وتخطيط المستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إدارة تكنولوجيا اإلنسان وتعظيم االستفادة من الموارد البشرية

3,050$لندنJun12-Jun-8إدارة رأس المال البشري

3,850$سيدني Jun12-Jun-8إدارة شؤون األفراد

3,050$موسكوJun12-Jun-8مدخل حديث- إدارة شؤون الموارد البشرية 

انJun12-Jun-8استراتيجيات تخطيط وتنمية الموارد البشرية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8استراتيجيات تخطيط وتنمية الموارد البشرية

استراتيجيات رسم سياسات التطوير الوظيفي وإعادة هندسة العمليات اإلدارية 

وتحقيق اإلصالح اإلداري
8-Jun12-Jun2,150$كوااللمبور



2,150$القاهرةJun12-Jun-8استقطاب الموظفين ومهارات االختيار والتعيين والمقابالت

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15واالحتفاظ بهم استقطاب أفضل العاملين

3,050$لندنJun19-Jun-15االبتكار واإلبداع في التخطيط والتنمية البشرية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15االبتكار واإلبداع في تخطيط الموارد البشرية

3,050$باريسJun19-Jun-15االتجاهات الحديثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختيار والتعيين

انJun19-Jun-15إدارة شؤون الموظفين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15متقدم– إدارة شؤون الموظفين 

2,150$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة شؤون الموظفين باستخدام الحاسب اآللي

2,150$القاهرةJun19-Jun-15إدارة شؤون الموظفين مع تطبيقات نظام العمل والعمال السعودي

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15(المدخل اإلبداعي)إدارة شؤون الموظفين والتطوير الوظيفي 

3,050$لندنJun19-Jun-15إدارة شؤون الموظفين وعالقتها بالتطوير التنظيمي للمنظمة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة عالقات الموظفين

3,050$باريسJun19-Jun-15إدارة مقابالت التوظيف

انJun19-Jun-15االتجاهات الحديثة في إدارة األفراد 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15االتجاهات الحديثة في إدارة القوى العاملة

2,150$كوااللمبورJun19-Jun-15االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية

2,150$القاهرةJun19-Jun-15للنساء- االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي 

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي

3,050$لندنJun19-Jun-15االتجاهات الحديثة في إدارة شؤون الموظفين

2,450$بانكوكJun19-Jun-15االتجاهات الحديثة في إدارة شؤون الموظفين والتطوير الوظيفي

3,050$روماJun19-Jun-15االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية الموارد البشرية

انJun19-Jun-15إدارة وتحضير اجتماعات المقابالت الوظيفية ومنهجيات التوطين الوظيفي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة وتخطط الموارد البشرية وإعداد خطط التدريب باستخدام الحاسب اآللي

2,150$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة وتخطيط الموارد البشرية من منظور الجودة الشاملة

2,150$القاهرةJun26-Jun-22إدارة وتنظيم غرفة المعلومات في دائرة شؤون الموظفين

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة وتنمية الموارد البشرية

3,050$لندنJun26-Jun-22 التقييم الشامل لألداء360إرجاع األثر 

2,450$بانكوكJun26-Jun-22استراتيجية تعظيم االستفادة من الموارد البشرية

3,050$لندنJun26-Jun-22إعادة التنظيم والوصف الوظيفي

انJun26-Jun-22االتجاهات الحديثة في تحديد الرواتب 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية والتنمية الذاتية

2,150$كوااللمبورJun26-Jun-22االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنمية المسار الوظيفي للعاملين

2,150$القاهرةJun26-Jun-22للنساء- االتجاهات الحديثة في تقييم األداء وتخطيط المسار الوظيفي 

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22االتجاهات الحديثة في تقييم وتحسين أداء العاملين

3,050$لندنJun26-Jun-22االتجاهات الحديثة في شؤون الموظفين والتطوير الوظيفي

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22االتجاهات الحديثة الستثمار الموارد البشرية

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22االتجاهات الحديثة إلجراء المقابالت واالختيار والتعيين

انJun26-Jun-22إعادة الهيكل التنظيمي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22إعادة الهيكلة وتخطيط القوى العاملة

2,150$كوااللمبورJun26-Jun-22إعادة هندسة الموارد البشرية بحسب احتياجات المؤسسة

2,150$القاهرةJun26-Jun-22إعادة هندسة الموارد البشرية للمنظمات

2,450$الرباطJun26-Jun-22إعادة هيكلة القوى العاملة

3,050$مدريدJun26-Jun-22إعداد الخطط الوطنية لتوصيف وتصنيف الوظائف

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد الدليل االسترشادي لتصنيف وتوصيف الوظائف

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29إعداد الشجرة الوظيفية وتحديد المسارات الوظيفية

انJun3-Jul-29االتجاهات الحديثة للتدريب وتطوير المسار الوظيفي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29االتجاهات الحديثة والمعاصرة في إدارة الموارد البشرية

االتجاهات العالمية المتقدمة في التطوير اإلداري و الموارد البشرية وشؤون 

الموظفين
29-Jun3-Jul2,150$كوااللمبور

االتجاهات القانونية الحديثة في إدارة الموارد البشرية والمؤسسات في عصر 

تكنولوجيا المعلومات
29-Jun3-Jul2,150$القاهرة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29االتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية



3,050$لندنJun3-Jul-29االتجاهات المعاصرة في إدارة وتنمية الموارد البشرية

3,850$كانبراJun3-Jul-29االتجاهات المعاصرة إلدارة الوظيفة العامة وشؤون الموظفين

3,850$أوتاواJun3-Jul-29االحتراف في قياس وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين

انJun3-Jul-29إعداد الموازنات البشرية ورفع كفاءة أداء الموظفين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29إعداد الهياكل التنظيمية الوظيفية وتحليل وتوصيف الوظائف وتقييم األداء

2,150$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد الهياكل التنظيمية للشركات الحديثة

2,150$القاهرةJun3-Jul-29إعداد الهياكل التنظيمية للمنشأة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد الهياكل التنظيمية وأساليب توصيف وتقييم الوظائف

3,050$لندنJun3-Jul-29للنساء- إعداد الهياكل التنظيمية وأساليب توصيف وتقييم الوظائف 

3,850$كانبراJun3-Jul-29إعداد الهياكل التنظيمية وإعداد نظم وأدلة العمل

3,850$أوتاواJun3-Jul-29إعداد الهياكل التنظيمية وتحليل وتوصيف الوظائف

انJun3-Jul-29االختيار لشغل الوظائف العليا بالجهاز الحكومي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29االختيار والتوظيف للمشروع الصغير

2,150$كوااللمبورJun3-Jul-29االستثمار في رأس المال البشري

2,150$القاهرةJul10-Jul-6االستراتيجيات الحديثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختيار والتعيين

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6االستراتيجيات الحديثة في التدريب وتنمية الموارد البشرية

3,050$لندنJul10-Jul-6االستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

3,850$نيوزيالنداJul10-Jul-6االستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء الوظيفي

3,050$مانشسترJul10-Jul-6االستراتيجيات الحديثة في تخطيط المسار الوظيفي

انJul10-Jul-6إعداد الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف وتقييم األداء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6إعداد الهياكل لتنظيمية والوظيفية وتحليل وتوصيف الوظائف وتقييم األداء

2,150$كوااللمبورJul10-Jul-6إعداد أخصائي التطوير اإلداري

2,150$القاهرةJul10-Jul-6إعداد خطة لتنمية المسار الوظيفي للمنظمات المختلفة

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إعداد دليل إدارة األفراد

3,050$باريسJul10-Jul-6إعداد قادة التطوير التنظيمي

3,850$طوكيوJul10-Jul-6إعداد مسؤولي التطوير اإلداري

3,050$مانشسترJul10-Jul-6إعداد مسؤولي الموارد البشرية

انJul10-Jul-6االستراتيجيات الحديثة في تطوير الموارد البشرية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6االستراتيجيات الحديثة في رسم سياسات وإجراءات شؤون الموظفين

االستراتيجيات الحديثة لتخطيط وتطوير الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة 

وسياسات النمو الوظيفي
6-Jul10-Jul2,150$كوااللمبور

2,150$القاهرةJul10-Jul-6االستراتيجيات الحديثة للموارد البشرية

االستراتيجيات الحديثة والرؤية في إدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء 

التنظيمي والوظيفي
6-Jul10-Jul2,450$كوااللمبور

3,050$لندنJul10-Jul-6 االستراتيجيات الذكية في التوظيف واستثمار الموارد البشرية

الة واألكثر شفافية في إدارة العنصر البشري 3,850$طوكيوJul10-Jul-6االستراتيجيات الفعَّ

االستراتيجيات المتقدمة في إدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء التنظيمي 

والوظيفي
6-Jul10-Jul3,050$مدريد

انJul17-Jul-13إعداد مسؤولي إدارة وتنمية الموارد البشرية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13إعداد واختبارات القدرات ونظم الترقية

إعداد وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف طبقاً لتخصصاتها 

ومستوياتها الوظيفية
13-Jul17-Jul2,150$كوااللمبور

2,150$القاهرةJul17-Jul-13إعداد وتحديد الهياكل التنظيمية وتطوير األداء التنظيمي

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي

3,050$لندنJul17-Jul-13إعداد وتطوير أخصائيي الموارد البشرية والتدريب

3,850$طوكيوJul17-Jul-13إعداد وتطوير أدلة سياسات وإجراءات الموارد البشرية

3,050$مدريدJul17-Jul-13إعداد وتنفيذ أنظمة شؤون الموظفين ومراقبتها

انJul17-Jul-13االستراتيجيات المتقدمة لمدراء إدارة الموارد البشرية 2,150$عمَّ

االستراتيجيات المتقدمة والتمّيز اإلبداعي في إدارة الموارد البشرية وشؤون 

الموظفين
13-Jul17-Jul2,150$دبي

2,150$كوااللمبورJul17-Jul-13االستراتيجيات المتقدمة والتمّيز في تطوير المسارات الوظيفية والتنمية الذاتية

2,150$القاهرةJul17-Jul-13االستراتيجيات المتقدمة والتمّيز في تطوير وتنمية الموارد البشرية



2,450$الدار البيضاءJul17-Jul-13االستراتيجيات والتقنيات الحديثة في تطوير الموارد البشرية

3,050$لندنJul17-Jul-13االنتماء الوظيفي

3,850$طوكيوJul17-Jul-13اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير الموارد البشرية

3,050$أكسفوردJul17-Jul-13األجور والرواتب في الشؤون اإلدارية والموظفين

انJul17-Jul-13إعداد وتنفيذ ومراقبة أنظمة شؤون الموظفين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13إنهاء الخدمة

مدخل قياس : بطاقات تحديد األهداف وقياس األداء المتوازن للموارد البشرية

فاعلية الموارد البشرية
13-Jul17-Jul2,150$كوااللمبور

2,150$القاهرةJul17-Jul-13بناء استراتيجيات الموارد البشرية المتكاملة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13بناء نظام إعداد وتنمية وتفعيل الموارد البشرية

3,050$لندنJul24-Jul-20تأهيل أخصائي الموارد البشرية

3,850$سيدني Jul24-Jul-20تأهيل مدراء شؤون الموظفين

3,050$أكسفوردJul24-Jul-20تحديد المسارات الوظيفية وإعداد الهياكل التنظيمية

انJul24-Jul-20األداء الوظيفي المتمّيز االستقرار الوظيفي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20األدوات واألساليب الحديثة الستقطاب واختيار العاملين

2,150$كوااللمبورJul24-Jul-20األدوار العالمية الحديثة إلدارة الموارد البشرية

2,150$القاهرةJul24-Jul-20األساليب الحديثة في استقطاب القوى العاملة وإجراء المقابالت واالختيار والتعيين

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20األساليب الحديثة في االستقطاب والمقابالت واالختيار

3,050$لندنJul24-Jul-20األساليب الحديثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختيار والتعيين

2,150$دبيHRM20-Jul24-Julاألساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية 

3,050$مدريدJul24-Jul-20األساليب الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية

انJul24-Jul-20تحفيز العاملين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20كيف تهتم بموظفيك وتحفزهم: تحفيز المرؤوسين

2,150$كوااللمبورJul24-Jul-20تحفيز وتوجيه الموظفين

2,150$القاهرةJul24-Jul-20تحليل التوافق الوظيفي

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تحليل القوى العاملة

3,050$باريسJul24-Jul-20تحليل الوظائف

2,150$دبيJul24-Jul-20تحليل الوظائف وإعداد األوصاف الوظيفية

3,050$لندنJul24-Jul-20تحليل الوظائف وإعداد الهياكل اإلدارية

انJul24-Jul-20األساليب الحديثة في ترشيد الهياكل التنظيمية في األجهزة الحكومية العربية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20األساليب الحديثة في تصنيف الوظائف في الحكومة

2,150$كوااللمبورJul31-Jul-27األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية

2,150$القاهرةJul31-Jul-27األساليب الحديثة في تقييم أداء العاملين

2,450$الدار البيضاءJul31-Jul-27األساليب الحديثة إلدارة الموارد البشرية

3,050$باريسJul31-Jul-27األساليب الحديثة إلدارة شؤون الموظفين في ظل تكنولوجيا المعلومات

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27األساليب الحديثة لتقييم أداء العاملين

ال لإلحالل الوظيفي والتوطين في الموارد البشرية 3,050$ روماJul31-Jul-27األساليب الحديثة والتخطيط الفعَّ

انJul31-Jul-27 تحليل بيانات ومعلومات القوى العاملة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul31-Jul-27تحليل وتصميم نظم الموارد البشرية

2,150$كوااللمبورJul31-Jul-27تحليل وتصنيف الوظائف

2,150$القاهرةJul31-Jul-27تحليل وتوصيف الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تحليل وتوصيف وترتيب الوظائف

3,050$لندنJul31-Jul-27للنساء- تحليل وتوصيف وتصنيف الوظائف 

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف

3,050$ روماJul31-Jul-27تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي

انJul31-Jul-27األساليب العصرية في إدارة الموارد البشرية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul31-Jul-27التخطيط واالستقطاب واالختيار والتعيين: األساليب العلمية والعملية لتوظيف

األساليب الفنية المتقدمة لتطوير الموارد البشرية وربط تطوير المسار الوظيفي 

بخطط التدريب
27-Jul31-Jul2,150$كوااللمبور

2,150$القاهرةJul31-Jul-27األساليب المعاصرة في إدارة الموارد البشرية



2,150$صاللةJul31-Jul-27األساليب المعاصرة في تنظيم وإدارة شؤون الموظفين

3,050$لندنJul31-Jul-27األساليب في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

3,050$سنغافورةJul31-Jul-27األسباب السبعة الخفية لترك العمل

3,850$تورنتوSep2-Oct-28األسباب السبعة الخفية لالستقاالت الوظيفية

انSep2-Oct-28تحليل ووصف وتصنيف الوظائف 2,150$عمَّ

2,150$دبيSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة

2,150$كوااللمبورSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة على المستويين الكلي والجزئي

2,150$القاهرةSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة من منظور الجودة الشاملة

2,450$الرباطSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات تحليل وتوثيق وتقييم الوظائف

3,050$لندنSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف والرواتب

الة للموارد البشرية 3,050$سنغافورةSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة واإلدارة الفعَّ

3,850$تورنتوSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة والتطوير المهني

2,150$دبيSep2-Oct-28األسس العلمية في توصيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية

رةSep2-Oct-28األسس العلمية إلعداد ميزانية الوظائف 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةSep2-Oct-28األعمال المالية في شؤون الموظفين

2,150$دبيSep2-Oct-28األمن الوظيفي

2,150$اإلسكندريةSep2-Oct-28األنظمة القانونية لشؤون الموظفين

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28 اإلبداع والتمّيز في إدارة التدريب وشؤون الموظفين

3,850$طوكيوSep2-Oct-28اإلبداع والتمّيز في إدارة الموارد البشرية

3,050$باريسSep2-Oct-28اإلبداع والتمّيز في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

2,150$دبيSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة والمسارات الوظيفية للعاملين

رةSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة والهياكل التنظيمية والتوصيف 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةSep2-Oct-28تخطيط القوى العاملة ومهارات تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف

2,150$دبيSep2-Oct-28تخطيط المسار الوظيفي

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-5تخطيط المسار الوظيفي والتنمية الذاتية

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5تخطيط المسار الوظيفي وتقييم أداء العاملين

3,850$طوكيوOct9-Oct-5 تخطيط المسار الوظيفي وتقييم أداء المرؤوسين

3,050$باريسOct9-Oct-5تخطيط المسارات الوظيفية

2,150$دبيOct9-Oct-5اإلبداع والتمّيز في تصميم نظم معلومات الموارد البشرية

2,150$أبهاOct9-Oct-5اإلجراءات الحديثة في إدارة شؤون الموظفين

الة لتقييم األداء وتوصيف الوظائف 2,150$دبيOct9-Oct-5 اإلجراءات الفعَّ

2,150$الكويتOct9-Oct-5اإلجراءات المتقدمة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين والتطوير اإلداري

اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية وربط المسارين الوظيفي 

والتدريبي
5-Oct9-Octان 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct9-Oct-5للنساء- اإلدارة االستراتيجية الحديثة للموارد البشرية 

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5اإلدارة االستراتيجية المتقدمة للموارد البشرية

3,850$ نيويوركOct9-Oct-5اإلدارة االستراتيجية المعاصرة لتخطيط وإدارة الموارد البشرية

2,150$دبيOct9-Oct-5تخطيط المسارات الوظيفية والتنمية الذاتية

2,150$أبهاOct9-Oct-5تخطيط المسارات الوظيفية ورفع كفاءات أداء العاملين

2,150$دبيOct9-Oct-5تخطيط الموارد البشرية

2,150$الكويتEHR5-Oct9-Octتخطيط الموارد البشرية باستخدام الحاسب اآللي 

انOct9-Oct-5تخطيط الموارد البشرية لتحسين األداء وتحقيق الجودة العالمية 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct9-Oct-5تخطيط الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية المستقبلية

الة 2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد الموازنات الفعَّ

3,850$ نيويوركOct9-Oct-5تخطيط وإدارة المسار المهني للعاملين

2,150$دبيOct9-Oct-5اإلدارة االستراتيجية لرأس المال البشري

2,150$دبيOct16-Oct-12اإلدارة االستراتيجية لإلدارة الموارد البشرية والتدريب وفق المقاييس العالمية

2,150$دبيOct16-Oct-12اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين لتحقيق اإلنجاز 

العالي
12-Oct16-Oct2,150$الدوحة

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12االندماج- اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة 



2,450$أغاديرOct16-Oct-2112اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل متطلبات القرن ال

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12متقدم- اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية وتخطيط عمليات التدريب 

3,050$ ميالنوOct16-Oct-12اإلدارة االستراتيجية لمنظومة الموارد البشرية والتدريب وفق المقاييس العالمية

2,150$دبيOct16-Oct-12 تخطيط وتحديد المسار الوظيفي خطوة بخطوة

2,150$دبيOct16-Oct-12تخطيط وتطوير المسار الوظيفي

2,150$دبيOct16-Oct-12 تخطيط وتنظيم الموارد البشرية

2,150$الدوحةOct16-Oct-12تخطيط وتنمية القوى البشرية في المؤسسات العامة

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12تخطيط وتنمية المسار الوظيفي

2,450$أغاديرOct16-Oct-12تخطيط وتنمية المسار الوظيفي للعاملين

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12تخطيط وتنمية المستقبل الوظيفي

3,050$ ميالنوOct16-Oct-12تخطيط وتنمية الموارد البشرية

2,150$دبيOct16-Oct-12اإلدارة االستراتيجية وتطوير الموارد البشرية

2,150$الخبرOct16-Oct-12اإلدارة اإللكترونية لشؤون الموظفين

2,150$أبوظبيOct16-Oct-12اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

2,150$صاللةOct16-Oct-12اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

2,150$القاهرةOct16-Oct-12التنمية البشرية وآثارها على التنمية المستدامة: اإلدارة البيئية

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12الفرق بين الفشل والنجاح: اإلدارة الحديثة لرأس المال العامل

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19اإلدارة الحديثة لشؤون األفراد

3,050$باريسOct23-Oct-19اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية

2,150$دبيOct23-Oct-19تخطيط وتنمية الموارد البشرية الطريق الرئيس للتطوير المؤسسي

2,150$الخبرOct23-Oct-19تخطيط وتنمية الموارد في المؤسسات

2,150$أبوظبيOct23-Oct-19 تخطيط وتوظيف الموارد البشرية وقياس الرضاء الوظيفي

2,150$صاللةOct23-Oct-19تخطيط وقياس فاعلية وكفاءة األداء الوظيفي

2,150$القاهرةOct23-Oct-19تدقيق الرواتب والبدالت والحوافز

3,050$اسطنبولOct23-Oct-19متقدم- تدقيق وتقييم وقياس أداء الموارد البشرية 

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19ترتيب الوظائف في الجهاز الحكومي

3,050$باريسOct23-Oct-19محاولة لتأخير ودراسة وطرح ظاهرة سلوكية: تسيب العاملين

اإلدارة العالمية بين التخطيط والفكر االستراتيجي واإلبداعي لتنمية الموارد 

البشرية المعاصرة
19-Oct23-Oct2,150$دبي

الة اإلبداعية لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي 2,150$الرياضOct23-Oct-19اإلدارة الفعَّ

الة لشؤون الموظفين  2,150$دبيOct23-Oct-19المدخل اإلبداعي- اإلدارة الفعَّ

الة للموارد البشرية 2,150$صاللةOct23-Oct-19اإلدارة الفعَّ

الة للموارد البشرية من منظور استراتيجي 2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19اإلدارة الفعَّ

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19اإلدارة المالية لشؤون األفراد

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19اإلدارة المتقدم للموارد البشرية وربط المسارين التدريبي والوظيفي

3,050$اسطنبولOct23-Oct-19اإلدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي

2,150$دبيOct23-Oct-19تشغيل وصيانة العقول البشرية

2,150$الرياضOct23-Oct-19تصميم الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف وإعادة الهيكلة والبناء المؤسسي

2,150$دبيOct23-Oct-19تصميم الهياكل التنظيمية وكتابة الوصف الوظيفي

2,150$صاللةOct30-Oct-26تصنيف الوظائف في الجهاز الحكومي

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26تصنيف وتوصيف الوظائف في البنوك والمؤسسات المالية

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26تصنيف ووصف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية

الة في قيادة العاملين وتوجيههم وتحفيزهم 3,050$اسطنبولOct30-Oct-26تطبيق األساليب الفعَّ

2,150$دبيOct30-Oct-26 اإلدارة المعاصرة للتدريب وتنمية القوى البشرية

2,150$دبيOct30-Oct-26اإلدارة إلكترونية للموارد البشرية

2,150$دبيOct30-Oct-26اإلدارة والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

2,150$صاللةOct30-Oct-26االستراتيجيات الحديثة في تنمية الموارد البشرية
انOct30-Oct-26كيف تضع الشركات الواعية الموظف في المقام األول: اإلنسان أوالً 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct30-Oct-26 التفاعل وزيادة اإلنتاجية في المكاتب: اإلنسان وبيئة العمل

3,050$سنغافورةOct30-Oct-26البحوث كمدخل للتغير والتطوير الوظيفي

3,050$باريسOct30-Oct-26البرنامج المتكامل في األجور



2,150$دبيOct30-Oct-26تطبيق الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية

2,150$دبيOct30-Oct-26تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تطوير الموارد البشرية

2,150$دبيOct30-Oct-26تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتطوير إدارة الموارد البشرية

2,150$صاللةOct30-Oct-26تطبيق مبادئ الجودة في الموارد البشرية

انOct30-Oct-26تطبيق نظم المعلومات في تطوير إدارة الموارد البشرية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct30-Oct-26تطبيقات الجودة الشاملة في تخطيط القوى العاملة

3,050$سنغافورةOct30-Oct-26تطبيقات الحاسب اآللي في شؤون الموظفين

3,050$باريسOct30-Oct-26تطبيقات الحاسب اآللي في مجال شؤون الموظفين

2,150$دبيNov6-Nov-2البرنامج المتكامل ألخصائي الموارد البشرية

2,150$أبهاNov6-Nov-2البرنامج المتكامل إلعداد مدير الموارد البشرية

2,150$دبيNov6-Nov-2البرنامج المتكامل إلعداد وتأهيل مدير الموارد البشرية المعاصر

2,150$صاللةNov6-Nov-2البرنامج المتكامل إلعداد وتأهيل مدير الموارد البشرية في الوزارات الحكومية

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2البرنامج المتكامل لالستقطاب واالختيار والتعيين

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2البرنامج المتكامل لمديري ومسؤولي الموارد البشرية بالفنادق

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2التأهيل الحديث لمسؤولي إدارة الموارد البشرية

3,050$جنيفNov6-Nov-2التأهيل واإلحالل في ظل التطوير الوظيفي

2,150$دبيNov6-Nov-2تطبيقات أسلوب التقييم المقارن في الموارد البشرية

2,150$أبهاNov6-Nov-2تطبيقات عملية في إدارة وتطوير الموارد البشرية

2,150$دبيNov6-Nov-2تطبيقات في إدارة وتخطيط الموارد البشرية

2,150$صاللةNov6-Nov-2تطوير القدرات على تقييم أداء العاملين وتحفيزهم

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2تطوير القوى البشرية العربية في مواجهة تحديات العصر

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2تطوير الموارد البشرية باستخدام نظام بطاقة األداء المتوازن

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2تطوير الموارد البشرية وشؤون الموظفين

3,050$جنيفNov6-Nov-2تطوير الهياكل التنظيمية الوظيفية لمواكبة المستجدات والتغييرات

2,150$دبيNov6-Nov-2التجارب العربية الناجحة في إدارة الموارد البشرية واإلدارة المعاصرة

2,150$الطائفNov6-Nov-2التجارب الناجحة في إدارة الموارد البشرية

2,150$دبيNov6-Nov-2التحديات المعاصرة والمستقبلية وأثرها في إدارة وتنمية الموارد البشرية

2,150$صاللةNov6-Nov-2التحول االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية

2,150$القاهرةNov6-Nov-2التحول من إدارة موارد بشرية إلى رأس مالي بشري

2,450$أغاديرNov13-Nov-9التخطيط األمثل للقوى العاملة

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

3,050$لندنNov13-Nov-9التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية من التعيين إلى التمكين

تطوير الهياكل التنظيمية للشركات أو المنظمات القائمة بما يتناسب مع تطور 

أنشطتها أو إضافة أنشطة حديثة
9-Nov13-Nov2,150$دبي

2,150$الطائفNov13-Nov-9تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية

2,150$دبيNov13-Nov-9 تطوير أداء إدارات شؤون الموظفين والموارد البشرية

2,150$صاللةNov13-Nov-9تطوير إدارة الوظيفة العمومية

تطوير معلومات شؤون الموظفين باستخدام الحاسب اآللي في ظل الحكومة 

اإللكترونية
9-Nov13-Nov2,150$القاهرة

2,450$أغاديرNov13-Nov-9تطوير نظم معلومات شؤون الموظفين باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9تطوير وتقييم الهياكل التنظيمية

3,050$لندنNov13-Nov-9تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية

2,150$دبيNov13-Nov-9التخطيط لتنمية الموارد البشرية

رةNov13-Nov-9الترغيب واالختيار والتعيين 2,150$المدينة المنوَّ

Nov13-Nov$2,150-9الترقيات والعالوات واإلجازات

Nov13-Nov$2,150-9التطوير اإلداري وتخطيط القوى العاملة

ال وإدارة القوى العاملة 2,150$القاهرةNov13-Nov-9التطوير التنظيمي واإلداري الفعَّ

Nov13-Nov$2,150-9التعويضات والعوائد

Nov13-Nov$2,150-9التقنيات الحديثة إلدارة الموارد البشرية إلكترونيا

Nov13-Nov$2,150-9التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ ومراقبة أنظمة شؤون الموظفين

كيف تستخدم التعزيز اإليجابي لتخرج أفضل ما في : تغيير عادات الموظفين

 اآلخرين
9-Nov13-Nov2,150$دبي



رةNov13-Nov-9 تقنيات استخدام اإلنترنت في التوظيف واالستقطاب 2,150$المدينة المنوَّ

Nov20-Nov$2,150-16 تقنيات إجراء مقابالت االختيار والتعيين

Nov20-Nov$2,150-16تقنيات تحسين وتطوير األداء البشري

2,150$القاهرةNov20-Nov-16تقنيات تحليل وتصنيف وتوصيف وتقييم الوظائف

Nov20-Nov$2,150-16تقويم األداء الوظيفي

Nov20-Nov$2,150-16تقويم األداء الوظيفي للعاملين

Nov20-Nov$2,150-16تقويم األعمال وبناء هيكل األجور والحوافز

2,150$دبيNov20-Nov-16التمّيز في التطبيقات اإلدارية الحديثة لشؤون الموظفين واألفراد

رةNov20-Nov-16التمّيز في صياغة لوائح الجزاءات ونظم حفز وتأديب العاملين 2,150$المدينة المنوَّ

Nov20-Nov$2,150-16التنظيم اإلداري وإعداد الهياكل التنظيمية

Nov20-Nov$2,150-16التنظيم وتخطيط المستقبل الوظيفي

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16التنظيم ومسميات الوظائف واألجور

Nov20-Nov$2,150-16التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية

Nov20-Nov$2,150-16التوجهات العالمية الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتقنيات تقييم األداء

Nov20-Nov$2,150-16للنساء- التوجهات العالمية في إدارة الموارد البشرية وتقويم األداء 

2,150$دبيNov20-Nov-16تقويم وتطوير األداء

رةNov20-Nov-16أداء األفراد حسب أنظمة شؤون الموظفين  تقييم 2,150$المدينة المنوَّ

Nov20-Nov$2,150-16تقييم األداء الوظيفي للعاملين

Nov20-Nov$2,150-16تقييم األداء الوظيفي منهجية التطبيق

2,150$اإلسكندريةNov20-Nov-16تقييم األداء ونظام الحوافز والمكافآت

Nov20-Nov$2,150-16تقييم الموظف العام للحوافز في األجهزة الحكومية

Nov20-Nov$2,150-16تقييم أداء العاملين

Nov27-Nov$2,150-23تقييم أداء المرؤوسين وتحفيزهم

2,150$دبيNov27-Nov-23التوصيف الوظيفي وإعداد بطاقات التوصيف الوظيفي

2,150$مكة المكرمةNov27-Nov-23التوصيف الوظيفي وتطوير الهياكل التنظيمية

Nov27-Nov$2,150-23التوصيف والتقييم والتخطيط الوظيفي والمهني المتقدم

Nov27-Nov$2,150-23التوظيف األمثل للقوى العاملة وقياس رضا العاملين

انNov27-Nov-23الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية 2,150$عمَّ

Nov27-Nov$2,150-23الموظفين الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية وشؤون

Nov27-Nov$2,150-23الجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل

Nov27-Nov$3,850-23الخرائط االجتماعية لتنمية وتطوير الموارد البشرية

2,150$دبيNov27-Nov-23تقييم أداء الموظفين

2,150$مكة المكرمةNov27-Nov-23ورفع كفاءتهم اإلنتاجية تقييم أداء الموظفين

Nov27-Nov$2,150-23تقييم وتصنيف الوظائف

Nov27-Nov$2,150-23تقييم وتطويــر جدارات العاملين

انNov27-Nov-23تقييم وقياس أداء الموارد البشرية في المؤسسات 2,150$عمَّ

الية نشاط الموارد البشرية Nov27-Nov$2,150-23تقييم وقياس فعَّ

Nov27-Nov$2,150-23تكامل النظام الفني والبشري في المنظمات العصرية

Nov27-Nov$3,850-23األسس النظرية ودالالتها في البيئية العربية المعاصرة-تكنولوجيا األداء البشري

2,150$دبيNov27-Nov-23الخطط واألساليب الفنية في إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي

2,150$مكة المكرمةNov27-Nov-23 الدليل الشامل في إدارة الموارد البشرية

Nov27-Nov$2,150-23الديكام لمديري الموارد البشرية والتدريب

Nov27-Nov$2,150-23الرؤى واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30الرؤية االستراتيجية الحديثة في إدارة الموارد البشرية

الرؤية االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وقياس األداء في ظل منهجية الجودة 

الشاملة
30-Nov4-Dec$2,150

Nov4-Dec$2,150-30(وضع االستراتيجيات)الرؤية االستراتيجية لتطوير األداء البشري 

Nov4-Dec$2,150-30السياسات الحديثة لشؤون األفراد والعاملين

2,150$دبيNov4-Dec-30تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات

2,150$مكة المكرمةNov4-Dec-30تكنولوجيا التمّيز في التطوير اإلداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين



Nov4-Dec$2,150-30تكنولوجيا التمّيز في إدارة الموارد البشرية  

Nov4-Dec$2,150-30تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في إدارة الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30تكنولوجيا تحسين وتطوير األداء البشري

Nov4-Dec$2,150-30تكوين وتفعيل الهيكل التنظيمي للمؤسسات

Nov4-Dec$2,150-30تنظيم وتوصيف الوظائف وإعداد العاملين

Nov4-Dec$2,150-30تنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين

2,150$دبيNov4-Dec-30السياسات الحديثة للموارد البشرية

السياسات المالية واإلدارية والتشريعية والقانونية في تطوير وصيانة الموارد 

البشرية
30-Nov4-Dec2,150$دبي

2,150$دبيNov4-Dec-30الصياغة القانونية للوائح اإلدارية والمالية والئحة شؤون الموظفين

2,150$مسقطNov4-Dec-30الطريقة العلمية لتخطيط القوى العاملة والتنبؤ باالحتياجات من الموارد البشرية

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30 حوافز متطورة في المنظمات المتغيرة: العاملون واألداء واألجور

العالقات التبادلية بين توصيف الوظائف في تقييم األداء وتحسين اإلنتاجية في 

إدارة الموارد البشرية
30-Nov4-Dec3,050$لندن

2,150$دبيDec11-Dec-7تنمية اإلبداع ومهارات تشغيل وصيانة العقول البشرية

2,150$دبيDec11-Dec-7تنمية الدافعية والتحفيز لدى الموظفين

2,150$دبيDec11-Dec-7تنمية القوى العاملة وسياسات النمو الوظيفي

2,150$مسقطDec11-Dec-7وقيادات الموارد البشرية تنمية المهارات اإلدارية والقيادية لمدراء

2,150$اإلسكندريةDec11-Dec-7تنمية المهارات الالزمة لتحليل بيانات ومعلومات القوى العاملة

3,050$لندنDec11-Dec-7 تنمية الموارد البشرية

3,050$سنغافورةMBTI7-Dec11-Decتنمية الموارد البشرية باستخدام 

3,050$باريسDec11-Dec-7تنمية الموارد البشرية باستخدام الخرائط االجتماعية

2,150$دبيDec11-Dec-7رأس المال البشري: تنمية الموارد البشرية

2,150$أبهاDec11-Dec-7تنمية الموارد البشرية كمدخل للتحسين المستمر

2,150$دبيDec11-Dec-7تنمية الموارد البشرية وإعداد موازنات العمالة

2,150$الدوحةDec11-Dec-7التوظيف وخيارات االنتقاء: تنمية الموارد البشرية

انDec11-Dec-7تنمية مهارات التحفيز والرضاء الوظيفي 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولDec11-Dec-7تنمية مهارات التطوير اإلداري

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7تنمية مهارات العاملين بالخدمات المساعدة

3,050$ روماDec11-Dec-7تنمية مهارات العاملين في شؤون الموظفين

2,150$دبيDec11-Dec-7تنمية مهارات أخصائيو شؤون األفراد والعاملين

2,150$الطائفDec11-Dec-7تنمية مهارات اختصاصي شؤون الموظفين والتطوير الوظيفي

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7تنمية مهارات إدارة األفراد

2,150$الكويتDec11-Dec-7تنمية مهارات تخطيط الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7تنمية مهارات تخطيط الموارد البشرية وإعداد موازنات العمالة

2,150$دبيDec18-Dec-14تنمية مهارات مدراء الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14تنمية مهارات مسؤولي التوظيف

3,050$مدريدDec18-Dec-14تنمية مهارات مسؤولي شؤون األفراد والموظفين والعاملين

2,150$دبيDec18-Dec-14تنمية مهارات مسؤولي شؤون العاملين

2,150$الخبرDec18-Dec-14تنمية وتأهيل مسؤولي التطوير اإلداري

2,150$دبيDec18-Dec-14تنمية وصقل مهارات مدراء أقسام الموارد البشرية

2,150$الدوحةDec18-Dec-14تنمية وصقل مهارات منسقين ومنفذين أقسام الموارد البشرية

2,150$القاهرةDec18-Dec-14توجيه الموظفين

3,050$لندنDec18-Dec-14توجيه سلوكيات الموظفين الجدد

2,150$شيرازDec18-Dec-14توصيف الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي وتقييم األداء

3,850$ نيويوركDec18-Dec-14توصيف وتحليل الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية

2,150$دبيDec18-Dec-14توصيف وتقييم الوظائف لتحقيق المعاملة العادلة لألفراد

2,150$الدمامDec18-Dec-14توظيف خيرة الناس والحفاظ عليهم

2,150$دبيDec18-Dec-14جذب والمحافظة على الموظفين على الفاعلية

2,150$دبيDec18-Dec-14كيف تجتذب الموظفين المتمّيزين وتحتفظ بهم: حرب المواهب

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14حصر وتحليل وتوصيف الوظائف

2,150$دبيDec18-Dec-14خطط اإلحالل الوظيفي للموارد البشرية وبناء المنظمات



3,850$طوكيوDec18-Dec-14خطط اإلحالل الوظيفي للموارد البشرية وبناء المنظمات الجديدة

3,050$زيوريخDec18-Dec-14خطط التطوير التنظيمي وإعداد الهياكل التنظيمية

2,150$دبيDec18-Dec-14دراسات الوصف الوظيفي

2,150$الرياضDec18-Dec-14دراسات الوصف الوظيفي وإعداد األدلة التنظيمية

2,150$دبيDec25-Dec-21دور إدارة الموارد البشرية في تطوير كفاءة العاملين

2,150$الكويتDec25-Dec-21دور وأهداف ووظائف إدارة الموارد البشرية

انDec25-Dec-21مشرف الموارد البشرية/ دور ومسؤوليات مدير 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولDec25-Dec-21دور ومهام مفوضي تنمية الموارد وأمناء الصناديق

2,450$شنغهاي Dec25-Dec-21ديناميكية إعداد موازنة الرواتب في ظل المتغيرات القانونية والتشريعية

3,050$باريسDec25-Dec-21رسم السياسات الحديثة للموارد البشرية

2,150$دبيDec25-Dec-21رسم سياسات التطوير الوظيفي

2,150$دبيDec25-Dec-21رسم سياسات وإجراءات شؤون الموظفين

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21رصد وتوصيف الوظائف القابلة للتوطين السريع مع الحفاظ على الفاعلية اإلنتاجية

2,150$الدوحةDec25-Dec-21سوق العمل وتخطيط القوى العاملة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21سيكولوجية المرأة العاملة والرضا الوظيفي

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21شؤون العاملين وبرمجة اإلجراءات

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21شؤون الموظفين وعالقتها بالتطوير التنظيمي للمنظمة

3,050$ ميالنوDec25-Dec-21شهادة االستشاري المعتمد في إدارة وتنمية الموارد البشرية

2,150$دبيDec25-Dec-21شهادة خبير الموارد البشرية

2,150$الخبرDec25-Dec-21صناعة األهداف الوظيفية وتحقيقها

2,150$دبيDec25-Dec-21صياغة أهداف التوظيف االستراتيجي

2,150$الكويتDec25-Dec-21طرق التعيين واإلحالل الوظيفي

2,150$القاهرةDec25-Dec-21طرق تقييم األداء الفردي للعاملين

3,050$لندنDec25-Dec-21طرق صناعة األهداف الوظيفية وتحقيقها

3,850$طوكيوDec25-Dec-21 عمليات التطوير التنظيمي وإعداد الهياكل التنظيمية

2,150$دبيDec1-Jan-28استراتيجيات استقطاب الكفاءات البشرية واالختيار والتعيين والتسكين الوظيفي

3,050$لندنDec1-Jan-28مستوى متقدم- اإلدارة المتطورة في إدارة األفراد وشؤون العاملين 

3,750$دبيDec8-Jan-28إدارة الموارد البشرية اإللكترونية

2,150$دبيDec1-Jan-28بطاقة األداء المتوازن والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

2,150$دبيDec1-Jan-28تنمية وتطوير الموارد البشرية كمدخل للتحسين المستمر

2,150$عّمانDec1-Jan-28متقدم- استراتيجيات تخطيط المسارات الوظيفية ورفع كفاءة أداء العاملين 

2,150$دبيDec1-Jan-28التحول من مفهوم إدارة الموارد البشرية إلى إدارة رأس المال اإلنساني

2,150$الدوحةM I P A28-Dec1-Janإدارة الموارد البشرية وفقاً للفلسفة المعاصرة  

2,150$الخبرDec1-Jan-28تخطيط القوى العاملة والمهارات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين

2,150$عّمانDec1-Jan-28شهادة الخبير المحترف المعتمد في إدارة وتنمية الموارد البشرية

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28(التوطين األفضل)استقطاب الكفاءات الداخلية واإلحالل الوظيفي 

2,150$دبيDec1-Jan-28التوجهات العالمية في إدارة الموارد البشرية وتقويم األداء

2,150$دبيDec1-Jan-28االتجاهات المعاصرة والحديثة: إدارة الموارد البشرية

2,150$الشارقةDec1-Jan-28تخطيط المسار الوظيفي واإلداري وربطهما بالمسار التدريبي

2,150$مسقطDec1-Jan-28فن إدارة الموارد البشرية اإللكترونية في المصالح الحكومية

2,150$اإلسكندريةDec1-Jan-28المزايا والتعويضات: االتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين

الرؤى واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء 

التنظيمي والوظيفي
28-Dec1-Jan3,050$مكة المكرمة

2,150$دبيDec1-Jan-28مدخل إبداعي متقدم- إدارة شؤون الموظفين 

2,150$الدوحةDec1-Jan-28تخطيط وإدارة الموارد البشرية وقياس العائد من االستثمار فيها

2,150$دبيILM28-Dec1-Janمدير الموارد البشرية المعتمد 

2,150$القاهرةHR Score Card28-Dec1-Jan االتجاهات الحديثة لمقاييس األداء البشري

الية أداء إدارة الموارد البشرية 2,150$مسقطDec1-Jan-28المؤشرات العالمية المعاصرة لقياس فعَّ

2,150$الكويتMBTI28-Dec1-Janإدارة وتنمية الموارد البشرية باستخدام 

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28ترشيد الهياكل التنظيمية في األجهزة الحكومية

2,150$دبيDec1-Jan-28مقابلة واختيار وتعيين األفراد



2,150$الرياضDec1-Jan-28االحتفاظ بالمواهب التخلص من األسباب السبعة لالستقاالت الوظيفية

الة 2,150$أبوظبيDec1-Jan-28المحاور السبعة لبناء موارد بشرية فعَّ

2,150$دبيDec1-Jan-28إعداد الهياكل التنظيمية ومهارات حصر وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف واألداء

2,150$الخبرDec1-Jan-28تطبيقات مقياس بطاقة األداء المتوازن في إدارة الموارد البشرية

3,050$اسطنبولDec1-Jan-28مهارات االختيار والتعيين وإجراء المقابالت ألغراض التوظيف

3,050$سنغافورةDec1-Jan-28االرتقاء بالقدرات المهنية والتربوية لإلدارة وللموارد البشرية

2,150$دبيDec1-Jan-28للنساء- المعايير الحديثة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين 

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28إعداد رؤساء وأجهزة التطوير اإلداري

2,150$أبوظبيDec1-Jan-28تطور مفهوم تخطيط القوى العاملة في الدول المتقدمة

2,150$القاهرةDec1-Jan-28هندسة الموارد البشرية بحسب احتياجات المنظمة

3,750$دبيDec8-Jan-28للنساء- االستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية 

3,050$اسطنبولDec1-Jan-28المفاهيم الحديثة للموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين

2,150$الدوحةDec1-Jan-28إعداد موازنات العمالة والنظم المالية للموارد البشرية وشؤون الموظفين

2,150$مكة المكرمةDec1-Jan-28تطوير الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي للمستشفيات

2,450$كوااللمبورHR BSC28-Dec1-Janاستخدام بطاقة األداء المتوازن في إدارة التدريب والموارد البشرية 

2,150$دبيDec1-Jan-28اآلليات الحديثة لتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي

المنهج المتكامل في إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وتحليل وتوصيف الوظائف 

وتقييم األداء
28-Dec1-Jan2,150$ممباي

3,050$سنغافورةDec1-Jan-28تطوير أداء العاملين في المطارات الدولية

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28األساليب الحديثة في تحليل وتوصيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية

2,150$كوااللمبورDec1-Jan-28الموارد البشرية كقوة تنافسية من التعين والتمكين وتفجير الطاقات

الية الهياكل التنظيمية في ظل استراتيجية التمكين في الدول الخليجية 2,450$الرباطDec1-Jan-28تقييم فعَّ

اإلحالل الوظيفي وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية وربط المسارين 

الوظيفي والتدريبي
28-Dec8-Jan3,750$دبي

2,150$عّمانDec1-Jan-28 أسرار اختبار واختيار الموظفين في مايكرو سوفت

2,150$دبيDec1-Jan-28تمكين ومشاركة الموظفين
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2,150$دبيJan9-Jan-5المحاسبة في شركات النقل الجوي

انJan23-Jan-19تنظيم وإدارة حركة النقليات والمواصالت 2,150$عمَّ

3,850$سيدني Feb6-Feb-2المحاسبة في شركات النقل الجوي

3,850$مونتلايرFeb20-Feb-16تنظيم وإدارة حركة النقليات والمواصالت

2,150$دبيMar6-Mar-2استئجار البواخر

رةMar20-Mar-16اقتصاديات النقل البحري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar27-Mar-23االتفاقيات الدولية الحاكمة لعمليات النقل البحري

االتفاقيات الدولية واإلقليمية للنقل البري ودورها في تذليل معوقات التجارة العربية 

البينية
30-Mar3-Apr2,150$الكويت

2,450$مانيالApr10-Apr-6األساليب الحديثة في اللوجستيات والنقليات

3,050$اسطنبولApr17-Apr-13األساليب الحديثة إلدارة النقليات ورفع كفاءتها

2,450$بكينApr24-Apr-20اإلدارة االستراتيجية لتكاليف النقل ودورها في تنمية حركة التجارة العربية البينية

3,050$مدريدApr1-May-27الشحن البحري والجوي

2,150$دبيMay8-May-4المحاسبة في شركات النقل البحري

رةMay15-May-11المشاكل القانونية والحلول العملية للنقل البحري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay22-May-18المشاكل القانونية والفنية والحلول العملية للنقل البحري والقانون الدولي البحري

2,150$الدوحةMay29-May-25المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل البري

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1النقل البحري العربي في مواجهة التكتالت واالندماجات العالمية

2,450$الدار البيضاءJun12-Jun-8النقل البحري والتوكيالت المالحية

2,150$دبيJun19-Jun-15 المنهج المتكامل في إدارة شركات النقل

المواصالت والنقل



3,050$لندنJun26-Jun-22إدارة خدمات النقل والحركة

2,150$عّمانJun3-Jul-29إدارة عمليات النقل البري

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إدارة نقل البضائع على الطرق البرية

2,450$الدار البيضاءJul17-Jul-13إدارة وتنظيم حركة النقليات

2,150$دبيJul24-Jul-20إدارة وصيانة وتشغيل أسطول النقل البري

3,050$لندنSep25-Sep-21تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية

2,150$عّمانSep2-Oct-28تخطيط أعمال الصيانة لوسائل النقل والمواصالت

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5تنظيم وإدارة حركة النقليات

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12تنظيم وإدارة وسائل النقل

2,150$دبيOct23-Oct-19تخطيط النقل: تنظيم وإدارة وسائل النقل

2,150$دبيOct30-Oct-26عقود النقل البري الدولي ومنازعاتها

3,050$باريسNov6-Nov-2عقود النقل ومسؤولية الناقل

2,150$عّمانNov13-Nov-9هندسة النقليات

2,150$القاهرةNov20-Nov-16هندسة تنظيم حركة النقل

2,150$دبيNov27-Nov-23تنظيم وإدارة حركة النقليات والمواصالت

3,750$عّمانNov11-Dec-30 المنهج المتكامل في إدارة شركات النقل

2,150$القاهرةDec11-Dec-7المحاسبة في شركات النقل الجوي

2,150$دبيDec18-Dec-14تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية

2,150$الخبرDec25-Dec-21تخطيط النقل: تنظيم وإدارة وسائل النقل
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2,150$دبيJan9-Jan-5 استراتيجيات تسويق النفط والغاز

انJan9-Jan-5األمن والسالمة الصناعية في شركات النفط 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلدارة المالية بصناعة البترول

2,150$مسقطJan16-Jan-12التحليل المالي في شركات النفط والغاز

2,450$شرم الشيخJan16-Jan-12التدقيق والمراجعة الداخلية في شركات النفط

3,050$لندنJan16-Jan-12التقارير المالية في محاسبة البترول

3,850$سيدني Jan23-Jan-19التكاليف الفعلية والمعيارية بشركات النفط والغاز

3,850$مونتلايرJan23-Jan-19الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول

2,150$دبيJan23-Jan-19السالمة في المختبرات وصناعة الكيمياويات

رةJan30-Jan-26السالمة والصحة المهنية لشركات البترول 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26المحاسبة المالية في شركات النفط والغاز

2,150$الكويتJan30-Jan-26المحاسبة عن الرواتب واألجور والمميزات في شركات تكرير وتوزيع النفط

2,450$مانيالFeb6-Feb-2المحاسبة في شركات النفط والغاز

3,050$اسطنبولFeb6-Feb-2المعايير المحاسبية لشركات الغاز والبترول والبتروكيمياويات

2,450$بكينFeb6-Feb-2الممارسات اإلدارية للتنفيذيين في صناعة البترول

3,050$مدريدFeb13-Feb-9أدوات وأساليب التخطيط المالي والهندسة المالية بالنسبة لقطاع البترول

2,150$دبيFeb13-Feb-9إدارة التسويق الدولي للمنتجات النفطية والبترولية

رةFeb13-Feb-9إدارة السالمة في مستودعات التخزين والتسويق النفطية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb20-Feb-16إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات المجموعة في القطاع النفطي

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16تكاليف المخزون في نشاط تكرير البترول

2,450$شرم الشيخFeb20-Feb-16 القطاع الحكومي والبترولي والخاص تنمية مهارات رجال األمن والسالمة في

2,450$الدار البيضاءFeb27-Feb-23تنمية مهارات مشرفي خدمات اإلسكان واإلعاشة بشركات النفط

2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين لمختبرات البحوث البترولية

3,050$كوبنهاجنFeb27-Feb-23محاسبة التكاليف في الشركات البترولية والصناعية

2,150$دبيMar6-Mar-2متقدم- مراجعـة وفحـص الحسـابات في قطاع البترول 

2,150$الرياضMar6-Mar-2مهارات اإلدارة المالية في شركات النفط

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2الطرق الحديثة لتقييم المشروعات البترولية واتخاذ القرار

3,050$ستوكهولمMar13-Mar-9االختبارات األساسية والتحكم في اآلبار البترولية

2,150$دبيMar13-Mar-9 اإلدارة البيئية في مناطق العمل البترولية

النفط والغاز والبتروكيمياويات



2,150$دبيMar13-Mar-9السيطرة على التلوث البحري بالبترول

2,150$دبيMar20-Mar-16السيطرة على التلوث في صناعة الغاز والنفط

2,150$مسقطMar20-Mar-16إدارة البيئة في صناعة النفط والغاز

2,150$القاهرةMar20-Mar-16صناعة النفط وتلوث البيئة

2,450$الرباطMar27-Mar-23 استراتيجيات تسويق النفط والغاز

2,150$ممبايMar27-Mar-23األمن والسالمة الصناعية في شركات النفط

3,050$فرانكفورتMar27-Mar-23اإلدارة المالية بصناعة البترول

2,150$دبيMar3-Apr-30التحليل المالي في شركات النفط والغاز

2,150$الدمامMar3-Apr-30التدقيق والمراجعة الداخلية في شركات النفط

2,150$الشارقةMar3-Apr-30التقارير المالية في محاسبة البترول

2,150$الكويتApr10-Apr-6التكاليف الفعلية والمعيارية بشركات النفط والغاز

2,150$اإلسكندريةApr10-Apr-6الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6السالمة في المختبرات وصناعة الكيمياويات

2,450$مانيالApr17-Apr-13السالمة والصحة المهنية لشركات البترول

3,050$برشلونةApr17-Apr-13المحاسبة المالية في شركات النفط والغاز

2,150$دبيApr17-Apr-13المحاسبة عن الرواتب واألجور والمميزات في شركات تكرير وتوزيع النفط

2,150$الرياضApr24-Apr-20المحاسبة في شركات النفط والغاز

2,150$أبوظبيApr24-Apr-20المعايير المحاسبية لشركات الغاز والبترول والبتروكيمياويات

2,150$الدوحةApr24-Apr-20الممارسات اإلدارية للتنفيذيين في صناعة البترول

انApr1-May-27أدوات وأساليب التخطيط المالي والهندسة المالية بالنسبة لقطاع البترول 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاApr1-May-27إدارة التسويق الدولي للمنتجات النفطية والبترولية

3,850$طوكيوApr1-May-27إدارة السالمة في مستودعات التخزين والتسويق النفطية

3,050$اكسفوردMay8-May-4إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات المجموعة في القطاع النفطي

2,150$دبيMay8-May-4تكاليف المخزون في نشاط تكرير البترول

انMay8-May-4 القطاع الحكومي والبترولي والخاص تنمية مهارات رجال األمن والسالمة في 2,150$عمَّ

2,150$دبيMay15-May-11تنمية مهارات مشرفي خدمات اإلسكان واإلعاشة بشركات النفط

2,150$الكويتMay15-May-11رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين لمختبرات البحوث البترولية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11محاسبة التكاليف في الشركات البترولية والصناعية

3,050$لندنMay22-May-18متقدم- مراجعـة وفحـص الحسـابات في قطاع البترول 

2,150$طهرانMay22-May-18مهارات اإلدارة المالية في شركات النفط

3,050$براغMay22-May-18اقتصاديات التشغيل في مصافي البترول

2,150$دبيMay29-May-25االتجاهات الحديثة في تأمين وحراسة المنشأة البترولية

رةMay29-May-25األمن والسالمة في العمليات البترولية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25اإلجراءات والمعايير الدولية للسالمة بمعامل التكرير البترولية

2,150$مسقطJun5-Jun-1اإلعالم االقتصادي والنفطي

2,150$القاهرةJun5-Jun-1التأمين على المخاطر النفطية

2,150$دبيJun5-Jun-1التخطيط المالي والموازنات في شركات النفط والغاز

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التركيب الكيميائي للمنتجات البترولية

3,050$كامبريدجJun12-Jun-8التطبيقات المالية والمحاسبية لشركات التعدين والغاز

انJun12-Jun-8الجوانب القانونية لمناقصات شركات النفط 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الدورة المحاسبية المتكاملة في الشركات النفطية

2,150$دبيJun19-Jun-15الربحية وتخفيض التكلفة في المنشأة الصناعية والبترولية

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15الرقابة على جودة المنتجات البترولية

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22السالمة الوقائية بمعامل تكرير البترول

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22السالمة في الشركات والمواقع النفطية

3,050$سنغافورةJun26-Jun-22السالمة في صناعة البتروكيمياويات

3,850$تورنتوJun3-Jul-29السالمة في عمليات الحفر واإلنتاج بحقول البترول

2,150$القاهرةJun3-Jul-29السالمة في مجال النفط

2,150$دبيJun3-Jul-29السيطرة على الحاالت الطارئة في صناعة النفط والغاز

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6القواعد القانونية للعقود الدولية في مجال البترول

3,050$باريسJul10-Jul-6 المحاسبة الصناعية في الشركات النفطية

انJul10-Jul-6المحاسبة المالية في شركات تكرير البترول 2,150$عمَّ



2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13المحاسبة عن التكاليف في شركات إنتاج البترول

2,150$دبيJul17-Jul-13المحاسبة عن التكلفة ورقابتها في صناعة البترول

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13المحاسبة في المؤسسات النفطية

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20المحاسبة في شركات البترول والشركات الصناعية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20المحاسبة في شركات الصناعية والمقاوالت والنفط

3,050$سنغافورةJul24-Jul-20المحاسبة في شركات النفط

3,050$لندنJul31-Jul-27المحاسبة في شركات تكرير البترول

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27المحاسبة ونظم المعلومات في قطاع النفط

2,150$صاللةJul31-Jul-27المراجعة الداخلية في شركات النفط والغاز

2,450$كوااللمبورAug7-Aug-3الوقاية من اإلشعاع الطبيعي أثناء استخراج وتكرير النفط

3,050$فيّناAug7-Aug-3الوقاية من الحرائق في المواقع النفطية

2,150$القاهرةAug7-Aug-3الوقاية من الحريق بالمنشأة النفطية

2,150$دبيAug14-Aug-10آليات التخطيط والضبط المالي في القطاع النفطي

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10أسس السالمة البيئية في المنشأة الصناعية والنفطية

3,050$كامبريدجAug14-Aug-10أعمال الصيانة لوحدات التوليد الغازية

انAug21-Aug-17أمن المنشأة البترولية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17 أمن المنشأة النفطية في المناطق المغمورة

2,150$دبيAug21-Aug-17أمن المنشأة الهامة وحماية منشأة النفط

3,050$اسطنبولAug28-Aug-24أمن وسالمة المنشأة النفطية

2,150$اإلسكندريةAug28-Aug-24إدارة البيئة في صناعة النفط والغاز

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24إدارة السالمة في المنصات البحرية النفطية

3,050$سنغافورةAug4-Sep-31إدارة السالمة في صناعات الغاز

3,850$تورنتوAug4-Sep-31إدارة السالمة في عمليات الحفر واإلنتاج بحقول النفط

2,150$اإلسكندريةAug4-Sep-31إدارة السالمة في مصافي النفط

3,050$لندنSep11-Sep-7إدارة السالمة للشاحنات النفطية

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7إدارة العقود القانونية في الشركات النفطية

3,050$أمستردامSep11-Sep-7إدارة العقود والمناقصات النفطية

2,150$دبيSep18-Sep-14إدارة المخاطر المالية في القطاع النفطي

2,150$مكة المكرمةSep18-Sep-14إدارة المخاطر المالية في قطاع البترول

2,150$الشارقةSep18-Sep-14إدارة الموانئ البترولية

2,150$الدوحةSep25-Sep-21إدارة عمليات السالمة المهنية واألمن الصناعي ومكافحة الحريق للمصافي

انSep25-Sep-21إدارة موانئ شحن البترول 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21إدارة نظم تأمين المنشأة النفطية

3,850$سيدني Sep2-Oct-28إعداد الموازنات في قطاع البترول باستخدام األساليب المتقدمة

3,050$موسكوSep2-Oct-28بناء استراتيجية تسويقية لألسواق النفطية

2,150$دبيSep2-Oct-28تأمين ناقالت ومستودعات النفط

رةOct9-Oct-5تأمينات أخطار البترول 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct9-Oct-5تدابير الوقاية والسالمة في صناعة وتسييل الغاز الطبيعي

2,150$مسقطOct9-Oct-5تطوير أداء محاسبي التكاليف بشركات النفط باستخدام محاسبة تكاليف األنشطة

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12تنمية مهارات إعداد وتحليل القوائم المالية في شركات النفط والغاز

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12حسابات التكاليف في مصافي البترول

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12حسابات التكلفة لصناعة البترول ومداخل ترشيد الكلفة

3,050$باريسOct23-Oct-19خدمات اإلعاشة في الشركات الصناعية والبترولية

2,150$دبيOct23-Oct-19 دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات في شركات البترول

2,150$جدةOct23-Oct-19رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين في مختبر البحوث والتحاليل البترولية

2,150$أبوظبيOct30-Oct-26طرق تنظيم تقارير التكلفة في صناعة النفط

2,150$الكويتOct30-Oct-26طرق حساب أسعار النفط والغاز

2,150$القاهرةOct30-Oct-26محاسبة التكاليف النفطية

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2محاسبة الرواتب واألجور في قطاع النفط

2,450$بانكوكNov6-Nov-2متقدم- مراجعة وفحص الحسابات في قطاع البترول 

3,050$لندنNov6-Nov-2مشاكل اقتناء واستغالل األصول طويلة األجل في القطاع النفطي



2,150$دبيNov13-Nov-9مشاكل التكاليف في شركات إنتاج الزيت الخام

2,150$الرياضNov13-Nov-9مشاكل التكاليف في شركات إنتاج الزيت الخام وطرق التعامل معها

2,150$دبيNov13-Nov-9منع الفواقد في العمليات البترولية

2,150$الدوحةNov20-Nov-16مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية

2,150$دبيNov20-Nov-16 استراتيجيات تسويق النفط والغاز

3,050$لندنNov20-Nov-16المحاسبة عن الرواتب واألجور والمميزات في شركات تكرير وتوزيع النفط

2,150$مسقطNov27-Nov-23رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين لمختبرات البحوث البترولية

2,150$دبيNov27-Nov-23األمن والسالمة الصناعية في شركات النفط

2,150$عّمانNov27-Nov-23المحاسبة في شركات النفط والغاز

2,150$دبيNov4-Dec-30محاسبة التكاليف في الشركات البترولية والصناعية

2,150$أبوظبيNov4-Dec-30اإلدارة المالية بصناعة البترول

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30المعايير المحاسبية لشركات الغاز والبترول والبتروكيمياويات

2,150$دبيDec11-Dec-7متقدم- مراجعـة وفحـص الحسـابات في قطاع البترول 

2,150$الدوحةDec11-Dec-7التحليل المالي في شركات النفط والغاز

2,150$دبيDec11-Dec-7الممارسات اإلدارية للتنفيذيين في صناعة البترول

4,200$كوااللمبورDec25-Dec-14مهارات اإلدارة المالية في شركات النفط

2,150$مسقطDec18-Dec-14التدقيق والمراجعة الداخلية في شركات النفط

2,150$دبيDec18-Dec-14أدوات وأساليب التخطيط المالي والهندسة المالية بالنسبة لقطاع البترول

2,150$الرياضDec25-Dec-21التقارير المالية في محاسبة البترول

2,150$الخبرDec25-Dec-21إدارة التسويق الدولي للمنتجات النفطية والبترولية

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21التكاليف الفعلية والمعيارية بشركات النفط والغاز

2,150$القاهرةDec25-Dec-21إدارة السالمة في مستودعات التخزين والتسويق النفطية

2,150$دبيDec25-Dec-21الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات المجموعة في القطاع النفطي

2,150$دبيDec1-Jan-28السالمة في المختبرات وصناعة الكيمياويات

2,150$دبيDec1-Jan-28تكاليف المخزون في نشاط تكرير البترول

2,150$الدوحةDec1-Jan-28السالمة والصحة المهنية لشركات البترول

2,150$مسقطDec1-Jan-28 القطاع الحكومي والبترولي والخاص تنمية مهارات رجال األمن والسالمة في

3,750$دبيDec8-Jan-28المحاسبة المالية في شركات النفط والغاز

2,150$دبيDec1-Jan-28تنمية مهارات مشرفي خدمات اإلسكان واإلعاشة بشركات النفط
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المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلبداع والتمّيز في تخطيط المدن

انJan9-Jan-5اإلدارة للفنيين والمهندسين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12اإلدارة للمهندسين واألطباء

2,150$مسقطJan16-Jan-12التقييم االقتصادي والفني للمشروعات الهندسية ومشروعات الصيانة

2,450$شرم الشيخJan16-Jan-12التكاليف للمهندسين

3,050$لندنJan23-Jan-19القيادة في الممارسات الهندسية

3,850$سيدني Jan23-Jan-19المهارات اإلدارية المتقدمة للمدراء والمهندسين

3,850$مونتلايرJan23-Jan-19المهارات اإلدارية للمهندسين والعاملين في المجاالت الفنية

2,150$دبيJan30-Jan-26المهارات اإلدارية والسلوكية للمهندسين والفنيين

رةJan30-Jan-26المهارات اإلشرافية للمهندسين 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2المهارات الحديثة في التفاوض وإعداد العقود اإلدارية والهندسية

2,150$الكويتFeb6-Feb-2المهارات المالية للمهندسين

2,450$مانيالFeb13-Feb-9المهندس الخليجي المتمّيز

3,050$اسطنبولMs Project9-Feb13-Febإعداد المشاريع الهندسية باستخدام البرنامج الحاسوبي 

2,450$بكينFeb13-Feb-9بناء وإدارة الفريق الهندسي

3,050$مدريدFeb20-Feb-16تنمية الفكر اإلداري واإلبداعي للمهندسين والفنيين

2,150$دبيFeb20-Feb-16تنمية المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

رةFeb27-Feb-23تنمية المهارات اإلدارية للمهندسين وللمديرين الفنيين 2,150$المدينة المنوَّ

الهندسية والفنية



2,150$دبيFeb27-Feb-23تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمهندسين والفنيين

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين والفنيين

2,450$شرم الشيخMar6-Mar-2تنمية وتطوير قيادات مهندسي ومشرفي األمن الصناعي

2,450$الدار البيضاءMar6-Mar-2حساب وتحليل الكلفة للمهندسين والفنيين

2,450$جاكرتاMar13-Mar-9محاسبة التكاليف اإلدارية للمهندسين والفنيين

مهارات اإلبداع والتمّيز في إدارة المشروعات الهندسية باستخدام خدمة 

PRIMAVERA
9-Mar13-Mar3,050$كوبنهاجن

2,150$دبيMar13-Mar-9مهارات إعداد التقارير الفنية

2,150$الرياضMar20-Mar-16الجوانب القانونية واإلدارية والفنية: مهارات إعداد العقود الهندسية

2,150$أبوظبيMar20-Mar-16مهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية للمهندسين والفنيين

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23االختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23التصميم الهندسي واإلنشائي والتشغيلي للطرق وملحقاتها

3,050$ستوكهولمMar27-Mar-23(مدني وعمارة)التطبيق العملي للرسومات الهندسية 

2,150$دبيMar3-Apr-30الرسم المعماري ونظم البناء

2,150$دبيApr10-Apr-6أسس تدقيق واعتماد المخططات الهندسية

2,150$دبيApr10-Apr-6ضبط ومراقبة الجودة في المشاريع الهندسية

2,150$مسقطApr17-Apr-13هندسة الطرق والجسور والمطارات

2,150$القاهرةApr17-Apr-13اإلبداع والتمّيز في تخطيط المدن

2,450$الرباطApr24-Apr-20اإلدارة للفنيين والمهندسين

2,150$ممبايApr24-Apr-20اإلدارة للمهندسين واألطباء

3,050$فرانكفورتApr24-Apr-20التقييم االقتصادي والفني للمشروعات الهندسية ومشروعات الصيانة

2,150$دبيApr24-Apr-20التكاليف للمهندسين

2,150$الدمامApr24-Apr-20القيادة في الممارسات الهندسية

2,150$الشارقةApr1-May-27المهارات اإلدارية المتقدمة للمدراء والمهندسين

2,150$الكويتApr1-May-27المهارات اإلدارية للمهندسين والعاملين في المجاالت الفنية

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27المهارات اإلدارية والسلوكية للمهندسين والفنيين

3,050$اسطنبولApr1-May-27المهارات اإلشرافية للمهندسين

2,450$مانيالApr1-May-27المهارات الحديثة في التفاوض وإعداد العقود اإلدارية والهندسية

3,050$برشلونةMay8-May-4المهارات المالية للمهندسين

2,150$دبيMay8-May-4المهندس الخليجي المتمّيز

2,150$الرياضMs Project4-May8-Mayإعداد المشاريع الهندسية باستخدام البرنامج الحاسوبي 

2,150$أبوظبيMay8-May-4بناء وإدارة الفريق الهندسي

2,150$الدوحةMay8-May-4تنمية الفكر اإلداري واإلبداعي للمهندسين والفنيين

انMay15-May-11تنمية المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMay15-May-11تنمية المهارات اإلدارية للمهندسين وللمديرين الفنيين

3,850$طوكيوMay15-May-11تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمهندسين والفنيين

3,050$اكسفوردMay15-May-11تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين والفنيين

2,150$دبيMay15-May-11تنمية وتطوير قيادات مهندسي ومشرفي األمن الصناعي

انMay22-May-18حساب وتحليل الكلفة للمهندسين والفنيين 2,150$عمَّ

2,150$دبيMay22-May-18محاسبة التكاليف اإلدارية للمهندسين والفنيين

مهارات اإلبداع والتمّيز في إدارة المشروعات الهندسية باستخدام خدمة 

PRIMAVERA
18-May22-May2,150$الكويت

2,450$كوااللمبورMay22-May-18مهارات إعداد التقارير الفنية

3,050$لندنMay22-May-18الجوانب القانونية واإلدارية والفنية: مهارات إعداد العقود الهندسية

2,150$طهرانMay29-May-25مهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية للمهندسين والفنيين

3,050$براغTBT25-May29-May (القيود)اتفاقية العوائق الفنية 

2,150$دبيMay29-May-25استخدام البرمجيات في التحليل والتصميم اإلنشائي

رةMay29-May-25استخدام برامج الحاسوب إليجاد الحلول العلمية للتطبيقات الهندسية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25استخدام طريقة المسار الحرج في إدارة المشاريع اإلنشائية

2,150$مسقطJun5-Jun-1استخدامات الحاسب اآللي في المساحة

2,150$القاهرةJun5-Jun-1اعتبارات تصميم مشاريع الهندسة المدنية في منطقة الخليج العربي

2,150$دبيJun5-Jun-1اقتصاديات التشغيل للمهندسين والفنيين



2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1االتجاهات الحديثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط واالستراتيجيات الهندسية

3,050$كامبريدجJun5-Jun-1االحتراف الفني في توزيع وتصنيف األراضي والمصطلحات الجغرافية

انJun12-Jun-8االستشعار عن بعد التأسيسية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8االستشعار عن بعد المتقدمة

2,150$القاهرةJun12-Jun-8االقتصاد الهندسي

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8األساليب الحديثة لعمل الخرائط

األساليب الفنية لكشف العيوب وتصدع المنشأة الخرسانية وطرق الوقاية والعالج 

منها
8-Jun12-Jun2,150$اإلسكندرية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15األسس الحديثة إلعداد المخططات العمرانية

3,050$سنغافورةJun19-Jun-15األعمال المساحية ألجهزة مسار الطرق

3,850$تورنتوJun19-Jun-15البرمجيات في الهندسة اإلنشائية

انJun19-Jun-15البرنامج التأهيلي للمساحين 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15التأمينات الهندسية

2,150$القاهرةJun26-Jun-22التشريعات الهندسية في مجال التركيبات الكهربائية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22التصميم الداخلي وتصميم قاعات العرض

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22التعاقد وإدارة العقود الهندسية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22التقنيات المتقدمة في الهندسة اإلنشائية

2,150$نيودلهيJun26-Jun-22الرسم المعماري ونظم البناء

3,050$أوسلوJun3-Jul-29الرقابة على الجودة في المشاريع الهندسية

انJun3-Jul-29العقود الهندسية والمقاوالت 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29الكتابة الفنية المهنية للمهندسين وذوي التخصصات العلمية

2,150$القاهرةJun3-Jul-29المسؤولية القانونية للمهندسين

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29المشاركة في وضع الحلول اإلبداعية للمهندسين والفنيين

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6المطالبات والمنازعات الهندسية

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين والفنيين

3,050$فيّناJul10-Jul-6المهارات الخمس للمهندسين

انJul10-Jul-6الهندسة العكسية والتكنولوجيا الحديثة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13الهندسة العكسية وتطبيقاتها الصناعية

3,050$لندنJul17-Jul-13الهندسة المدنية بمفهوم الهندسة القيمية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13أسس تخطيط وتصميم المباني

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13إدارة التشييد والبناء

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة الخدمات الهندسية والفنية

3,850$طوكيوJul24-Jul-20إدارة مرحلة التصميم في المشاريع اإلنشائية

3,050$فرانكفورتJul24-Jul-20إعداد العقود الهندسية

انJul24-Jul-20إعداد المخططات التنظيمية للمدن 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20إعداد وتطوير مهارات المهندسين الجدد

2,150$القاهرةJul24-Jul-20تأهيل المهندسين حديثي التخرج

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تحليل االنهيارات للنظم الهندسية

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27تخطيط نظم الصيانة للمهندسيــن

2,450$كوااللمبورPLC27-Jul31-Julتطبيقات نظم التحكم القابلة للبرمجة 

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تظليل الخرائط

3,050$أمستردامJul31-Jul-27تكنولوجيا االحتراق التطبيقي

2,150$دبيSep2-Oct-28تكنولوجيا القياس والتفتيش في الصناعات الهندسية

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين

2,150$الشارقةSep2-Oct-28تنمية المهارات اإلشرافية في المشاريع الهندسية

2,150$الدوحةSep2-Oct-28تنمية مهارات الخبراء الفنيين في قضايا الخبرة الفنية

انSep2-Oct-28تنمية مهارات المشرفين الصناعيين 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5تنمية مهارات المهندسين والفنيين في محطات األقمار الصناعية

3,850$سيدني Oct9-Oct-5تنمية مهارات فني المعامل والمختبرات

3,050$موسكوOct16-Oct-12جودة الطاقة وتوافق النظم



2,150$دبيOct16-Oct-12دراسة وتحليل العطاءات الهندسية

رةOct16-Oct-12علم وفن: ديكور المنزل 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct23-Oct-19رفع مهارات الرسامين الميكانيكيين

2,150$مسقطOct23-Oct-19عقود التوريد والتركيب وقود اإلنشاءات وعقود األعمال للهندسة

فهم وإدارة وتسوية المنازعات والمطالبات في المشاريع الهندسية عن الطريق 

التفاوض والواسطة
19-Oct23-Oct2,450$كوااللمبور

3,050$اسطنبولOct23-Oct-19قراءة الخرائط الهندسية

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19قيادة عمليات الفحوص الهندسية واالختبارات المعدنية والتآكل

3,050$باريسOct30-Oct-26قيادة عمليات اللحامات والمعالجة الحرارية وتشكيل المعادن في المصافي

2,150$دبيOct30-Oct-26قياس العمليات وتكنولوجيا التحكم

2,150$جدةOct30-Oct-26قياس مؤشرات حجم العمل وتحديد االحتياجات طبقاً للنظم واللوائح الفنية

2,150$أبوظبيOct30-Oct-26محاسبة التكاليف للمهندسين

2,150$الكويتOct30-Oct-26محاسبة التكاليف للمهندسين وغير المحاسبين

2,150$القاهرةNov6-Nov-2مفاهيم وبرامج ترشيد استخدام الطاقة

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مهارات التفاوض في المشاريع الهندسية

2,450$بانكوكNov6-Nov-2مهارات الرسم الرقمي

3,050$لندنNov6-Nov-2مهارات إعداد العقود الهندسية

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية

2,150$الرياضNov13-Nov-9مهارات ترشيد التكاليف للمهندسين

2,150$دبيNov13-Nov-9مهندس تكاليف معتمد

2,150$الدوحةNov13-Nov-9مواصفات واختيار المواد الهندسية

2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-9مواصفات واستخدام التشطيبات المعمارية

3,050$لندنNov13-Nov-9نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة

3,050$اسطنبولSPC16-Nov20-Novنظام تحليل نقاط التفتيش الموجه 

2,150$دبيNov20-Nov-16نظم حفظ الخرائط المعمارية

2,150$دبيNov20-Nov-16هندسة البنية التحتية

2,150$دبيNov20-Nov-16 هندسة الحفر والتفجير

2,150$مسقطNov27-Nov-23 هندسة المنحدرات

انNov27-Nov-23هندسة وتطبيقات اإلضاءة واإلسكان والمصانع والطرق 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23 هندسة وتكنولوجيا المناجم السطحية

3,850$كانبراNov27-Nov-23هندسة وصيانة الطرق

2,150$دبيNov27-Nov-23اإلبداع والتمّيز في تخطيط المدن

3,050$لندنNov4-Dec-30المهارات المالية للمهندسين

2,150$مسقطNov4-Dec-30محاسبة التكاليف اإلدارية للمهندسين والفنيين

2,150$دبيNov4-Dec-30اإلدارة للفنيين والمهندسين

2,150$عّمانNov4-Dec-30المهندس الخليجي المتمّيز

مهارات اإلبداع والتمّيز في إدارة المشروعات الهندسية باستخدام خدمة 

PRIMAVERA
30-Nov11-Dec3,750$دبي

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية للمهندسين والفنيين

2,150$عّمانDec11-Dec-7اإلدارة للمهندسين واألطباء

2,450$كوااللمبورMs Project7-Dec11-Decإعداد المشاريع الهندسية باستخدام البرنامج الحاسوبي 

3,050$باريسDec11-Dec-7مهارات إعداد التقارير الفنية

2,150$الدوحةDec11-Dec-7التقييم االقتصادي والفني للمشروعات الهندسية ومشروعات الصيانة

2,150$دبيDec18-Dec-14بناء وإدارة الفريق الهندسي

2,150$دبيDec18-Dec-14الجوانب القانونية واإلدارية والفنية: مهارات إعداد العقود الهندسية

2,150$جدةDec18-Dec-14التكاليف للمهندسين

2,150$دبيDec18-Dec-14تنمية الفكر اإلداري واإلبداعي للمهندسين والفنيين

2,150$دبيDec18-Dec-14القيادة في الممارسات الهندسية

2,150$مكة المكرمةDec25-Dec-21تنمية المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21المهارات اإلدارية المتقدمة للمدراء والمهندسين

2,150$القاهرةDec25-Dec-21تنمية المهارات اإلدارية للمهندسين وللمديرين الفنيين



2,450$الدار البيضاءDec25-Dec-21المهارات اإلدارية للمهندسين والعاملين في المجاالت الفنية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمهندسين والفنيين

2,150$المدينة المنورةDec1-Jan-28المهارات اإلدارية والسلوكية للمهندسين والفنيين

2,150$دبيDec1-Jan-28تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين والفنيين

4,200$كوااللمبورDec8-Jan-28المهارات اإلشرافية للمهندسين

2,150$الكويتDec1-Jan-28تنمية وتطوير قيادات مهندسي ومشرفي األمن الصناعي

2,150$دبيDec1-Jan-28المهارات الحديثة في التفاوض وإعداد العقود اإلدارية والهندسية

2,150$دبيDec1-Jan-28حساب وتحليل الكلفة للمهندسين والفنيين
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بلد االنعقادإلىإلىورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في قوانين العمل الخليجية

انJan16-Jan-12تطبيقات قانون التأمينات االجتماعية وقانون العمل في دول مجلس التعاون الخليجي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19في العمل تطوير نظم العمل وتنشيط اإلجراءات

2,150$مسقطJan30-Jan-26سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2قانون العمل السعودي

3,050$لندنFeb13-Feb-9نظام العمل والعمل بين النظرية والتطبيق

3,850$سيدني Feb20-Feb-16نظم المعلومات لتحسين أداء أنشطة التطوير الوظيفي والتدريب والموارد البشرية

رةFeb27-Feb-23نظم وأساليب العمل 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2االتجاهات الحديثة في قوانين العمل الخليجية

2,150$الكويتMar13-Mar-9تطبيقات قانون التأمينات االجتماعية وقانون العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

2,450$مانيالMar20-Mar-16في العمل تطوير نظم العمل وتنشيط اإلجراءات

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

2,450$بكينMar3-Apr-30قانون العمل السعودي

3,050$مدريدMar3-Apr-30نظام العمل والعمل بين النظرية والتطبيق

2,150$دبيApr10-Apr-6نظم المعلومات لتحسين أداء أنشطة التطوير الوظيفي والتدريب والموارد البشرية

رةApr10-Apr-6التطبيقات الحديثة في قانون العمل للقطاع األهلي في الدول الخليجية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13الجوانب التطبيقية لقانون العمل

2,150$الدوحةApr17-Apr-13أصول نظام العمل والعمال

2,450$شرم الشيخApr24-Apr-20أنظمة العمل وتصميم النماذج المستندية

2,450$الدار البيضاءApr24-Apr-20تطوير نظم العمل في الشؤون اإلدارية

2,450$جاكرتاApr1-May-27تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات

3,050$كوبنهاجنApr1-May-27تطوير وتبسيط إجراءات العمل في إطار إعادة هندسة العمليات

2,150$دبيMay8-May-4تقويم الوظائف من دراسات وتقارير مكتب العمل الدولي بجنيف

2,150$الرياضMay8-May-4تنمية وتطوير أنظمة العمل

2,150$أبوظبيMay15-May-11حقوق المرأة في تشريعات العمل

2,150$الكويتMay15-May-11حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل وفقا لقانون العمل
ً انMay22-May-18خرائط وإجراءات العمل إلكترونيا 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay22-May-18سياسات األفراد وشؤون العاملين

2,450$كوااللمبورMay29-May-25اإلجازات والمخالفات والتعيين: سياسات األفراد

3,050$ستوكهولمMay29-May-25سياسات وأهداف إدارة القوى العاملة

2,150$دبيJun5-Jun-1سياسات وإجراءات اإلجازات

انJun5-Jun-1سياسات وإجراءات التوظيف 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8سياسات وإجراءات مزاولة العمل

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8سياسات وقوانين العمل بدولة اإلمارات

2,150$القاهرةJun19-Jun-15سياسة األجور والمرتبات في وحدات الجهاز اإلداري في القطاعين العام والمختلط

أنظمة وقوانين العمل



2,450$الرباطJun19-Jun-15سياسة الخدمات ومنافع العاملين

2,150$ممبايJun26-Jun-22شفافية اإلدارة والنظم

3,050$فرانكفورتJun26-Jun-22طرق تبسيط وتطوير إجراءات العمل

انJun3-Jul-29عقد العمل وكيفية صياغته 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29قانون العمل اإلماراتي

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6قانون العمل دبيي

2,150$القاهرةJul10-Jul-6قانون العمل العماني

2,450$الرباطJul17-Jul-13قانون العمل القطري

2,150$ممبايJul17-Jul-13قانون العمل الكويتي

3,050$لندنJul24-Jul-20قانون العمل وشؤون التوظيف

3,050$برشلونةJul24-Jul-20المدخل التفعيلي: قانون العمل

2,150$دبيSep25-Sep-21 قانون وأخالقيات األعمال

2,150$الخبرSep25-Sep-21قوانين الشركات التجارية في الدول الخليجية

2,150$أبوظبيSep2-Oct-28الواقع والمأمول: قوانين العمل الخليجية

2,150$الدوحةOct9-Oct-5قوانين العمل في دول الخليج العربي

مقومات اتخاذ القرارات االقتصادية والمالية في ظل نظام التخطيط والبرمجة 

والموازنة
12-Oct16-Octان 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاOct16-Oct-12مهارات تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات

3,850$طوكيوOct23-Oct-19نظام التطوير الوظيفي وتطبيقاته

3,050$اكسفوردOct23-Oct-19نظام العمل السعودي

2,150$دبيOct30-Oct-26نظام الوظيفة العام من خالل الحاسب اآللي

انOct30-Oct-26نظم االختيار والتعيين المستهدف 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov6-Nov-2نظم األجور والتعويضات والعوائد

2,150$الكويتNov6-Nov-2نظم األجور والحوافز في الحكومة

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9نظم األجور والحوافز والمزايا األدبية

3,050$لندنNov13-Nov-9نظم األجور والعوائد

2,150$طهرانNov20-Nov-16نظم اإلجازات في الدول الخليجية

3,050$براغNov20-Nov-16نظم الحوافز المالية

2,150$دبيNov27-Nov-23 نظم الحوافز وتقييم األداء

رةNov27-Nov-23نظم الوصف الوظيفي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov27-Nov-23نظم معلومات الموارد البشرية

2,150$مسقطNov4-Dec-30نظم معلومات الموارد البشرية لتطوير منظمتك وفريقك ونفسك

2,150$دبيNov4-Dec-30نظم المعلومات لتحسين أداء أنشطة التطوير الوظيفي والتدريب والموارد البشرية

3,750$عّمانDec18-Dec-7االتجاهات الحديثة في قوانين العمل الخليجية

2,150$الدوحةDec11-Dec-7تطبيقات قانون التأمينات االجتماعية وقانون العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14في العمل تطوير نظم العمل وتنشيط اإلجراءات

2,150$دبيDec25-Dec-21سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21قانون العمل السعودي

2,450$الدار البيضاءDec25-Dec-21نظام العمل والعمل بين النظرية والتطبيق
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5 سيجما6استراتيجيات الجودة الشاملة باستخدام 

انJan9-Jan-5استراتيجيات وتكتيكات الحكومة اإللكترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلدارة الحديثة لنظم إدارة الصيانة الكلية وتطبيقاتها في نظم إدارة الجودة الشاملة

2,150$مسقطJan9-Jan-5اإلدارة المرئية بنظام كايزن للجودة اليابانية

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5اإلدارة المعاصرة بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة

إدارة الجودة الشاملة



البرامج المتكاملة في تحسين الجودة وتمّيز األداء ركائز أساسية لتطوير المنظمات 

وتحقيق المنافسة العالمية
5-Jan9-Jan3,050$لندن

3,850$سيدني Jan9-Jan-5البرنامج المتكامل في إدارة الجودة الشاملة

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5التجربة اليابانية في قياس األداء المؤسسي واستراتيجيات الجودة الشاملة

2,150$دبيJan9-Jan-5الجودة اإلدارية الشاملة في إدارة األعمال بروح الفريق الواحد

  القواعد الدولية لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية

(القواعد الدولية– االستراتيجيات – األدوات )
5-Jan9-Janرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12الدليل الشامل للتسجيل والمراجعة والحصول على شهادة الجودة - 9000أيزو 

2,150$الكويتJan16-Jan-12أسس ومبادئ وتطبيقات حلقات الجودة

2,450$مانيالJan16-Jan-12إدارة الجودة الشاملة في األجهزة والدوائر الحكومية

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12إدارة الجودة الشاملة في تطوير وتبسيط إجراءات العمل اإلداري

2,450$بكينJan16-Jan-12إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء اإلداري للخدمات الحكومية

3,050$مدريدJan16-Jan-12التجربة اليابانية- إدارة الجودة الشاملة وقياس األداء الوظيفي 

2,150$دبيJan16-Jan-12إعداد مراجعي الجودة الداخليين

رةJan16-Jan-12تأهيل مديري الجودة لتطبيق نظم وأساليب إنشاء نظام الجودة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12 سيجما6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في األداء الحكومي باستخدام 

2,150$الدوحةJan16-Jan-12 شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة نظم الجودة

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19هندسة العمليات في إطار تطبيق معايير إدارة الجودة الكلية

2,150$الكويتJan23-Jan-19األساليب الحديثة في ضبط الجودة

انJan23-Jan-19البرنامج المتكامل إلعداد خبير الجودة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan23-Jan-19المواصفات القياسية والعالمية لنظم إدارة الجودة

2,450$كوااللمبورJan23-Jan-19أساليب تطبيق فاعلية المواصفات الدولية لنظم الجودة

3,050$ستوكهولمJan23-Jan-19(الفكر والتطبيق)إدارة الجودة الشاملة 

2,150$دبيJan23-Jan-19إدارة الجودة الشاملة لتسويق المنتجات والخدمات

2,150$دبيJan23-Jan-19إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء اإلداري للخدمات الحكومية

2,150$دبيJan23-Jan-19تأهيل مديري الجودة للتطبيق وأساليب إنشاء نظم الجودة

2,150$مسقطJan23-Jan-19كبير مراجعين نظم الجودة والمواصفات القياسية العالمية

2,150$القاهرةJan30-Jan-26 سيجما6استراتيجيات الجودة الشاملة باستخدام 

2,450$الرباطJan30-Jan-26استراتيجيات وتكتيكات الحكومة اإللكترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة

2,150$ممبايJan30-Jan-26اإلدارة الحديثة لنظم إدارة الصيانة الكلية وتطبيقاتها في نظم إدارة الجودة الشاملة

3,050$فرانكفورتJan30-Jan-26اإلدارة المرئية بنظام كايزن للجودة اليابانية

2,150$دبيJan30-Jan-26اإلدارة المعاصرة بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة

البرامج المتكاملة في تحسين الجودة وتمّيز األداء ركائز أساسية لتطوير المنظمات 

وتحقيق المنافسة العالمية
26-Jan30-Jan2,150$الدمام

2,150$الشارقةJan30-Jan-26البرنامج المتكامل في إدارة الجودة الشاملة

2,150$الكويتJan30-Jan-26التجربة اليابانية في قياس األداء المؤسسي واستراتيجيات الجودة الشاملة

2,150$اإلسكندريةJan30-Jan-26الجودة اإلدارية الشاملة في إدارة األعمال بروح الفريق الواحد

  القواعد الدولية لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية

(القواعد الدولية– االستراتيجيات – األدوات )
26-Jan30-Jan3,050$اسطنبول

2,450$مانيالFeb6-Feb-2الدليل الشامل للتسجيل والمراجعة والحصول على شهادة الجودة - 9000أيزو 

3,050$برشلونةFeb6-Feb-2أسس ومبادئ وتطبيقات حلقات الجودة

2,150$دبيFeb6-Feb-2إدارة الجودة الشاملة في األجهزة والدوائر الحكومية

2,150$الرياضFeb6-Feb-2إدارة الجودة الشاملة في تطوير وتبسيط إجراءات العمل اإلداري

2,150$أبوظبيFeb6-Feb-2إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء اإلداري للخدمات الحكومية

2,150$الدوحةFeb6-Feb-2التجربة اليابانية- إدارة الجودة الشاملة وقياس األداء الوظيفي 

انFeb6-Feb-2إعداد مراجعي الجودة الداخليين 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb6-Feb-2تأهيل مديري الجودة لتطبيق نظم وأساليب إنشاء نظام الجودة

3,850$طوكيوFeb6-Feb-2 سيجما6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في األداء الحكومي باستخدام 

3,050$اكسفوردFeb6-Feb-2 شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة نظم الجودة

2,150$دبيFeb13-Feb-9هندسة العمليات في إطار تطبيق معايير إدارة الجودة الكلية

انFeb13-Feb-9اتفاقية الجات وتطبيق الجودة الشاملة 2,150$عمَّ



2,150$دبيFeb13-Feb-9استخدام الحاسوب في أعمال الصيانة وضبط الجودة

2,150$الكويتFeb13-Feb-9استخدام القياس المقارن للتطوير والجودة

2,450$كوااللمبورFeb13-Feb-9استراتيجيات اإلصالح اإلداري وعالقته بالجودة الشاملة واألداء المؤسسي

3,050$لندنFeb13-Feb-9استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة

2,150$طهرانFeb13-Feb-9استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة وقياس األداء المؤسسي

3,050$براغFeb13-Feb-9مدخل الجودة الشاملة: استراتيجيات تقييم وتطوير األداء

االتجاهات الحديثة في اإلدارة استخدام نظام الجودة الشاملة في مهارات اإلدارة 

الة الفعَّ
9-Feb13-Feb2,150$دبي

رةFeb13-Feb-9االتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيISO 900016-Feb20-Febاالتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة والمواصفة القياسي 

2,150$مسقطFeb20-Feb-16االعتمادية في الجودة

2,150$القاهرةFeb20-Feb-16"2000 "9000األيزو 

2,150$دبيFeb20-Feb-16األدلة االجرائية للشهادات المطابقة للمواصفات الدولية

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16األساليب اإلحصائية لمراقبة وتحسين الجودة

3,050$كامبريدجFeb20-Feb-16األساليب الحديثة إلدارة الجودة واإلنتاجية

2,150$دبيFeb20-Feb-16األساليب الكمية في قياس ومراقبة الجودة

2,150$الخبرFeb20-Feb-16األساليب الكمية واإلحصائية في قياس ومراقبة وتحسين الجودة

2,150$دبيFeb20-Feb-16األساليب المتقدمة في إدارة الجودة اإلنتاجية

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16األساليب والطرق اإلحصائية لمراقبة الجودة

2,150$اإلسكندريةFeb27-Feb-900023األسس العامة لنظام إدارة الجودة أيزو 

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23(14000أيزو )اإلدارة البيئية المتكاملة ونظم مطابقة معايير الجودة 

3,050$سنغافورةFeb27-Feb-23اإلدارة الشاملة لجميع مراحل المشروع وإدارة الجودة الشاملة

3,850$تورنتوFeb27-Feb-23اإلدارة الشاملة للجودة

الة المشتريات طبقاً لمواصفات األيزو   2,150$دبيFeb27-Feb-900123اإلدارة الفعَّ

الة وتعظيم دور الجودة في الخدمات والصناعات 2,150$الرياضFeb27-Feb-23اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23اإلدارة بالجودة الشاملة كمدخل للتنافسية والتمّيز

2,150$دبيFeb27-Feb-23البرنامج التأهيلي في إدارة الجودة الشاملة

انFeb27-Feb-23البرنامج المتكامل في نظم إدارة الجودة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءFeb27-Feb-23(العناصر وشروط التأهيل) 2000 / 9000البرنامج المتكامل للتعريف باأليزو 

2,150$نيودلهيMar6-Mar-2التجربة اليابانية في قياس الجودة في األداء اإلداري

3,050$أوسلوMar6-Mar-2التحسين المستمر للجودة

2,150$دبيMar6-Mar-2التخطيط االستراتيجي للجودة

2,150$جدةMar6-Mar-2التدريب الميداني إلعداد مراجعي الجودة

2,150$أبوظبيMar6-Mar-2التطبيق اإلداري لمعايير الجودة المهنية في المنشأة الصحية

ال لنظام األيزو  2,150$الكويتMar6-Mar-20002 9000التطبيق الفعَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2التطوير اإلداري بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة

3,050$اسطنبولMar6-Mar-2التطوير اإلداري بتطبيق نظام الجودة

2,450$كوااللمبورISO 90012-Mar6-Marالتقنيات الحديثة في نظام الجودة 

3,050$فيّناMar6-Mar-2التمّيز في جودة الخدمات

2,150$دبيMar13-Mar-9التمّيز واإلبداع في إدارة الخدمات العامة في ظل منهج الجودة الشاملة

2,150$الرياضMar13-Mar-9(9001أيزو )التوعية بمفاهيم الجودة ومتطلبات المواصفة 

2,150$دبيMar13-Mar-9تطبيقات ناجحة: في المؤسسات التطوعية (األيزو)الجودة اإلدارية 

2,150$الدوحةMar13-Mar-9الجودة اإلدارية وتحديات العصر

2,150$القاهرةMar13-Mar-9الجودة الشاملة في المختبرات والمعامل

3,050$لندنISO9-Mar13-Marالجودة الشاملة في إدارة الخدمات العامة وتطبيق معايير األيزو 

3,850$طوكيوMar13-Mar-9مدخل لإلدارة الحديثة: الجودة الشاملة

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9األساليب والتطبيقات: الجودة الكلية والتحليل المقارن

2,150$دبيMar13-Mar-9الجودة كمدخل لتأهيل المؤسسات العربية لجوائز التمّيز

رةMar13-Mar-9الجودة والتمّيز المؤسسي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16الجودة وتحديات االنفتاح االقتصادي

2,150$الكويتMar20-Mar-16الرافعة التكنولوجية وإدارة الجودة الشاملة



2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16الرقابة على جودة منتجات الطيران

3,050$لندنMar20-Mar-16الطرق واألساليب اإلحصائية لمراقبة الجودة

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16الفكر اإلداري ومنهج الجودة الشاملة

3,050$أمستردامMar20-Mar-16المبادئ األساسية لضمان الجودة

2,150$دبيMar20-Mar-16المراجعة الداخلية لنظم الجودة

2,150$مكة المكرمةMar20-Mar-200016 9001المراجعة الداخلية لنظم الجودة األيزو 

2,150$الشارقةMar20-Mar-16المراقبة اإلحصائية لنظم الجودة

2,150$الدوحةMar20-Mar-16المفاهيم الرئيسة لمنظومة إدارة الجودة وتطبيقاتها

انMar27-Mar-23المفاهيم المتقدمة للجودة الشاملة في إدارة المكاتب 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23المفهوم العصري للجودة اإلدارية

3,850$سيدني Mar27-Mar-23المنظومة المتكاملة للجودة الشاملة وتطبيقاتها بالحاسب اآللي

3,050$موسكوMar27-Mar-23المنهج المتكامل لإلدارة بالجودة الشاملة

2,150$دبي23-Mar27-Mar(ISO 2000)المواصفات القياسية العالمية الحديثة 

رةISO 9001/2000     1400/200423-Mar27-Marالمواصفات والشهادات الدولية  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيISO 9001 - 200023-Mar27-Marالمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة 

2,150$مسقطSQC23-Mar27-Marالنظام اإلحصائي لتحليل أنشطة الجودة 

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23 الوقاية الصناعية والتفتيش ومراقبة الجودة

3,050$اسطنبول23-Mar27-Mar(TQM)آليات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30أدوات الجودة لتحليل ومعالجة المشكالت

3,050$باريسMar3-Apr-30أدوات الجودة واستخداماتها

2,150$دبيMar3-Apr-30أدوات ووسائل تحسين الجودة

2,150$جدةMar3-Apr-30أساسيات اإلدارة بالجودة

2,150$أبوظبيMar3-Apr-30أساسيات إدارة الجودة الشاملة

2,150$الكويتMar3-Apr-30أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة

2,150$القاهرةMar3-Apr-30أسس ومفاهيم اإلدارة بالجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30إحصائيات اإلدارة الكلية للجودة

2,450$بانكوك9000ISO30-Mar3-Aprرقم - إدارة األزمة األمنية طبقا لنظام الجودة العالمي 

3,050$لندنMar3-Apr-30إدارة اإلنتاج والرقابة على الجودة

2,150$دبيApr10-Apr-6 سيجما6- إدارة الجودة 

2,150$الرياضTQM6-Apr10-Aprإدارة الجودة الشاملة 

2,150$دبيApr10-Apr-6إدارة الجودة الشاملة بشركتك

2,150$الدوحةApr10-Apr-6إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي

2,150$اإلسكندريةApr10-Apr-6إدارة الجودة الشاملة في ظل المنافسة العلمية

3,050$لندنApr10-Apr-6إدارة الجودة الشاملة في مجال الطباعة

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-90006إدارة الجودة الشاملة واأليزو 

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6إدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر

2,150$دبيApr10-Apr-6إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

2,150$دبيTQM& ISO 9000/20006-Apr10-Aprإدارة الجودة الشاملة والمواصفات الدولية 

2,150$دبيApr17-Apr-900013أيزو / إدارة الجودة الشاملة

2,150$مسقطApr17-Apr-13الفكر والتطبيق: إدارة الجودة الشاملة

انApr17-Apr-13المفهوم والتطبيق: إدارة الجودة الشاملة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13مرجعية قياسية لمستوى الخدمات العامة: إدارة الجودة الشاملة

3,850$كانبراApr17-Apr-13إدارة الجودة الفاعلة وإعادة بناء المنظمات

3,850$أوتاواApr17-Apr-13إدارة الجودة الكلية

2,150$دبيApr17-Apr-13إدارة الجودة الكلية وتكاليفها

انApr17-Apr-13 سيجما6إدارة الجودة باستخدام  2,150$عمَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13إدارة العمليات عبر استخدام برمجيات وتقنيات إدارة الجودة الشاملة

2,150$الدوحةApr17-Apr-13إدارة تكاليف الجودة

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20األساليب واآلليات: إدارة جودة الخدمات العامة

2,450$جاكرتاApr24-Apr-900020إدارة ضبط الجودة الشاملة واأليزو 

3,850$طوكيوApr24-Apr-20إدارة ومتابعة أداء وجودة الموردين

3,050$مانشسترApr24-Apr-20إدارة ومراقبة الجودة ودور تكنولوجيا المعلومات



2,150$دبيApr24-Apr-20استراتيجية الجودة الشاملة وإعادة البناء في اإلدارة الحديثة

2,150$الدمامApr24-Apr-20إعداد المراجع الداخلي للجودة

2,150$أبوظبيApr24-Apr-20إعداد خطط وأدلة الجودة

2,150$دبيApr24-Apr-20رئيس فريق مراجع دولي معتمد لنظم الجودة/ إعداد مراجع 

2,150$القاهرةApr24-Apr-20إعداد مراجعي الجودة

ال   2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20بناء وإدارة فريق الجودة الفعَّ

3,850$طوكيوApr1-May-27تأكيد ورقابة الجودة

3,050$مدريدApr1-May-27تأهيل مديري الجودة في ظل تكنولوجيا المعلومات

2,150$دبيApr1-May-27تأهيل مراجعي جودة داخليين معتمدين

2,150$الخبرISO 9001 – 200027-Apr1-Mayتأهيل مسؤولي الجودة لتطبيق نظام 

2,150$الشارقةApr1-May-27تجارب اإلبداع والجودة

2,150$الكويتApr1-May-27تحسين األداء اإلدارية لجودة العمليات

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27تحسين اإلنتاجية والجودة

3,050$اسطنبولTQM27-Apr1-Mayتحسين أداء العمل في ضوء إدارة الجودة الشاملة 

3,850$سيدني Apr1-May-27تحسين ورقابة الجودة

3,050$أكسفوردApr1-May-27تحقيق الجودة الداخلي

2,150$دبيMay8-May-4تحليل وتحسين العمليات

2,150$مكة المكرمةMay8-May-4دليل جوران إلى تصميم الجودة- تخطيط جودة المنتجات والخدمات 

2,150$دبيMay8-May-4تدقيق الجودة اإلدارية

2,150$الدوحةMay8-May-4تدقيق أنظمة الجودة

انMay8-May-4تطبيق الجودة الشاملة في المنظمات 2,150$عمَّ

3,050$لندنMay8-May-4تطبيق الجودة الشاملة في قطاع الخدمات

2,150$دبيISO 20 0004-May8-Mayتطبيق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنية المعلومات 

3,050$موسكوMay8-May-4المبادئ واألدوات والتطبيق: تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية

2,150$دبيMay8-May-4تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في اإلدارة الحكومية

2,150$الرياضMay8-May-4تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في التطوير اإلداري

2,150$دبيMay15-May-11تطبيقات الجودة الشاملة في القطاع الحكومي والخاص

2,150$مسقطMay15-May-11تطبيقات إدارة الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي

3,050$اسطنبولMay15-May-11تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات

2,450$كوااللمبورISO11-May15-May 9001تطبيقات نظام الجودة 

3,050$ روماSix Sigma11-May15-May- تطوير األداء والجودة عبر منهجية 

2,150$دبيMay15-May-11 سيجما6تطوير األداء والجودة عبر منهجية وأدوات 

رةMay15-May-11تطوير مهارات منسقي الجودة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay15-May-11تقنيات الجودة الشاملة ودورها في تطوير األداء اإلداري

2,150$الكويتMay15-May-11تقييم الجودة بالشركات العالمية

2,150$القاهرةMay22-May-18تكاليف الجودة وكيف يتم تحويلها إلى أرباح

الة وإدارة حلقات الجودة 2,150$دبيMay22-May-18تنمية مهارات االتصال الفعَّ

3,050$سنغافورةMay22-May-18توثيق أنظمة الجودة

3,850$تورنتوMay22-May-18مدخل الجودة الشاملة: توصيف الوظائف

2,150$دبيMay22-May-18ثقافة دوائر الجودة في المنظمات

رةMay22-May-18طريق إلى منظمة المستقبل: جودة األداء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$الشارقةMay22-May-18حلقات الجودة في العمل

2,150$دبيMay22-May-18  دور التطوير التنظيمي في إدارة الجودة الشاملة

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18رقابة الجودة

2,450$كوااللمبورMay22-May-18الجودة في ظل متطلبات السوق الحر رقابة

3,850$طوكيوMay29-May-25في إدارة نظم الجودة شهادة الخبير المحترف المعتمد

3,050$باريسMay29-May-900025ضبط الجودة من خالل أيزو 

2,150$دبيMay29-May-25ضبط الجودة والتحكم بالعملية باستخدام األدوات اإلحصائية السبعة الرائعة

2,150$أبهاMay29-May-25ضبط جودة المناهج

2,150$دبيMay29-May-25ضمان الجودة



2,150$الكويتMay29-May-25ضمان الجودة وأدوات التحكم والمقاييس الثابتة

انMay29-May-25 طرق تحقيق الجودة اإلدارية 2,150$عمَّ

3,050$لندنMay29-May-25قياس ورقابة العائد على الجودة

2,450$كوااللمبورMay29-May-25كيف تحقق التمّيز لمنظمتك من خالل اإلدارة بالجودة الشاملة

3,850$ نيويوركMay29-May-25كيف تعد الشركة للحصول على شهادة األيزو

2,150$دبيJun5-Jun-1كيف تفوز بجائزة الجودة

2,150$دبيISO 140001-Jun5-Junمتطلبات األيزو 

2,150$دبيJun5-Jun-1متطلبات نظام إدارة الجودة

2,150$الدوحةISO 900120001-Jun5-Junمتطلبات نظام إدارة الجودة 

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1مراقب جودة معتمد

2,450$أغاديرJun5-Jun-1مراقبة الجودة إحصائياً باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1مرجعة أنظمة الجودة

3,050$ ميالنوJun5-Jun-1معايير الجودة واالمتياز في األداء

2,150$دبيISO1-Jun5-Junمعايير الحصول على شهادة األيزو 

2,150$الخبرJun5-Jun-1مفاهيم وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة

2,150$أبوظبيJun12-Jun-8مفاهيم وتوثيق نظم إدارة الجودة

انTQM8-Jun12-Junمفهوم الجودة والجودة الشاملة  2,150$عمَّ

2,150$القاهرةEFQM8-Jun12-Junمقيم معتمد طبقاً للمؤسسة االوروبية إلدارة الجودة 

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8منظومة إدارة الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8منهجية اإلدارة بالجودة الشاملة

3,050$روماJun12-Jun-8مهارات إدارة الجودة الشاملة

2,150$دبيJun12-Jun-8نشر ثقافة الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبور8-Jun12-Jun(ISO 9001)نظام المواصفات القياسية 

انJun12-Jun-8نظام إدارة الجودة 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةIs 9000 Version 20008-Jun12-Junنظام إدارة الجودة 

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15نظام إدارة الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورISO TS 1694915-Jun19-Junنظام إدارة الجودة بمصانع السيارات ومراكز الخدمة 

3,050$أكسفوردJun19-Jun-15والمواصفات العالمية (TQM)نظم الجودة الشاملة 

2,150$دبيJun19-Jun-15نظم المعلومات المحاسبية بالتطبيق على الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15نظم المعلومات المحاسبية في ظل الجودة الشاملة

2,150$دبيJun19-Jun-15نظم إدارة الجودة

ان15-Jun19-Jun(TQM)نظم إدارة الجودة الشاملة  2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun19-Jun-15 وسالمة وصحة الغذاء19011نظم إدارة الجودة آيزو

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15نظم معلومات مراقبة الجودة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15 سيجما6استراتيجيات الجودة الشاملة باستخدام 

3,050$باريسJun3-Jul-22أسس ومبادئ وتطبيقات حلقات الجودة

2,150$دبيJun26-Jun-22استراتيجيات وتكتيكات الحكومة اإللكترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة الجودة الشاملة في األجهزة والدوائر الحكومية

2,150$دبيJun26-Jun-22اإلدارة الحديثة لنظم إدارة الصيانة الكلية وتطبيقاتها في نظم إدارة الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة الجودة الشاملة في تطوير وتبسيط إجراءات العمل اإلداري

انJun26-Jun-22اإلدارة المرئية بنظام كايزن للجودة اليابانية 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun26-Jun-22إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء اإلداري للخدمات الحكومية

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22اإلدارة المعاصرة بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22التجربة اليابانية- إدارة الجودة الشاملة وقياس األداء الوظيفي 

البرامج المتكاملة في تحسين الجودة وتمّيز األداء ركائز أساسية لتطوير المنظمات 

وتحقيق المنافسة العالمية
22-Jun26-Jun3,050$لندن

2,150$دبيJun3-Jul-29إعداد مراجعي الجودة الداخليين

2,450$كوااللمبورJun10-Jul-29البرنامج المتكامل في إدارة الجودة الشاملة

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29تأهيل مديري الجودة لتطبيق نظم وأساليب إنشاء نظام الجودة

انJun3-Jul-29التجربة اليابانية في قياس األداء المؤسسي واستراتيجيات الجودة الشاملة 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJun3-Jul-29 سيجما6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في األداء الحكومي باستخدام 



3,050$اسطنبولJun3-Jul-29الجودة اإلدارية الشاملة في إدارة األعمال بروح الفريق الواحد

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29 شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة نظم الجودة

  القواعد الدولية لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية

(القواعد الدولية– االستراتيجيات – األدوات )
29-Jun3-Jul3,050$باريس

2,150$دبيJun3-Jul-29هندسة العمليات في إطار تطبيق معايير إدارة الجودة الكلية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الدليل الشامل للتسجيل والمراجعة والحصول على شهادة الجودة - 9000أيزو 

انJul10-Jul-6مستوى متقدم- هندسة العمليات في إطار تطبيق معايير إدارة الجودة الكلية  2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJul10-Jul-6إدارة العقارات

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6ورشة العمل/ اسم البرنامج 

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6رؤية جديدة لواقع متغير: االستثمار العقاري

3,050$جنيفJul10-Jul-6 االستراتيجيات الحديثة للتأجير التمويلي والهندسة المالية وفقا للمعايير الدولية

2,150$دبيJul10-Jul-6االستراتيجيات المعاصرة في إدارة العقارات

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6األساليب الحديثة في التسويق العقاري

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6األساليب المتكاملة في الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري

3,050$لندنJul10-Jul-6التسويق اإللكتروني للمشروعات العقارية

3,850$سيدني Jul10-Jul-6التقنيات الحديثة في التسويق اإللكتروني للعقارات

3,850$مونتلايرJul17-Jul-13العقاري (التثمين)التقنيات الحديثة في التقييم 

انJul17-Jul-13العالقات العامة في المؤسسات العقارية 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJul17-Jul-13القضايا المحاسبية المعاصرة في الشركات العقارية

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13أساليب التمويل العقاري اإلسالمي

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة األمالك الحكومية

 الدورة التحضيرية لشهادة مدير مشروع عقاري PMPإدارة المشاريع العقارية 
معتمد عالمياً

13-Jul17-Jul3,050$باريس

2,150$دبيJul17-Jul-13إعداد القادة اإلداريين في المؤسسات العقارية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تشغيل وصيانة الممتلكات العقارية

ال 3,050$لندنJul17-Jul-13دراسات الجدوى التسويقية وخطط وبرامج التسويق الفعَّ

انJul17-Jul-13طرق وأساليب التقييم العقاري وتطبيق المعايير الدولية لألصول العقارية 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةJul24-Jul-20فن بيع وتسويق المنتجات العقارية

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20مخاطر االستثمار في سوق العقارات

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20منظومة التمويل ودورها في تحسين كفاءة التسويق العقاري

3,050$مدريدJul24-Jul-20رؤية جديدة لواقع متغير: االستثمار العقاري

2,150$دبيJul24-Jul-20 االستراتيجيات الحديثة للتأجير التمويلي والهندسة المالية وفقا للمعايير الدولية

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20االستراتيجيات المعاصرة في إدارة العقارات

2,150$صاللةJul24-Jul-20األساليب الحديثة في التسويق العقاري

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20األساليب المتكاملة في الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري

3,050$روماJul24-Jul-20التسويق اإللكتروني للمشروعات العقارية

انJul24-Jul-20التقنيات الحديثة في التسويق اإللكتروني للعقارات 2,150$عمَّ

2,150$صاللةJul31-Jul-27العقاري (التثمين)التقنيات الحديثة في التقييم 

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27العالقات العامة في المؤسسات العقارية

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27القضايا المحاسبية المعاصرة في الشركات العقارية

3,050$باريسJul31-Jul-27أساليب التمويل العقاري اإلسالمي

2,150$دبيJul31-Jul-27إدارة األمالك الحكومية

 الدورة التحضيرية لشهادة مدير مشروع عقاري PMPإدارة المشاريع العقارية 
معتمد عالمياً

27-Jul31-Jul2,450$كوااللمبور

3,050$لندنJul31-Jul-27إعداد القادة اإلداريين في المؤسسات العقارية

انJul31-Jul-27تشغيل وصيانة الممتلكات العقارية 2,150$عمَّ

ال 2,150$صاللةJul31-Jul-27دراسات الجدوى التسويقية وخطط وبرامج التسويق الفعَّ

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27طرق وأساليب التقييم العقاري وتطبيق المعايير الدولية لألصول العقارية

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28فن بيع وتسويق المنتجات العقارية

2,150$الخبرSep2-Oct-28مخاطر االستثمار في سوق العقارات

2,150$دبيSep2-Oct-28منظومة التمويل ودورها في تحسين كفاءة التسويق العقاري

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28احتراف التسويق العقاري



3,050$برشلونةSep2-Oct-28في المؤسسات العقارية اختيار القوى العاملة

2,150$دبيSep2-Oct-28في المجال العقاري  اختيار الكفاءات واستقطاب المهارات

2,150$مسقطSep2-Oct-28استراتيجيات االستثمار العقاري

2,150$أبوظبيSep2-Oct-28األسس والخطط: استراتيجيات التسويق العقاري

ال في المجال العقاري 2,150$الدوحةSep2-Oct-28استراتيجيات التفاوض الفعَّ

انSep2-Oct-28استراتيجيات بناء وتسويق العالمات التجارية في المؤسسات العقارية 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاOct9-Oct-5االتجاهات الحديثة في االستثمار العقاري

3,850$طوكيوOct9-Oct-5االتجاهات الحديثة في التمويل العقاري

3,050$كامبريدجOct9-Oct-5االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العقارية

2,150$دبيOct9-Oct-5االحتراف في تسويق العقار

انOct9-Oct-5االحتراف والجدارة المهنية في التسويق العقاري 2,150$عمَّ

2,150$دبيOct9-Oct-5االحتراف والجدارة المهنية في إدارة العقارات

2,150$الكويتOct9-Oct-5االستثمار العقاري

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5االستثمار العقاري وأسس نجاحه

3,050$لندنOct9-Oct-5االستراتيجيات الحديثة في التفاوض العقاري

2,150$طهرانOct9-Oct-5االستراتيجيات المعاصرة في التسويق العقاري

3,050$براغOct16-Oct-12االعتبارات القانونية في التسويق العقاري

2,150$دبيOct23-Oct-19األبعاد القانونية في عقود االستثمار بالقطاع العقاري

رةOct23-Oct-19األبعاد القانونية للقطاع العقاري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيOct23-Oct-19األخالقيات المهنية في العمل العقاري

2,150$مسقطOct23-Oct-19األساليب الحديثة للتسويق العقاري

2,150$القاهرةOct23-Oct-19األسس واالستراتيجيات الحديثة في االستثمار العقاري

2,150$دبيOct23-Oct-19اإلبداع في التسويق العقاري

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19اإلبداع واالبتكار في إدارة وتطوير العقارات

3,050$كامبريدجOct23-Oct-19اإلجراءات المكتبية في المكاتب العقارية

2,150$دبيOct23-Oct-19البرنامج التأهيلي في إدارة العقارات

2,150$الخبرOct23-Oct-19البرنامج التأهيلي في صيانة المباني

2,150$دبيOct30-Oct-26البرنامج التحضيري لشهادة مدير مشروع عقاري معتمد عالميا

2,150$الدوحةOct30-Oct-26التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26التثمين العقاري

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26التخطيط االستراتيجي في إدارة العقارات

3,050$سنغافورةOct30-Oct-26التسويق اإللكتروني للعقارات

3,850$تورنتوOct30-Oct-26التسويق العقاري

2,150$دبيOct30-Oct-26التسويق العقاري الحديث

2,150$الرياضOct30-Oct-26التشريعات العقارية

2,150$دبيOct30-Oct-26التصنيف المهني للعقار

2,150$دبيOct30-Oct-26التعامل في األراضي وأمالك الدولة

انNov6-Nov-2التعامالت العقارية وضمان الحقوق 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov13-Nov-9التقييم العقاري وإدارة الممتلكات

2,150$نيودلهيNov13-Nov-9المعوقات والحلول: التمويل العقاري

3,050$أوسلوNov13-Nov-9التمويل واالستثمار العقاري

2,150$دبيNov13-Nov-9التمويل واالستثمار في الممتلكات العقارية

2,150$جدةNov13-Nov-9التنظيم الهيكلي في المؤسسات العقارية

2,150$أبوظبيNov13-Nov-9التوجهات الحديثة في المحاسبة والتمويل في االستثمارات العقارية

2,150$الكويتNov13-Nov-9الجوانب المالية والضريبية للتأجير التمويلي والتشغيلي من النظرية إلى التطبيق

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري

3,050$اسطنبولNov13-Nov-9الريادة وقيادة السوق في المجال العقاري

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9العالقة بين المالك والمستأجر

3,050$فيّناNov20-Nov-16العمل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي

2,150$دبيNov20-Nov-16القيادة اإلدارية في المؤسسات العقارية

2,150$الرياضNov20-Nov-16المحاسبة المالية في المنشأة العقارية

2,150$دبيNov20-Nov-16المحاسبة في االستثمار العقاري



2,150$الدوحةNov20-Nov-16المساحة العقارية

2,150$القاهرةNov20-Nov-16المعالجة المحاسبية لالستثمار في األسهم والعقارات

3,050$لندنNov20-Nov-16المهارات اإلدارية المتكاملة للوسيط العقاري

3,850$طوكيوNov20-Nov-16المهارات اإلدارية والمالية في المكاتب العقارية

3,050$فرانكفورتNov20-Nov-16المهارات البيعية للمشاريع العقارية

2,150$دبيNov20-Nov-16المهارات المتكاملة في تطوير العقارات

رةNov27-Nov-23النظم والقوانين لتنظيم العقارات في المناطق الحضرية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov4-Dec-30الوسيط العقاري الناجح

2,150$الكويتNov4-Dec-30 آليات االستثمارات العقارية وتقييم االستثمار العقاري

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30آليات التمويل العقاري

3,050$لندنNov4-Dec-30أداء سوق البنايات

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30أساليب تسويق العقارات التجارية

3,050$أمستردامNov4-Dec-30أساليب تصميم البحوث التسويقية في مجال العقارات

2,150$دبيNov4-Dec-30أساليب مواجهة األزمات التسويقية في مجال العقار

2,150$مكة المكرمةNov4-Dec-30أساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات

2,150$الشارقةNov4-Dec-30أسس السمسرة العقارية

2,150$الدوحةNov4-Dec-30أسس وأدوات التمويل العقاري

انNov4-Dec-30أسس ومعايير تثمين العقارات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30أفضل الممارسات لتحقيق صفقات رابحة في المجال العقاري

3,850$سيدني Nov4-Dec-30أهمية العالقات العامة في المؤسسات العقارية

3,050$موسكوNov4-Dec-30أهمية القيادة اإلدارية في المؤسسات العقارية

2,150$دبيNov4-Dec-30إدارة االستثمار والتقييم العقاري

رةNov4-Dec-30إدارة األزمات المالية في المجال العقاري 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيNov4-Dec-30إدارة األمالك العقارية

2,150$مسقطNov4-Dec-30إدارة التغيير في المؤسسات العقارية

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30 في المجال العقاريTQMإدارة الجودة الشاملة 

3,050$اسطنبولNov4-Dec-30إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العقارية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7إدارة الجودة العقارية الشاملة

3,050$باريسDec11-Dec-7إدارة العقارات والممتلكات

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة العقود في المؤسسات العقارية

2,150$جدةDec11-Dec-7إدارة العالقات العامة في المؤسسات العقارية

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7إدارة المؤسسات العقارية

2,150$الكويتDec11-Dec-7إدارة المحافظ العقارية

2,150$القاهرةPMP7-Dec11-Decإدارة المشاريع العقارية 

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7إدارة المكاتب العقارية

2,450$بانكوكDec11-Dec-7إدارة الممتلكات العقارية

3,050$لندنDec11-Dec-7إدارة أمالك الدولة العامة والخاصة

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة عقود إنشاء المشروعات العقارية

2,150$الرياضDec18-Dec-14إدارة مخاطر االئتمان والتمويل العقاري

2,150$دبيDec18-Dec-14إدارة وتثمين األراضي

2,150$الدوحةDec18-Dec-14إدارة وتخطيط المشروعات العقارية

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14إدارة وتقييم وتثمين العقارات

3,050$لندنDec18-Dec-14إسعاد العمالء في المجال العقاري

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14إعداد خبراء التقييم العقاري

3,050$اسطنبولDec18-Dec-14إعداد خطط التسويق للمشاريع العقارية

2,150$دبيDec18-Dec-14إعداد دراسة جدوى المشاريع العقارية

2,150$دبيDec18-Dec-14إعداد موظفي شركات االستثمار العقاري

2,150$دبيDec18-Dec-14بيئة العمل العقاري

2,150$مسقطDec25-Dec-21تأسيس وإدارة المحافظ والصناديق العقارية

انDec25-Dec-21تخطيط وتنظيم المشروعات العقارية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21ترشيد وإدارة الطاقة في المنشأة

3,850$كانبراDec25-Dec-21تسعير المشاريع وضبط الكلفة



3,850$أوتاواDec25-Dec-21تسويق وبيع الممتلكات العقارية

2,150$دبيDec25-Dec-21تشريعات العقارات

انDec25-Dec-21تطوير المنتجات العقارية 2,150$عمَّ

تنظيم أرشيف إدارة المحاكم وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل والشؤون 

اإلسالمية
21-Dec25-Dec2,150$دبي

2,150$الدوحةDec25-Dec-21تنظيم حدود العقارات داخل المدن غير المنتظمة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21تنمية المهارات الفنية والمالية للمثمن الهندسي

2,450$جاكرتاDec25-Dec-21تهيئة الشباب الخليجي للعمل في القطاع العقاري

3,850$طوكيوDec1-Jan-28دراسات الجدوى التسويقية للمشروعات العقارية

3,050$مانشسترDec1-Jan-28دراسات الجدوى للمشاريع العقارية

2,150$دبيDec1-Jan-28دراسات الجدوى للمشروعات العقارية

2,150$الدمامDec1-Jan-28دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية

2,150$أبوظبيDec1-Jan-28دراسة الجدوى التسويقية للمشروعات العقارية ووضع أفضل البدائل الستغاللها

2,150$دبيDec1-Jan-28دور التدريب في نجاح المؤسسات العقارية

2,150$القاهرةDec1-Jan-28سيكولوجيا العقارات

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28صناعة التثمين العقاري

3,850$طوكيوDec1-Jan-28صيغ التمويل العقاري في المؤسسات

3,050$مدريدDec1-Jan-28ضاعف دخلك من بيع العقار

2,150$دبيDec1-Jan-28عقود اإلنشاءات والعقارات

2,150$الخبرDec1-Jan-28فن التقييم العقاري وإدارة المحافظ العقارية

2,150$الشارقةDec1-Jan-28فن بيع العقارات

2,150$الكويتDec1-Jan-28كيف تقرأ القوائم المالية للشركات العقارية؟

2,150$اإلسكندريةDec1-Jan-28كيف تقنع العميل بشراء العقار

3,050$اسطنبولIAS4028-Dec1-Janمحاسبة االستثمارات العقارية وفق المعيار المحاسبي الدولي 

3,850$سيدني Dec1-Jan-28المستوى األول– مراقبة األبنية 

3,050$أكسفوردDec1-Jan-28مسؤوليات ومهام مفتشي المباني

2,150$دبيDec1-Jan-28معرفة العمالء في المشاريع العقارية

2,150$مكة المكرمةDec1-Jan-28منهجية حديثة في إدارة وتقييم العقار

2,150$دبيDec1-Jan-28مهارات التسويق والبيع العقاري

2,150$الدوحةDec1-Jan-28مهارات إعداد الدراسات الفنية إلدارة أمالك الدولة

انDec1-Jan-28مهارات تسويق العقارات السكنية 2,150$عمَّ

3,050$لندنDec1-Jan-28 في التسويق العقاريCRMإدارة عالقات العمالء 

2,150$دبيDec1-Jan-28مهارات التسويق العقاري

2,150$الكويتDec1-Jan-28اإلبداع واالبتكار في إدارة وتطوير العقارات

2,150$الرياضDec1-Jan-28التخطيط االستراتيجي في إدارة العقارات

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28التقييم العقاري وإدارة األمالك

3,750$اإلسكندريةDec8-Jan-28إدارة االمالك الحكومية

2,150$القاهرةDec1-Jan-28تشغيل وصيانة الممتلكات العقارية

2,150$الخبرDec1-Jan-28ورشة عمل االتجاهات الحديثة في االستثمار العقاري

2,150$دبيDec1-Jan-28ورشة عمل االتجاهات الحديثة في التمويل العقاري

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28ورشة عمل االستراتيجيات المعاصرة في التسويق العقاري

2,150$دبيDec1-Jan-28ورشة عمل االستراتيجيات المعاصرة في إدارة العقارات

2,150$دبيDec1-Jan-28ورشة عمل التقنيات الحديثة في التسويق اإللكتروني للعقارات

2,150$دبيDec1-Jan-28ورشة عمل المهارات المتكاملة في تطوير العقارات
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5 في المشروعاتPKIاستخدام تكنولوجيا البنية التحتية للمفتاح العام 

انJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع االستثمارية واإلسكانية للجمعيات التعاونية 2,150$عمَّ

إدارة المشاريع



2,150$دبيJan9-Jan-5التخطيط والجدولة والمراقبة: األساليب الحديثة إلدارة المشاريع

2,150$مسقطJan9-Jan-5التجربة االوروبية- اإلبداع والتمّيز في إدارة المشاريع االحترافية 

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5التجربة الماليزية- اإلبداع والتمّيز في إدارة المشاريع االحترافية 

3,050$لندنPMP5-Jan9-Janالبرنامج التأهيلي لشهادة مدير مشروع محترف 

3,850$سيدني Jan9-Jan-5التخطيط والجدولة باستخدام برنامج البريمافيرا إلدارة المشاريع

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12التمّيز واإلبداع في إدارة المشاريع وأساليب خصخصة المشروعات العامة

2,150$دبيBOT12-Jan16-Janالجوانب القانونية لعقود 

رةJan16-Jan-12المهارات واألساليب المتقدمة للتفاوض حول العقود لمدراء المشاريع 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12آليات التحفيز السبع األساسية لتأمين نجاح المشروعات والقيادة

2,150$الكويتProject Management - Basic12-Jan16-Janإدارة المشاريع 

2,450$مانيالProject Management Professional12-Jan16-Janإدارة المشاريع الحديثة 

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12(التحويل– التشغيل – البناء ) BOTإدارة المشاريع بنظام 

2,450$بكين19-Jan23-Jan(BS 6079)إدارة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية البريطانية 

3,050$مدريدJan23-Jan-19 إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية

2,150$دبيJan23-Jan-19تدريب فريق العمل الجديد في المشاريع اإلنشائية

 لتحسن المشاريع واستراتيجيات األعمال مع تخفيض Six Sigmaتطبيق مفاهيم 

النفقات
19-Jan23-Janرة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19متقدم- جدولة المشاريع وضبط التكلفة 

2,150$الدوحةJan23-Jan-19مع نماذج عملية- دراسات جدوى المشروعات االستثمارية 

2,450$شرم الشيخppp19-Jan23-Jan وعقود الشراكة BoTعقود الـ 

2,150$دبيJan30-Jan-26 في المشروعاتPKIاستخدام تكنولوجيا البنية التحتية للمفتاح العام 

2,150$الرياضJan30-Jan-26االتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع االستثمارية واإلسكانية للجمعيات التعاونية

2,150$أبوظبيJan30-Jan-26التخطيط والجدولة والمراقبة: األساليب الحديثة إلدارة المشاريع

2,150$الكويتJan30-Jan-26التجربة االوروبية- اإلبداع والتمّيز في إدارة المشاريع االحترافية 

انJan30-Jan-26التجربة الماليزية- اإلبداع والتمّيز في إدارة المشاريع االحترافية  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورPMP26-Jan30-Janالبرنامج التأهيلي لشهادة مدير مشروع محترف 

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26التخطيط والجدولة باستخدام برنامج البريمافيرا إلدارة المشاريع

3,050$ستوكهولمFeb6-Feb-2التمّيز واإلبداع في إدارة المشاريع وأساليب خصخصة المشروعات العامة

2,150$دبيBOT2-Feb6-Febالجوانب القانونية لعقود 

2,150$دبيFeb6-Feb-2المهارات واألساليب المتقدمة للتفاوض حول العقود لمدراء المشاريع

2,150$دبيFeb6-Feb-2آليات التحفيز السبع األساسية لتأمين نجاح المشروعات والقيادة

2,150$مسقطProject Management - Basic2-Feb6-Febإدارة المشاريع 

2,150$القاهرةProject Management Professional2-Feb6-Febإدارة المشاريع الحديثة 

2,450$الرباطFeb6-Feb-2(التحويل– التشغيل – البناء ) BOTإدارة المشاريع بنظام 

2,150$ممباي9-Feb13-Feb(BS 6079)إدارة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية البريطانية 

3,050$فرانكفورتFeb13-Feb-9 إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية

2,150$دبيFeb13-Feb-9تدريب فريق العمل الجديد في المشاريع اإلنشائية

 لتحسن المشاريع واستراتيجيات األعمال مع تخفيض Six Sigmaتطبيق مفاهيم 

النفقات
9-Feb13-Feb2,150$الدمام

2,150$الشارقةFeb13-Feb-9متقدم- جدولة المشاريع وضبط التكلفة 

2,150$الكويتFeb13-Feb-9مع نماذج عملية- دراسات جدوى المشروعات االستثمارية 

2,150$اإلسكندريةppp9-Feb13-Feb وعقود الشراكة BoTعقود الـ 

3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16استخدام التكنولوجيا المثالية في رفع أداء المشاريع

2,450$مانيالFeb20-Feb-16استخدام الحاسب اآللي في التخطيط ومتابعة المشروعات

3,050$برشلونةFeb20-Feb-16استراتيجيات دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات

2,150$دبيFeb20-Feb-16استقطاب التمويل للمشاريع

2,150$الرياضFeb20-Feb-16اقتصاديات المشروعات وتحليل العمليات

2,150$أبوظبيFeb20-Feb-16االتجاهات الحديثة في إدارة المشروعات

2,150$الدوحةFeb20-Feb-16االحتراف في إدارة المشاريع والمخاطر

انFeb27-Feb-23األخطاء الشائعة في إدارة المشروعات والمؤسسات 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23األخطاء الشائعة في تخطيط وتنفيذ المشروعات



الة إلدارة مواقع المشاريع اإلنشائية 3,850$طوكيوFeb27-Feb-23األدوات واألساليب الفعَّ

3,050$اكسفوردFeb27-Feb-23األدوات واألساليب الكمية المستخدمة في إدارة المشروعات

2,150$دبيFeb27-Feb-23األساليب الحديثة في الرقابة على تنفيذ المشروعات باستخدام الحاسب اآللي

انFeb27-Feb-23األساليب الحديثة في إدارة المشروعات 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23األساليب الحديثة في تقييم المشاريع الصناعية

الة إلدارة المواقع وتخطيط وجدولة المشاريع 2,150$الكويتMar6-Mar-2األساليب الفعَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2األساليب الكمية المستخدمة في مجال إدارة المشروعات

3,050$لندنMar6-Mar-2األسلوب الدعائي ودوره في نجاح المشروع

2,150$طهرانMar6-Mar-2اإلدارة االقتصادية للمشروعات

3,050$براغMar6-Mar-2اإلدارة الحديثة للمشاريع

2,150$دبيMar6-Mar-2اإلدارة الحديثة للمشروعات باستخدام الحاسب اآللي

رة2-Mar6-Mar(PRIMAVIRA)اإلدارة الزمنية للمشروعات باستخدام خدمة  2,150$المدينة المنوَّ

الة للمشاريع باستخدام 2,150$دبيMar13-Mar-9الحاسب اآللي  اإلدارة الفعَّ

الة للمشروعات 2,150$مسقطMar13-Mar-9اإلدارة الفعَّ

الة للمشروعات باستخدام الحاسب اآللي  2,150$القاهرةMar13-Mar-9(بريمافيرا- ميكروسوفت )اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9اإلدارة الفنية للمشاريع

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9اإلدارة المتقدمة للعقود والمشاريع

3,050$كامبريدجMar13-Mar-9اإلدارة المتقدمة للمشاريع واإلنشاءات

2,150$دبيMar13-Mar-9اإلدارة المتكاملة للمشروعات

ال على تنفيذ المشروعات 2,150$الخبرMar20-Mar-16اإلشراف الفعَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16اإلشراف على تنفيذ المشروعات

2,150$الدوحةMar20-Mar-16البرنامج المتقدم في إدارة المشروعات

2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16البرنامج المتكامل في صيانة المرافق والمنشأة

3,050$سنغافورةBOT16-Mar20-Marالتأجير التمويلي ودراسات الجدوى للمشروعات القائمة بنظام الـ

3,850$تورنتوMar20-Mar-16التجربة الماليزية في إدارة وتنفيذ المشاريع

2,150$دبيMar27-Mar-23التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات

2,150$الرياضMar27-Mar-23التخصص في إدارة المشاريع وتخطيط وجدولة والتحكم بالمشاريع

2,150$دبيMar27-Mar-23التخطيط االستراتيجي واإلدارة المالية للمشاريع باستخدام الحاسوب

2,150$دبيMar27-Mar-23التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع

انMar27-Mar-23التخطيط االستراتيجي وتقييم المشروعات 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar27-Mar-23معتمد عالمياً– التخطيط وجدولة وضبط المشاريع باستخدام البريمافيرا 

2,150$نيودلهيMar27-Mar-23التدفق النقدي في المشروعات

3,050$أوسلوMar3-Apr-30التصدعات بالمنشأة الخرسانية وطرق إصالحها

2,150$دبيMar3-Apr-30التصدعات بالمنشأة وطرق إصالحها

ال للرؤى واألهداف الشخصية بواسطة إدارة المشاريع 2,150$جدةMar3-Apr-30التطبيق الفعَّ

2,150$أبوظبيMar3-Apr-30التطورات الحديثة لتنظيم وصيانة المباني والمرافق والمنشأة

2,150$الكويتMar3-Apr-30التعاقدية والتحكيم في المشاريع

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30التفتيش وضبط الجودة في تشييد المباني

3,050$اسطنبولMar3-Apr-30التقنيات التعاقدية الحديثة لمدراء المشاريع

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع اإلنشائية

3,050$فيّناApr10-Apr-6التمّيز واإلبداع في إدارة وتطوير المشاريع الهندسية واإلنشائية

2,150$دبيApr10-Apr-6التمّيز واإلبداع في إدارة وتطوير المشاريع وقياس الجدوى االقتصادية

2,150$الرياضApr10-Apr-6التوجيهات والتقنيات الحديثة إلدارة المشاريع متعددة تحت التنفيذ

2,150$دبيApr10-Apr-6الجدوى االقتصادية للمشاريع وحساب اقتصاديات العمل

2,150$الدوحةApr10-Apr-6الجوانب اإلدارية والمالية والفنية في إدارة المشروعات

2,150$القاهرةApr10-Apr-6الدليل العملي إلدارة المشروعات

3,050$لندنApr17-Apr-13الرقابة على تنفيذ المشروعات

إدارة )الفكر المتقدم والنظم العالمية المحدثة إلدارة وصيانة المباني والمنشأة 

 وتطبيقاتها في نظم إدارة الجودة الشاملة - (وصيانة األصول
13-Apr17-Apr3,850$طوكيو

3,050$فرانكفورتApr17-Apr-13القدرات الجوهرية لإلدارة الناجحة للمشروعات

2,150$دبيApr17-Apr-13المتابعة والتقييم للخطط االستراتيجية وللمشاريع



رةApr17-Apr-13المراجعة اإلدارية وتقييم أداء المشروعات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr17-Apr-13المطالبات والمطالبات المضادة والخالفات في المشاريع اإلنشائية

2,150$الكويتApr17-Apr-13المفاهيم الحديثة للتخطيط االستراتيجي وتقييم المشروعات

2,150$اإلسكندريةPrimaveraP320-Apr24-Aprالمناهج الحديثة لتخطيط المشاريع باستخدام 

3,050$لندنApr24-Apr-20المنظور االبتكاري المتكامل إلدارة المشروعات

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20المنظومة المتكاملة الحديثة والعالمية إلدارة أخطار المشروعات

الة إلدارة المشاريع 3,050$أمستردامApr24-Apr-20المهارات الفعَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20المهارات المتقدمة في إدارة المشاريع

2,150$مكة المكرمةPublisher 200720-Apr24-Aprالمهارات المتقدمة في إدارة المشاريع وشؤون العمل 

 Publisherالمهارات المتقدمة لسكرتارية إدارة المشاريع وإدارة شؤون العمل 

2007
20-Apr24-Apr2,150$الشارقة

2,150$الدوحةApr1-May-27المهارات المتكاملة في إدارة المشاريع

انApr1-May-27المهارات المتكاملة لمدراء المشاريع 2,150$عمَّ

الة 2,450$كوااللمبورApr1-May-27المهنية في إدارة المشاريع الفعَّ

3,850$سيدني Apr1-May-27النظام القانوني لعقود اإلنشاء والتشغيل وإعادة المشروع

3,050$موسكوApr1-May-27عقد الفيدك- النظام القانوني لعقود ومقاوالت الهندسة المدنية 

2,150$دبي27-Apr1-May(FIDIC)النظام القانوني لعقود ومقاوالت الهندسة المدنية 

رةApr1-May-27الهندسة القيمية لمشروع الطرق 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay8-May-4أحدث التطورات في اإلدارة واإلشراف على المواقع والمشاريع اإلنشائية

2,150$مسقطMay8-May-4أحدث التطورات في إدارة المشاريع واإلنشاءات

2,450$كوااللمبورMay8-May-4أدوات وأساليب الرقابة على تنفيذ المشروعات

3,050$اسطنبولMay8-May-4أساسيات تخطيط وجدولة المشاريع

2,450$كوااللمبورMay8-May-4أساليب تنفيذ وتقييم المشروعات

3,050$باريسMay8-May-4أسرار نجاح المشاريع التجارية

2,150$دبيMay8-May-4أفضل الممارسات في إدارة المشاريع اإلنشائية

2,150$جدةMay15-May-11إجراء دراسات جدوى المشاريع

2,150$أبوظبيMay15-May-11إدارة التحكم بأخطار المشاريع وتجنب األخطاء

2,150$الكويتMay15-May-11إدارة الجودة في المشروع

2,150$القاهرةMay15-May-11إدارة المخاطر بالمشروعات

2,450$كوااللمبورMay15-May-11إدارة المخاطر في المشروع

2,450$بانكوكMay15-May-11إدارة المشاريع

3,050$لندنMay15-May-11متقدم- إدارة المشاريع

معتمد - محترف / دورة تحضيرية لشهادة مدير مشروع معتمد – إدارة المشاريع 
عالمياً

18-May22-May2,150$دبي

2,150$الرياضMay22-May-18إدارة المشاريع االحترافية

2,150$دبيMay22-May-18إدارة المشاريع اإلنشائية

2,150$الدوحةMay22-May-18إدارة المشاريع المتقدمة

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18إدارة المشاريع المحترفة

3,050$لندنMs Project Management 200718-May22-Mayإدارة المشاريع الهندسية 

2,450$كوااللمبورMS Primavera & Project18-May22-Mayإدارة المشاريع الهندسية باستخدام برنامجي 

3,050$اسطنبولPrimavera25-May29-Mayإدارة المشاريع باستخدام الحاسب اآللي 

2,150$دبيMicrosoft® Project25-May29-Mayإدارة المشاريع باستخدام برنامج 

2,150$دبيMay29-May-25إدارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2,150$دبيMay29-May-25إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية

2,150$مسقطMay29-May-25إدارة المشاريع واإلشراف على االستشاريين والمقاولين

انMay29-May-25إدارة المشاريع والعقود 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay29-May-25إدارة المشاريع ودورة تحضيرية لشهادة مدير مشروع محترف

3,850$كانبراJun5-Jun-1إدارة المشاريع وقيادتها واالتصاالت بشأنها

3,850$أوتاواJun5-Jun-1المبادئ والمسائل المتعلق: إدارة المشاريع

2,150$دبيJun5-Jun-1الهيكلية والكفاءات: إدارة المشاريع

انJun5-Jun-1إدارة المشروعات اإلنشائية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1إدارة المشروعات الحديثة



2,150$الدوحةJun5-Jun-1إدارة المشروعات الحكومية

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1إدارة المشروعات الهندسية باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورPRIMAVERA8-Jun12-Junإدارة المشروعات باستخدام 

3,850$نيوزيالنداJun12-Jun-8إدارة المشروعات من منظور الجودة

3,050$كامبريدجJun12-Jun-90008إدارة المشروعات واإلدارة المالية واأليزو 

انJun12-Jun-8إدارة المشروعات والجودة الشاملة في مشروعات التشييد 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8إدارة المشروعات وتدبير التمويل

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إدارة المشروعات وتنمية مهارات االتصال

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8إدارة المشروعات ودراسات الجدوى باستخدام الحاسب اآللي

2,150$القاهرةJun19-Jun-15األساليب واآلليات: إدارة المشروعات

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15 كيف تنجز مشروعك في حدود الوقت واألداء والميزانية: إدارة المشروعات

3,050$باريسJun19-Jun-15إدارة المطالبات والنزاعات واألوامر التنفيذية في المشاريع اإلنشائية

3,050$مدريدJun19-Jun-15إدارة المطلوبات والمنازعات في مشروعات التشييد

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة أخطار المشروعات

2,450$الرباطJun19-Jun-15إدارة حسابات المقاوالت والمشاريع

3,850$طوكيوJun19-Jun-15إدارة مشاريع تكنولوجيا بإجراءات وتقنيات حديثة

3,050$كامبريدجJun26-Jun-22إدارة مشاريع نظم المعلومات الجغرافية

انProject Management22-Jun26-Junإدارة مشروعات  2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة مشروعات التشييد وضبط البرامج الزمنية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22إدارة نظم معلومات المشروعات باستخدام الحاسب اآللي

2,150$القاهرةJun26-Jun-22إدارة وإعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة وتقييم المشروعات

3,850$تورنتوJun3-Jul-29إدارة وتنفيذ المشروعات

3,050$مدريدJun3-Jul-29إدارة وقيادة المشروعات الجديدة

انJun3-Jul-29إصالح المشروعات العامة 2,150$عمَّ

3,050$لندنJun3-Jul-29إعادة دراسة جدوى المشروع في ضوء نتائج تشغيله الفعلية

2,150$دبيJun3-Jul-29إعداد العطاءات في إدارة المشروعات

3,050$موسكوJun3-Jul-29إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االستثمارية

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إعداد دراسة جدوى المشروع الجديد

2,450$الدار البيضاءJul10-Jul-6إعداد قواعد البيانات في مجال اإلشراف على المشاريع

3,850$طوكيوJul10-Jul-6إعداد مديري المشروعات المحترفين

3,050$لندنJul10-Jul-6إعداد وتحليل القوائم المالية للمشروعات

انMS-Project6-Jul10-Julبرمجة ومتابعة المشاريع باستخدام  2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6بريمفيرا إلدارة المشاريع

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تحديد متطلبات فحوص مواد المشاريع اإلنشائية

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6تحديد مهام ومسؤوليات مفتشي ومراقبي المباني واإلنشاءات

2,150$القاهرةJul17-Jul-13تحليل ومعالجة البيانات الحاسوبية في مجال اإلشراف على المشاريع

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تحول األفكار إلى مشاريع عمل

3,850$نيوزيالنداJul17-Jul-13تحويل األفكار إلى برامج ومشاريع عمل

3,050$لندنJul17-Jul-13تحويل األفكار إلى مشاريع عمل

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تخطيط المشاريع وجدولتها والرقابة عليها

2,150$دبيJul17-Jul-13تخطيط المشروعات الصناعية

3,050$سنغافورةJul17-Jul-13تخطيط المشروعات باستخدام أسلوب اإلطار المنطقي

3,850$تورنتوJul24-Jul-20تخطيط وإدارة المشاريع

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20(بريمافيرا)تخطيط وإدارة المشاريع عبر برمجية 

2,150$صاللةMS-project20-Jul24-Julتخطيط وإدارة المشروعات االحترافية 

3,850$سيدني Jul24-Jul-20تخطيط وإدارة المشروعات بالحاسب اآللي

3,050$مانشسترJul24-Jul-20تخطيط وإدارة المشروعات واإلشراف على تنفيذها

تخطيط وإدارة حماية المنشأة الصناعية واالستراتيجية من المخاطر والكوارث 

الطبيعية
20-Jul24-Julان 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20تخطيط وإعداد الجدول الزمني للمشاريع



2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27تخطيط وتصميم وإدارة المشروعات

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27تخطيط وتقييم المشاريع

2,150$صاللةJul31-Jul-27تخطيط وتنفيذ المشروعات

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27تخطيط وجدولة المشروعات

3,850$طوكيوJul31-Jul-27تخطيط وجدولة المشروعات باستخدام أسلوب المسار الحرج

3,050$مدريدJul31-Jul-27تخطيط وجدولة وخيط المشاريع

انJul31-Jul-27تخطيط ومتابعة المشروعات 2,150$عمَّ

3,050$لندنSep2-Oct-28تصميم البرامج والمشروعات

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28تطبيقات الجداول اإلليكترونية في إدارة المشروعات

تطبيقات عملية لبناء تجارب ومشاريع إدارية وفرق العمل والمشاريع التقنية 

المتمّيزة وفق معايير التمّيز العالمية
28-Sep2-Oct3,850$ نيويورك

2,150$دبيSep2-Oct-28تطبيقات نظم المعلومات في تخطيط المشروعات

2,150$دبيSep2-Oct-28 سيجما لتحسين المشاريع وتخفيض النفقات6تقنيات 

2,150$دبيSep2-Oct-28تقنيات تخطيط وموازنات المشاريع

2,150$الدوحةSep2-Oct-28تقويم التأثيرات البيئية للمشاريع

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5تقييم المشاريع تحليل األدوات والتكاليف

2,450$أغاديرOct9-Oct-5تقييم نتائج التشغيل الفعلي للمشروع وإعادة دراسة الجدوى

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5تنظيم وإدارة المنشأة العامة

3,050$ ميالنوBOT5-Oct9-Octتنفيذ العقود اإلدارية بنظام 

2,150$دبيProject Management5-Oct9-Octتنمية مهارات إدارة المشاريع 

2,150$الخبرOct9-Oct-5جدولة المشاريع وتقديرها وضبط الكلفة

2,150$أبوظبيOct9-Oct-5خطوات تخطيط مشروع

2,150$صاللةOct16-Oct-12دارسات جدوى وتقييم المشروعات

2,150$القاهرةOct16-Oct-12دراسات الجدوى االقتصادية وإدارة المشروعات الجديدة

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12دراسات الجدوى المالية واالقتصادية لمشروعات طاقة الرياح

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12دراسات الجدوى المالية وتقييم المشروعات

3,050$باريسOct16-Oct-12دراسات الجدوى للمشروعات

2,150$دبيOct16-Oct-12دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة والتوسعات

2,150$الرياضOct16-Oct-12دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

2,150$دبيOct23-Oct-19دراسات الجدوى وتقييم المشروعات المستقبلية

2,150$صاللةOct23-Oct-19دراسات جدوى المشروعات باستخدام الحاسب اآللي

2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19دراسات جدوى وتقييم المشروعات

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19دراسة استطالع وتقييم الجدوى االقتصادية للمشروعات

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19دراسة استطالع وتقييم الجدوى االقتصادية للمشروعات

3,050$اسطنبولOct23-Oct-19دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع

2,150$دبيOct23-Oct-19دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية وتطبيقات بالحاسوب

2,150$دبيOct30-Oct-26دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات العمرانية

2,150$دبيOct30-Oct-26دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات القائمة والقادمة

2,150$صاللةOct30-Oct-26دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات باستخدام الحاسب اآللي

انOct30-Oct-26دراسة الجدوى االقتصادية والمالية وتقييم المشروعات 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct30-Oct-26دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات

3,050$سنغافورةOct30-Oct-26دراسة الجدوى المالية وتقييم المشروعات

3,050$باريسOct30-Oct-26دراسة جدوى المشروعات باستخدام الحاسوب

2,150$دبيNov6-Nov-2دراسة جدوى وتقييم المشروعات

2,150$أبهاNov6-Nov-2شهادة االستشاري المحترف المعتمد في إدارة المشاريع

2,150$دبيNov6-Nov-2 شهادة الخبير المحترف المعتمد في إدارة المشاريع

2,150$صاللةNov6-Nov-2ضبط الجودة في المشاريع اإلنشائية وتقييمها

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2ضبط وأحكام الجودة في المشاريع اإلنشائية

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2عقود البناء والتشغيل والتحويل

2,450$كوااللمبورBOT2-Nov6-Novعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 

3,050$جنيفPPP9-Nov13-Novعقود المشاركة وآثارها 

2,150$دبيNov13-Nov-9فريق إدارة المشروع



2,150$الطائفNov13-Nov-9فن استخدام منهج الهندسة القيمية في إدارة المشاريع

2,150$دبيNov13-Nov-9فن إدارة المشاريع

2,150$صاللةNov13-Nov-9قواعد ناسا إلدارة المشروعات

2,150$القاهرةNov13-Nov-9قياس وتحسين اإلنتاجية في المشروعات

2,450$أغاديرNov13-Nov-9كتابة مقترحات مشاريع الهيئات

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16 للمشاريعKPLمؤشرات ومقاييس األداء العالمية 

3,050$لندنPMP16-Nov20-Novمحترف إدارة المشروعات 

2,150$دبي16-Nov20-Nov(PMP)مدير المشاريع المعتمد 

رةNov20-Nov-16مدير المشروع المحترف 2,150$المدينة المنوَّ

Nov20-Nov$2,150-16مراقبة المشاريع وكتابة التقارير عنها

Nov20-Nov$2,150-16منهجية المشروعات التطبيقية

2,150$القاهرةNov20-Nov-16مهارات إدارة المشروعات

BOT23-Nov27-Nov$2,150مهارات تخطيط وتنفيذ العقود اإلدارية بنظام 

Nov27-Nov$2,150-23مواصفات البناء والكود لتصميم وتنفيذ المنشأة

Nov27-Nov$2,150-23نظام توكيد الجودة للمنشأة الصناعية بالمكونات واألدوات

2,150$دبيNov27-Nov-23نظم المعلومات ودورها في إدارة المشروعات

رةNov27-Nov-23نظم إدارة المشروعات الصناعية 2,150$المدينة المنوَّ

Nov27-Nov$2,150-23نظم إدارة المشروعات الصناعية في الدول المتقدمة

STAAD III23-Nov27-Nov$2,150نمذجة المنشأة وتصميمها بواسطة 

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30هندسة اإلنشاءات

Nov4-Dec$2,150-30تكنولوجيا نظم المعلومات ودورها في إدارة المشروعات

TBT30-Nov4-Dec$2,150 (القيود)اتفاقية العوائق الفنية 

Nov4-Dec$2,150-30االعتبارات البيئية في تصميم وتنفيذ المشاريع الهندسية

2,150$دبيNov4-Dec-30األوامر التغيرية في المشروعات اإلنشائية والصناعية

2,150$مكة المكرمةNov4-Dec-30(التنفيذ- التصميم - التخطيط )إدارة المشروعات 

Nov4-Dec$2,150-30إدارة المشروعات الهندسية باستخدام الحاسب اآللي

Primavera7-Dec11-Dec$2,150إدارة المشروعات باستخدام حزم البرنامج بريمافيرا 

انDec11-Dec-7إدارة المشروعات وتجهيز العطاءات 2,150$عمَّ

Dec11-Dec$2,150-7تحليل وتقييم المشروعات الصناعية

2,150$مسقطDec11-Dec-7 في المشروعاتPKIاستخدام تكنولوجيا البنية التحتية للمفتاح العام 

2,150$الخبرDec11-Dec-7االتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع االستثمارية واإلسكانية للجمعيات التعاونية

2,150$الدوحةDec11-Dec-7آليات التحفيز السبع األساسية لتأمين نجاح المشروعات والقيادة

2,150$مكة المكرمةDec11-Dec-7مع نماذج عملية- دراسات جدوى المشروعات االستثمارية 

2,150$دبيDec18-Dec-14التخطيط والجدولة والمراقبة: األساليب الحديثة إلدارة المشاريع

2,150$دبيProject Management - Basic14-Dec18-Decإدارة المشاريع 

2,150$دبيppp14-Dec18-Dec وعقود الشراكة BoTعقود الـ 

2,150$عّمانDec18-Dec-14التجربة االوروبية- اإلبداع والتمّيز في إدارة المشاريع االحترافية 

3,050$لندنProject Management Professional14-Dec18-Decإدارة المشاريع الحديثة 

2,150$الدوحةDec18-Dec-14التجربة الماليزية- اإلبداع والتمّيز في إدارة المشاريع االحترافية 

2,150$عّمانDec18-Dec-14(التحويل– التشغيل – البناء ) BOTإدارة المشاريع بنظام 

2,450$كوااللمبورPMP14-Dec18-Decالبرنامج التأهيلي لشهادة مدير مشروع محترف 

2,150$دبي14-Dec18-Dec(BS 6079)إدارة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية البريطانية 

2,150$دبيDec25-Dec-21التخطيط والجدولة باستخدام برنامج البريمافيرا إلدارة المشاريع

2,150$دبيDec25-Dec-21 إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21التمّيز واإلبداع في إدارة المشاريع وأساليب خصخصة المشروعات العامة

2,150$دبيDec25-Dec-21تدريب فريق العمل الجديد في المشاريع اإلنشائية

2,150$مكة المكرمةBOT21-Dec25-Decالجوانب القانونية لعقود 

 لتحسن المشاريع واستراتيجيات األعمال مع تخفيض Six Sigmaتطبيق مفاهيم 

النفقات
28-Dec1-Jan2,150$مسقط

4,200$كوااللمبورDec8-Jan-28المهارات واألساليب المتقدمة للتفاوض حول العقود لمدراء المشاريع

2,150$القاهرةDec1-Jan-28متقدم- جدولة المشاريع وضبط التكلفة 
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5االستثمار البشري

انJan16-Jan-12كتابة األفكار والمقترحات الخالقة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19من إدارة المعرفة إلى إدارة الكفاءات

3,850$سيدني Jan30-Jan-26االستثمار البشري

3,850$مونتلايرFeb6-Feb-2كتابة األفكار والمقترحات الخالقة

2,150$دبيFeb13-Feb-9من إدارة المعرفة إلى إدارة الكفاءات

رةFeb20-Feb-16 استراتيجيات النجاح في تطبيق إدارة المعرفة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23استراتيجيات إدارة المعلومات والمعرفة للمؤسسات المعاصرة

2,150$الكويتMar6-Mar-2االستثمار في بنية المعلومات والمعرفة

2,450$مانيالMar13-Mar-9التطبيقات العملية لنظرية إدارة المعرفة

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16التعرف على الدماغ وكيف تتم عمليات التفكير

2,450$بكينMar27-Mar-23التفكير بالسيناريو

3,050$مدريدMar3-Apr-30التفكير بين التقليد والتجديد

2,150$دبيApr10-Apr-6التفكير خارج الصندوق

رةApr17-Apr-13التنظيم الثقافي 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20الذاكرة أنواعها وأساليب تنميتها

2,150$الدوحةApr1-May-27الذكاء االجتماعي ومهارات التواصل مع اآلخرين

الة لتطبيق إدارة المعرفة في المنظمات العربية 2,450$شرم الشيخMay8-May-4 الطرق الفعَّ

2,450$الدار البيضاءMay15-May-11أفضل الممارسات في تطبيقات إدارة المعرفة

2,450$جاكرتاMay22-May-18نماذج عملية: إدارة األصول الفكرية

3,050$كوبنهاجنMay29-May-25إدارة المعرفة واإلبداع

انJun5-Jun-1إدارة المعرفة والتغيير 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8إدارة المعرفة والمعلومات وأهميتها في دعم اتخاذ القرار

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة المعرفة والمعلومات وأهميتها في دعم القرارات

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22إدارة منظمات البحوث والتطوير

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29إعداد استراتيجيات المعرفة

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إعداد قواعد البيانات وتطبيقات النظم الخبيرة

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تقييم األصول الفكرية

2,150$صاللةJul24-Jul-20إدارة رأس المال البشري: تنمية الموارد البشرية

2,150$دبيSep25-Sep-21حقوق الملكية الفكرية والصناعية في ضوء اتفاقية الجات

2,150$دبيSep2-Oct-28ممارس/ خط الزمن 

2,150$دبيOct9-Oct-5 ثروة المنظمات الجديدة: رأس المال الفكري

2,150$مسقطOct16-Oct-12سيكولوجية وتقنيات التفكير

2,150$القاهرةOct23-Oct-19كتابة األفكار اإلبداعية

2,450$الرباطOct30-Oct-26محاور إدارة المعرفة

2,150$ممبايNov6-Nov-2مراحل تطبيق إدارة المعرفة

3,050$فرانكفورتNov13-Nov-9باستخدام الخرائط الذهنية مهارات التذكر

2,150$دبيNov20-Nov-16مهارات إدارة البشر

2,150$الدمامNov27-Nov-23وسائل إدارة المعرفة وتقنياتها

3,050$لندنNov4-Dec-30كتابة األفكار والمقترحات الخالقة

2,150$دبيDec11-Dec-7من إدارة المعرفة إلى إدارة الكفاءات

2,150$الطائفDec18-Dec-14كتابة األفكار والمقترحات الخالقة

2,150$دبيDec25-Dec-21من إدارة المعرفة إلى إدارة الكفاءات

3,750$دبيDec1-Jan-21االستثمار البشري
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

إدارة المعرفة

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات



2,150$دبيJan9-Jan-5اختيار الموردين والمقاولين والتعامل معهم

انJan9-Jan-5استخدام الديكام في إدارة المواد 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات التجهيز والشراء وإدارة سالسل التموين واإلمداد

2,150$مسقطJan9-Jan-5استراتيجيات التفاوض وتكتيكات عمليات المفاوضة وسهولة اإلنجاز

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين العروض ومهارات التعاقد

3,050$لندنJan9-Jan-5اقتصاديات الشراء والمهارات المتكاملة في إدارة المخازن اإللكترونية

3,850$سيدني Jan9-Jan-5االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والرواكد

3,850$مونتلايرJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في المناقصات وأساليب تقييم العروض وإعداد عقودها

2,150$دبيJan9-Jan-5اختيار الموردين والمقاولين والتعامل معهم

انJan9-Jan-5استخدام الديكام في إدارة المواد 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات التجهيز والشراء وإدارة سالسل التموين واإلمداد

2,150$مسقطJan9-Jan-5استراتيجيات التفاوض وتكتيكات عمليات المفاوضة وسهولة اإلنجاز

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين العروض ومهارات التعاقد

3,050$لندنJan9-Jan-5اقتصاديات الشراء والمهارات المتكاملة في إدارة المخازن اإللكترونية

3,850$سيدني Jan16-Jan-12االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والرواكد

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في المناقصات وأساليب تقييم العروض وإعداد عقودها

2,150$دبيJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في إدارة المخازن والمشتريات والشراء اإللكتروني

رةE-Purchasing 12-Jan16-Janاالتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات إلكترونيا ً  2,150$المدينة المنوَّ

االحتراف الفني في اإلعداد للمناقصات والممارسات واألساليب العلمية إلبرام 

العقود
12-Jan16-Jan2,150$دبي

2,150$الكويتJan16-Jan-12االختالس والتزوير في مجال المشتريات والعقود

2,450$مانيالJan16-Jan-12االستراتيجيات الحديثة لتنمية المهارات اإلبداعية ألمناء المستودعات والمخازن

االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض الشرائي الداخلي والخارجي وإعداد 

المناقصات والعقود
12-Jan16-Jan3,050$اسطنبول

2,450$بكينJan16-Jan-12األساليب الحديثة في اإلدارة اإللكترونية والشراء والعقود اإللكترونية

3,050$مدريدJan16-Jan-12األساليب الحديثة في إدارة المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

2,150$دبيJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في إدارة المخازن والمشتريات والشراء اإللكتروني

رةE-Purchasing 12-Jan16-Janاالتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات إلكترونيا ً  2,150$المدينة المنوَّ

االحتراف الفني في اإلعداد للمناقصات والممارسات واألساليب العلمية إلبرام 

العقود
12-Jan16-Jan2,150$دبي

2,150$الكويتJan16-Jan-12االختالس والتزوير في مجال المشتريات والعقود

2,450$مانيالJan23-Jan-19االستراتيجيات الحديثة لتنمية المهارات اإلبداعية ألمناء المستودعات والمخازن

االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض الشرائي الداخلي والخارجي وإعداد 

المناقصات والعقود
19-Jan23-Jan3,050$اسطنبول

2,450$بكينJan23-Jan-19األساليب الحديثة في اإلدارة اإللكترونية والشراء والعقود اإللكترونية

3,050$مدريدJan23-Jan-19األساليب الحديثة في إدارة المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

ال 2,150$دبيJan23-Jan-19األساليب الحديثة إلدارة المخازن والمشتريات اإللكترونية بأسلوب فعَّ

رةJan23-Jan-19األسس العلمية الحديثة في جرد المخازن لمنع أعمال الغش واالختالس 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19اإلجراءات والجوانب القانونية للمناقصات والعطاءات

الة للمشتريات وإجراءات طرح العطاءات 2,150$الدوحةJan23-Jan-19اإلدارة اإللكترونية الفعَّ

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19اإلدارة الحديثة في الشراء ومهارات التفاوض

2,450$الدار البيضاءJan23-Jan-19اإلدارة الحديثة للمشتريات وفن التفاوض مع الموردين

الة للمخازن في ضوء نظام  2,450$جاكرتاJIT19-Jan23-Janاإلدارة الفعَّ

الة للمخازن والمستودعات اإللكترونية 3,050$كوبنهاجنJan23-Jan-19اإلدارة الفعَّ

ال 2,150$دبيJan23-Jan-19األساليب الحديثة إلدارة المخازن والمشتريات اإللكترونية بأسلوب فعَّ

رةJan23-Jan-19األسس العلمية الحديثة في جرد المخازن لمنع أعمال الغش واالختالس 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26اإلجراءات والجوانب القانونية للمناقصات والعطاءات

الة للمشتريات وإجراءات طرح العطاءات 2,150$الدوحةJan30-Jan-26اإلدارة اإللكترونية الفعَّ

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26اإلدارة الحديثة في الشراء ومهارات التفاوض

2,450$الدار البيضاءJan30-Jan-26اإلدارة الحديثة للمشتريات وفن التفاوض مع الموردين

الة للمخازن في ضوء نظام  2,450$جاكرتاJIT26-Jan30-Janاإلدارة الفعَّ

الة للمخازن والمستودعات اإللكترونية 3,050$كوبنهاجنJan30-Jan-26اإلدارة الفعَّ



الة للمستودعات والتخلص من المخزون الراكد 2,150$دبيJan30-Jan-26اإلدارة الفعَّ

الة للمشتريات الخارجية  2,150$الرياضJan30-Jan-26(الدولية)اإلدارة الفعَّ

2,150$أبوظبيJan30-Jan-26اإلدارة اللوجستية للمواد وفقاً لمدخل إدارة الجودة الشاملة

اإلدارة اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد والنظم المعاصرة للتخطيط والرقابة على 

الخزين
26-Jan30-Jan2,150$الكويت

انJan30-Jan-26التحديات الجديدة التي تواجه مدراء اإلنتاج والعمليات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26التخزين اإللكتروني

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26التفاوض التعاقدي وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود

ال في إدارة المشتريات واإلمداد والتموين 3,050$ستوكهولمJan30-Jan-26التمّيز الفعَّ

الة للمستودعات والتخلص من المخزون الراكد 2,150$دبيFeb6-Feb-2اإلدارة الفعَّ

الة للمشتريات الخارجية  2,150$الرياضFeb6-Feb-2(الدولية)اإلدارة الفعَّ

2,150$أبوظبيFeb6-Feb-2اإلدارة اللوجستية للمواد وفقاً لمدخل إدارة الجودة الشاملة

اإلدارة اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد والنظم المعاصرة للتخطيط والرقابة على 

الخزين
2-Feb6-Feb2,150$الكويت

انFeb6-Feb-2التحديات الجديدة التي تواجه مدراء اإلنتاج والعمليات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2التخزين اإللكتروني

2,450$كوااللمبورFeb6-Feb-2التفاوض التعاقدي وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود

ال في إدارة المشتريات واإلمداد والتموين 3,050$ستوكهولمFeb6-Feb-2التمّيز الفعَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2الشراء اإللكتروني

2,150$دبيFeb6-Feb-2الشراء واالستيراد الدولي المتمّيز

2,150$دبيFeb6-Feb-2المراسالت التجارية والشراء عن طريق اإلنترنت

المفهوم العالمي الجديد على أنشطة الشراء والتموين واستخدامات شبكة اإلنترنت 

في عمليات الشراء
2-Feb6-Feb2,150$مسقط

2,150$القاهرةFeb6-Feb-2المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية لمديري المشتريات والمخازن

2,450$الرباطFeb6-Feb-2 المهارات المتقدمة لتطوير مهارات مراقبي المشتريات

2,150$ممبايFeb13-Feb-9 في تحقيق التكلفة وتعظيم العائدJITأثر تطبيق برنامج 

3,050$فرانكفورتFeb13-Feb-9أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطب وإدارة المخزون

2,150$دبيFeb13-Feb-9الشراء اإللكتروني

2,150$دبيFeb13-Feb-9الشراء واالستيراد الدولي المتمّيز

2,150$دبيFeb13-Feb-9المراسالت التجارية والشراء عن طريق اإلنترنت

المفهوم العالمي الجديد على أنشطة الشراء والتموين واستخدامات شبكة اإلنترنت 

في عمليات الشراء
9-Feb13-Feb2,150$مسقط

2,150$القاهرةFeb13-Feb-9المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية لمديري المشتريات والمخازن

2,450$الرباطFeb13-Feb-9 المهارات المتقدمة لتطوير مهارات مراقبي المشتريات

2,150$ممبايFeb13-Feb-9 في تحقيق التكلفة وتعظيم العائدJITأثر تطبيق برنامج 

3,050$فرانكفورتFeb13-Feb-9أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطب وإدارة المخزون

2,150$دبيFeb13-Feb-9أساليب تقييم الموردين

2,150$الدمامFeb13-Feb-9أفضل الممارسات إلدارة الشراء وسلسلة التوريد

2,150$الشارقةFeb13-Feb-9أفضل الممارسات لضبط جرد قطع الغيار

2,150$الكويتISO9-Feb13-Feb 9000إدارة المخازن والمشتريات طبقا لمواصفات 

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16إدارة المخازن ومراقبة المخزون إلكترونيا

3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16إدارة المستودعات والمشتريات وخفض الكلفة ومعالجة المخزون الراكد

2,450$مانيالFeb20-Feb-16مستوى متقدم- إدارة المشتريات 

3,050$برشلونةFeb20-Feb-16إدارة المشتريات الحكومية

2,150$دبيFeb20-Feb-16أساليب تقييم الموردين

2,150$الدمامFeb20-Feb-16أفضل الممارسات إلدارة الشراء وسلسلة التوريد

2,150$الشارقةFeb20-Feb-16أفضل الممارسات لضبط جرد قطع الغيار

2,150$الكويتISO16-Feb20-Feb 9000إدارة المخازن والمشتريات طبقا لمواصفات 

2,150$اإلسكندريةFeb20-Feb-16إدارة المخازن ومراقبة المخزون إلكترونيا

3,050$اسطنبولFeb20-Feb-16إدارة المستودعات والمشتريات وخفض الكلفة ومعالجة المخزون الراكد

2,450$مانيالFeb20-Feb-16مستوى متقدم- إدارة المشتريات 

3,050$برشلونةFeb20-Feb-16إدارة المشتريات الحكومية



2,150$دبيFeb20-Feb-16إدارة المشتريات الخارجية واالستيراد والتخليص الجمركي

2,150$الرياضFeb20-Feb-16متقدم- إدارة المشتريات والعقود 

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23مدخل الجودة الشاملة: إدارة المواد

2,150$الدوحة23-Feb27-Feb(SCM)إدارة سلسلة اإلمداد التمويني 

انFeb27-Feb-23إدارة سلسلة التوريد 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23إدارة وتنظيم المخازن الحكومية

3,850$طوكيوFeb27-Feb-23تشخيص المشاكل والجوانب القانونية واإلدارية والفنية في العطاءات والمشتريات

3,050$اكسفوردFeb27-Feb-23مختبر اإلدارة الحديثة للمشتريات والمخازن

2,150$دبيFeb27-Feb-23إدارة المشتريات الخارجية واالستيراد والتخليص الجمركي

2,150$الرياضFeb27-Feb-23متقدم- إدارة المشتريات والعقود 

2,150$أبوظبيFeb27-Feb-23مدخل الجودة الشاملة: إدارة المواد

2,150$الدوحة23-Feb27-Feb(SCM)إدارة سلسلة اإلمداد التمويني 

انFeb27-Feb-23إدارة سلسلة التوريد 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاFeb27-Feb-23إدارة وتنظيم المخازن الحكومية

3,850$طوكيوFeb27-Feb-23تشخيص المشاكل والجوانب القانونية واإلدارية والفنية في العطاءات والمشتريات

3,050$اكسفوردFeb27-Feb-23مختبر اإلدارة الحديثة للمشتريات والمخازن

قواعد - التحكيم - التعاقد - التفاوض -المراسالت التجارية)منظومة المشتريات 

FIDIC)
2-Mar6-Mar2,150$دبي

انMar6-Mar-2نظم الشراء اإللكتروني في المؤسسات الحكومية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2استخدامات شبكة االنترنيت في عمليات الشراء الخارجي

3,050$لندنMar6-Mar-2استراتيجيات المشتريات الدولية

2,150$طهرانMar6-Mar-2االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والتموين الفعال

االستراتيجيات المتقدمة في التفويض الشرائي الداخلي والخارجي وإعداد 

المناقصات والعقود
2-Mar6-Mar3,050$براغ

قواعد - التحكيم - التعاقد - التفاوض -المراسالت التجارية)منظومة المشتريات 

FIDIC)
2-Mar6-Mar2,150$دبي

انMar6-Mar-2نظم الشراء اإللكتروني في المؤسسات الحكومية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2التخطيط اإلبداعي والتنبؤ للمشتريات وإدارة سلسة التموين

3,050$لندنMar6-Mar-2التخطيط االستراتيجي اإلبداعي للمشتريات وإدارة سلسلة اإلمداد والتموين

2,150$طهرانMar6-Mar-2التخطيط االستراتيجي إلدارة المخازن والمشتريات

3,050$براغMar6-Mar-2التخطيط االستراتيجي للشراء

2,150$دبيMar6-Mar-2األسس الفعالة للمشتريات وتنمية العالقات مع الموردين

رةMar6-Mar-2اإلدارة الفعالة للمستودعات والمخازن من منظور الجودة الكلية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9االستراتيجيات الحديثة لتخطيط االحتياجات إلدارة المشتريات

2,150$مسقطMar13-Mar-9التقنيات الحديثة في التخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات

2,150$القاهرةMar13-Mar-9التميز اإلبداعي في التأثير واإلقناع واالتصال والتفاوض الشرائي

2,150$دبيMar13-Mar-9التنظيمات الحديثة للمخازن وتصنيف الموارد

التوريدات والمخازن ومقاييس األداء وأفضل الممارسات الحديثة في التعامل مع 

الموردين
9-Mar13-Mar2,450$كوااللمبور

3,050$كامبريدجMar13-Mar-9الجودة الشاملة في إدارة المشتريات والمخازن

2,150$دبيMar13-Mar-9التخطيط العلمي والتنظيم المهني ألعمال إدارة المشتريات

رةMar13-Mar-9التخطيط المتقدم للمشتريات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar13-Mar-9التخطيط المتقدم للمواد

2,150$مسقطMar13-Mar-9التخطيط واإلبداع والتنبؤ للمشتريات وإدارة سلسة التموين

2,150$القاهرةMar13-Mar-9التخطيط والرقابة على المخازن والمستودعات

2,150$دبيMar13-Mar-9التخلص من المخزون الراكـد

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9التعامل مع المخزون الراكد

3,050$كامبريدجMar13-Mar-9التفاوض التعاقدي في مجال الشراء

2,150$دبيMar13-Mar-9الحاسب اآللي في أعمال المخازن وإدارة المواد

2,150$الخبرMar13-Mar-9الدورة المستندية لألعمال المخزنية والرقابة عليها



2,150$دبيMar13-Mar-9المخزون السلعي ونظم الرقابة على إدارة وقطع الغيار

2,150$الدوحةMar13-Mar-9المفهوم العلمي الجديد في أنشطة الشراء والتموين

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9أساليب التخلص من المخزون الراكد والعادم وطرق المزاد العلني

3,050$سنغافورةMar13-Mar-9أساليب تحليل ومراقبة المخزون

إدارة المشتريات والتجهيزات العامة ومتابعة المخازن بنظام الدوران االحتياجي 

GRCالعام 
9-Mar13-Mar3,850$تورنتو

2,150$دبيMar13-Mar-9التفاوض حول المشتريات

2,150$الخبرMar13-Mar-9التفاوض على العقود وأفضل الممارسات التقنية

2,150$دبيMar13-Mar-9 التفاوض في مجال المشتريات

2,150$الدوحةMar13-Mar-9التفكير االستراتيجي في إدارة سالسل اإلمداد

2,150$اإلسكندريةMar13-Mar-9التقنيات الحديثة في التخطيط والرقابة على المخازن  

2,450$كوااللمبورMar13-Mar-9التقنيات الحديثة في التخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات

3,050$سنغافورةMar20-Mar-16التقنيات الحديثة في الجرد المخزني

3,850$تورنتوMar20-Mar-16التقنيات الحديثة في المشتريات والمخازن

2,150$دبيMar20-Mar-16إدارة أعمال المشتريات واإلمداد والتموين الفعال

2,150$الرياضMar20-Mar-16تخطيط وتحديد االحتياجات إلدارة المشتريات والمخازن

2,150$دبيMar20-Mar-16تنمية مهارات مسؤولي المخازن

2,150$دبيMar20-Mar-16معالجة التكدس في المخزون

انMar20-Mar-16معالجة مشاكل الشراء والتخزين 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar20-Mar-16مهارات التميز في إدارة المشتريات والعطاءات والتفاوض الشرائي

2,150$نيودلهيMar20-Mar-16(الجرد والتفتيش)مهارات الرقابة الدفترية والفعلية للمخازن والمستودعات 

3,050$أوسلوMar20-Mar-16ميكنة التصنيف الموحد للمخازن

2,150$دبيMar20-Mar-16التقنيات الحديثة والمستخدمة للرقابة على المخزون وإدارة المواد

2,150$الرياضMar20-Mar-16التقنيات الفنية المتقدمة في إدارة المشتريات وكيفية التفاوض وتقييم أداء الموردين

2,150$دبيMar20-Mar-16التقنيات في التحليل المالي للمشتريات الفنية

2,150$دبيMar20-Mar-16التكاليف ومحاسبة المخازن

انMar27-Mar-23التموين واإلمداد 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar27-Mar-23التمّيز في أعمال المشتريات وإعداد العطاءات

2,150$نيودلهيMar27-Mar-23التمّيز في أعمال المشتريات وإعداد العطاءات وإدارة العقود

3,050$أوسلوMar27-Mar-23التمّيز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات وإعداد العطاءات والتفاوض

2,150$دبيMar27-Mar-23اختيار الموردين والمقاولين والتعامل معهم

2,150$جدةMar27-Mar-23استخدام الديكام في إدارة المواد

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23استراتيجيات التجهيز والشراء وإدارة سالسل التموين واإلمداد

2,150$الكويتMar27-Mar-23استراتيجيات التفاوض وتكتيكات عمليات المفاوضة وسهولة اإلنجاز

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين العروض ومهارات التعاقد

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23اقتصاديات الشراء والمهارات المتكاملة في إدارة المخازن اإللكترونية

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والرواكد

3,050$فيّناMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة في المناقصات وأساليب تقييم العروض وإعداد عقودها

2,150$دبيMar27-Mar-23التمّيز في إدارة المشتريات التفاوض وتقييم المناقصات واختيار الموردين

2,150$جدةMar27-Mar-23التمّيز في إدارة المشتريات والعطاءات والتفاوض الشرائي

التوريدات والمخازن ومقاييس األداء وأفضل الممارسات الحديثة في التعامل مع 

الموردين
23-Mar27-Mar2,150$أبوظبي

2,150$الكويتMar27-Mar-23الجرد المخزني والعوادم

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والمخزون الراكد

الة في الشراء والتعاقد عبر الشبكات 3,050$اسطنبولMar27-Mar-23 الجوانب الفعَّ

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23الجوانب الفنية والمالية في العطاءات والمناقصات

3,050$فيّناMar27-Mar-23الجوانب القانونية لعقود الشراء

2,150$دبيMar27-Mar-23االتجاهات الحديثة في إدارة المخازن والمشتريات والشراء اإللكتروني

2,150$الرياضE-Purchasing 23-Mar27-Marاالتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات إلكترونيا ً 



االحتراف الفني في اإلعداد للمناقصات والممارسات واألساليب العلمية إلبرام 

العقود
23-Mar27-Mar2,150$دبي

2,150$الدوحةMar27-Mar-23االختالس والتزوير في مجال المشتريات والعقود

2,150$القاهرةMar27-Mar-23االستراتيجيات الحديثة لتنمية المهارات اإلبداعية ألمناء المستودعات والمخازن

االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض الشرائي الداخلي والخارجي وإعداد 

المناقصات والعقود
23-Mar27-Mar3,050$لندن

3,850$طوكيوMar27-Mar-23األساليب الحديثة في اإلدارة اإللكترونية والشراء والعقود اإللكترونية

3,050$فرانكفورتMar27-Mar-23األساليب الحديثة في إدارة المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

2,150$دبيMar3-Apr-30الحوسبة الحديثة إلدارة المشتريات والمستودعات باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2,150$الرياضMar3-Apr-30الدعم اإلداري إلدارة المشتريات

2,150$دبيMar3-Apr-30الدورة المستندية لألعمال المخزنية والرقابة عليها

2,150$الدوحةMar3-Apr-30الرؤى الجديدة في الخدمات اللوجستية في إدارة المشتريات والمخازن

2,150$القاهرةMar3-Apr-30الرقابة الشاملة على المخزون والمخازن إداريا وأمنيا

الة للمستودعات والمخازن 3,050$لندنMar3-Apr-30الرقابة الفعَّ

3,850$طوكيوMar3-Apr-30الرقابة المخزنية الشاملة وأساليب التخلص من المخزون الراكد

3,050$فرانكفورتMar3-Apr-30الرقابة على المخازن والمستودعات

ال 2,150$دبيMar3-Apr-30األساليب الحديثة إلدارة المخازن والمشتريات اإللكترونية بأسلوب فعَّ

رةMar3-Apr-30األسس العلمية الحديثة في جرد المخازن لمنع أعمال الغش واالختالس 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30اإلجراءات والجوانب القانونية للمناقصات والعطاءات

الة للمشتريات وإجراءات طرح العطاءات 2,150$الكويتMar3-Apr-30اإلدارة اإللكترونية الفعَّ

2,150$اإلسكندريةMar3-Apr-30اإلدارة الحديثة في الشراء ومهارات التفاوض

3,050$لندنMar3-Apr-30اإلدارة الحديثة للمشتريات وفن التفاوض مع الموردين

الة للمخازن في ضوء نظام  2,450$كوااللمبورJIT30-Mar3-Aprاإلدارة الفعَّ

الة للمخازن والمستودعات اإللكترونية 3,050$أمستردامMar3-Apr-30اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30الرقابة على المخزون باستخدام الحاسب اآللي

رةMar3-Apr-30الرقابة والتقارير المستودعية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30 الشراء الدولي واالستيراد

2,150$الكويتMar3-Apr-30الشروط العامة والخاصة للعقود والممارسات واألساليب الفنية لصياغة العطاءات

2,150$اإلسكندريةMar3-Apr-30الطرق الحديثة في إدارة المشتريات والمستودعات

3,050$لندنMar3-Apr-30الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30الطريقة الصحيحة محاسبياً لمعالجة المخزون الراكد

3,050$أمستردامMar3-Apr-30العقود اإلدارية والمناقصات والمزايدات

الة للمستودعات والتخلص من المخزون الراكد 2,150$دبيMar3-Apr-30اإلدارة الفعَّ

الة للمشتريات الخارجية  2,150$مكة المكرمةMar3-Apr-30(الدولية)اإلدارة الفعَّ

2,150$الشارقةMar3-Apr-30اإلدارة اللوجستية للمواد وفقاً لمدخل إدارة الجودة الشاملة

اإلدارة اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد والنظم المعاصرة للتخطيط والرقابة على 

الخزين
30-Mar3-Apr2,150$الدوحة

انApr10-Apr-6التحديات الجديدة التي تواجه مدراء اإلنتاج والعمليات 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6التخزين اإللكتروني

3,850$سيدني Apr10-Apr-6التفاوض التعاقدي وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود

ال في إدارة المشتريات واإلمداد والتموين 3,050$موسكوApr10-Apr-6التمّيز الفعَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6العقود والعطاءات في الشركات

2,150$مكة المكرمةApr10-Apr-6العقود والمشتريات الممولة من البنك الدولي

2,150$الشارقةApr10-Apr-6العقود والمناقـصات

العالقة الفنية بين إدارة المشتريات واإلدارات التنفيذية والتنبؤ بحجم للمشتريات 

ونسبة الزيادة المرحلية في الشراء
6-Apr10-Apr2,150$الدوحة

انApr10-Apr-6القواعد القانونية للمناقصات والمزايدات الدولية 2,150$عمَّ

القواعد والمبادئ التي تحكم المناقصات والقيود التي ترد على الجهة اإلدارية في 

التعاقد
6-Apr10-Apr2,450$كوااللمبور

3,850$سيدني Apr10-Apr-6المتابعة في مجال المشتريات والمخازن بين النظرية والتطبيق



3,050$موسكوApr10-Apr-6المحاسبة والرقابة على المخازن والمستودعات

2,150$دبيApr10-Apr-6الشراء اإللكتروني

رةApr10-Apr-6الشراء واالستيراد الدولي المتمّيز 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6المراسالت التجارية والشراء عن طريق اإلنترنت

المفهوم العالمي الجديد على أنشطة الشراء والتموين واستخدامات شبكة اإلنترنت 

في عمليات الشراء
6-Apr10-Apr2,150$مسقط

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية لمديري المشتريات والمخازن

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6 المهارات المتقدمة لتطوير مهارات مراقبي المشتريات

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6 في تحقيق التكلفة وتعظيم العائدJITأثر تطبيق برنامج 

3,050$باريسApr10-Apr-6أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطب وإدارة المخزون

2,150$دبيApr10-Apr-6المخازن وتقنيات خفض كلفة التخزين

رةApr10-Apr-6المخزون الراكد وعالج مشكالته 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6 األسباب وأساليب الوقاية والتخلص: المخزون الراكد

2,150$مسقطApr10-Apr-6المدخل الشمولي في التخطيط االستراتيجي للشراء

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6المشاكل العملية في التخزين

3,050$اسطنبولApr10-Apr-6المشاكل العملية في إجراءات التعاقد وتنفيذ العقود في مجال المناقصات والمزايدات

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6المشتريات والمخازن

3,050$باريسApr10-Apr-6المشتريات والمخازن وتطبيق إدارة الجودة الشاملة

2,150$دبيApr17-Apr-13أساليب تقييم الموردين

2,150$جدةApr17-Apr-13أفضل الممارسات إلدارة الشراء وسلسلة التوريد

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13أفضل الممارسات لضبط جرد قطع الغيار

2,150$الكويتISO13-Apr17-Apr 9000إدارة المخازن والمشتريات طبقا لمواصفات 

2,150$القاهرةApr17-Apr-13إدارة المخازن ومراقبة المخزون إلكترونيا

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13إدارة المستودعات والمشتريات وخفض الكلفة ومعالجة المخزون الراكد

2,450$بانكوكApr17-Apr-13مستوى متقدم- إدارة المشتريات 

3,050$لندنApr17-Apr-13إدارة المشتريات الحكومية

2,150$دبيApr17-Apr-13في المناقصات المفاهيم الحديثة في اإلدارة واألساليب والممارسات المتقدمة

2,150$جدةApr17-Apr-13المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات

المفاهيم المتطورة لعمليات الجرد والرقابة على المستودعات باستخدام الحاسب 

اآللي
13-Apr17-Apr2,150$أبوظبي

2,150$الكويتApr17-Apr-13المفهوم العالمي الجديد على أنشطة الشراء والتموين

2,150$القاهرةApr17-Apr-13(الشراء اإللكتروني)المفهوم العالمي الجديد على أنشطة الشراء والتموين 

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13المناقصات والمزايدات في ضوء القانون

2,450$بانكوكApr24-Apr-20المنظومة المتكاملة في إدارة المشتريات والمخازن

3,050$لندنApr24-Apr-20المنهــج العلمي والعملي في التخلص من المخزون الراكد

2,150$دبيApr24-Apr-20إدارة المشتريات الخارجية واالستيراد والتخليص الجمركي

2,150$الرياضApr24-Apr-20متقدم- إدارة المشتريات والعقود 

2,150$دبيApr24-Apr-20مدخل الجودة الشاملة: إدارة المواد

2,150$الدوحة20-Apr24-Apr(SCM)إدارة سلسلة اإلمداد التمويني 

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20إدارة سلسلة التوريد

3,050$لندنApr24-Apr-20إدارة وتنظيم المخازن الحكومية

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20تشخيص المشاكل والجوانب القانونية واإلدارية والفنية في العطاءات والمشتريات

3,050$اسطنبولApr24-Apr-20مختبر اإلدارة الحديثة للمشتريات والمخازن

2,150$دبيApr24-Apr-20المنهج العلمي والعملي في عالج مشكلة المخزون الراكد

2,150$الرياضApr24-Apr-20المنهج العلمي والعملي للتخلص من المخزون الراكد

2,150$دبيApr24-Apr-20لتطبيق مفاهيم األمن والسالمة في المخازن المنهج الكامل

ال 2,150$الدوحةApr24-Apr-20المنهج المتكامل في إعداد وإبرام العقود وآلية الشراء والتفاوض الفعَّ

2,150$اإلسكندريةApr1-May-27المهارات اإلدارية للعاملين في إدارات المشتريات

المهارات القانونية إلعداد العروض الفنية والمالية في المناقصات والممارسات 

الدولية
27-Apr1-May3,050$لندن



2,450$كوااللمبورApr1-May-27المهارات المتقدمة إلدارة المشتريات وإعداد العطاءات

3,050$اسطنبولApr1-May-27المهارات المتقدمة للمشتريات

قواعد - التحكيم - التعاقد - التفاوض -المراسالت التجارية)منظومة المشتريات 

FIDIC)
27-Apr1-May2,150$دبي

2,150$دبيApr1-May-27نظم الشراء اإللكتروني في المؤسسات الحكومية

2,150$دبيApr1-May-27الدليل العلمي إلدارة ومراقبة المخزون

2,150$مسقطApr1-May-27تطبيقات الحاسب اآللي في مجال إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

انApr1-May-27 اختيار المواد 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27استخدام الحاسب اآللي في المشتريات والمخازن

3,850$كانبراApr1-May-27استخدام الحاسب اآللي في إدارة المواد

3,850$أوتاواApr1-May-27استخدام شروط عقود الفيديك العالمية والتحكيم

2,150$دبيApr1-May-27المهارات المتكاملة في الشراء

2,150$دبيApr1-May-27المهارات المتكاملة في إدارة الشراء وتأمين المستلزمات

2,150$دبيMay8-May-4المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات

2,150$مسقطMay8-May-4المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

انMay8-May-4المهارات المتكاملة في إدارة المشتريات واقتصاديات الشراء 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMay8-May-4المهارات المتكاملة في إدارة المشتريات والمستودعات

3,850$كانبراMay8-May-4المهارات المتكاملة ألخصائي المشتريات

3,850$أوتاواMay8-May-4المهارات المتكاملة ألمناء المخازن

2,150$دبيMay8-May-4استخدام نظم المعلومات وتطبيقات الحاسب في إدارة المواد

انMay8-May-4استخدامات شبكة اإلنترنت في عمليات الشراء 2,150$عمَّ

2,150$دبيMay8-May-4استدراج عروض التأمين الطبي والتفاوض حول شروط وأحكام العقود وإبرامها

2,150$الدوحةMay8-May-4استراتيجيات التفاوض التعاقدي في مجال الشراء

2,450$كوااللمبورMay8-May-4استراتيجيات إدارة المشتريات الدولية

2,450$جاكرتاMay8-May-4استراتيجيات تحليل وتقييم المشتريات

3,850$طوكيوMay8-May-4استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين الموردين

3,050$مانشسترMay8-May-4استراتيجيات تقييم وتحليل المشتريات

2,150$دبيMay15-May-11المهارات المعاصرة في إدارة المشتريات والمخازن والتوريد بكفاءة

 2000)المواصفات القياسية العالمية الحديثة لتطبيق أنظمة الجودة في المخازن  

iso)
11-May15-Mayان 2,150$عمَّ

2,150$دبي11-May15-May(FIDIC)النظام القانوني لمنظومة المشتريات 

2,150$الدوحةMay15-May-11النظم المعاصرة للتخطيط والرقابة على المخزون

2,450$كوااللمبورMay15-May-11 آليات تقييم مصادر الشراء واختيار الموردين

2,450$جاكرتاMay15-May-11 أحداث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطلب وإدارة المخزون

3,850$طوكيوMay15-May-11أحدث األساليب والممارسات إلدارة المشتريات وإمدادات الطلب وإدارة المخزون

3,050$مانشسترMay15-May-11أحدث الممارسات في إدارة المخزون

2,150$دبيMay15-May-11استراتيجيات ولوائح الشراء الداخلي والخارجي

2,150$الدمامMay15-May-11اقتصاديات التصميم الداخلي للمخازن

2,150$أبوظبيMay15-May-11اقتصاديات الشراء والتخزين

2,150$دبيMay15-May-11اقتصاديات إدارة المشتريات والمخازن

2,150$القاهرةMay15-May-11االبتكار في إدارة المخازن المواد والمخزون الراكد

2,450$كوااللمبورMay15-May-11االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد والمخزون الراكد

3,850$طوكيوMay22-May-18المواد والمخزون الراكد: االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن

3,050$مدريدMay22-May-18االبتكارات في إدارة المخازن والمخزون الراكد

2,150$دبيMay22-May-18أساسيات الشراء

2,150$الدمامMay22-May-18أساليب التخلص من المخزون الراكد والعادم

الة للمخزون 2,150$أبوظبيMay22-May-18أساليب الرقابة الفعَّ

2,150$دبيMay22-May-18أساليب الشراء الخارجي

2,150$القاهرةMay22-May-18أساليب الشراء والتفاوض وتخفيض التكلفة

2,450$كوااللمبورMay22-May-18أساليب المشتريات والتفاوض وتخفيض الكلفة



3,850$طوكيوMay22-May-18أساليب إدارة المشتريات والجرد

3,050$مدريدMay22-May-18أساليب إدارة المشتريات والجرد واختيار الموردين

2,150$دبيMay22-May-18االتجاهات الحديثة إدارة المشتريات والمخازن

2,150$الخبرMay22-May-18االتجاهات الحديثة في المناقصات والمزايدات

2,150$الشارقةMay22-May-18سالسل اإلمداد والتموين  االتجاهات الحديثة في إدارة

2,150$الكويتMay22-May-18االتجاهات الحديثة في إدارة المستودعات والمخازن

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات

ال 3,050$اسطنبولMay29-May-25االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والتموين الفعَّ

3,850$سيدني May29-May-25االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والمخازن

االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والمفهوم العالمي الجديد في التموين 

واستخدامات شبكة اإلنترنت في عمليات الشراء
25-May29-May3,050$أكسفورد

2,150$دبيMay29-May-25أساليب تحليل ومراقبة المخزون

2,150$الخبرMay29-May-25أساليب ترشيد اإلنفاق في مجالي الشراء والتخزين

2,150$الشارقةMay29-May-25أساليب تعظيم الربحية وتقليل الفاقد من المخزون

2,150$الكويتMay29-May-25المخل االبتكاري- أساليب حل مشكالت المشتريات 

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25متقدم- أساليب مواجهة مشاكل الشراء والتخزين 

3,050$اسطنبولMay29-May-25أساليب وإجراءات الشراء

3,850$سيدني May29-May-25 أسس الجرد المخزني لتالفي الخسائر

3,050$أكسفوردMay29-May-25أفضل الممارسات الحديثة للتعامل مع الموردين

2,150$دبيMay29-May-25االتجاهات الحديثة في عقود المناقصات وأساليب تقييم العقود

2,150$مكة المكرمةMay29-May-25االتجاهات المتقدمة في إدارة المستودعات والمخازن

2,150$دبيJun5-Jun-1 االتجاهات والتقنيات الحديثة في مجال المشتريات والمخازن

ال ومهارات اإلقناع والتفاوض 2,150$الدوحةJun5-Jun-1االتصال الفعَّ

انJun5-Jun-1االحتراف في تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي 2,150$عمَّ

3,050$لندنJun5-Jun-1االستراتيجيات الحديثة في التجهيز والشراء وإدارة سالسل التموين واإلمداد

2,150$دبيJun5-Jun-1االستراتيجيات الحديثة في التوصيف والتبويب وترميز المواد

3,050$موسكوJun5-Jun-1االستراتيجيات الحديثة في إعداد وإدارة عقود الشراء والتوريد

2,150$دبيJun5-Jun-1أفضل الممارسات الشرائية

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-1أفضل الممارسات لتنفيذ عقود عالية المستوى

2,150$دبيJun5-Jun-1أفضل الممارسات للمناقصات والشراء

2,150$الدوحةJun5-Jun-1أفضل ممارسات الشراء العالمية

انJun5-Jun-1إجراءات الشراء الخارجي 2,150$عمَّ

3,050$لندنJun5-Jun-1إجراءات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المشتريات

2,150$دبيJun5-Jun-1إجراءات مشتريات األدوات االحتياطية للمكائن والسيارات

3,050$موسكوMRP1-Jun5-Jun- إدارة االحتياجات وتخطيط المواد بالحاسوب 

انJun12-Jun-8االستراتيجيات الحديثة في إعداد وإدارة ومتابعة العطاءات والعقود 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8االستراتيجيات الحديثة في إعداد وإدارة ومتابعة العقود

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8االستراتيجيات الحديثة إلدارة المخازن والمشتريات وسلسلة الموارد والتخزين

2,450$جاكرتاJun12-Jun-8االستراتيجيات الحديثة لتخطيط االحتياجات إلدارة المشتريات

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8االستراتيجيات الحديثة والمتقدمة في إعداد العقود وإداراتها

الة للتفاوض حول المشتريات والعقود 3,050$اسطنبولJun12-Jun-8االستراتيجيات الفعَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض وإعداد المناقصات والتمّيز في إدارة العقود

3,050$ روماJun12-Jun-8متقدم- االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض وإعداد وإدارة المناقصات والعقود 

انJun12-Jun-8إدارة األعمال اللوجستية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8إدارة اإلمداد والتموين في المشروعات
ً 2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8إدارة الجرد السنوي للموجودات والمستودعات وإدارياً وماليا

3,050$سنغافورةJun12-Jun-8إدارة الجودة الشاملة في المشتريات والمخازن

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إدارة الجودة الشاملة في المشتريات والمخازن والمستودعات

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8إدارة الجودة الشاملة في المشتريات والمخازن وإمدادات الطلب

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15إدارة الجودة الشاملة وتطوير أداء مسؤولي المخازن والمشتريات

3,050$ روماJun19-Jun-15إدارة الخدمات اللوجستية



انJun19-Jun-15االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض وترسية المناقصات وإعداد العقود 2,150$عمَّ

االستراتيجيات المتقدمة في التفويض الشرائي الداخلي والخارجي وإعداد 

المناقصات والعقود
15-Jun19-Jun2,150$دبي

االستراتيجيات المتقدمة والتمّيز اإلداري في التفاوض وإعداد وتقييم المناقصات 

وإبرام العقود
15-Jun19-Jun2,150$اإلسكندرية

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15األداء المتمّيز للتفاوض الشرائي

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15األداء المهني المتوازن للعاملين في أنشطة الشراء وتموين المخـازن

3,050$اسطنبولJun19-Jun-15األدوات واألساليب الحديثة إلدارة المخازن

3,050$سنغافورةJun19-Jun-15األساليب التحليلية لتعزيز أداء المشتريات

3,850$تورنتوJun19-Jun-15 األساليب الحديثة في إدارة المخازن

2,150$القاهرةJun19-Jun-15إدارة الرقابة القانونية على العقود والمشتريات

رةJun19-Jun-15إدارة الشراء الفاعلة ومصطلحات التجارة الدولية 2,150$المدينة المنوَّ

انJun19-Jun-15إدارة الشراء المحلي والخارجي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15إدارة العروض والمناقصات

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22إدارة العقود والمشتريات

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة العقود والمناقصات والترسيات والمشتريات

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إدارة اللوازم والمستودعات باستخدام الحاسوب

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد

انJun26-Jun-22األساليب الحديثة في إدارة المستودعات والرقابة على المخازن 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22األساليب الحديثة في إدارة المشتريات ونظم التخزين

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22األساليب الحديثة في جرد ومراقبة المخزون

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22األساليب الحديثة إلدارة المخازن والموارد والمخزون الراكد

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22األساليب الحديثة إلدارة المستودعات

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22األساليب الحديثة لتخطيط ومراقبة المخزون

3,850$طوكيوJun26-Jun-22األساليب الحديثة للتنبؤ بالمشتريات وإدارة سلسلة التموين

3,050$باريسJun26-Jun-22األساليب الحديثة للرقابة على المواد والمخازن

انJun26-Jun-22إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22إدارة المخازن باستخدام الحاسب اآللي

2,150$اإلسكندريةJIT29-Jun3-Julإدارة المخازن باستخدام أسلوب 

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إدارة المخازن باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات

2,450$كوااللمبورISO 900029-Jun3-Julإدارة المخازن طبقا لمواصفات األيزو  

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29إدارة المخازن والجرد المخزني ومعالجة المخلفات والرواكد

3,850$طوكيوJun3-Jul-29إدارة المخازن والمستودعات

3,050$باريسJun3-Jul-29إدارة المخازن والمستودعات والمخزون الراكد

الة إلعداد مناقصات المشتريات واختيار الموردين 2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29األساليب الفعَّ

الة لدراسة العطاءات وتقدير األسعار 2,150$أبهاJun3-Jul-29األساليب الفعَّ

الة للجرد المخزني والتخلص من الرواكد انJun3-Jul-29األساليب الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29األساليب الفنية المتقدمة في إدارة المشتريات وكيفية التفاوض وتقييم أداء الموردين

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29األساليب الكمية في إدارة المخازن والسيطرة على المخزون إلكترونيا

ً 2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29األساليب الكمية في إدارة المخازن والمشتريات والسيطرة على المخزون إلكترونيا

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29األساليب المتقدمة في الرقابة على المشتريات والمخزون

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29األساليب المتقدمة في تصميم خطط وإمدادات طلبات الشراء

3,050$لندنJul10-Jul-6إدارة المخازن والمشتريات

2,150$أبهاJul10-Jul-6إدارة المخازن والمواد وأساليب التعامل مع المخزون الراكد

انJul10-Jul-6إدارة المخازن ومراقبة المخزون 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6إدارة المخازن ومراقبة المخزون

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6إدارة المخازن ومقاييس أداء ورقابة المخزون

إدارة المخازن ومقاييس أداء ورقابة المخزون وأفضل الممارسات الحديثة للتعامل 

مع الموردين
6-Jul10-Jul2,450$كوااللمبور

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إدارة المخازن ومقاييس أداء ورقابة المخزونة من منظور الجودة



3,050$اسطنبولJul10-Jul-6إدارة المخزون والتصرف في الراكد

2,150$القاهرةJul10-Jul-6األساليب المتقدمة للجرد المخزني

2,150$دبيJul10-Jul-6األساليب المتقدمة للوجستيات

انJul10-Jul-6التقنية الحديثة لعمليات تقييم الموردين األساليب واألسس 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6األسس الحديثة للتفاوض وإبرام العقود والمناقصات

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6األمن والسالمة في المستودعات والمخازن

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6اإلبداع في إدارة المخازن والمواد

الة للمخازن والمستودعات 2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13اإلدارة اإللكترونية الفعَّ

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13اإلدارة اإللكترونية للمخازن والمستودعات

2,450$الرباطJul17-Jul-13التخطيط والمراقبة: إدارة المخزون

2,150$دبيJul17-Jul-13إدارة المستودعات مع تطبيقات على الحاسوب

انJul17-Jul-13إدارة المستودعات والمخازن والرقابة على المخزون 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13إدارة المستودعات ومراقبة المخزون باستخدام الحاسب

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13أساسية- إدارة المشتريات 

الة 2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13إدارة المشتريات الفعَّ

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13إدارة المشتريات المحلية

2,150$أبهاJul17-Jul-13اإلدارة اإللكترونية للمستودعات

انJul17-Jul-13اإلدارة اإللكترونية لنظم الشراء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul17-Jul-13اإلدارة الحديثة في المستودعات والمخازن

3,050$اسطنبولJul17-Jul-13اإلدارة الحديثة للعقود والمشاريع والمخازن

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20اإلدارة الحديثة للمستودعات والمخازن

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20اإلدارة الحديثة للمشتريات والعقود

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20اإلدارة الحديثة للمشتريات والمخازن من منظور عملي

3,050$روماJul24-Jul-20اإلدارة الفاعلة للمشتريات والمستودعات والتخلص من المخزون

انJul24-Jul-20إدارة المشتريات لتحقيق التمّيز 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20إدارة المشتريات مع تطبيقات على الحاسوب

إدارة المشتريات والتجهيزات العامة ومتابعة المخازن بنظام الدوران االحتياجي 

GRCالعام 
20-Jul24-Jul2,150$صاللة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة المشتريات والعقود

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة المشتريات والمخازن

3,050$اسطنبولJul24-Jul-20إدارة المشتريات والمخازن في إطار النظام اللوجستي

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20إدارة المشتريات والمخازن في ظل إدارة الجودة الشاملة

3,050$لندنJul24-Jul-20إدارة المشتريات والمخازن للمشروعات

الة ألنشطة التموين والمخازن انJul24-Jul-20 اإلدارة الفعَّ 2,150$عمَّ

الة لدارة وتنظيم العقود 2,150$دبيJul24-Jul-20 اإلدارة الفعَّ

الة لشؤون المخازن 2,150$صاللةJul31-Jul-27اإلدارة الفعَّ

الة لشؤون المشتريات ومهارات التطوير المستمر 2,450$جاكرتاJul31-Jul-27اإلدارة الفعَّ

الة للعقود وتحليل العطاءات 2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27اإلدارة الفعَّ

الة للمخازن واإلدارة اإللكترونية 3,050$اسطنبولJul31-Jul-27اإلدارة الفعَّ

الة للمخازن والمشتريات 2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27اإلدارة الفعَّ

الة للمخازن وكيفية التخلص من المخزون الراكد 2,150$صاللةJul31-Jul-27اإلدارة الفعَّ

انJul31-Jul-27إدارة المشتريات والمخازن من منظور الجودة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul31-Jul-27إدارة المشتريات والمخازن وتحليل العروض والعطاءات

2,150$صاللةJul31-Jul-27إدارة المشتريات والمخزون والمدرسة اليابانية

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27إدارة المشتريات والمناقصات

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27إدارة المشتريات وتقييم العطاءات والمفاضلة بين الموردين

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27إدارة المناقصات وعقود الشراء

3,050$سنغافورةJul31-Jul-27إدارة المواد باستخدام الحاسوب

3,050$اسطنبولJul31-Jul-27إدارة المواد وفقا لمدخل إدارة الجودة الشاملة

الة للمستودعات والتحكم في المخزون 2,150$صاللةAug7-Aug-3وعالج مشكلة المخزون الراكد اإلدارة الفعَّ



الة للمستودعات والمخازن 2,150$دبيAug7-Aug-3اإلدارة الفعَّ

الة للمشتريات 2,150$دبيAug7-Aug-3اإلدارة الفعَّ

الة للمشتريات طبقا لمواصفات  2,150$صاللةISO 90013-Aug7-Augاإلدارة الفعَّ

الة للمشتريات والمخازن باستخدام الحاسب اآللي انAug7-Aug-3اإلدارة الفعَّ 2,150$عمَّ

الة للمصنوعات والمخازن إدارة المخازن ومقاييس أداء ورقابة  اإلدارة الفعَّ

المخزون وأفضل الممارسات الحديثة للتعامل مع الموردين
3-Aug7-Aug2,450$الدار البيضاء

الة للمشتريات والرقابة على المخزون 3,050$سنغافورةAug7-Aug-3اإلدارة الكفيئة والفعَّ

3,050$باريسAug7-Aug-3اإلدارة المتقدمة للمستودعات والمخازن والرقابة على المخزون

2,150$دبيAug7-Aug-3إدارة المواد ومراقبة المخزون

2,150$دبيAug7-Aug-3إدارة الموارد ومراقبة المخزون

2,150$دبيAug7-Aug-3إدارة أخطار الشراء

ال 2,150$صاللةAug7-Aug-3إدارة أعمال المشتريات واإلمداد والتموين الفعَّ

انAug7-Aug-3إدارة أنشطة الشراء وتموين المخازن 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءAug7-Aug-3 إدارة حركة المواد واالصناف والرقابة على المخزون

3,050$لندنAug14-Aug-10إدارة سلسلة التوريد وتقييم أداء الموردين

3,050$باريسAug14-Aug-10إدارة عمليات السالمة في مستودعات التخزين وتسويق المنتجات البترولية

2,150$دبيAug14-Aug-10اإلدارة المتقدمة للمشتريات والمناقصات

2,150$أبهاAug14-Aug-10اإلدارة المتمّيزة في التفاوض التعاقدي وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود

2,150$دبيAug14-Aug-10االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم المناقصات والعطاءات

2,150$صاللةAug14-Aug-10االستراتيجيات الحديثة والمتقدمة في إعداد العقود وإداراتها

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10 اإلنتاج ذو المستوى العالمي وإدارة المخزون

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10البت في العقود وأعمال الطرح وتقييم العطاءات والترسية

2,450$كوااللمبورAug14-Aug-10البرنامج التأهيلي ألمناء المخازن ومدخلي البيانات والكتاب

3,050$جنيفAug14-Aug-10البرنامج المتقدم في إدارة العقود والمشتريات والمناقصات

2,150$دبيAug14-Aug-10إدارة عمليات الشراء باستخدام الحاسب اآللي

2,150$أبهاAug14-Aug-10إدارة مخازن قطع الغيار ألغراض الصيانة والتشغيل

2,150$دبيAug14-Aug-10إدارة وتخطيط المخزون

2,150$صاللةAug14-Aug-10إدارة وتنظيم المستودعات ومراقبة المخزون

2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17إدارة وحسابات المخازن ودورها في تحسين القدرة التنافسية للمنشأة

2,150$دبيAug21-Aug-17إدماج المشتريات واللوجستيات والجرد مع الموردين

2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17إعادة هندسة أعمال المشتريات

ال 3,050$لندنAug21-Aug-17إعداد وإبرام العقود وآلية الشراء والتفاوض الفعَّ

2,150$دبيAug21-Aug-17البرنامج المتكامل في المشتريات والمخازن

2,150$الطائفAug21-Aug-17البرنامج المتكامل في إدارة المشتريات

2,150$أبهاAug21-Aug-17التجارة الدولية والشراء األجنبي واالعتمادات المستندية

2,150$صاللةAug21-Aug-17التخطيط األمثل لتحديد االحتياجات الشرائية والمراقبة على المخزون

2,150$القاهرةAug21-Aug-17التخطيط اإلبداعي إلدارة أعمال المشتريات

2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17 التخطيط اإلبداعي والتنبؤ في إدارة المشتريات وإدارة سلسلة التموين

2,150$صاللةAug21-Aug-17برامج العقود والمناقصات والمشتريات والمخازن والمستودعات

2,150$الطائفAug21-Aug-17تأمين المستودعات

2,150$دبيAug21-Aug-17تأهيل وتقويم الموردين باستخدام الحاسب اآللي

2,150$صاللةAug21-Aug-17تحديد االحتياجات وإدارة المشتريات

2,150$القاهرةAug28-Aug-24تحسين اإلنتاجية والكلفة والخدمات في عمليات سلسلة التوريد

2,450$أغاديرAug28-Aug-24تحقيق الجودة واألداء في المشتريات

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24تحليل دراسة العطاءات وترسية المناقصات وأفضل الممارسات

3,050$لندنAug28-Aug-24تحليل وتقييم عروض وعقود الشراء

2,150$دبيMRP24-Aug28-Augتخطيط االحتياجات من المواد 

رةAug28-Aug-24تخطيط أعمال المشتريات وإبرام التعاقدات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$مكة المكرمةAug28-Aug-24تخطيط وإدارة المشتريات

انAug28-Aug-24 تخطيط وإدارة المشتريات في ظل المنافسة العالمية 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةAug28-Aug-24تخطيط وتحديد االحتياجات إلدارة المشتريات والمخازن

2,450$كوااللمبورAug28-Aug-24تخطيط وتنظيم المستودعات وإجراءات التخزين



2,150$دبيAug28-Aug-24تخطيط وتنظيم أعمال الشراء

2,150$دبيAug28-Aug-24 تخطيط وتنظيم أعمال المشتريات في ظل نظم الجودة والمعايير الدولية

رةAug28-Aug-24تخطيط وتنظيم أعمال المشتريات والمخازن باستخدام الكمبيوتر 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$مكة المكرمةAug28-Aug-24الراكد تخطيط وتنظيم أعمال المشتريات وتعظيم الربحية من المخزون

انAug4-Sep-31تخطيط وتنظيم إدارة أعمال المشتريات 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةAug4-Sep-31تخطيط وتنظيم إدارة أعمال المشتريات في ظل الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31تخطيط وتنفيذ وتقييم أعمال الشراء

2,150$دبيAug4-Sep-31تخطيط ومراقبة المخزون باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيAug4-Sep-31ترتيب وتنظيم المستودعات

رةAug4-Sep-31تطبيق الجودة الشاملة على إدارة المشتريات 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$مكة المكرمةAug4-Sep-31 في الصيانة والمخازن والماليةCMMSتطبيقات 

انAug4-Sep-31تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في إدارة المستودعات والمخازن 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةAug4-Sep-31تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة أعمال المشتريات والمخازن

2,450$كوااللمبورAug4-Sep-31تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة السلع والمشتريات

2,150$دبيAug4-Sep-31تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة المـواد

2,150$دبيAug4-Sep-31تطبيقات الحاسوب في مجال إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

رةAug4-Sep-31تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المشتريات والمخازن   2,150$المدينة المنوَّ

2,150$مكة المكرمةAug4-Sep-31تطبيقات إدارة المشتريات

انSep11-Sep-7تطوير منظومة الشراء والتخزين 2,150$عمَّ

2,150$القاهرةSep11-Sep-7تطوير نظم المخازن والتوريدات

ال إلدارة المشتريات ومهارات التعاقد 2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7تطوير وسائل التفاوض الفعَّ

2,150$دبيSep11-Sep-7التفاوض مع الموردين  تقنيات

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7تقنيات التفاوض وخفض التكاليف

2,150$دبيSep11-Sep-7تقنيات الشراء الحديثة وإدارة التزويد

رةSep11-Sep-7تقنيات الشراء والتفاوض وخفض التكلفة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$مكة المكرمةSep11-Sep-7 تقنيات إعداد المناقصات والعطاءات

انSep11-Sep-7تقنيات واستراتيجيات التفاوض االحترافية 2,150$عمَّ

2,150$دبيSep11-Sep-7تقيم أداء الموردين

2,450$كوااللمبورSep11-Sep-7تقييم العروض والموردين استراتيجيات البقاء

2,150$دبيSep11-Sep-7تقييم المخزون السلعي والتخلص من الراكد

2,150$اإلسكندريةSep11-Sep-7تقييم المخزون السلعي والتخلص من المخزون الراكد

3,050$لندنSep11-Sep-7تقييم وتحليل المناقصات وإعداد وإبرام العقود

3,050$سنغافورةSep18-Sep-14تكنولوجيا التمّيز واإلبداع في إدارة المخازن والمشتريات

3,050$باريسSep18-Sep-14تكوين القيم من خالل أساسيات المشتريات والعقود

2,150$دبيSep18-Sep-14تنظيم وإدارة المخازن

2,150$أبهاSep18-Sep-14تنظيم وإدارة المخازن الحكومية

2,150$دبيSep18-Sep-14تنظيم وإدارة المستودعات باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الدوحةSep18-Sep-14تنظيم وإدارة المشتريات

انSep18-Sep-14تنظيم وإدارة المشروعات العامة في الدول النامية 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولSep18-Sep-14تنظيم وإدارة ومراقبة المستودعات

2,450$كوااللمبورSep18-Sep-14تنظيم وإدارة ومراقبة المستودعات والمخازن

3,050$ روماSep18-Sep-14تنظيم وإدارة ومراقبة وتأمين المستودعات

2,150$دبيSep18-Sep-14تنمية المهارات التفاوضية وإتمام العقود

ال 2,150$الطائفSep18-Sep-14تنمية المهارات السلوكية والشرائية لرجل الشراء الفعَّ

2,150$أبوظبيSep18-Sep-14تنمية مهارات التفاوض الشرائي ألخصائي المخازن والمشتريات

2,150$الكويتSep18-Sep-14تنمية مهارات التفاوض ألخصائي المخازن والمشتريات

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21تنمية مهارات التفاوض وإبرام العقود

2,150$دبيSep25-Sep-21تنمية مهارات أمناء المخازن

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21تنمية مهارات إبرام العقود وترسية المناقصات والمشتريات

3,050$مدريدSep25-Sep-21تنمية مهارات إدارة المفاوضات في النزاعات قبل وأثناء الترسية

2,150$دبيSep25-Sep-21تنمية مهارات إدارة المواد والمشتريات والمخازن

2,150$الخبرSep25-Sep-21تنمية مهارات مراقبة وتحليل المخزون



2,150$دبيSep25-Sep-21تنمية مهارات مسؤولي المخازن

2,150$الدوحةSep25-Sep-21تنمية مهارات مسؤولي المخازن والمستودعات

2,150$القاهرةSep25-Sep-21تنمية مهارات مندوبي الشراء

3,050$لندنSep25-Sep-21دارسة العمل وتحسين اإلنتاجية

2,150$شيرازSep25-Sep-21دراسة العطاءات وتقدير األسعار

3,850$ نيويوركSep25-Sep-21دراسة وتطوير منظومة الشراء والتخزين

2,150$دبيSep25-Sep-21دعم األداء المهني للعاملين في أنشطة الشراء وتموين المخـازن

2,150$الدمامSep25-Sep-21 دعم األداء المهني للعاملين في إدارة المشتريات باستخدام الحاسوب

2,150$دبيSep2-Oct-28دوافع الشراء للعميل العزيز

2,150$دبيSep2-Oct-28سالمة وتأمين المخازن من أخطار الحريق والسرقة

2,150$اإلسكندريةSep2-Oct-28سياسات ونظم إجراءات الشراء وتكتيكات التفاوض

2,150$دبيSep2-Oct-28شهادة الخبير المحترف المعتمد في فن التفاوض وإدارة النزاعات

3,850$طوكيوSep2-Oct-28صياغة المواصفات الفنية للمشتريات وإعداد كراسة الشروط

3,050$زيوريخSep2-Oct-28طرق اختيار وتقييم الموردين

2,150$دبيSep2-Oct-28طرق الشراء وإجراءات طرح المناقصات في المشروعات

2,150$الرياضSep2-Oct-28طرق وميكنة أساليب نظم الشراء في ظل التجارة اإللكترونية

2,150$دبيSep2-Oct-28تطبيقات التحول من المساومات إلى المفاوضات: فاوض لتكسب دائما

2,150$الكويتSep2-Oct-28فض وحسم المنازعات في عقود الشراء

انSep2-Oct-28فن إدارة اإلمداد والتموين في المشروعات اإلنشائية 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولSep2-Oct-28فنون وأساليب التفاوض مع الموردين

2,450$شنغهاي Sep2-Oct-28فهم السلوك الشرائي للمستهلك

3,050$باريسSep2-Oct-28قوانين ولوائح الشراء الداخلي والخارجي

2,150$دبيOct9-Oct-5قياس كفاءة المخزون وأنظمة الرقابة والضبط على حركة المخازن

2,150$دبيOct9-Oct-5قياس وتقييم أداء تشغيل المستودعات والمخازن

2,150$أبوظبيOct9-Oct-5كيف تدير أزمات المشتريات والمخازن

2,150$الدوحةOct9-Oct-5كيف تعالج طلبات الشراء والتوريد العاجلة

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5مختبر إدارة عمليات الشراء باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبور5-Oct9-Oct(MRP)مختبر تخطيط االحتياجات من المواد 

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5مراقبة المخزون

3,050$ ميالنوOct9-Oct-5مراقبة المخزون السلعي

2,150$دبيOct9-Oct-5مراقبة المخزون باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الخبرOct9-Oct-5مشاكل تقييم المخزون السلعي وتأثيره على األرباح والخسائر

2,150$دبيOct9-Oct-5مشاكل حسابات المخزون

2,150$الكويتOct9-Oct-5مقاييس أداء ورقابة المخزون وأفضل الممارسات الحديثة للتعامل مع الموردين

2,150$القاهرةOct9-Oct-5منع الخسائر في المخازن والمستودعات

3,050$لندنOct9-Oct-5مهارات التفاوض في مجال المشتريات

3,850$طوكيوOct16-Oct-12مهارات التفاوض إلدارة العقود والمشتريات

3,050$جنيفOct16-Oct-12مهارات التفاوض مع الموردين وأسس المفاضلة والتقييم

2,150$دبيOct16-Oct-12مهارات الشراء االحترافية

2,150$الرياضOct16-Oct-12مهارات إدارة المخازن ومراقبة المخزون

2,150$دبيOct16-Oct-12تخطيط ومراقبة المخزون: مهارات إدارة المخزون

2,150$الدوحةOct16-Oct-12مهارات إدارة المشتريات وتخطيط االحتياجات

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12مهارات تخطيط االحتياجات من المواد وأساليب الرقابة على المخزون ونظم الجرد

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12مهارات حديثة ومتقدمة في المشتريات والتفاوض

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12مهارات حل المشكالت أثناء سريان عقود المناقصات والممارسات

3,050$فرانكفورتOct16-Oct-12مهارات صف البضائع وترتيب األرفف

2,150$دبيOct16-Oct-12ميكنة األساليب التقنية المستخدمة في تحليل ومراقبة المخزون

رةMRP 12-Oct16-Oct نظام تخطيط االحتياجات من المواد 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$أبوظبيOct16-Oct-12نظم االستيراد والشراء الخارجي

2,150$مسقطOct16-Oct-12نظم الجرد والرقابة على المخزون

انOct23-Oct-19 نظم المعلومات في إدارة المواد 2,150$عمَّ



2,450$الدار البيضاءOct23-Oct-19نظم المعلومات وتطبيقات الحاسب اآللي في إدارة المخازن والمواد

2,450$سيؤولOct23-Oct-19نظم المعلومات وتطبيقات الحاسب اإللكتروني في إدارة المواد

3,050$بارنOct23-Oct-19 نظم المعلومات وتطبيقات الحاسوب في إدارة عمليات الشراء والمواد

2,150$دبيOct23-Oct-19 نظم النقل والتخزين

2,150$الخبرOct23-Oct-19نظم وأساليب الجرد المخزني

2,150$الشارقةOct23-Oct-19نظم وأساليب الشراء الخارجي

2,150$مسقطOct23-Oct-19نظم وأساليب الشراء المحلي

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19نظم وأساليب تكويد أصناف المخزون السلعي

2,150$دبيOct23-Oct-19 هندسة المخازن ونظم الجودة

2,150$كولمبوOct23-Oct-19هندسة وإدارة الموارد والرقابة على المخازن والمستودعات آليا

3,050$اثيناOct23-Oct-19وضع الخطط التموينية وإدارة وتنظيم المستودعات ومراقبة المخزون

2,150$دبيOct23-Oct-19اختيار الموردين والمقاولين والتعامل معهم

3,050$لندنOct23-Oct-19االختالس والتزوير في مجال المشتريات والعقود

الة للمخازن في ضوء نظام  2,150$مسقطJIT26-Oct30-Octاإلدارة الفعَّ

2,150$دبيOct30-Oct-26استخدام الديكام في إدارة المواد

2,150$مكة المكرمةOct30-Oct-26االستراتيجيات الحديثة لتنمية المهارات اإلبداعية ألمناء المستودعات والمخازن

الة للمخازن والمستودعات اإللكترونية 2,150$الدوحةOct30-Oct-26اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيOct30-Oct-26مستوى متقدم- استخدام الديكام في إدارة المواد 

2,150$عّمانOct30-Oct-26االستراتيجيات الحديثة لتنمية المهارات اإلبداعية ألمناء المستودعات والمخازن

الة للمخازن والمستودعات اإللكترونية 3,750$دبيOct6-Nov-26اإلدارة الفعَّ

2,150$الشارقةOct30-Oct-26استراتيجيات التجهيز والشراء وإدارة سالسل التموين واإلمداد

االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض الشرائي الداخلي والخارجي وإعداد 

المناقصات والعقود
26-Oct30-Oct2,150$عّمان

الة للمستودعات والتخلص من المخزون الراكد 2,150$دبيOct30-Oct-26اإلدارة الفعَّ

2,150$الدوحةOct30-Oct-26استراتيجيات التجهيز والشراء وإدارة سالسل التموين واإلمداد

االستراتيجيات المتقدمة في التفاوض الشرائي الداخلي والخارجي وإعداد 

المناقصات والعقود
26-Oct30-Oct2,450$كوااللمبور

الة للمستودعات والتخلص من المخزون الراكد 2,150$المدينة المنورةOct30-Oct-26اإلدارة الفعَّ

2,150$دبيOct30-Oct-26التفاوض التعاقدي وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود

2,150$الرياضNov6-Nov-2أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطب وإدارة المخزون

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2إدارة المشتريات الخارجية واالستيراد والتخليص الجمركي

2,150$اإلسكندريةNov6-Nov-2نظم الشراء اإللكتروني في المؤسسات الحكومية

2,150$عّمانNov6-Nov-2استراتيجيات التفاوض وتكتيكات عمليات المفاوضة وسهولة اإلنجاز

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2األساليب الحديثة في اإلدارة اإللكترونية والشراء والعقود اإللكترونية

الة للمشتريات الخارجية  2,150$دبيNov6-Nov-2(الدولية)اإلدارة الفعَّ

ال في إدارة المشتريات واإلمداد والتموين 2,150$دبيNov6-Nov-2التمّيز الفعَّ

2,150$جدةNov6-Nov-2أساليب تقييم الموردين

2,150$دبيNov6-Nov-2متقدم- إدارة المشتريات والعقود 

2,150$الدوحةNov6-Nov-2استراتيجيات التفاوض وتكتيكات عمليات المفاوضة وسهولة اإلنجاز

2,150$دبيNov6-Nov-2األساليب الحديثة في اإلدارة اإللكترونية والشراء والعقود اإللكترونية

الة للمشتريات الخارجية  2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2(الدولية)اإلدارة الفعَّ

ال في إدارة المشتريات واإلمداد والتموين 2,150$دبيNov6-Nov-2التمّيز الفعَّ

2,150$دبيNov6-Nov-2أساليب تقييم الموردين

2,150$أبوظبيNov13-Nov-9متقدم- إدارة المشتريات والعقود 

2,150$الدوحةNov20-Nov-16استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين العروض ومهارات التعاقد

2,150$دبيNov20-Nov-16األساليب الحديثة في إدارة المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16اإلدارة اللوجستية للمواد وفقاً لمدخل إدارة الجودة الشاملة

2,150$دبيNov20-Nov-16الشراء اإللكتروني

2,150$دبيNov20-Nov-16أفضل الممارسات إلدارة الشراء وسلسلة التوريد

2,150$الرياضNov20-Nov-16مدخل الجودة الشاملة: إدارة المواد

2,150$دبيNov20-Nov-16استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين العروض ومهارات التعاقد

2,150$دبيNov20-Nov-16األساليب الحديثة في إدارة المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين



2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16اإلدارة اللوجستية للمواد وفقاً لمدخل إدارة الجودة الشاملة

2,150$عّمانNov20-Nov-16الشراء اإللكتروني

2,150$الشارقةNov20-Nov-16أفضل الممارسات إلدارة الشراء وسلسلة التوريد

3,050$سنغافورةNov20-Nov-16مدخل الجودة الشاملة: إدارة المواد

2,150$دبيNov20-Nov-16اختيار الموردين والمقاولين والتعامل معهم

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16اقتصاديات الشراء والمهارات المتكاملة في إدارة المخازن اإللكترونية

ال 2,150$دبيNov27-Nov-23األساليب الحديثة إلدارة المخازن والمشتريات اإللكترونية بأسلوب فعَّ

اإلدارة اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد والنظم المعاصرة للتخطيط والرقابة على 

الخزين
23-Nov27-Nov2,450$كوااللمبور

3,750$عّمانNov4-Dec-23الشراء واالستيراد الدولي المتمّيز

2,150$دبيNov27-Nov-23أفضل الممارسات لضبط جرد قطع الغيار

2,150$المدينة المنورة23-Nov27-Nov(SCM)إدارة سلسلة اإلمداد التمويني 

2,150$دبيNov27-Nov-23اقتصاديات الشراء والمهارات المتكاملة في إدارة المخازن اإللكترونية

ال 3,050$اسطنبولNov27-Nov-23األساليب الحديثة إلدارة المخازن والمشتريات اإللكترونية بأسلوب فعَّ

اإلدارة اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد والنظم المعاصرة للتخطيط والرقابة على 

الخزين
23-Nov27-Nov2,150$اإلسكندرية

2,150$الدوحةNov27-Nov-23الشراء واالستيراد الدولي المتمّيز

2,150$عّمانNov27-Nov-23أفضل الممارسات لضبط جرد قطع الغيار

2,150$دبي23-Nov27-Nov(SCM)إدارة سلسلة اإلمداد التمويني 

2,150$دبيNov27-Nov-23االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والرواكد

2,150$دبيNov27-Nov-23األسس العلمية الحديثة في جرد المخازن لمنع أعمال الغش واالختالس

2,150$اإلسكندريةNov27-Nov-23التحديات الجديدة التي تواجه مدراء اإلنتاج والعمليات

2,150$الدوحةNov4-Dec-30المراسالت التجارية والشراء عن طريق اإلنترنت

2,150$عّمانISO30-Nov4-Dec 9000إدارة المخازن والمشتريات طبقا لمواصفات 

2,150$دبيNov4-Dec-30إدارة سلسلة التوريد

2,150$أبوظبيNov4-Dec-30االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن الجرد المخزني ومعالجة المخلفات والرواكد

2,150$القاهرةNov4-Dec-30األسس العلمية الحديثة في جرد المخازن لمنع أعمال الغش واالختالس

2,150$دبيNov4-Dec-30التحديات الجديدة التي تواجه مدراء اإلنتاج والعمليات

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30المراسالت التجارية والشراء عن طريق اإلنترنت

2,150$مكة المكرمةISO30-Nov4-Dec 9000إدارة المخازن والمشتريات طبقا لمواصفات 

2,150$مسقطNov4-Dec-30إدارة سلسلة التوريد

2,150$أبوظبيNov4-Dec-30االتجاهات الحديثة في المناقصات وأساليب تقييم العروض وإعداد عقودها

2,150$دبيNov4-Dec-30اإلجراءات والجوانب القانونية للمناقصات والعطاءات

3,750$القاهرةNov11-Dec-30التخزين اإللكتروني

المفهوم العالمي الجديد على أنشطة الشراء والتموين واستخدامات شبكة اإلنترنت 

في عمليات الشراء
30-Nov4-Dec2,450$كوااللمبور

2,150$دبيNov4-Dec-30إدارة المخازن ومراقبة المخزون إلكترونيا

2,150$مسقطDec11-Dec-7إدارة وتنظيم المخازن الحكومية

2,150$مكة المكرمةDec11-Dec-7االتجاهات الحديثة في المناقصات وأساليب تقييم العروض وإعداد عقودها

2,150$الكويتDec11-Dec-7اإلجراءات والجوانب القانونية للمناقصات والعطاءات

2,150$دبيDec11-Dec-7التخزين اإللكتروني

المفهوم العالمي الجديد على أنشطة الشراء والتموين واستخدامات شبكة اإلنترنت 

في عمليات الشراء
7-Dec11-Dec2,150$عّمان

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة المخازن ومراقبة المخزون إلكترونيا

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة وتنظيم المخازن الحكومية

2,150$المدينة المنورةDec11-Dec-7االتجاهات الحديثة في إدارة المخازن والمشتريات والشراء اإللكتروني

الة للمشتريات وإجراءات طرح العطاءات 2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7اإلدارة اإللكترونية الفعَّ

2,150$دبيDec11-Dec-7التفاوض التعاقدي وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود

2,150$دبيDec11-Dec-7المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية لمديري المشتريات والمخازن

2,150$دبيDec11-Dec-7إدارة المستودعات والمشتريات وخفض الكلفة ومعالجة المخزون الراكد

2,150$دبيDec11-Dec-7تشخيص المشاكل والجوانب القانونية واإلدارية والفنية في العطاءات والمشتريات



3,050$سنغافورةDec11-Dec-7االتجاهات الحديثة في إدارة المخازن والمشتريات والشراء اإللكتروني

الة للمشتريات وإجراءات طرح العطاءات 2,150$دبيDec18-Dec-14اإلدارة اإللكترونية الفعَّ

2,150$أبوظبيDec18-Dec-14المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية لمديري المشتريات والمخازن

2,150$دبيDec18-Dec-14إدارة المستودعات والمشتريات وخفض الكلفة ومعالجة المخزون الراكد

2,150$الخبرDec18-Dec-14تشخيص المشاكل والجوانب القانونية واإلدارية والفنية في العطاءات والمشتريات

2,150$الرياضE-Purchasing 14-Dec18-Decاالتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات إلكترونيا ً 

2,150$دبيDec18-Dec-14اإلدارة الحديثة في الشراء ومهارات التفاوض

2,150$أبوظبيDec18-Dec-14 المهارات المتقدمة لتطوير مهارات مراقبي المشتريات

2,150$دبيDec25-Dec-21مستوى متقدم- إدارة المشتريات 

3,850$طوكيوDec25-Dec-21مختبر اإلدارة الحديثة للمشتريات والمخازن

2,450$كوااللمبورE-Purchasing 21-Dec25-Decاالتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات إلكترونيا ً 

3,050$سنغافورةDec25-Dec-21اإلدارة الحديثة في الشراء ومهارات التفاوض

2,150$مكة المكرمةDec25-Dec-21 المهارات المتقدمة لتطوير مهارات مراقبي المشتريات

2,150$دبيDec25-Dec-21مستوى متقدم- إدارة المشتريات 

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21مختبر اإلدارة الحديثة للمشتريات والمخازن

االحتراف الفني في اإلعداد للمناقصات والممارسات واألساليب العلمية إلبرام 

العقود
28-Dec1-Jan2,450$الرباط

2,150$دبيDec1-Jan-28اإلدارة الحديثة للمشتريات وفن التفاوض مع الموردين

2,150$الدوحةDec1-Jan-28 في تحقيق التكلفة وتعظيم العائدJITأثر تطبيق برنامج 

3,050$اسطنبولDec1-Jan-28إدارة المشتريات الحكومية

قواعد - التحكيم - التعاقد - التفاوض -المراسالت التجارية)منظومة المشتريات 

FIDIC)
28-Dec1-Jan2,450$كوااللمبور

االحتراف الفني في اإلعداد للمناقصات والممارسات واألساليب العلمية إلبرام 

العقود
28-Dec1-Jan2,150$دبي

2,150$دبيDec1-Jan-28اإلدارة الحديثة للمشتريات وفن التفاوض مع الموردين

2,150$مكة المكرمةDec1-Jan-28 في تحقيق التكلفة وتعظيم العائدJITأثر تطبيق برنامج 

2,150$القاهرةDec1-Jan-28إدارة المشتريات الحكومية

قواعد - التحكيم - التعاقد - التفاوض -المراسالت التجارية)منظومة المشتريات 

FIDIC)
28-Dec1-Jan2,450$كوااللمبور

2,150$دبيDec1-Jan-28االختالس والتزوير في مجال المشتريات والعقود

الة للمخازن في ضوء نظام  2,150$عّمانJIT28-Dec1-Janاإلدارة الفعَّ

2,150$مسقطDec1-Jan-28أحدث الممارسات في إدارة المشتريات وإمدادات الطب وإدارة المخزون

2,150$القاهرةDec1-Jan-28إدارة المشتريات الخارجية واالستيراد والتخليص الجمركي

2,150$دبيDec1-Jan-28نظم الشراء اإللكتروني في المؤسسات الحكومية
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2,150$دبيJan9-Jan-5الحلول التطبيقية لمشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

انJan16-Jan-12المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية وسبل تطويرها 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12اإلشكاليات وآفاق التنمية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2,150$مسقطJan23-Jan-19 المهارات المتكاملة إلدارة المشروعات الصغيرة

2,450$شرم الشيخJan30-Jan-26آليات تطوير المشاريع الصغيرة

3,050$لندنJan30-Jan-26أساليب جديدة لتنمية وتطوير المنشأة الصغيرة والمتوسطة

3,850$سيدني Feb6-Feb-2أهمية معرفة العمالء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

3,850$مونتلايرFeb13-Feb-9بنوك التنمية الخليجية وأدوارها الجديدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيFeb13-Feb-9تجارب الدول المتقدمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

رةFeb20-Feb-16تطوير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23تطوير دور غرف التجارة الخليجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$الكويتFeb27-Feb-23دور الحكومات الخليجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة



2,450$مانيالMar6-Mar-2دور المصارف والمؤسسات في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

3,050$اسطنبولMar6-Mar-2فهم التكلفة واالحتياطات المالية للمشروع الصغير

2,450$بكينMar13-Mar-9كيف تبدأ مشروعاً صغيراً وتحافظ عليه؟

3,050$مدريدMar20-Mar-16لماذا تفشل كثير من مشروعات األعمال؟ وكيف تنجح أنت؟

2,150$الدوحةMar20-Mar-16أساليب إدارة التمويل للمنظمات الصغيرة والمتوسطة

2,450$شرم الشيخMar27-Mar-23توظيف وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,450$الدار البيضاءMar3-Apr-30الحلول التطبيقية لمشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,450$جاكرتاMar3-Apr-30المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية وسبل تطويرها

3,050$كوبنهاجنApr10-Apr-6اإلشكاليات وآفاق التنمية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيApr17-Apr-13 المهارات المتكاملة إلدارة المشروعات الصغيرة

2,150$الرياضApr17-Apr-13آليات تطوير المشاريع الصغيرة

2,150$أبوظبيApr17-Apr-13أساليب جديدة لتنمية وتطوير المنشأة الصغيرة والمتوسطة

2,150$الكويتApr24-Apr-20أهمية معرفة العمالء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

انApr24-Apr-20بنوك التنمية الخليجية وأدوارها الجديدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20تجارب الدول المتقدمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,450$كوااللمبورApr1-May-27تطوير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

3,050$ستوكهولمApr1-May-27تطوير دور غرف التجارة الخليجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيApr1-May-27دور الحكومات الخليجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيMay8-May-4دور المصارف والمؤسسات في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيMay8-May-4فهم التكلفة واالحتياطات المالية للمشروع الصغير

2,150$مسقطMay15-May-11كيف تبدأ مشروعاً صغيراً وتحافظ عليه؟

2,150$القاهرةMay22-May-18لماذا تفشل كثير من مشروعات األعمال؟ وكيف تنجح أنت؟

2,450$الرباطMay22-May-18االستراتيجيات المعاصرة للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

2,150$ممبايMay22-May-18األخطاء الشائعة في إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3,050$فرانكفورتMay29-May-25اإلجراءات اإلدارية واللوائح التنظيمية للدمج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيMay29-May-25التخطيط االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$الدمامMay29-May-25التسعير للمشروع الصغير

انJun5-Jun-1التسويق اإللكتروني في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1التسويق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$اإلسكندريةJun5-Jun-1التسويق في المشروعات الصغيرة

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8الخدمة االجتماعية في مجال المشروعات الصغيرة

2,450$مانيالJun12-Jun-8الدعاية والترويج للمشروع الصغير

3,050$لندنJun12-Jun-8المحاسبة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15المرأة ومعوقات العمل الحر

2,450$جاكرتاJun19-Jun-15االئتمانية للمنشأة الصغيرة والمتوسطة القائمة (الجدارة)المالئمة 

انJun19-Jun-15أهمية النظام المحاسبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22ابتكار أفكار للمشروعات الصغيرة

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22إدارة األعمال التجارية للمرأة

3,050$اسطنبولJun26-Jun-22إدارة التدفقات المالية للمشروع الصغير

2,450$مانيالJun3-Jul-29إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3,050$لندنJun3-Jul-29إدارة المشاريع التجارية الصغيرة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29إدارة المشروعات التنموية والصغيرة

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6إدارة المشروعات الصغيرة في الخليج العربي

انJul10-Jul-6إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13إدارة وتحصيل القروض المتعثرة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة

الة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3,050$اسطنبولJul17-Jul-13إعداد الخطط التسويقية الفعَّ

2,150$صاللةJul17-Jul-13إعداد الموازنة المالية للمشروع الصغير

3,050$باريسJul24-Jul-20إعداد دراسات الجدوى االقتصادية والمشروعات الصغيرة

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تأسيس المشاريع الصغيرة



2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تحديد الفرص االستثمارية في وحـدات األعمال الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيSep25-Sep-21تحديد المهارات الالزمة للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2,150$مسقطSep25-Sep-21ترويج منتجات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

2,150$القاهرةSep25-Sep-21تسويق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيSep2-Oct-28تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28تقييم األداء المالي واإلداري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

3,050$كامبريدجSep2-Oct-28تمويل المنشأة الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيOct9-Oct-5المشروعات الصغيرة مدخل إلى تنمية الموارد الذاتية: تنمية مهارات المبيعات

2,150$الخبرOct9-Oct-5توليد أفكار مشروعات صغيرة

2,150$دبيOct9-Oct-5دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصغيرة

2,150$الدوحةOct16-Oct-12دعم المشروعات الصغيرة

دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في 

الدول العربية
12-Oct16-Oct2,150$اإلسكندرية

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12دور نظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3,050$سنغافورةOct23-Oct-19طرق تمويل التوسع في أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3,850$تورنتوOct23-Oct-19كيف تبدأ مشروعا رياديا؟

2,150$دبيOct23-Oct-19كيف تبدأ مشروعك الصناعي الصغير

2,150$الرياضOct30-Oct-26كيف تخطط وتدير مشروعك الصغير

2,150$دبيOct30-Oct-26كيف تدير مشروعا صغيرا

2,150$دبيOct30-Oct-26كيف تدير مشروعا صغيرا وتحافظ عليه

انNov6-Nov-2كيف تساهم البنوك التجارية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov6-Nov-2كيف تصمم وتقيم مشروع صغير

2,150$نيودلهيNov6-Nov-2كيف تنشئ مشروعا صغيرا

3,050$أوسلوNov13-Nov-9كيف تنشئ نظاماً للمعلومات يناسب مؤسستك

2,150$دبيNov13-Nov-9كيف تنشئ وتدير موقع إلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$جدةNov13-Nov-9محددات وإشكاليات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

2,150$أبوظبيNov20-Nov-16 مفاتيح نجاح رجل المشروعات الصغيرة

2,150$الكويتNov20-Nov-16مهارات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2,450$كوااللمبورNov20-Nov-16مهارات التسويق والبيع للمشروعات الصغيرة

3,050$اسطنبولNov27-Nov-23هيكلة القروض الخاصة في المنشأة الصغيرة والمتوسطة

3,750$مسقطNov4-Dec-23تطوير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيNov27-Nov-23تطوير دور غرف التجارة الخليجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$عّمانNov4-Dec-30لماذا تفشل كثير من مشروعات األعمال؟ وكيف تنجح أنت؟

3,050$لندنNov4-Dec-30دور الحكومات الخليجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$القاهرةNov4-Dec-30الحلول التطبيقية لمشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7دور المصارف والمؤسسات في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيDec11-Dec-7المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية وسبل تطويرها

2,150$دبيDec11-Dec-7اإلشكاليات وآفاق التنمية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14فهم التكلفة واالحتياطات المالية للمشروع الصغير

2,150$دبيDec18-Dec-14 المهارات المتكاملة إلدارة المشروعات الصغيرة

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14كيف تبدأ مشروعاً صغيراً وتحافظ عليه؟

2,150$دبيDec25-Dec-21آليات تطوير المشاريع الصغيرة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21أساليب جديدة لتنمية وتطوير المنشأة الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيDec25-Dec-21أهمية معرفة العمالء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2,150$عّمانDec25-Dec-21بنوك التنمية الخليجية وأدوارها الجديدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2,150$دبيDec25-Dec-21تجارب الدول المتقدمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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تكنولوجيا المعلومات



استخدام تكنولوجيا المعلومات في تفسير إجراءات العمل في المنظمات الحكومية 

والنفطية والقطاع الخاص
5-Jan9-Jan2,150$دبي

استراتيجيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظمات الحكومية والقطاع 

الخاص
5-Jan9-Janان 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية

2,150$مسقطJan9-Jan-5اإلنترنت والبريد اإللكتروني

2,450$شرم الشيخJan16-Jan-12أمن وسرية المعلومات وطرق حفظها باستخدام الحاسوب

استخدام تكنولوجيا المعلومات في تفسير إجراءات العمل في المنظمات الحكومية 

والنفطية والقطاع الخاص
12-Jan16-Janرة 2,150$المدينة المنوَّ

استراتيجيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظمات الحكومية والقطاع 

الخاص
12-Jan16-Jan2,150$دبي

2,150$الكويتJan16-Jan-12اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية

2,450$مانيالJan23-Jan-19اإلنترنت والبريد اإللكتروني

3,050$اسطنبولJan23-Jan-19أمن وسرية المعلومات وطرق حفظها باستخدام الحاسوب

2,450$بكينJan23-Jan-19استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني

استخدام المصادر المجانية المتاحة على شبكة اإلنترنت في تقديم خدمات 

 المعلومات
19-Jan23-Jan3,050$مدريد

2,150$دبيJan30-Jan-26استخدام تقنيات رفع أداء محركات البحث في دعم المواقع العربية

رةJan30-Jan-26استخدام تكنولوجيا الحاسب اإللكتروني في التنمية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan30-Jan-26استخدام شبكة اإلنترنت

2,150$الدوحةMs Access26-Jan30-Janاستخدام قواعد البيانات بواسطة 

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2استخدامات الحاسب اآللي في نظم دعم واتخاذ القرار

2,450$الدار البيضاءFeb6-Feb-2استخدامات الحاسب اآللي لتصميم مواقع على شبكة اإلنترنت

2,450$جاكرتاFeb6-Feb-2استراتيجيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية

3,050$كوبنهاجنFeb6-Feb-2استراتيجيات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونية

2,150$دبيFeb13-Feb-9االتجاهات الحديثة في صيانة الشبكات

2,150$الرياضFeb13-Feb-9االتصاالت في ظل التشابك اإللكتروني التقنية واالستخدام

2,150$أبوظبيFeb13-Feb-9االختراق المعلوماتي المشروع والمصرح به

2,150$الكويتFeb13-Feb-9االستخدام الحديث لتكنولوجيا المعلومات

ال لشبكة اإلنترنت كأداة لتطوير المنظمات انFeb20-Feb-16االستخدام الفعَّ 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16 في إدارة حمالت إعالميةWordاالستخدامات المتقدمة لبرنامج 

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16االستراتيجيات اإلدارية والمهارات القيادية في ظل تكنولوجيا المعلومات

3,050$ستوكهولمFeb20-Feb-16االستراتيجيات المتقدمة ألمن الشبكات وأمن المعلومات السلكية والالسلكية

الة إلدارة المواقع 2,150$دبيFeb27-Feb-23األدوات واألساليب الفعَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23األساسيات الفنية للبرمجة وإدارة قواعد البيانات

2,150$دبيFeb27-Feb-23األساليب الحديثة في إدارة أقسام نظم المعلومات

2,150$مسقطExcel 200723-Feb27-Febاألساليب المتقدمة في إدارة الحسابات والجداول 

2,150$القاهرةMar6-Mar-2األمن المعلوماتي في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات

2,450$الرباطMar6-Mar-2األمن المعلوماتي للبنوك في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات

2,150$ممبايMar6-Mar-2اإلثبات اإللكتروني وحجيته في ظل عالم اإلنترنت

3,050$فرانكفورتMar6-Mar-2اإلحصاء األمني التقني أنظمة وتقنيات

2,150$دبيMar13-Mar-9 ونظم دعم القرارDSSاإلدارة اإللكترونية والتعامل مع النظم الخبيرة 

2,150$الدمامMar13-Mar-9اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات

2,150$الشارقةMar13-Mar-9اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا تقنية المعلومات

2,150$الكويتMar13-Mar-9 العالميةICDLاإلعداد والتأهيل لدورة 

2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16اإللكترونيات الرقمية

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16اإلنترنت وعصر العولمة

2,450$مانيالMar20-Mar-16البرنامج التأهيلي في مجال اللغة االنجليزية لألعمال وتقنية المعلومات

3,050$برشلونةMar20-Mar-16البريد اإللكتروني

2,150$دبيMar27-Mar-23  المعتمدة دولياICDLالتأهيل األمثل للحصول على شهادة 

2,150$الرياضMar27-Mar-23التخطيط االستراتيجي لنظم وشبكات المعلومات

2,150$أبوظبيMar27-Mar-23التكنولوجيا والتطور المعلوماتي



2,150$الدوحةMar27-Mar-23 الجداول اإللكترونية وتطبيقاتها

انVPN30-Mar3-Apr وحماية الحدود الخارجية للشبكة وتقنية Firewallsالجدران النارية  2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar3-Apr-30الدور المتجدد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

3,850$طوكيوMar3-Apr-30المنازعات في نطاق االسماء- العقود الرقمية 

3,050$اكسفوردMar3-Apr-30العالقات الخارجية والتعاون الدولي من خالل تكنولوجيا المعلومات

2,150$دبيApr10-Apr-6القاعدة االجرائية في القانون الجنائي عبر اإلنترنت

انApr10-Apr-6المهارات األساسية للحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr10-Apr-6الوسائط المتعددة

2,150$الكويتApr10-Apr-6الوسائط المتعددة للشبكات

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13أمن المعلومات في مكان العمل: الوعي األمني

3,050$لندنApr17-Apr-13آليات الربط الحديثة لشبكات الحاسب اآللي

2,150$طهرانApr17-Apr-13أساسيات أمن المعلومات

3,050$براغApr17-Apr-13أساسيات تصميم شبكات الكمبيوتر

2,150$دبيApr24-Apr-20أساليب اتخاذ القرارات باستخدام الحاسب اآللي

رةApr24-Apr-20أساليب حفظ المعلومات في الوحدات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبي4d20-Apr24-Aprأسس الجرافيك رباعي األبعاد بواسطة الحاسوب 

2,150$مسقطApr24-Apr-20أسس وتطبيقات التوقيع اإللكتروني

2,150$القاهرةApr1-May-27أمن المعلومات في مكان العمل

2,150$دبيApr1-May-27أمن المعلومات وأمن الشبكات السلكية والالسلكية وطرق حمايتها

2,450$كوااللمبورApr1-May-27أمن المعلومات وحفظ وتأمين الوثائق والمستندات

3,050$كامبريدجApr1-May-27أمن المكاتب والوثائق والمعلومات

2,150$دبيMay8-May-4أمن الوثائق والمستندات

2,150$الخبرMay8-May-4 أمن الوثائق والمستندات الورقية واإللكترونية

2,150$دبيMay8-May-4أمن الوثائق والمستندات والمعلومات

2,150$الدوحةMay8-May-4أمن الوثائق وحفظ المستندات الهامة

2,150$اإلسكندريةMay15-May-11أمن أنظمة المعلومات

2,450$كوااللمبورMay15-May-11أمن وحماية نظم المعلومات في المؤسسات

3,050$سنغافورةMay15-May-11أمن وسرية المستندات وطرق حفظها وتصنيفها

3,850$تورنتوMay15-May-11أمن وسرية المستندات وطرق حفظها وتصنيفها باستخدام الكمبيوتر
ً 2,150$دبيMay22-May-18أمن وسرية المستندات وطرق حفظها وتصنيفها وأرشفتها إلكترونيا

2,150$الرياضBS 779918-May22-Mayأمن وسرية المعلومات 

2,150$دبيMay22-May-18أمن وسرية المعلومات باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيMay22-May-18أمن وسرية المعلومات على الحاسوب

انMay29-May-25أمن وسرية المعلومات على الحاسوب 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMay29-May-25أمن وسالمة المعلومات في ظل الحاسب اآللي

2,150$نيودلهيMay29-May-25أمن وسالمة وحفظ الوثائق والمعلومات

3,050$أوسلوMay29-May-25إدارة االتصاالت اإللكترونية في ظل نظم الشبكات الداخلية والعالمية

2,150$دبيJun5-Jun-1إدارة اإلنترنت ومحركات البحث

2,150$جدةJun5-Jun-1إدارة العقود والمناقصات في مشروعات تكنولوجيا المعلومات

2,150$أبوظبيJun5-Jun-1إدارة أمن المعلومات في المؤسسات المالية

2,150$الكويتJun5-Jun-1إدارة أنظمة المعلومات الحكومية

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إدارة قواعد البيانات في اإلدارة

3,050$اسطنبولJun12-Jun-8 إدارة مؤسسات المعلومات

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8إدارة مخاطر أنظمة المعلومات

3,050$فيّناJun12-Jun-8إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق

2,150$دبيJun19-Jun-15إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق والملفات المستندية بالحاسب اآللي

2,150$الرياضJun19-Jun-15إدارة مراكز نظم المعلومات

2,150$دبيITIL15-Jun19-Junإدارة نظم المعلومات وفق المنهج البريطاني  

2,150$الدوحةNET15-Jun19-Junإدارة وتطوير المواقع على اإلنترنت باستخدام حزمة 

2,150$القاهرةJun26-Jun-22إدارة وقواعد وبيانات أوراكل

استعمال الحاسب اآللي في أعمال التصميم وتحليل العطاءات وبرمجة األعمال 

التنفيذية ومتابعتها
22-Jun26-Jun3,050$لندن



3,850$طوكيوJun26-Jun-22إعادة هندسة وتصميم نظم المعلومات

3,050$فرانكفورتJun26-Jun-22إعداد التقارير وتصميم النماذج باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيJun3-Jul-29إعداد فني الحاسب اآللي

رةISO 1779929-Jun3-Julإعداد مراجعي نظام أمن وسرية المعلومات  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun3-Jul-29  للتوثيق العلمي المعياري لمصادر المعلومات اإللكترونيةEndnoteبرمجيات 

2,150$الكويتJun3-Jul-29بناء وتطوير شبكات الحاسب اآللي

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6بنوك المعلومات

3,050$لندنJul10-Jul-6تأثير محركات البحث على إدارة اإلنترنت

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تبادل البيانات إلكترونيا

3,050$أمستردامJul10-Jul-6تبادل نظم المعلومات اإلدارية

2,150$دبيJul17-Jul-13تحليل وتجهيز البيانات باستخدام الحاسوب

2,150$مكة المكرمةJul17-Jul-13تخطيط وإدارة بنية شبكة مايكروسوفت ويندوز

2,150$الشارقةExchange 55 Outlook  13-Jul17-Julتصميم الطلبات باستخدام 

2,150$الدوحةJul17-Jul-13تصميم صفحات اإلنترنت

انJul24-Jul-20تطبيق برامج األمن في مجال الكمبيوتر 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20تطبيقات وصيانة الحاسب اآللي

3,850$سيدني Microsoft Access20-Jul24-Julتطوير النظم المعلومات باستخدام 

3,050$موسكوJul24-Jul-20تطوير تطبيقات اإلنترنت

2,150$دبيJul31-Jul-27تقنيات الربط الحديثة لشبكات الحاسب اآللي

رةJul31-Jul-27تقنيات تأمين وحماية نظم المعلومات والبيانات بالمنشأة   2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJul31-Jul-27تكنولوجيا المعلومات لغير المتخصصين

2,150$مسقطJul31-Jul-27 تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها في مؤسسات المعلومات

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28تكنولوجيا المعلومات واالتصال

3,050$اسطنبولSep2-Oct-28تكنولوجيا المعلومات واألتمتة المؤسسية وإدارتها

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28تنظيم وإدارة المعلومات

3,050$باريسSep2-Oct-28تنظيم وتحديد أسس نظام إدارة الحاسب اآللي

2,150$دبيOct9-Oct-5 المحترفXPتنفيذ ومساندة مايكروسوفت ويندوز 

2,150$جدةOct9-Oct-5تنمية مهارات اإلنترنت للموظفين

تنمية مهارات العاملين في أقسام تقنية المعلومات تصنيف وتحديد العروض 

والمشاريع
5-Oct9-Oct2,150$أبوظبي

2,150$الكويتOct9-Oct-5تنمية مهارات الموظفين في استخدام البريد اإللكتروني والمراسالت البريدية

2,150$القاهرةOct16-Oct-12جرائم التكنولوجيا

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12رفع كفاءة الوصول إلى المعلومات الحاسوبية من أجل قرار أفضل

2,450$بانكوكOct16-Oct-12شبكات االتصال ونقل البيانات

3,050$لندنOct16-Oct-12صناعة محركات البحث العربية على شبكة اإلنترنت

2,150$دبيAccess 200719-Oct23-Octفن التعامل مع قواعد البيانات والوصول السريع عبر اإلنترنت 

2,150$الرياضOct23-Oct-19(شاملة) MS Accessقاعدة البيانات 

2,150$دبيOct23-Oct-19القاعدة االجرائية في القانون الجنائي عبر اإلنترنت: قانون اإلنترنت

واجهة حضارية للتطور القانوني وعلم اإلدارة : قواعد البيانات المادية والرقمية

واتخاذ القرار
19-Oct23-Oct2,150$الدوحة

2,150$اإلسكندريةOct30-Oct-26قيادات المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا

3,050$لندنOutlook26-Oct30-Oct)مايكروسوفت اوتلوك 

2,450$كوااللمبور26-Oct30-Oct(Access)مايكروسوفت أكسس 

3,050$اسطنبول26-Oct30-Oct(Excel)مايكروسوفت أكسل 

2,150$دبي2-Nov6-Nov(PowerPoint)مايكروسوفت بوربوينت 

2,150$دبيNov6-Nov-2مساعدة صناع القرار بتوفير قواعد معلوماتية حاسوبية

2,150$دبيNov6-Nov-2مفاهيم أمن المعلومات

2,150$مسقطNov6-Nov-2مفاهيم وتطبيقات شبكات المعلومات

انNov13-Nov-9 في تصميم قواعد بياناتAccessمهارات استخدام برنامج  2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورSPSS9-Nov13-Novمهارات استخدام برنامج 



3,850$كانبراNov13-Nov-9والمتقدمة مهارات اإلنترنت األساسية

3,850$أوتاواNov13-Nov-9 مهارات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية

2,150$دبيNetworking16-Nov20-Nov (الشبكات)مهارات التشبيك 

انISO 17799200516-Nov20-Novنظام إدارة تأمين المعلومات  2,150$عمَّ

2,150$دبيNov20-Nov-16نظام إدارة تأمين سرية المعلومات

2,150$الدوحةNov20-Nov-16نظم المعلومات اإلدارية المعتمدة على تكنولوجيا الحاسبات

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23نظم المعلومات والحاسب اآللي

2,450$جاكرتاNov27-Nov-23نظم المعلومات وقواعد البيانات

3,850$طوكيوNov27-Nov-23نظم إدارة المعلومات

3,050$مانشسترSQL 23-Nov27-Novنظم إدارة قواعد البيانات العالقية ولغة االستعالم 

2,150$دبيNov4-Dec-30هندسة وتقييم النظم المعلوماتية في المؤسسات

2,150$الدمامNov4-Dec-30االختراق المعلوماتي المشروع والمصرح به

2,150$أبوظبيNov4-Dec-30أمن الوثائق والمعلومات المستندية بالحاسب اآللي

2,150$دبيNov4-Dec-30تصميم نظام المعلومات والبيانات باستخدام الحاسب اآللي

2,150$القاهرةDec11-Dec-7تطوير نظم المعلومات اإلدارية باستخدام الحاسب اآللي

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإللكترونية

3,850$طوكيوDec18-Dec-14نظم المعلومات اإللكترونية

استخدام تكنولوجيا المعلومات في تفسير إجراءات العمل في المنظمات الحكومية 

والنفطية والقطاع الخاص
14-Dec18-Dec2,150$الكويت

استراتيجيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظمات الحكومية والقطاع 

الخاص
21-Dec25-Dec2,450$كوااللمبور

2,150$عّمانDec25-Dec-21اإلدارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية

2,150$الكويتDec1-Jan-28اإلنترنت والبريد اإللكتروني

2,150$مسقطDec1-Jan-28أمن وسرية المعلومات وطرق حفظها باستخدام الحاسوب
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2,150$دبيJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في حماية البيئة الصناعية من التلوث وأساليب الوقاية

انJan9-Jan-5اإلدارة البيئية التنمية المستدامة من منظور اقتصادي 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12اإلدارة البيئية المتكاملة

2,150$مسقطJan16-Jan-12المبادئ والممارسات: اإلدارة البيئية

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19اإلدارة المتكاملة لمراقبة وحماية البيئة من التلوث

3,050$لندنJan23-Jan-19اإلعالم البيئي

3,850$سيدني Jan30-Jan-26الخدمة االجتماعية في مجال حماية البيئة من التلوث

3,850$مونتلايرJan30-Jan-26المنهج المتكامل والمرجعي في مجال الحفاظ على البيئة

3,050$اسطنبولFeb6-Feb-2االتجاهات الحديثة في حماية البيئة الصناعية من التلوث وأساليب الوقاية

2,450$بكينFeb6-Feb-2اإلدارة البيئية التنمية المستدامة من منظور اقتصادي

3,050$مدريدFeb13-Feb-9اإلدارة البيئية المتكاملة

2,150$دبيFeb13-Feb-9المبادئ والممارسات: اإلدارة البيئية

رةFeb20-Feb-16اإلدارة المتكاملة لمراقبة وحماية البيئة من التلوث 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb20-Feb-16اإلعالم البيئي

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23الخدمة االجتماعية في مجال حماية البيئة من التلوث

2,450$شرم الشيخFeb27-Feb-23المنهج المتكامل والمرجعي في مجال الحفاظ على البيئة

2,450$الدار البيضاءISO 140002-Mar6-Marاالتجاهات والنظم الحديثـة إلدارة وحمايـة البيئة 

االحتراف في رصد اآلثار البيئية السلبية لقرب المنشأة الصناعية من المناطق 

السكنية
2-Mar6-Mar2,450$جاكرتا

3,050$كوبنهاجنMar13-Mar-9االستثمار الصناعي واألبعاد البيئية

2,150$دبيMar13-Mar-9األثر البيئي للمشروعات الهندسية

2,150$الرياضMar20-Mar-16األزمات وآثارها على االقتصاد والبيئة

الة في التفتيش والمراقبة البيئية 2,150$أبوظبيMar20-Mar-16األساليب التكنولوجية والعلمية الفعَّ

حماية البيئة



األساليب الحديثة والمتطورة في معالجة المباني ووقايتها في عوامل البيئة 

والكوارث
23-Mar27-Mar2,150$الكويت

انMar27-Mar-23األساليب العلمية الحديثة في كيفية تحليل نسبة البكتريا القولونية في مياه البحر 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30األساليب العلمية الحديثة لمكافحة تلوث مصادر المياه والضبط التكنولوجي لها

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30األمن الغذائي والسالمة البيئية

3,050$ستوكهولمApr10-Apr-6األهمية الحيوية لزيوت الرش واالستراتيجية لزيوت الرش

2,150$دبيApr10-Apr-6اإلدارة البيئية في نظم اإلدارة المحلية

2,150$دبيApr17-Apr-13 اإلدارة البيئية والتوعية البيئية

2,150$دبيApr17-Apr-13اإلدارة البيئية ومعالجة التلوث الصناعي

2,150$مسقطApr24-Apr-20تدوير المخلفات البيئية: اإلدارة المتكاملة للمخلفات البيئية

2,150$القاهرةApr24-Apr-20اإلشراف الفني على حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية

2,450$الرباطApr1-May-27اإلنذار المبكر للمخاطر الكيميائية

2,150$ممبايApr1-May-27التأثيرات البيئيـة والدراسات االقتصادية لنظم الكتلة الحيوية

3,050$فرانكفورتMay8-May-4التحليل االقتصادي البيئي في مصانع االسمنت

2,150$دبيMay8-May-4التخطيط البيئي ومراقبة التلوث

2,150$الدمامMay15-May-11  التزييت ومؤثراته البيئية

2,150$الشارقةMay15-May-11التقييم االقتصادي لتكاليف البيئة ومنافعها

2,150$الكويتMay22-May-18التقييم البيئي للمشروعات العمرانية

2,150$اإلسكندريةMay22-May-18التلوث البحري بالبترول للشواطئ والموانئ وطرق المراقبة والعالج

3,050$اسطنبولMay29-May-25التلوث البيئي الناتج عن استخدامات الطاقة الكهربية

2,450$مانيالMay29-May-25التلوث البيئي للعمليات الصناعية والسالمة المهنية

 Environmentalالتلوث البيئي للعمليات الصناعية والسالمة المهنية 

Pollution For Industrial Process & Occupational Safety
1-Jun5-Jun3,050$برشلونة

2,150$دبيJun5-Jun-1التلوث البيئي والحفاظ على سالمة الهواء والمياه والتربة في المناطق المستصلحة

انJun12-Jun-8الثقافة البيئية ومدخل إلى تطبيق االشتراطات البيئة في الصناعات الغذائية 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8الجوانب االقتصادية لإلدارة البيئية للمخلفات الصلبة

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15الحماية من اإلشعاع والتلوث الكيماوي والجرثومي

2,150$القاهرةJun19-Jun-15السيطرة على التلوث البيئي في معامل تكرير البترول

2,450$جاكرتاJun26-Jun-22المدخل الشمولي في التخطيط البيئي ومراقبة التلوث والحد من إثارة

3,850$تورنتوJun26-Jun-22المراجعة البيئية

3,050$لندنJun3-Jul-29المفاهيم الحديثة للسالمة البيئية

انJun3-Jul-29المواصفات العالمية للبيئة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6أحدث الوسائل التكنولوجية للتحكم في التلوث البيئي

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6أساليب الحد من التلوث في المنشآت النفطية الصناعية

2,150$صاللةJul17-Jul-13أساليب تحسين اإلنتاجية وأداء البيئة والسالمة

2,450$جاكرتاJul17-Jul-13أنظمة معالجة المياه العادمة الالمركزية قليلة التكلفة

3,050$سنغافورةJul24-Jul-20إدارة البيئة ومنع التلوث

3,050$كامبريدجJul24-Jul-20إدارة الجودة البيئية في المؤسسات الصناعية

2,150$صاللةJul31-Jul-27إدارة عمليات معالجة المياه الملوثة

انJul31-Jul-27إدارة وتحليل وتصنيف الضوضاء في الصناعات والتحكم بها 2,150$عمَّ

االحتراف في رصد اآلثار البيئية السلبية لقرب المنشأة الصناعية من المناطق 

السكنية
9-Aug20-Aug6,000$سان فرانسيسكو

2,150$دبيSep2-Oct-28إدارة وحماية البيئة

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28استراتيجية اإلعالم البيئي

2,150$القاهرةOct9-Oct-5آمال وتطلعات إلى القرن الحادي والعشرين: استراتيجية البيئة الوطنية

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5رئيس فريق مراجع دولي معتمد لنظم إدارة البيئة/إعداد مراجع 

3,850$طوكيوOct16-Oct-12تأهيل الشركات للتوافق مع قوانين ونظم إدارة البيئة

3,050$اكسفوردOct16-Oct-12تأهيل رئيس فريق مراجعي البيئة المعتمدين

3,050$باريسOct23-Oct-19تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية

2,150$دبيOct23-Oct-19تطبيقات االقتصاد البيئي

2,150$الخبرOct30-Oct-26 األثر البيئيEIAتقييم 



2,150$دبيOct30-Oct-26تقييم األثر البيئي على المشروعات االقتصادية واألنشطة التنموية

2,150$الدوحةNov6-Nov-2تقييم األثر البيئي للمنظمات على أداء المعامل الكيميائية

2,150$اإلسكندريةNov6-Nov-2تنظيف وتطهير اماكن تغذية الجماعات

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9(األدوات والقوانين والتشريعات: تنظيم األوضاع البيئية للمنشأة الصناعية

3,050$سنغافورةNov13-Nov-9تنمية مهارات المرأة في إدارة البيئة

3,850$تورنتوNov20-Nov-16حماية مياه الشرب من التلوث

2,150$دبيNov20-Nov-16دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية

2,150$الرياضNov27-Nov-23صحة البيئة

2,150$دبيNov27-Nov-23 طرق القياس والتحكم في التلوث البيئي في الصناعات المعدنية

2,150$دبيNov4-Dec-30طرق مكافحة تلوث الهواء والتحكم فيه

انISO 1400030-Nov4-Decمتطلبات نظام إدارة البيئة  2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءNov4-Dec-30مختبر حول رصد مصادر التلوث البيئي وأساليب المواجهة والحماية البيئية

2,150$نيودلهيNov4-Dec-30مراقبة التلوث والتفتيش البيئي

3,050$أوسلوDec11-Dec-7مصادر التلوث البيئي وأساليب مواجهتها والحماية البيئية

2,150$دبيDec11-Dec-7مصادر التلوث البيئي وحماية البيئة

2,150$جدةDec11-Dec-7معايير تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية

2,150$أبوظبيDec11-Dec-7 للبيئة14000مواصفات 

2,150$الكويتDec11-Dec-7نظام اإلدارة البيئية

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7نظام الوقت المحدد

3,050$اسطنبولISO 1400014-Dec18-Decنظام إدارة البيئة 

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-1400014نظم اإلدارة البيئية األيزو 

3,050$فيّناISO 1400121-Dec25-Decنظم إدارة البيئة 

2,150$دبيDec25-Dec-21نظم إدارة البيئة والسالمة للمنشأة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21اإلدارة البيئية التنمية المستدامة من منظور اقتصادي

3,750$اإلسكندريةDec1-Jan-21اإلدارة البيئية المتكاملة

2,150$دبيDec1-Jan-28المبادئ والممارسات: اإلدارة البيئية

2,150$الخبرDec1-Jan-28اإلدارة المتكاملة لمراقبة وحماية البيئة من التلوث

2,150$الدوحةDec1-Jan-28الخدمة االجتماعية في مجال حماية البيئة من التلوث

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28المنهج المتكامل والمرجعي في مجال الحفاظ على البيئة

2,150$مسقطDec1-Jan-28اإلعالم البيئي
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2,150$دبيJan9-Jan-5مهارات تطوير الخدمة وفقا لمعايير الجودة الشاملة

انJan9-Jan-5استراتيجيات التسويق والتمّيز في خدمة العمالء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5استراتيجيات تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

2,150$مسقطJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة لألداء المتمّيز في تقديم الخدمة

2,450$شرم الشيخJan9-Jan-5االستراتيجيات الحديثة في إدارة وتطوير الخدمات

3,050$لندنJan9-Jan-5االمتياز في الخدمة ومهارات تحقيق رضاء العمالء

3,850$سيدني Jan9-Jan-5األساليب الحديثة في فنون ومهارات التعامل مع الجمهور

3,850$مونتلايرCRM5-Jan9-Janاإلدارة الجيدة لعالقات العمالء 

2,150$دبيJan9-Jan-5التمّيز في أداء وتقديم الخدمات الهاتفية للمراجعين والعمالء

رةJan16-Jan-12التمّيز في خدمة العمالء للقطاعات الحكومية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12التميز في معاملة متلقي الخدمة في القطاع الحكومي

2,150$الكويتJan16-Jan-12االتجاهات المعاصرة في الخدمة الراقية

2,450$مانيالJan16-Jan-12الخدمة المتمّيزة للعمالء ومهارات التعامل مع الجمهور

3,050$اسطنبولJan16-Jan-12الخدمة المتمّيزة للمراجعين

2,450$بكينJan16-Jan-12الخدمة المتمّيزة لمتلقي الخدمة في القطاع الحكومي

3,050$مدريدJan16-Jan-12الخدمة المتمّيزة واإلبداع في العمل لخدمة المراجعين

2,150$دبيJan16-Jan-12الخدمة فائقة التمّيز وطرق الرقي بالخدمات الحكومية

رةJan16-Jan-12مستوى متقدم– الخدمة فائقة الجودة للعمالء  2,150$المدينة المنوَّ

خدمة العمالء



2,150$دبيJan23-Jan-19الخدمة فائقة الجودة للعمالء للمشرفين والمديرين

2,150$الدوحةJan23-Jan-19للنساء- الريادة والتفوق في الخدمة 

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19العناية بالعمالء والتمّيز في تقديم الخدمات

2,450$الدار البيضاءJan23-Jan-19القواعد الذهبية للتمّيز اإلبداعي في خدمة المراجعين

2,450$جاكرتاJan23-Jan-19الريادة في الخدمة: المؤسسات الموجهة بثقافة العميل

3,050$كوبنهاجنJan23-Jan-19أسرار التمّيز في الخدمة

2,150$دبيJan23-Jan-19أسس الجودة في خدمة العمالء في القطاعات الصحية

2,150$الرياضJan23-Jan-19استراتيجية إدارة كبار العمالء

2,150$أبوظبيJan23-Jan-19إنشاء وتطوير المواقع اإللكترونية لتحسين الخدمات

2,150$الكويتJan30-Jan-26تقديم الخدمة وفن التعامل مع شكاوى العمالء وإرضاء الزبائن

انJan30-Jan-26تقنيات تطوير خدمة العمالء في المؤسسات الخدمية 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJan30-Jan-26تنمية مهارات العاملين في إدارات الجنسية والجوازات في التعامل مع الجمهور

2,450$كوااللمبورBENCHMARK26-Jan30-Janفلسفة الخدمة المميزة باستخدام ال 

3,050$ستوكهولمJan30-Jan-26فن االتصال ومهارات التعامل مع متلقي الخدمة

2,150$دبيJan30-Jan-26والتعامل مع األنماط الصعبة من البشر فن مقابلة واستقبال المراجعين

2,150$دبيJan30-Jan-26إلى واقع عملي" الخدمة مسؤولية الجميع“كيف تحول شعار 

2,150$دبيJan30-Jan-26كيف تفوق توقعات مراجع الخدمة في القطاع العام؟

2,150$مسقطJan30-Jan-26للنساء- مهارات االتصال والتعامل مع العمالء 

2,150$القاهرةFeb6-Feb-2مهارات االتصال والتعامل مع متلقي الخدمة

2,450$الرباطFeb6-Feb-2مهارات التعامل مع عمالء مراكز الصيانة

2,150$ممبايFeb6-Feb-2التمّيز في خدمة العمالء عبر الهاتف: مهارات الرد على الهاتف

3,050$فرانكفورتFeb6-Feb-2مهارات تطبيق برامج إدارة عالقات العمالء باإلنترنت

2,150$دبيFeb6-Feb-2مهارات قياس ورضا خدمة المرجعين في الخدمات الحكومية

2,150$الدمامCall Center2-Feb6-Febمهارات موظفي مركز الخدمات الهاتفية 

2,150$الشارقةFeb6-Feb-2مهارات وفنون التعامل مع المراجعين

2,450$مانيالFeb6-Feb-2مهارات تطوير الخدمة وفقا لمعايير الجودة الشاملة

3,050$برشلونةFeb6-Feb-2استراتيجيات التسويق والتمّيز في خدمة العمالء

2,150$دبيFeb13-Feb-9استراتيجيات تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

2,150$الرياضFeb13-Feb-9االتجاهات الحديثة لألداء المتمّيز في تقديم الخدمة

2,150$أبوظبيFeb13-Feb-9االستراتيجيات الحديثة في إدارة وتطوير الخدمات

2,150$الدوحةFeb13-Feb-9االمتياز في الخدمة ومهارات تحقيق رضاء العمالء

انFeb13-Feb-9األساليب الحديثة في فنون ومهارات التعامل مع الجمهور 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاCRM9-Feb13-Febاإلدارة الجيدة لعالقات العمالء 

3,850$طوكيوFeb13-Feb-9التمّيز في أداء وتقديم الخدمات الهاتفية للمراجعين والعمالء

3,050$اكسفوردFeb13-Feb-9التمّيز في خدمة العمالء للقطاعات الحكومية

2,150$دبيFeb13-Feb-9التميز في معاملة متلقي الخدمة في القطاع الحكومي

انFeb20-Feb-16االتجاهات المعاصرة في الخدمة الراقية 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb20-Feb-16الخدمة المتمّيزة للعمالء ومهارات التعامل مع الجمهور

2,150$الكويتFeb20-Feb-16الخدمة المتمّيزة للمراجعين

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16الخدمة المتمّيزة لمتلقي الخدمة في القطاع الحكومي

3,050$لندنFeb20-Feb-16الخدمة المتمّيزة واإلبداع في العمل لخدمة المراجعين

2,150$طهرانFeb20-Feb-16الخدمة فائقة التمّيز وطرق الرقي بالخدمات الحكومية

3,050$براغFeb20-Feb-16مستوى متقدم– الخدمة فائقة الجودة للعمالء 

2,150$دبيFeb20-Feb-16الخدمة فائقة الجودة للعمالء للمشرفين والمديرين

رةFeb20-Feb-16للنساء- الريادة والتفوق في الخدمة  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23العناية بالعمالء والتمّيز في تقديم الخدمات

2,150$مسقطFeb27-Feb-23القواعد الذهبية للتمّيز اإلبداعي في خدمة المراجعين

2,150$القاهرةFeb27-Feb-23الريادة في الخدمة: المؤسسات الموجهة بثقافة العميل

2,150$دبيFeb27-Feb-23أسرار التمّيز في الخدمة

2,450$كوااللمبورFeb27-Feb-23أسس الجودة في خدمة العمالء في القطاعات الصحية

3,050$كامبريدجFeb27-Feb-23استراتيجية إدارة كبار العمالء

2,150$دبيFeb27-Feb-23إنشاء وتطوير المواقع اإللكترونية لتحسين الخدمات



2,150$الخبرFeb27-Feb-23تقديم الخدمة وفن التعامل مع شكاوى العمالء وإرضاء الزبائن

2,150$دبيFeb27-Feb-23تقنيات تطوير خدمة العمالء في المؤسسات الخدمية

2,150$الدوحةMar6-Mar-2تنمية مهارات العاملين في إدارات الجنسية والجوازات في التعامل مع الجمهور

2,150$اإلسكندريةBENCHMARK2-Mar6-Marفلسفة الخدمة المميزة باستخدام ال 

2,450$كوااللمبورMar6-Mar-2فن االتصال ومهارات التعامل مع متلقي الخدمة

3,050$سنغافورةMar6-Mar-2والتعامل مع األنماط الصعبة من البشر فن مقابلة واستقبال المراجعين

3,850$تورنتوMar6-Mar-2إلى واقع عملي" الخدمة مسؤولية الجميع“كيف تحول شعار 

2,150$دبيMar6-Mar-2كيف تفوق توقعات مراجع الخدمة في القطاع العام؟

2,150$الرياضMar6-Mar-2للنساء- مهارات االتصال والتعامل مع العمالء 

2,150$دبيMar6-Mar-2مهارات االتصال والتعامل مع متلقي الخدمة

2,150$دبيMar6-Mar-2مهارات التعامل مع عمالء مراكز الصيانة

انMar13-Mar-9التمّيز في خدمة العمالء عبر الهاتف: مهارات الرد على الهاتف 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءMar13-Mar-9مهارات تطبيق برامج إدارة عالقات العمالء باإلنترنت

2,150$نيودلهيMar13-Mar-9مهارات قياس ورضا خدمة المرجعين في الخدمات الحكومية

3,050$أوسلوCall Center9-Mar13-Marمهارات موظفي مركز الخدمات الهاتفية 

2,150$دبيMar13-Mar-9مهارات وفنون التعامل مع المراجعين

2,150$جدةMar13-Mar-9استخدام تقنية القبعات الست للتفكير في خدمة العمالء

2,150$أبوظبيMar13-Mar-9استخدام تقنية القبعات الست للتفكير في خدمة العمالء

 في تعزيز القدرات إلشباع الحاجات المتنوعة Six Sigmaاستخدام منهجية 

للعمالء بربحية
9-Mar13-Mar2,150$الكويت

2,450$كوااللمبورTQM9-Mar13-Marاستراتيجيات االحتفاظ بالزبائن وتعزيز والئهم حسب معايير 

األساليب الحديثة لبناء عالقات طويلة األجل مع : استراتيجيات البيع لكبار العمالء

كبار العمالء
16-Mar20-Mar3,050$اسطنبول

2,450$كوااللمبورMar20-Mar-16استراتيجيات التعامل والبيع ألصعب العمالء

3,050$فيّناMar20-Mar-16استراتيجيات التميز في خدمة العمالء

2,150$دبيMar20-Mar-16استراتيجيات الحفاظ على العمالء

2,150$الرياضMar20-Mar-16استراتيجيات الخدمة المتمّيزة

2,150$دبيMar20-Mar-16استراتيجيات تطوير التسويق وتنمية خدمة العمالء

2,150$الدوحةMar20-Mar-16استقراء آراء الزبائن

2,150$القاهرةMar20-Mar-16االتجاهات الحديثة في إدارة خدمة العمالء

3,050$لندنMar20-Mar-16االتجاهات الحديثة لبرامج إدارة عالقات العمالء

ال والعناية بالعمالء 3,850$طوكيوMar27-Mar-23االتصال الفعَّ

3,050$فرانكفورتMar27-Mar-23االحتفاظ بالعمالء لألبد

2,150$دبيMar27-Mar-23االحتفاظ بالعمالء مدى الحياة

رةMar27-Mar-23االستراتيجيات الحديثة لخدمة العمالء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar27-Mar-23االلتزام واإليفاء بمتطلبات العمالء

2,150$الكويتMar27-Mar-23االمتياز في تقديم الخدمة فائقة الجودة

2,150$اإلسكندريةMar27-Mar-23االمتياز والريادة في خدمة العمالء

3,050$لندنMar27-Mar-23األداء المتمّيز في خدمة العمالء

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23األداء المتمّيز لكسب العمالء

3,050$أمستردامMar3-Apr-30األداء المتميز للخدمة

2,150$دبيMar3-Apr-30األداء المميز لمسؤولي البيع والعناية بالعمالء

2,150$مكة المكرمةMar3-Apr-30األداء النموذجي ألداء عالقات العمالء

2,150$الشارقةMar3-Apr-30األدوات واألساليب الحديثة للبحث والتنقيب وإعداد قواعد بيانات العمالء المرتقبين

2,150$الدوحةMar3-Apr-30األساليب الحديثة في خدمة العمالء

انMar3-Apr-30األساليب الحديثة لخدمة العمالء 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30اإلبداع والتمّيز في الخدمة

3,850$سيدني Mar3-Apr-30اإلدارة بالعمالء

3,050$موسكوMar3-Apr-30البائع المحترف وأساليب المحافظة عي العمالء

2,150$دبيApr10-Apr-6البرنامج التأهيلي لموظفي خدمة العمالء

رةApr10-Apr-6فن البيع العشوائي والوصول للعمالء المحتملين- البيع على الخط الساخن  2,150$المدينة المنوَّ



2,150$دبيApr10-Apr-6البيع لكبار العمالء

2,150$مسقطApr10-Apr-6البيع والمحافظة على العمالء

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6التأسيس لتفاهم خالق مع جمهور العمالء

ال مع اآلخرين ومهارات تقديم الخدمة المتمّيزة 3,050$اسطنبولApr10-Apr-6التعامل الفعَّ

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6التعامل مع العمالء وخدمتهم

3,050$باريسApr10-Apr-6التعامل مع شكاوى واعتراضات العمالء

2,150$دبيApr10-Apr-6التقنيات اإلحصائية في قياس رضاء العمالء

2,150$جدةCRM13-Apr17-Aprالتقنيات الحديثة في إدارة عالقات العمالء 

2,150$أبوظبيCross Selling13-Apr17-Aprالتمّيز في التعامل مع العمالء والبيع المتقاطع 

2,150$الكويتApr17-Apr-13التمّيز في التعامل مع العمالء ومهارات االتصال

2,150$القاهرةApr17-Apr-13التمّيز في الخدمة والعناية بالعمالء والسرعة في األداء

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13التمّيز في تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

2,450$بانكوكApr17-Apr-13التمّيز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء والمراجعين

3,050$لندنApr17-Apr-13التمّيز في خدمة العمالء والسرعة في األداء

2,150$دبيApr17-Apr-13التمّيز في خدمة المستفيد وكسب رضا الزبائن

2,150$الرياضApr17-Apr-13التمّيز في خدمة وعناية العمالء والسرعة في األداء

2,150$دبيApr24-Apr-20التمّيز إلرضاء العميل

ال 2,150$الدوحةApr24-Apr-20التمّيز واإلبداع في خدمة العمالء والتسويق االستراتيجي الفعَّ

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20التمّيز واإلبداع في خدمة العمالء وفن التعامل مع اآلخرين

3,050$لندنApr24-Apr-20الجودة في تطوير خدمة العمالء في البنوك والشركات

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20الخدمة المتمّيزة للعمالء ومهارات استخدام الهاتف

3,050$اسطنبولApr24-Apr-20الخدمة المتمّيزة وفن التعامل الراقي مع العمالء

2,150$دبيApr24-Apr-20الخدمة المتمّيزة وفن التعامل مع الجمهور

2,150$دبيApr24-Apr-20الخدمة المتمّيزة وفنون االتصال مع اآلخرين

2,150$دبيApr24-Apr-20فنون ومهارات خدمة العمالء: الخدمة فائقة التمّيز

2,150$مسقطApr1-May-27الخدمة فائقة الجودة للعمالء

انApr1-May-27الدبلوماسية واألداء الرفيع في خدمة وعناية العمالء والسرعة في األداء 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورApr1-May-27الريادة في تقديم الخدمة المتمّيزة

3,850$كانبراApr1-May-27الريادة والتفوق في الخدمة

3,850$أوتاواApr1-May-27الطرق الحديثة للتمّيز في جودة الخدمات المقدمة

الطرق المتمّيزة في الوصول لخدمة عمالء متمّيزة متكاملة عبر الهاتف والوسائل 

اإللكترونية الحديثة والمقابالت الشخصية
27-Apr1-May2,150$دبي

انApr1-May-27العناية الفائقة بالعمالء وتحقيق جودة الخدمة 2,150$عمَّ

2,150$دبيApr1-May-27العناية بالعميل

2,150$الدوحةApr1-May-27القواعد الذهبية في خدمة العمالء والمراجعين

2,450$كوااللمبورMay8-May-4المدخل الشامل لخدمة العمالء والعناية بهم

2,450$جاكرتاMay8-May-4المفاهيم المعاصرة للمؤسسات الموجهة بالعمالء

3,850$طوكيوCRM4-May8-May المنظومة المتكاملة إلدارة عالقات العمالء

3,050$مانشسترMay8-May-4المنظومة المتكاملة لخدمة العمالء المتمّيزة وتحقيق الجودة الشاملة

2,150$دبيMay8-May-4المنهج االبتكاري للتمّيز في خدمة العمالء والوصول إلى األداء العالي

2,150$الدمامMay8-May-4المنهج المتكامل لبناء مخزون مهارات خدمة العمالء وإدارة العالقات معهم

2,150$أبوظبيMay8-May-4المهارات السلوكية للتعامل مع الزبائن

2,150$دبيMay8-May-4المهارات السلوكية والتعامل مع العمالء

الة واستراتيجية تحقيق رضا  المهارات المتقدمة في إعداد الخطط التسويقية الفعَّ

العمالء من منظور الجودة الشاملة
4-May8-May2,150$القاهرة

2,450$كوااللمبورMay15-May-11المهارات المتكاملة للتمّيز في خدمة العمالء

3,850$طوكيوMay15-May-11للنساء- المهارات المتمّيزة في خدمة العمالء 

3,050$مدريدMay15-May-11المهارات والتقنيات الحديثة لقياس رضا العمالء

2,150$دبيMay15-May-11الودائع وحسابات العمالء

2,150$الخبرMay15-May-11الوصول إلى التمّيز في خدمة وعناية العمالء والسرعة في األداء

2,150$الشارقةMay15-May-11الوصول للعمالء المحتملين

2,150$الكويتMay15-May-11أساليب إرضاء وإسعاد العمالء



2,150$اإلسكندريةMay15-May-11أساليب بناء وجذب العالقات مع كبار العمالء

3,050$اسطنبولMay15-May-11أساليب جذب العمالء والتفوق على المنافسين

3,850$سيدني May22-May-18أساليب خدمة العمالء

3,050$أكسفوردMay22-May-18أسرار والء العمالء

2,150$دبيMay22-May-18أسس البيع ومهارات التعامل مع العمالء

2,150$مكة المكرمةMay22-May-18أسس التمّيز في إدارة عالقات العمالء

2,150$دبيMay22-May-18أسس الجودة في خدمة العمالء

2,150$الدوحةMay22-May-18أسس الخدمة المتمّيزة

انMay22-May-18العميل االسير: أسس النجاح في جذب العميل واالحتفاظ به مدى الحياة 2,150$عمَّ

3,050$لندنMay22-May-18األسس واألدوات: أسس قياس رضاء العمالء

2,150$دبيMay22-May-18أفكار وحلول متطلبات االستثمار المربحة والمحافظة على عمالء دائمين

3,050$موسكوCRM25-May29-Mayإدارة التسويق الحديث باستخدام برنامج إدارة عالقات العمالء 

2,150$دبيMay29-May-25إدارة العالقة مع العمالء

2,150$الرياضMay29-May-25إدارة توقعات العمالء

2,150$دبيMay29-May-25إدارة خدمة العمالء المتقدمة

2,150$مسقطMay29-May-25إدارة شكاوى واعتراضات العمالء ومهارات المحافظة على العمالء المربحين

2,450$كوااللمبورMay29-May-25إدارة شكاوى ومقترحات المتعاملين

3,050$اسطنبولCRM25-May29-Mayإدارة عالقات العمالء 

2,450$كوااللمبورMay29-May-25إدارة عالقات العمالء بالجودة الشاملة

3,050$ روماCRM25-May29-Mayإدارة عالقات العمالء والعالقات العامة 

2,150$دبيJun5-Jun-1إدارة مشكالت العمالء وشكاواهم

رةJun5-Jun-1إدارة وتقوية عالقات العمالء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيJun5-Jun-1استراتيجية تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

2,150$الكويتJun5-Jun-1إعداد الخطط التسويقية وفن العناية الفائقة بالعمالء والتمّيز في الخدمة

2,150$القاهرةJun5-Jun-1إعداد موظفي الصفوف األمامية مفاهيم الخدمة والتعامل

2,150$دبيJun5-Jun-1  إنشاء قاعدة بيانات العمالء

 في تعزيز القدرات إلشباع الحاجات SIX SIGMAبرنامج استخدام منهجية 

المتنوعة للعمالء بربحية
1-Jun5-Jun3,050$سنغافورة

3,850$تورنتوJun5-Jun-1تجنيد وإدارة مصادر المعلومات فن إدارة العمالء

2,150$دبيJun5-Jun-1فن إدارة عالقات العمالء: CRMتحت شعار عميل مدى الحياة 

انJun12-Jun-8تحسين العالقات مع أهم العمالء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun12-Jun-8تحسين خدمة العمالء

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8توفير الخدمة عالية الجودة: تحقيق التفوق في خدمة العمالء

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8تحقيق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8تحليل أنواع اعتراضات العمالء

3,850$طوكيوJun12-Jun-8تحليل مسببات اعتراضات العمالء

3,050$باريسJun12-Jun-8تحويل شكاوى العمالء إلى سالح استراتيجي

انJun12-Jun-8 لخدمة العمالء والتطوير المؤسسيSix Sigmaتطبيق  2,150$عمَّ

2,150$أبهاJun12-Jun-8 سيجما لخدمة العمالء والمؤسسة6تطبيقات 

انJun19-Jun-15تطوير مهارات اإلنصات للعمالء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun19-Jun-15تطوير مهارات التحدث مع العمالء

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15تطوير مهارات التفاوض مع العمالء واالطراف ذات الصلة

2,150$اإلسكندريةJun19-Jun-15تطوير مهارات العاملين إدارة حماية المستهلك

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15تطوير مهارات الموظفين اإلشرافيين في خدمة العمـالء

3,850$طوكيوJun19-Jun-15تطوير مهارات الموظفين لخدمة العمالء

3,050$باريسJun19-Jun-15تقديم الخدمة المتمّيزة من خالل الهاتف

2,150$دبيJun19-Jun-15تقنيات أداء قياس رضا العمالء

انJun19-Jun-15تقيّيم وتحليل ميزانيات العمالء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22تنظيم وإدارة الشكاوى واالقتراحات

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22تنمية مهارات التعامل مع الجمهور والعمالء

2,150$اإلسكندريةJun26-Jun-22تنمية مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والمراجعين والزمالء

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22تنمية مهارات التعامل مع العمالء



3,850$طوكيوJun26-Jun-22تنمية مهارات التمّيز في خدمة العمالء

3,050$لندنJun26-Jun-22تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات العامة

انJun26-Jun-22جودة الخدمة ورضا العميل 2,150$عمَّ

2,150$دبيJun26-Jun-22حتمية التمّيز في تقديم الخدمة للعمالء

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22خدمات العمالء والجمهور

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29خدمات ما بعد البيع كمدخل لالحتفاظ بالعمالء

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29خدمة العمالء

3,850$طوكيوJun3-Jul-29خدمة العمالء باستخدام برنامج إدارة عالقات العمالء

3,050$روماJun3-Jul-29خدمة العمالء في ظل التخطيط للعالمة التجارية

انJun3-Jul-29خدمة العمالء في مجال التأمين 2,150$عمَّ

ال 2,150$دبيJun3-Jul-29خدمة العمالء واالتصال الفعَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29خدمة العمالء ومهارات التمّيز في البيع والتسويق

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29خدمة العميل الداخلي في الشركة

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29خـدمــة ورعاية العـمــالء

الة لالحتفاظ بعميلك لألبد 3,850$طوكيوJul10-Jul-6خمسون طريقة فعَّ

3,050$مدريدJul10-Jul-6خمسون طريقة لالحتفاظ بالعمالء

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6خمسون طريقة لالحتفاظ بالعمالء

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6سياسات االئتمان وتقييم الجدارة االئتمانية للعميل

2,150$دبيJul10-Jul-6سياسات االئتمان ومنح ائتمان للعمالء وكيفية تقييم العمالء

انJul10-Jul-6سياسات جذب واسترجاع العمالء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul10-Jul-6سياسة جذب واسترجاع العمالء

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6سياسة جذب واسترجاع العمالء متقدم

2,150$اإلسكندريةJul10-Jul-6صفات مقدم الخدمة الناجح

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13فلسفة الخدمة المميزة

3,850$نيوزيالنداJul17-Jul-13فن االتصال مع العمالء

3,050$لندنJul17-Jul-13فن التعامل مع الجمهور والمراجعين

2,150$أبهاJul17-Jul-13فن التعامل مع العمالء وقياس رضا العمالء

2,150$صاللةJul17-Jul-13للنساء- فــن التعامل مع المراجعين 

ال والطرق اإلبداعية في التعامل مع المراجعين 2,150$صاللةJul17-Jul-13فن التمّيز في اإلشراف الفعَّ

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13 تحت شعار عميل مدى الحياةCRMفن إدارة عالقات العمالء 

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13فن خدمة العمالء

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13للنساء- فن ومهارات التعامل مع الجمهور 

3,050$جنيفJul24-Jul-20فنون التعامل اإليجابي في خدمة العمالء

2,150$صاللةJul24-Jul-20فنون التمّيز في خدمة العمالء

2,150$الطائفJul24-Jul-20 لتحقيق عميل مدى الحياةCRMفنون إدارة عالقات العمالء 

انJul24-Jul-20قواعد بيانات العمالء 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20قياس إدارة عالقات العمالء

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20قياس رضا العمالء

2,150$اإلسكندريةJul24-Jul-20األسس واألدوات: قياس رضا العمالء

2,450$كوااللمبورJul24-Jul-20قياس رضا المستفيدين عن السلع والخدمات

3,850$طوكيوJul24-Jul-20زبائن مدى الحياة؟: كيف تجتذب المزيد من العمالء وتحافظ عليهم

3,050$كامبريدجJul31-Jul-27كيف تجذب العمالء وتحافظ عليهم

2,150$صاللةJul31-Jul-27كيف تجذب عميالً وتحتفظ به لألبد

انJul31-Jul-27كيف تحتفظ بعميلك لألبد عن طريق خدمة ما بعد البيع 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul31-Jul-27كيف تحول قسم خدمات العمالء إلى قسم مبيعات

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27كيف تخطط المنظمة للتعامل مع العمالء؟

2,150$اإلسكندريةJul31-Jul-27كيف تكسب العمالء وتتواصل معهم

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27كيف يبني العميل توقعاته للخدمة؟

3,850$طوكيوJul31-Jul-27كيف يحكم العميل على مستوى الخدمة؟

3,050$اكسفوردJul31-Jul-27كيف يمكن إدارة توقعات العمالء

رةSep2-Oct-28كيف يمكنني الوفاء بمتطلبات العميل؟ 2,150$المدينة المنوَّ

انSep2-Oct-28لحظات الصدق مع العميل 2,150$عمَّ



2,150$دبيSep2-Oct-28مبادئ جودة الخدمة

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28مثلث الخدمة الوصول إلى التمّيز في خدمة وعناية العمالء والسرعة في األداء

2,150$اإلسكندريةSep2-Oct-28مختبر تطوير أداء مديري البيع وخدمة العمالء

2,450$كوااللمبورSep2-Oct-28مخزون المهارات الالزمة للتعامل مع العمالء والمنهج المتكامل لبنائها

3,850$طوكيوSep2-Oct-28مفاتيح التوازن الذاتي وفنون التعامل مع المراجعين

3,050$باريسSep2-Oct-28مفاتيح التوازن الذاتي وفنون التعامل مع المراجعين ذوي الطباع الصعبة

2,150$مكة المكرمةSep2-Oct-28 مفاتيح تطوير الخدمات والتعامل مع المراجعين

الة مع العمالء انOct9-Oct-5مفهوم ونموذج عملية االتصاالت الفعَّ 2,150$عمَّ

2,150$دبيOct9-Oct-5مكننة قوى المبيعات من خالل إدارة عالقات العمالء

ال والعناية بالعمالء 2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5مهارات االتصال الفعَّ

2,150$اإلسكندريةOct9-Oct-5مهارات االتصال والتعامل مع الجمهور

ال مع األنماط السلوكية المختلفة من  مهارات االتصال وسياسات التعامل الفعَّ

العمالء
5-Oct9-Oct2,450$كوااللمبور

3,850$طوكيوOct9-Oct-5مهارات االتصال وفن اإللقاء والتأثير في مواجهة الجمهور

3,050$باريسOct9-Oct-5مهارات االتصال وفن التعامل مع اآلخرين

2,150$مكة المكرمةOct9-Oct-5مهارات البيع المباشر وإرضاء العمالء

انOct9-Oct-5مهارات البيع والتفاوض وتنمية التعامل مع العمالء 2,150$عمَّ

2,150$دبيOct16-Oct-12مهارات البيع والخدمات المتمّيزة للعمالء

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12مهارات البيع وخدمة العمالء

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12مهارات التعامل مع اعتراضات العمالء

2,450$كوااللمبورOct16-Oct-12مهارات التعامل مع اآلخرين

3,850$طوكيوOct16-Oct-12مهارات التعامل مع اآلخرين في بيئة العمل

3,050$باريسOct16-Oct-12مهارات التعامل مع اآلخرين والجمهور

2,150$دبيOct16-Oct-12مهارات التعامل مع األعمار واألجناس والطوائف المختلفة

2,150$دبيOct16-Oct-12مهارات التعامل مع الجمهور

2,150$مسقطOct16-Oct-12مهارات التعامل مع الجمهور والعمالء

2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19مهارات التعامل مع الجمهور وخدمات الزبائن

3,050$لندنOct23-Oct-19مهارات التعامل مع العمالء

3,050$سنغافورةOct23-Oct-19مهارات التعامل مع العمالء من ثقافات مختلفة

3,050$باريسOct23-Oct-19مهارات التعامل مع المراجعين والخدمة المتمّيزة

2,150$دبيOct23-Oct-19مهارات التعامل مع شكاوى العمالء

2,150$أبهاOct23-Oct-19مهارات التعامل واألداء المتمّيز للخدمة

2,150$دبيOct23-Oct-19مهارات التعامل والخدمة المتميزة

2,150$الدوحةOct23-Oct-19مهارات التعامل والعناية بالعمالء

انOct23-Oct-19مهارات التعامل وفن كسب العمالء 2,150$عمَّ

3,050$اسطنبولOct30-Oct-26مهارات التفاعل والتواصل مع العمالء

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26مهارات التمّيز في خدمة العمالء

3,050$ روماOct30-Oct-26مهارات الحفاظ على عمالء المؤسسة المربحين

2,150$دبيOct30-Oct-26مهارات الرد على الهاتف

2,150$الطائفOct30-Oct-26مهارات العالقة مع العمالء

2,150$أبوظبيOct30-Oct-26مهارات العناية بالعمالء

2,150$الكويتOct30-Oct-26مهارات تطبيق مدخل التسويق بقواعد بيانات العمالء

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26مهارات تقديم الخدمة الطبية المتمّيزة

ال مع شكاوى العمالء 2,150$دبيOct30-Oct-26مهارات تقديم الخدمة المتمّيزة والتعامل الفعَّ

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مهارات تقديم الخدمة المتمّيزة وفن التعامل مع اآلخرين

3,050$مدريدNov6-Nov-2مهارات تقليل فقدان العمالء

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات رعاية الزبائن

2,150$الخبرNov6-Nov-2مهارات قياس رضا العمالء

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات قياس رضا العمالء والتمّيز في خدمة العمالء

2,150$الدوحةNov6-Nov-2 طريقة لالحتفاظ بالعمالء إلى االبد50: مهارات قياس رضاء العمالء

2,150$القاهرةNov6-Nov-2مهارات متقدمة في خدمة العمالء

3,050$لندنNov6-Nov-2مهارات ممارسة خدمة الفرد



2,150$شيرازNov6-Nov-2مهارات موظفي االستقبال

3,850$ نيويوركNov13-Nov-9نظريات ونماذج تنظيم المجتمع

2,150$دبيNov13-Nov-9نظريات ونماذج خدمة الجماعة

2,150$الدمامNov13-Nov-9نظريات ونماذج خدمة الفرد

2,150$دبيNov13-Nov-9وسائل واستراتيجيات تطوير العناية بالعمالء وتحقيق الوالء

2,150$دبيNov13-Nov-9األداء المتميز لخدمة العمالء

2,150$اإلسكندريةNov13-Nov-9الخدمة المتميزة للعمالء ومهارات التعامل مع الجمهور

2,150$دبيNov13-Nov-9القواعد الذهبية للتميز اإلبداعي في خدمة المراجعين والعمالء

3,850$طوكيوNov13-Nov-9المنهج االبتكاري للتميز في خدمة العمالء والوصول إلى األداء العالي

3,050$زيوريخC.R.M9-Nov13-Novإدارة عالقات العمالء 

2,150$دبيNov20-Nov-16طبيعة التعامل مع الجماهير وتقديم الخدمة المتميزة

2,150$الرياضNov20-Nov-16مهارات تطوير الخدمة وفقاً لمعايير الجودة العالمية

2,150$دبيNov20-Nov-16مهارات تطوير الخدمة وفقا لمعايير الجودة الشاملة

2,150$دبيNov20-Nov-16االتجاهات المعاصرة في الخدمة الراقية

2,150$مسقطNov20-Nov-16الريادة في الخدمة: المؤسسات الموجهة بثقافة العميل

2,150$الشارقةNov27-Nov-23استراتيجيات التسويق والتمّيز في خدمة العمالء

2,150$عّمانNov27-Nov-23الخدمة المتمّيزة للعمالء ومهارات التعامل مع الجمهور

2,150$دبيNov27-Nov-23أسرار التمّيز في الخدمة

2,150$أبوظبيNov27-Nov-23استراتيجيات تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30الخدمة المتمّيزة للمراجعين

2,150$الخبرNov4-Dec-30أسس الجودة في خدمة العمالء في القطاعات الصحية

2,150$دبيBENCHMARK30-Nov4-Decفلسفة الخدمة المميزة باستخدام ال 

2,150$مكة المكرمةNov4-Dec-30مهارات تطبيق برامج إدارة عالقات العمالء باإلنترنت

2,150$الدوحةDec11-Dec-7االتجاهات الحديثة لألداء المتمّيز في تقديم الخدمة

2,150$دبيDec11-Dec-7الخدمة المتمّيزة لمتلقي الخدمة في القطاع الحكومي

2,150$المدينة المنورةDec11-Dec-7استراتيجية إدارة كبار العمالء

2,150$دبيDec11-Dec-7فن االتصال ومهارات التعامل مع متلقي الخدمة

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات قياس ورضا خدمة المرجعين في الخدمات الحكومية

2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14االستراتيجيات الحديثة في إدارة وتطوير الخدمات

2,150$دبيDec18-Dec-14الخدمة المتمّيزة واإلبداع في العمل لخدمة المراجعين

2,150$القاهرةDec18-Dec-14إنشاء وتطوير المواقع اإللكترونية لتحسين الخدمات

2,150$عّمانDec18-Dec-14والتعامل مع األنماط الصعبة من البشر فن مقابلة واستقبال المراجعين

2,150$الرياضCall Center14-Dec18-Decمهارات موظفي مركز الخدمات الهاتفية 

2,150$دبيDec18-Dec-14االمتياز في الخدمة ومهارات تحقيق رضاء العمالء

2,150$الكويتDec18-Dec-14الخدمة فائقة التمّيز وطرق الرقي بالخدمات الحكومية

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14تقديم الخدمة وفن التعامل مع شكاوى العمالء وإرضاء الزبائن

2,150$الدوحةDec18-Dec-14إلى واقع عملي" الخدمة مسؤولية الجميع“كيف تحول شعار 

2,150$عّمانDec25-Dec-21مهارات وفنون التعامل مع المراجعين

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21األساليب الحديثة في فنون ومهارات التعامل مع الجمهور

2,150$الدمامDec25-Dec-21مستوى متقدم– الخدمة فائقة الجودة للعمالء 

2,150$دبيDec25-Dec-21تقنيات تطوير خدمة العمالء في المؤسسات الخدمية

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21كيف تفوق توقعات مراجع الخدمة في القطاع العام؟

2,150$جدةCRM21-Dec25-Decاإلدارة الجيدة لعالقات العمالء 

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21الخدمة فائقة الجودة للعمالء للمشرفين والمديرين

2,150$دبيDec25-Dec-21تنمية مهارات العاملين في إدارات الجنسية والجوازات في التعامل مع الجمهور

2,150$دبيDec25-Dec-21للنساء- مهارات االتصال والتعامل مع العمالء 

2,150$مانيالDec1-Jan-28التمّيز في أداء وتقديم الخدمات الهاتفية للمراجعين والعمالء

2,150$دبيDec1-Jan-28للنساء- الريادة والتفوق في الخدمة 

2,150$أبوظبيDec1-Jan-28مهارات االتصال والتعامل مع متلقي الخدمة

2,450$كوااللمبورDec1-Jan-28التمّيز في خدمة العمالء للقطاعات الحكومية

2,150$دبيDec1-Jan-28العناية بالعمالء والتمّيز في تقديم الخدمات

2,150$الدمامDec1-Jan-28مهارات التعامل مع عمالء مراكز الصيانة



2,150$دبيDec1-Jan-28التميز في معاملة متلقي الخدمة في القطاع الحكومي

3,750$دبيDec8-Jan-28القواعد الذهبية للتمّيز اإلبداعي في خدمة المراجعين

2,150$دبيDec1-Jan-28التمّيز في خدمة العمالء عبر الهاتف: مهارات الرد على الهاتف
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2,150$دبيJan9-Jan-5البرمجة اللغوية العصبية لألطفال

انJan16-Jan-12الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األسرة والطفولة 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan23-Jan-19للنساء- المنهج المتكامل في اإلرشاد األسري 

2,150$مسقطJan30-Jan-26إدارة الحضانة ورياض األطفال

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2 في العالقات األسريةNLPتقنيات الـ 

3,050$لندنFeb13-Feb-9عالقة الطفل بالوسائل المطبوعة واإللكترونية

2,150$دبيFeb20-Feb-16البرمجة اللغوية العصبية لألطفال

رةFeb27-Feb-23الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األسرة والطفولة 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMar6-Mar-2للنساء- المنهج المتكامل في اإلرشاد األسري 

2,150$الكويتMar13-Mar-9إدارة الحضانة ورياض األطفال

2,450$مانيالMar20-Mar-16 في العالقات األسريةNLPتقنيات الـ 

3,050$اسطنبولMar27-Mar-23عالقة الطفل بالوسائل المطبوعة واإللكترونية

2,450$بكينMar3-Apr-30 استراتيجيات الحياة األسرية الناجحة

3,050$مدريدApr10-Apr-6االتجاهات الحديثة في تربية الطفل

2,150$دبيApr17-Apr-13األسرة والمراهقة

رةApr24-Apr-20األطفال واالنحراف 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr1-May-27اإلبداع األسري

2,150$الدوحةMay8-May-4اإلساءة لألطفال

2,450$شرم الشيخMay8-May-4التربية اإليجابية للطفل

2,450$الدار البيضاءMay15-May-11التعامل األمثل مع األحداث

2,450$جاكرتاMay22-May-18التعامل األمثل مع المسنين

3,050$كوبنهاجنMay29-May-25التعامل األمثل مع المعاقين

2,150$دبيMay29-May-25الثقافة األسرية والصحة الجنسية

2,150$عّمانJun5-Jun-1الخدمة االجتماعية واألطفال المساء إليهم

2,450$كوااللمبورJun5-Jun-1الرسالة والرؤية في الحياة األسرية

2,150$اإلسكندريةJun12-Jun-8العالج األسري

2,150$دبيJun12-Jun-8القضايا التربوية للطفل والشباب

2,450$كوااللمبورJun19-Jun-15المشكالت األسرية

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق: النمو الحركي

3,050$روماJun26-Jun-22أدب األطفال وثقافة الطفل

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29إدارة رياض األطفال

3,050$اسطنبولJun3-Jul-29بناء تقدير الذات لدى األطفال

2,150$القاهرةJul10-Jul-6تطور اللغة والتفكير لدى الطفل

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تنمية اإلبداع لدى الطفل

2,150$عّمانJul17-Jul-13توازن العالقات األسرية في بناء النجاح

2,150$دبيJul17-Jul-13حماية األطفال من اإلساءة

2,150$صاللةJul24-Jul-20طرق وأساليب التعامل مع المشاكل التي تواجه األسر الحاضنة

2,450$كوااللمبورJul31-Jul-27فن التعامل مع المراهقين

3,050$لندنNLP27-Jul31-Julفن التواصل مع الطفل باستخدام تقنيات 

2,150$القاهرةAug7-Aug-3فن التواصل مع المراهقين

3,050$اسطنبولAug7-Aug-3فن العالقات األسرية

2,150$عّمانAug14-Aug-10فن برمجة السلوك اإليجابي لألطفال

2,450$كوااللمبورAug21-Aug-17كيف تنمي اإلبداع لدى الطفل

2,150$اإلسكندريةOct23-Oct-19مشكلة الفقر واقتصاديات األسرة

2,150$دبيOct30-Oct-26مفاهيم قانون األسرة

شؤون األسرة ورعاية الطفولة واألمومة



2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مهارات التعامل مع المراهقين

2,450$جاكرتاNov13-Nov-9مهارات التعامل مع سلوك العنف عند األطفال

3,050$باريسNov20-Nov-16مهارات الحوار مع األطفال

2,150$القاهرةNov27-Nov-23نمو الطفل ورعايته

3,050$اسطنبولNov4-Dec-30 في العالقات األسريةNLPتقنيات الـ 

2,150$دبيDec11-Dec-7عالقة الطفل بالوسائل المطبوعة واإللكترونية

2,150$دبيDec18-Dec-14البرمجة اللغوية العصبية لألطفال

2,150$عّمانDec25-Dec-21الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األسرة والطفولة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21للنساء- المنهج المتكامل في اإلرشاد األسري 

2,150$القاهرةDec25-Dec-21إدارة الحضانة ورياض األطفال
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2,150$دبيJan9-Jan-5الرقابة الشاملة على جودة األغذية

انJan16-Jan-12الصحة المهنية للعاملين في مجال المطاعم وشركات األغذية 2,150$عمَّ

النواحي التشريعية الخاصة بتأمين وسالمة الغذاء ونظم إدارة األزمات والمواقف 

الطارئة المعمول به في دول االتحاد االوروبي
19-Jan23-Jan2,150$دبي

2,150$مسقطJan30-Jan-26تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الصناعات الغذائية

2,450$شرم الشيخFeb6-Feb-2 للصناعات الغذائيةHACCPتطبيق نظام 

3,050$لندنFeb13-Feb-9تطبيقات الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية

3,850$سيدني Feb20-Feb-16تنمية المهارات الفنية لمراقبي ومديري الجودة بمصانع األغذية

3,850$مونتلايرFeb27-Feb-23 دولي معتمدHACCPرئيس فريق مراجعين لنظام 

2,150$دبيMar6-Mar-2مكافحة الغش التجاري والصناعي في الصناعات الغذائية

2,450$مانيالMar13-Mar-9األساليب والخصائص الفنية الحديثة لعمليات تخزين المواد الغذائية

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16إدارة المشتريات الغذائية وتحليل المواد وتقدير االحتياجات

2,450$بكينMar27-Mar-23الرقابة الشاملة على جودة األغذية

3,050$مدريدMar3-Apr-30الصحة المهنية للعاملين في مجال المطاعم وشركات األغذية

النواحي التشريعية الخاصة بتأمين وسالمة الغذاء ونظم إدارة األزمات والمواقف 

الطارئة المعمول به في دول االتحاد االوروبي
6-Apr10-Apr2,150$دبي

رةApr17-Apr-13تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الصناعات الغذائية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20 للصناعات الغذائيةHACCPتطبيق نظام 

2,150$الدوحةApr1-May-27تطبيقات الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية

2,450$شرم الشيخMay8-May-4تنمية المهارات الفنية لمراقبي ومديري الجودة بمصانع األغذية

2,450$الدار البيضاءMay15-May-11 دولي معتمدHACCPرئيس فريق مراجعين لنظام 

2,450$جاكرتاMay22-May-18مكافحة الغش التجاري والصناعي في الصناعات الغذائية

3,050$كوبنهاجنMay29-May-25الرقابة على الجودة في تداول الغذاء

2,150$دبيJun5-Jun-1إدارة المخاطرة في الرقابة على الغذاء

انJun12-Jun-8استراتيجيات التسويق في المواد الغذائية 2,150$عمَّ

2,150$دبيHACCP15-Jun19-Jun)رئيس قسم دولي نظم أمن وسالمة جودة الغذاء / إعداد مراجع 

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22إعداد وتأهيل مضيف األغذية والمشروبات

2,150$اإلسكندريةJun3-Jul-29تأكيد جودة الخدمات الغذائية أثناء التخزين

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6تطبيق نظم الجودة والبيئة والسالمة المهنية في قطاع األغذية

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تطوير أداء مشرفي التموين واإلعاشة

3,050$لندنJul24-Jul-20تكنولوجيا الصناعات الغذائية

2,150$صاللةJul31-Jul-27خدمات الغذاء

2,150$دبيSep2-Oct-28خدمة األغذية والمشروبات

2,450$كوااللمبورOct9-Oct-5سالمة الغذاء في مجال صناعة وتجهيز األغذية والمشروبات

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12(التطبيق التحليل التحكم) HACCPسالمة وجودة الغذاء األمن 

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19شهادة االستشاري المحترف المعتمد في التغذية وتدريب اللياقة البدنية

2,450$كوااللمبورOct23-Oct-19صحة الغذاء ووظائف األعضاء

3,050$لندنOct30-Oct-26ضبط الجودة في مصانع األغذية وفقا للمعايير العالمية

صناعة الغذاء والدواء



انOct30-Oct-26قوائم الطعام وخدمات البوفيه 2,150$عمَّ

2,150$دبيNov6-Nov-2مراقبة جودة األغذية والتحكم في النقاط الحرجة

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مضيف األغذية والمشروبات

2,150$اإلسكندريةHACCP9-Nov13-Novمعايير الجودة في الغذاء 

2,450$كوااللمبور9-Nov13-Nov(HACCP)من أجل غذاء صحي أمن 

2,450$كوااللمبورHACCP SYSTEM16-Nov20-Novنظام ضبط المخاطر وتحليل النقاط الحرجة 

3,050$لندنNov27-Nov-23نظم الجودة في الصناعات الغذائية

2,450$مانيالBAT23-Nov27-Novهندسة تصنيع األغذية طبقاً للـ 

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30تنمية المهارات الفنية لمراقبي ومديري الجودة بمصانع األغذية

2,150$القاهرةNov4-Dec-30 دولي معتمدHACCPرئيس فريق مراجعين لنظام 

2,150$دبيDec11-Dec-7مكافحة الغش التجاري والصناعي في الصناعات الغذائية

2,150$دبيDec11-Dec-7الرقابة الشاملة على جودة األغذية

2,150$مسقطDec18-Dec-14الصحة المهنية للعاملين في مجال المطاعم وشركات األغذية

النواحي التشريعية الخاصة بتأمين وسالمة الغذاء ونظم إدارة األزمات والمواقف 

الطارئة المعمول به في دول االتحاد االوروبي
21-Dec25-Dec2,150$دبي

3,050$لندنDec25-Dec-21تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الصناعات الغذائية

4,200$كوااللمبورDec8-Jan-28 للصناعات الغذائيةHACCPتطبيق نظام 

2,150$الخبرDec1-Jan-28تطبيقات الجودة الشاملة في الصناعات الدوائية
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2,150$دبيJan16-Jan-12رعاية المسجونين

انJan30-Jan-26رعاية المكفوفين 2,150$عمَّ

2,150$دبيFeb13-Feb-9رعاية الموهوبين

3,850$سيدني Feb27-Feb-23رعاية المسجونين

3,850$مونتلايرMar13-Mar-9رعاية المكفوفين

2,150$دبيMar27-Mar-23رعاية الموهوبين

رةApr10-Apr-6عامل هدم أم عامل بناء؟: اإللغاء 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيApr24-Apr-20البرامج العقلية المؤثرة في السلوك

2,150$الكويتMay8-May-4البيئة النفسية وأثرها في عملية صنع القرار

2,450$مانيالMay22-May-18التقنيات الحديثة في اإلرشاد النفسي

3,050$اسطنبولJun5-Jun-1الدور اإلشرافي في مجال التوجيه واإلرشاد

2,450$بكينJun19-Jun-15 استراتيجية التعامل مع الدعاية المضادة والحرب النفسية

3,050$مدريدJun3-Jul-29تحليل التعامل اإلنساني

2,150$عّمانJul17-Jul-13رعاية الصم والبكم

2,150$صاللةJul24-Jul-20رعاية المتفوقين

2,150$دبيSep25-Sep-21رعاية المعوقين

الية تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية للتوعية واإلرشاد االجتماعي 2,150$الدوحةSep2-Oct-28فعَّ

2,150$دبيOct16-Oct-12لغة الجسد ودورها في عملية االتصال

لغة الجسد وعالقتها بالنشاطات العقلية المختلفة ومظاهر ظهورها وانعكاسها على 

السلوك
19-Oct23-Oct2,450$الدار البيضاء

2,450$جاكرتاOct30-Oct-26مهارات المذاكرة اإلبداعية

3,050$كوبنهاجنNov6-Nov-2مهارات أساسية للتفاعالت اإلنسانية  

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات توسيع دائرة اإلدراك

2,150$عّمانNov20-Nov-16رعاية المسجونين

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23رعاية المكفوفين

3,750$القاهرةNov11-Dec-30رعاية الموهوبين

2,450$الدار البيضاءDec11-Dec-7التقنيات الحديثة في اإلرشاد النفسي

الية تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية للتوعية واإلرشاد االجتماعي 2,450$كوااللمبورDec18-Dec-14فعَّ

2,150$القاهرةDec25-Dec-21 استراتيجية التعامل مع الدعاية المضادة والحرب النفسية

2,150$دبيDec25-Dec-21رعاية الصم والبكم

علم النفس واإلرشاد النفسي
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بلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج 
رسم 

المشاركة

2,150$دبيJan9-Jan-5اإلبداع والتمّيز في الكتابات والمراسالت الحكومية

انJan9-Jan-5البرنامج المتكامل في إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق العرض والتقديم 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan9-Jan-5التحدث على المأل والعرض الجيد

2,150$مسقطJan9-Jan-5المنهج العلمي والعملي في إعداد وكتابة التقارير والمذكرات ومحاضر االجتماعات

2,450$شرم الشيخJan16-Jan-12المهارات الفنية واإللكترونية إلعداد وتجهيز التقارير اإلدارية والمالية

3,050$لندنJan16-Jan-12المهارات المتقدمة في إعداد التقارير والخطابات والمذكرات اإللكترونية

3,850$سيدني Jan16-Jan-12للنساء- أهمية مهارات اإللقاء 

3,850$مونتلايرJan16-Jan-12إعداد محاضر االجتماعات وكتابة التقارير اإلدارية

2,150$دبيJan23-Jan-19للنساء- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 

رةJan23-Jan-19متقدم- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية  2,150$المدينة المنوَّ

إعداد وكتابة التقارير والمراسالت والخطابات ومحاضر االجتماعات باللغة 

االنجليزية
19-Jan23-Jan2,150$دبي

2,150$الكويتJan23-Jan-19تصميم وإعداد وكتابة التقارير اإلدارية باستخدام الحاسب اآللي

2,450$مانيالJan30-Jan-26تنمية مهارات العرض والتقديم ـ للنساء فقط

3,050$اسطنبولJan30-Jan-26فن العرض واإللقاء المؤثر ومهارات تطوير الهدوء الداخلي والتحدث بطالقة

كتابة الرسائل والتقارير والمذكرات الخاصة بمدراء المكاتب العليا والسكرتارية 

التنفيذية
26-Jan30-Jan2,450$بكين

3,050$مدريدJan30-Jan-26مهارات إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق عرضها

2,150$دبيFeb6-Feb-2مهارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية والفنية

رةFeb6-Feb-2مهارات إعداد وكتابة التقارير للمساعد اإلداري والسكرتارية التنفيذية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2األساليب الحديثة في إعداد التقارير اإلدارية والفنية

2,450$جاكرتاFeb6-Feb-2فن اإللقاء الرائع ومهارات العرض والتقديم

3,050$كوبنهاجنFeb13-Feb-9فنون ومهارات الحوار واإلقناع واالبتكار في التأثير على اآلخرين

2,150$دبيFeb13-Feb-9مهارات إعداد وكتابة التقارير والخطابات والمذكرات اإلدارية

2,150$الرياضFeb13-Feb-9مهارات إعداد وكتابة التقارير والمراسالت والمحاضر

2,150$أبوظبيFeb13-Feb-9اإلبداع والتمّيز في الكتابات والمراسالت الحكومية

2,150$الكويتFeb20-Feb-16البرنامج المتكامل في إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق العرض والتقديم

انFeb20-Feb-16التحدث على المأل والعرض الجيد 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16المنهج العلمي والعملي في إعداد وكتابة التقارير والمذكرات ومحاضر االجتماعات

2,450$كوااللمبورFeb20-Feb-16المهارات الفنية واإللكترونية إلعداد وتجهيز التقارير اإلدارية والمالية

3,050$ستوكهولمFeb27-Feb-23المهارات المتقدمة في إعداد التقارير والخطابات والمذكرات اإللكترونية

2,150$دبيFeb27-Feb-23للنساء- أهمية مهارات اإللقاء 

2,150$دبيFeb27-Feb-23إعداد محاضر االجتماعات وكتابة التقارير اإلدارية

2,150$دبيFeb27-Feb-23للنساء- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 

2,150$مسقطMar6-Mar-2متقدم- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 

إعداد وكتابة التقارير والمراسالت والخطابات ومحاضر االجتماعات باللغة 

االنجليزية
2-Mar6-Mar2,150$القاهرة

2,450$الرباطMar6-Mar-2تصميم وإعداد وكتابة التقارير اإلدارية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$ممبايMar6-Mar-2تنمية مهارات العرض والتقديم ـ للنساء فقط

3,050$فرانكفورتMar13-Mar-9فن العرض واإللقاء المؤثر ومهارات تطوير الهدوء الداخلي والتحدث بطالقة

كتابة الرسائل والتقارير والمذكرات الخاصة بمدراء المكاتب العليا والسكرتارية 

التنفيذية
9-Mar13-Mar2,150$دبي

2,150$الدمامMar13-Mar-9مهارات إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق عرضها

2,150$الشارقةMar13-Mar-9مهارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية والفنية

كتابة التقارير والعرض والتقديم والخطابة



2,150$الكويتMar20-Mar-16مهارات إعداد وكتابة التقارير للمساعد اإلداري والسكرتارية التنفيذية

2,150$اإلسكندريةMar20-Mar-16األساليب الحديثة في إعداد التقارير اإلدارية والفنية

3,050$اسطنبولMar20-Mar-16االتصال وإعداد التقارير والمذكرات

2,450$مانيالMar20-Mar-16األساليب الحديثة في كتابة التقارير

الة إلعداد وكتابة التقارير الفنية واإلحصائية  3,050$برشلونةSPSS16-Mar20-Marاألساليب الفعَّ

2,150$دبيMar20-Mar-16األسس العلمية في إعداد وكتابة التقارير والمراسالت

2,150$الرياضMar20-Mar-16األسس العلمية والفنية لصياغة المذكرات وكتابة الرسائل وإعداد التقارير اإلدارية

2,150$أبوظبيMar20-Mar-16اإللقاء الرائع

2,150$الدوحةMar27-Mar-23اإللقاء الناجح والمتمّيز

انMar27-Mar-23التأثير في الجماهير عن طريق الخطابة 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاMar27-Mar-23التطبيقات العملية في المراسالت والتقارير اإلدارية

3,850$طوكيوMar27-Mar-23التقديم واإللقاء المؤثر والتمّيز الخطابي

3,050$اكسفوردMar3-Apr-30تطوير الهدوء الخارجي والثقة الداخلية :التقديم واإللقاء المؤثر والتمّيز الخطابي

2,150$دبيMar3-Apr-30التقرير الفني للمدير

انMar3-Apr-30التقنيات المتقدمة في صياغة وإعداد وعرض التقارير اإلدارية والفنية والمالية 2,150$عمَّ

2,150$دبيMar3-Apr-30التقنيات المتقدمة في صياغة وعرض التقارير اإلدارية والفنية

2,150$الكويتApr10-Apr-6التمّيز في إعداد التقارير اإلدارية وعرضها

2,450$كوااللمبورApr10-Apr-6التمّيز في إعداد التقارير والمذكرات الفنية واإلدارية

3,050$لندنApr10-Apr-6التمّيز في إعداد وصياغة التقارير والمراسالت باستخدام تكنولوجيا المعلومات

2,150$طهرانApr10-Apr-6التمّيز في إعداد وكتابة التقارير وعرض التقارير اإلداري

3,050$براغApr10-Apr-6التمّيز واإلبداع في إعداد وصياغة التقارير والمراسالت اإلدارية

2,150$دبيApr10-Apr-6التمّيز واإلبداع في إعداد وكتابة وتدقيق المراسالت المتقدمة لكبار الموظفين

رةApr10-Apr-6العرض باستخدام برامج الحاسب الحديثة 2,150$المدينة المنوَّ

الة 2,150$دبيApr10-Apr-6الكتابة اإلدارية الفعَّ

2,150$مسقطApr17-Apr-13الكتابة اإلدارية المتمّيزة

2,150$القاهرةApr17-Apr-13الكفاءة اإلنتاجية ووسائل تحسينها في المؤسسات العامة

2,150$دبيApr17-Apr-13المتطلبات الحديثة لكتابة التقارير

2,450$كوااللمبورApr17-Apr-13المراسالت والتقارير اإلدارية

3,050$كامبريدجApr17-Apr-13المنهج العلمي والعملي في إعداد وكتابة التقارير

2,150$دبيApr17-Apr-13المهارات الكتابية واللغوية في كتابة التقارير والرسائل اإلدارية

2,150$الخبرWinWord 200713-Apr17-Aprالمهارات المتقدمة في إعداد التقارير والخطابات والمذكرات 

2,150$دبيApr17-Apr-13المهارات المتكاملة إلعداد الخطيب والمتحدث المحترف

2,150$الدوحةApr24-Apr-20أساسيات الكتابة لألعمال

2,150$اإلسكندريةApr24-Apr-20أساليب المتابعة وإعداد تقارير اإلدارة العليا

2,450$كوااللمبورApr24-Apr-20أساليب صياغة المذكرات والرسائل

3,050$سنغافورةApr24-Apr-20أساليب ومهارات اإلقناع والعرض

3,850$تورنتوApr24-Apr-20أهمية الخطابة والعرض واإللقاء

2,150$دبيApr24-Apr-20إبداع الرسائل والتقارير اإلدارية

2,150$الرياضApr24-Apr-20إدارة االجتماعات واللجان وإعداد المحاضر والتقارير

2,150$دبيApr24-Apr-20إعداد التقارير العامة

2,150$دبيApr1-May-27إعداد التقارير الفنية

انApr1-May-27إعداد التقارير الفنية باللغة االنجليزية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءApr1-May-27إعداد التقارير وإدارة االجتماعات

2,150$نيودلهيApr1-May-27إعداد المكاتبات والمذكرات الرسمية

3,050$أوسلوMay8-May-4إعداد وصياغة التقارير اإلدارية

إعداد وصياغة التقارير المتخصصة والمحاضر والمذكرات والرسائل في مجال 

اللجان
4-May8-May2,150$دبي

2,150$جدةMay8-May-4إعداد وصياغة القرارات اإلدارية

2,150$أبوظبيMay8-May-4إعداد وصياغة المراسالت الرسمية

2,150$الكويتMay15-May-11إعداد وصياغة وعرض التقارير والمراسالت اإلدارية



2,450$كوااللمبورMay15-May-11إعداد وكتابة التقارير

3,050$اسطنبولMay15-May-11إعداد وكتابة التقارير اإلدارية باللغة االنجليزية

2,450$كوااللمبورMay15-May-11للنساء- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية باللغة االنجليزية 

3,050$فيّناMay22-May-18إعداد وكتابة التقارير اإلدارية والبحوث العلمية

2,150$دبيMay22-May-18إعداد وكتابة التقارير الفنية

2,150$الرياضMay22-May-18إعداد وكتابة التقارير المالية

2,150$دبيMay22-May-18إعداد وكتابة التقارير المالية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$الدوحةMay22-May-18إعداد وكتابة التقارير باللغة االنجليزية

2,150$القاهرةMay22-May-18إعداد وكتابة التقارير واتخاذ القرارات في حل المشاكل

3,050$لندنMay22-May-18إعداد وكتابة التقارير والمراسالت باللغتين العربية واالنجليزية

3,850$طوكيوMay22-May-18إعداد وكتابة التقارير والمراسالت ومحاضر االجتماعات باللغة االنكليزية

3,050$فرانكفورتMay29-May-25متقدم- إعداد وكتابة الرسائل والتقارير األمنية 

2,150$دبيMay29-May-25إعداد وكتابة المذكرات والرسائل

رةMay29-May-25إعداد وكتابة وعرض التقارير الفنية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيMay29-May-25إعداد ومتابعة التقارير المالية

2,150$الكويتMay29-May-25براعة التحدث وقوة التأثير في الجماهير

2,150$اإلسكندريةMay29-May-25تصميم الشرائح وأساليب العرض الحديثة

3,050$لندنMay29-May-25تطوير مهارات العرض واإلقناع

2,450$كوااللمبورMay29-May-25تطوير مهارات العرض والتحدث

3,050$أمستردامJun5-Jun-1أهميتها- أنواعها - تعريف التقارير

2,150$دبيJun5-Jun-1تنمية مهارات اإلقناع والعرض

2,150$مكة المكرمةJun5-Jun-1تنمية مهارات العرض والتقديم

2,150$الشارقةJun5-Jun-1تنمية مهـارات إعداد التقارير والمحاضر

2,150$دبيJun12-Jun-8تنمية مهارات إعداد المكاتبات والمذكرات والتقارير

انJun12-Jun-8تنمية مهارات إعداد تقارير التكاليف 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8تنمية مهارات إعداد كتابة التقارير والمحاضر

3,850$نيويوركJun12-Jun-8تنمية مهارات إعداد وصياغة التقارير

3,050$روماJun19-Jun-15تنمية مهارات إعداد وكتابة التقارير

2,150$كوااللمبورJun19-Jun-15تنمية مهارات وإعداد التقارير والمحاضر

2,150$القاهرةJun19-Jun-15صياغة المذكرات والرسائل وإعداد التقارير اإلدارية

الة 2,150$دبيJun19-Jun-15 طرق إعداد وكتابة التقارير الفعَّ

انJun26-Jun-22طرق جمع البيانات وتحليلها وكتابة التقارير 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun26-Jun-22فن اإللقاء والتقديم

3,850$نيوزيالنداJun26-Jun-22فن اإللقاء والمقابلة

3,050$مدريدJun26-Jun-22فن اإللقاء ومهارات الحديث

2,150$كوااللمبورJun26-Jun-22فن الخطابة واإللقاء

2,150$القاهرةJun26-Jun-22فّن الخطابة والحضور القيادي

2,150$دبيJun26-Jun-22فن العرض واإللقاء المؤثر

انJun26-Jun-22فن المراسالت وكتابة التقارير واألرشفة 2,150$عمَّ

2,450$أغاديرJun3-Jul-29 فن إدارة االجتماعات واللجان وإعداد التقارير

3,850$تورنتوJun3-Jul-29فن إعداد وصياغة التقارير األمنية

3,050$باريسJun3-Jul-29فن إعداد وكتابة التقارير والمراسالت

2,150$كوااللمبورJun3-Jul-29فن إعداد وكتابة التقارير والمراسالت التجارية

2,150$القاهرةJun3-Jul-29فن كتابة التقارير

2,150$دبيJun3-Jul-29فن كتابة التقارير والرسائل والمذكرات الرسمية

انJun3-Jul-29فن كتابة محضر االجتماع 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29فن ومهارات إعداد وكتابة التقارير والمذكرات باللغة العربية

3,850$سيدني Jul10-Jul-6فنون ومهارات العرض والتقديم واإللقاء

3,050$موسكوJul10-Jul-6فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسالت

2,150$كوااللمبورJul10-Jul-6فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية

ال 2,150$القاهرةJul10-Jul-6قوة التخاطب ومهارات اإللقاء الفعَّ

3,050$اسطنبولJul10-Jul-6كتابة التقارير



2,150$دبيJul10-Jul-6كتابة التقارير األمنية

انJul10-Jul-6كتابة التقارير اإلدارية 2,150$عمَّ

الة 2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6كتابة التقارير الفعَّ

3,850$طوكيوJul17-Jul-13كتابة التقارير الفنية

3,050$موسكوJul17-Jul-13 كتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية

2,150$كوااللمبورJul17-Jul-13كتابة التقارير الفنية وتوثيق المستندات

2,150$اإلسكندريةJul17-Jul-13كتابة التقارير المالية

3,850$أوتاواJul17-Jul-13كتابة التقارير بطريقة فنية

2,150$دبيJul17-Jul-13كتابة التقارير والرسائل

الة انJul17-Jul-13كتابة التقارير والرسائل اإلدارية الفعَّ 2,150$عمَّ

الة 2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13كتابة التقارير والرسائل الفعَّ

3,850$طوكيوJul24-Jul-20كتابة التقارير والمذكرات القانونية

3,050$موسكوJul24-Jul-20كتابة الرسائل والتقارير اإلدارية

2,150$كوااللمبورJul24-Jul-20كتابة الرسائل والتقارير اإلدارية ومحاضر االجتماعات

2,150$القاهرةJul24-Jul-20كتابة الرسائل والتقارير باللغتين العربية واالنجليزية

3,050$لندنJul31-Jul-27كتابة المذكرات اإلدارية

2,150$صاللةJul31-Jul-27كتابة المذكرات والتقارير القانونية واإلدارية

انJul31-Jul-27كتابة محاضر االجتماعات 2,150$عمَّ

2,450$الرباطJul31-Jul-27كتابة وإعداد التقارير اإلدارية

3,850$تورنتوSep2-Oct-28كتابة وصياغة المذكرات القانونية

3,050$لندنSep2-Oct-28كيف تعرض أفكارك؟

2,150$كوااللمبورSep2-Oct-28منهجية كتابة التحقيق اإلداري ومذكرات التحقيق

2,150$دبيSep2-Oct-28 في تصميم العروض التقدميةPowerPointمهارات استخدام برنامج 

3,050$مدريدOct9-Oct-5 في كتابة التقارير اإلداريةWordمهارات استخدام برنامج 

2,150$دبيOct9-Oct-5مهارات االتصال والحديث واالستماع

2,150$الخبرOct9-Oct-5مهارات اإللقاء

ال 2,150$الشارقةOct9-Oct-5مهارات اإللقاء الفعَّ

2,150$الكويتOct16-Oct-12مهارات اإللقاء ولغة الجسد

2,150$اإلسكندريةOct16-Oct-12مهارات البحث وإعداد التقارير المتخصصة

3,050$اسطنبولOct16-Oct-12فنون اإلقناع والتأثر على اآلخرين/ مهارات التقدم واإللقاء المؤثر والتمّيز الخطابي 

3,850$سيدني Oct16-Oct-12مهارات التقدم واإللقاء المتمّيز والتأثير الخطابي للعاملين بالعالقات العامة

ال ولغة الجسم 3,050$أكسفوردOct23-Oct-19مهارات التقديم الفعَّ

2,150$دبيOct23-Oct-19مهارات التقديم والعرض

2,150$مكة المكرمةOct23-Oct-19مهارات التقديم والعرض باستخدام الحاسب اآللي في المجال اإلداري

2,150$دبيOct23-Oct-19مهارات الحوار واإلقناع والعرض والتقديم

ال 2,150$الدوحةOct30-Oct-26مهارات العرض الفعَّ

ال والتمّيز الخطابي انOct30-Oct-26مهارات العرض الفعَّ 2,150$عمَّ

3,050$لندنOct30-Oct-26للنساء- مهارات العرض واإللقاء 

2,150$دبيOct30-Oct-26مهارات العرض والتقديم

3,050$موسكوNov6-Nov-2مهارات العرض والتقديم بالحاسب اآللي

2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات العرض والتقديم واإللقاء المؤثر

2,150$الرياضNov6-Nov-2مهارات العرض والتقديم واإللقاء والتمّيز الخطابي

ال 2,150$دبيNov6-Nov-2مهارات العرض والتقديم والتأثير اإلعالمي الفعَّ

الة والكتابة المختصرة المفيدة في إعداد التقارير  مهارات القراءة السريعة الفعَّ

والمذكرات
9-Nov13-Nov2,150$مسقط

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9مهارات الكتابة اإلدارية

3,050$اسطنبولNov13-Nov-9مهارات إدارة الوقت وفن إعداد التقارير

2,450$كوااللمبورNov13-Nov-9إعداد التقارير مهارات

3,050$ روماNov13-Nov-9مهارات إعداد التقارير وفن العرض والتقديم

2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات إعداد المراسالت والتقارير

رةNov13-Nov-9مهارات إعداد وتحليل التقارير 2,150$المدينة المنوَّ



2,150$دبيNov13-Nov-9مهارات إعداد وصياغة وكتابة التقارير والمحاضر

2,150$الكويتNov20-Nov-16مهارات إعداد وكتابة التقارير

2,150$القاهرةNov20-Nov-16مهارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية

الة 2,150$دبيNov20-Nov-16مهارات إعداد وكتابة التقارير الفعَّ

3,050$سنغافورةNov27-Nov-23مهارات إعداد وكتابة التقارير المالية

3,850$تورنتوNov27-Nov-23مهارات إعداد وكتابة التقارير والخطابات والمذكرات اإلدارية

2,150$دبيNov27-Nov-23مهارات إعداد وكتابة التقارير والمحاضر

رةNov27-Nov-23مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير وطرق عرضها ـ للنساء فقط 2,150$المدينة المنوَّ

الة 2,150$الشارقةNov4-Dec-30مهارات إعداد وكتابة المراسالت والتقارير اإلدارية الفعَّ

2,150$دبيNov4-Dec-30مهارات إعداد وكتابة تقارير الكفاءة السنوية للمؤسسات الصناعية

2,150$اإلسكندريةNov4-Dec-30مهارات إلقاء الخطاب

2,450$كوااللمبورNov4-Dec-30مهارات كتابة التقارير

3,850$طوكيوNov4-Dec-30مهارات كتابة التقارير األمنية باحتراف

3,050$باريسNov4-Dec-30مهارات كتابة التقارير الفنية

2,150$دبيNov4-Dec-30مهارات كتابة التقارير في العمل الميداني

2,150$أبهاNov4-Dec-30مهارات كتابة الرسائل والتقارير

2,150$دبيDec11-Dec-7مهارات كتابة الرسائل والتقارير اإلدارية

2,150$الكويتDec11-Dec-7مهارات كتابة وإعداد التقارير

انDec11-Dec-7 مهارات كتابة وإعداد التقارير والمراسالت 2,150$عمَّ

2,150$دبيDec11-Dec-7اإلبداع والتمّيز في الكتابات والمراسالت الحكومية

3,050$لندنDec11-Dec-7تصميم وإعداد وكتابة التقارير اإلدارية باستخدام الحاسب اآللي

2,150$دبيDec11-Dec-7البرنامج المتكامل في إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق العرض والتقديم

2,150$عّمانDec11-Dec-7تنمية مهارات العرض والتقديم ـ للنساء فقط

2,450$كوااللمبورDec11-Dec-7التحدث على المأل والعرض الجيد

2,150$دبيDec18-Dec-14فن العرض واإللقاء المؤثر ومهارات تطوير الهدوء الداخلي والتحدث بطالقة

2,150$اإلسكندريةDec18-Dec-14المنهج العلمي والعملي في إعداد وكتابة التقارير والمذكرات ومحاضر االجتماعات

كتابة الرسائل والتقارير والمذكرات الخاصة بمدراء المكاتب العليا والسكرتارية 

التنفيذية
14-Dec18-Dec2,150$دبي

2,150$الخبرDec18-Dec-14المهارات الفنية واإللكترونية إلعداد وتجهيز التقارير اإلدارية والمالية

2,150$مسقطDec18-Dec-14مهارات إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق عرضها

2,150$الدوحةDec25-Dec-21المهارات المتقدمة في إعداد التقارير والخطابات والمذكرات اإللكترونية

2,150$أبوظبيDec25-Dec-21مهارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية والفنية

2,150$القاهرةDec25-Dec-21للنساء- أهمية مهارات اإللقاء 

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات إعداد وكتابة التقارير للمساعد اإلداري والسكرتارية التنفيذية

2,150$الدمامDec1-Jan-28إعداد محاضر االجتماعات وكتابة التقارير اإلدارية

2,150$الكويتDec1-Jan-28األساليب الحديثة في إعداد التقارير اإلدارية والفنية

3,050$اسطنبولDec1-Jan-28للنساء- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 

4,200$كوااللمبورDec8-Jan-28متقدم- إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 

إعداد وكتابة التقارير والمراسالت والخطابات ومحاضر االجتماعات باللغة 

االنجليزية
28-Dec1-Jan2,150$دبي
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2,150$دبيJan9-Jan-5أسس وأساليب كشف المخالفات واألخطاء المالية

انJan9-Jan-5االتجاهات الحديثة في مكافحة غسيل األموال 2,150$عمَّ

2,150$دبيJan16-Jan-12االتجاهات الحديثة في مواجهة ومكافحة عمليات غسيل األموال

2,150$مسقطJan16-Jan-12كشف المخالفات واالحتيال: االستراتيجيات الحديثة في التحقيقات المالية

2,450$شرم الشيخJan23-Jan-19األساليب الحديثة الكتشاف الغش والتزوير واالحتيال في المعامالت المالية

3,050$لندنJan30-Jan-26األساليب الحديثة للكشف عن التزوير في الوثائق والمستندات والعمالت

كشف التدليس والغش واالحتيال



3,850$سيدني Jan30-Jan-26األساليب العلمية والعملية للكشف عن تزوير المستندات وتزييف العمالت

3,850$مونتلايرJan30-Jan-26األسس العلمية لكشف الفساد واالحتيال المالي وطرق المواجهة

2,150$دبيFeb6-Feb-2التأهيل الحديث للكشف عن الوثائق والمحررات المزورة

رةFeb6-Feb-2التقنيات الحديثة في كشف االختالسات المخالفات االحتيال المالي والخدع المحاسبية 2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb6-Feb-2 الجريمة والنشاط اإلجرامي غسيل األموال ومكافحتها

2,150$الكويتFeb6-Feb-2المال العام ومكافحة الفساد اإلداري والمالي

2,450$مانيالFeb13-Feb-9أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال المالي

3,050$اسطنبولFeb13-Feb-9تدقيق ومراجعة العقود كشف المخالفات والتدليس واالحتيال

2,450$بكينFeb13-Feb-9جرائم غسيل األموال

3,050$مدريدFeb13-Feb-9دور الرقابة في منع الغش واالختالس ومكافحة الفساد اإلداري

2,150$دبيFeb20-Feb-16غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري

رةFeb20-Feb-16(القطاع الحكومي)كشف المخالفات واألخطاء المالية  2,150$المدينة المنوَّ

2,150$دبيFeb27-Feb-23مهارات اكتشاف الغش والتزوير واالحتيال في المعامالت المالية

2,150$الدوحةFeb27-Feb-23مهارات نظم محاربة الفساد المالي واإلداري

3,050$كوبنهاجنMar6-Mar-2أسس وأساليب كشف المخالفات واألخطاء المالية

2,150$دبيMar13-Mar-9االتجاهات الحديثة في مكافحة غسيل األموال

2,150$الرياضMar13-Mar-9االتجاهات الحديثة في مواجهة ومكافحة عمليات غسيل األموال

2,150$أبوظبيMar13-Mar-9كشف المخالفات واالحتيال: االستراتيجيات الحديثة في التحقيقات المالية

2,150$الكويتMar20-Mar-16األساليب الحديثة الكتشاف الغش والتزوير واالحتيال في المعامالت المالية

انMar20-Mar-16األساليب الحديثة للكشف عن التزوير في الوثائق والمستندات والعمالت 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورMar27-Mar-23األساليب العلمية والعملية للكشف عن تزوير المستندات وتزييف العمالت

2,450$كوااللمبورMar3-Apr-30األسس العلمية لكشف الفساد واالحتيال المالي وطرق المواجهة

3,050$ستوكهولمMar3-Apr-30التأهيل الحديث للكشف عن الوثائق والمحررات المزورة

2,150$دبيMar3-Apr-30التقنيات الحديثة في كشف االختالسات المخالفات االحتيال المالي والخدع المحاسبية

2,150$دبيApr10-Apr-6 الجريمة والنشاط اإلجرامي غسيل األموال ومكافحتها

2,150$دبيApr10-Apr-6المال العام ومكافحة الفساد اإلداري والمالي

2,150$مسقطApr17-Apr-13أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال المالي

2,150$القاهرةApr24-Apr-20تدقيق ومراجعة العقود كشف المخالفات والتدليس واالحتيال

2,450$الرباطApr24-Apr-20جرائم غسيل األموال

2,150$ممبايApr24-Apr-20دور الرقابة في منع الغش واالختالس ومكافحة الفساد اإلداري

3,050$فرانكفورتApr1-May-27غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري

2,150$دبيApr1-May-27(القطاع الحكومي)كشف المخالفات واألخطاء المالية 

2,150$الدمامMay8-May-4مهارات اكتشاف الغش والتزوير واالحتيال في المعامالت المالية

2,150$الشارقةMay15-May-11مهارات نظم محاربة الفساد المالي واإلداري

2,150$الكويتMay15-May-11استراتيجيات مكافحة غسل األموال

2,150$اإلسكندريةMay15-May-11االتجاهات الحديثة في تدقيق وضبط األالعيب واالحتيال المالي

3,050$اسطنبولMay22-May-18االتجاهات الحديثة لكشف التزوير والتالعب والمخالفات

2,450$مانيالMay22-May-18حاالت فعلية عالمية وعربية: االختالسات المالية والخدع المحاسبية

3,050$برشلونةMay22-May-18االستراتيجيات المتقدمة في تدقيق وكشف المخالفات واالحتيال المالي

2,150$دبيMay29-May-25األساليب التقنية الحديثة في الكشف عن المخالفات المالية واإلدارية

2,150$الرياضMay29-May-25األساليب الحديثة في كشف الغش والتالعب في السلع التجارية

2,150$أبوظبيMay29-May-25األساليب الحديثة لكشف المخالفات واألخطاء المالية

2,150$دبيJun5-Jun-1األساليب العلمية والعملية للكشف عن التدليس والتحايل القانوني في المناقصات

انJun5-Jun-1األساليب المتقدمة في الكشف عن التزوير والتزييف 2,150$عمَّ

2,450$جاكرتاJun5-Jun-1األساليب المتقدمة في كشف التزوير والتزييف

3,850$طوكيوJun12-Jun-8األساليب المحاسبية لكشف الغش واالحتيال

3,050$مدريدJun12-Jun-8التحقيق والتحري في قضايا الفساد اإلداري

2,450$كوااللمبورJun12-Jun-8التقنيات الحديثة في ضبط االختالسات المالية والخدع المحاسبية

2,150$القاهرةJun19-Jun-15التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات والخدع المالية

2,150$دبيJun19-Jun-15التقنيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي



انJun19-Jun-15الجرائم المالية في ظل تكنولوجيا المعلومات والحاسبات اآللية 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءJun26-Jun-22الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العمالت

المعامالت اإللكترونية والحماية القانونية عن جرائم االعتداء على بطاقات االئتمان 

واالستخدام غير المشروع لها
22-Jun26-Jun3,850$طوكيو

3,050$روماJun26-Jun-22المعايير الدولية في كشف التزوير في القوائم المالية والموازنات

2,450$كوااللمبورJun3-Jul-29الوسائل العلمية لكشف التزوير والتزييف

2,150$القاهرةJun3-Jul-29 آليات وطرق مكافحة غسيل األموال

2,150$دبيJun3-Jul-29أساليب كشف التزوير والتزييف

انJul10-Jul-6أساليب مواجهة عمليات غسيل األموال 2,150$عمَّ

2,450$كوااللمبورJul10-Jul-6أسس اكتشاف التزوير والتزييف

3,850$نيوزيالنداJul10-Jul-6تدقيق العقود وكشف المخالفات والتدليس واالحتيال

3,050$لندنJul17-Jul-13تدقيق ومراجعة العقود وكشف المخالفات

2,450$كوااللمبورJul17-Jul-13تطبيقات الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العمالت

انJul17-Jul-13تقنيات وأساليب كشف التزوير 2,150$عمَّ

2,150$دبيJul24-Jul-20تقنيات وإجراءات الكشف عن التزوير والتزييف

2,150$صاللةJul24-Jul-20جرائم الغش التجاري ومخاطر الضبط

2,150$صاللةJul24-Jul-20جرائم غسيل األموال في األنظمة السعودية

3,850$طوكيوSep25-Sep-21سبل منع ومكافحة جرائم البطاقات اإللكترونية

3,050$باريسSep25-Sep-21طرق كشف التزوير في التواقيع والوثائق والمستندات المالية

2,450$كوااللمبورSep25-Sep-21عمليات جرائم األموال في األسواق المالية وكيفية مواجهتها

2,150$القاهرةSep2-Oct-28عمليات جرائم األموال وكيفية مواجهتها

3,850$تورنتوMoney Laundering 28-Sep2-Octغسيل األموال 

2,150$دبيSep2-Oct-28  (بين االكتشاف والمراجعة)غسيل األموال في المؤسسات المالية 

2,150$الرياضOct9-Oct-5كشف التزوير والتزييف

2,150$دبيOct9-Oct-5كشف الغش التجاري

2,150$دبيOct9-Oct-5كشف المخالفات واألخطاء المالية

انOct16-Oct-12كشف أساليب التزوير والتزييف 2,150$عمَّ

2,450$الدار البيضاءOct16-Oct-12مراجعة العقود وكشف المخالفات والتدليس واالحتيال

2,150$نيودلهيOct16-Oct-12مكافحة الفساد المالي واإلداري

3,050$أوسلوOct23-Oct-19مكافحة جرائم الغش التجاري

2,150$دبيOct23-Oct-19مكافحة غسيل األموال

2,150$جدةOct23-Oct-19منظمات المجتمع المدني ودورها في ترقية النزاهة والشفافية

2,150$أبوظبيOct30-Oct-26مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعامالت المالية

2,150$الكويتOct30-Oct-26مهارات الضبط والتحقيق في جرائم االحتكار والتالعب باألسعار

2,450$كوااللمبورOct30-Oct-26مهارات الكشف عن االختالس المالي والرقابة على المدفوعات النثرية

3,050$اسطنبولNov6-Nov-2 مهارات الكشف عن التزوير والتزييف في العمالت والمستندات

2,450$كوااللمبورNov6-Nov-2مهارات مقاومة ومواجهة الفساد

3,050$فيّناNov6-Nov-2مهارات مكافحة جريمة غسل األموال

2,150$دبيNov13-Nov-9أسس وأساليب كشف المخالفات واألخطاء المالية

3,050$لندنNov13-Nov-9المال العام ومكافحة الفساد اإلداري والمالي

2,150$دبيNov13-Nov-9االتجاهات الحديثة في مكافحة غسيل األموال

2,150$دبيNov20-Nov-16أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال المالي

3,750$عّمانNov4-Dec-23االتجاهات الحديثة في مواجهة ومكافحة عمليات غسيل األموال

2,450$كوااللمبورNov27-Nov-23تدقيق ومراجعة العقود كشف المخالفات والتدليس واالحتيال

2,150$الدوحةNov4-Dec-30كشف المخالفات واالحتيال: االستراتيجيات الحديثة في التحقيقات المالية

2,150$دبيNov4-Dec-30جرائم غسيل األموال

2,150$أبوظبيNov4-Dec-30األساليب الحديثة الكتشاف الغش والتزوير واالحتيال في المعامالت المالية

2,150$دبيDec11-Dec-7دور الرقابة في منع الغش واالختالس ومكافحة الفساد اإلداري

2,150$دبيDec11-Dec-7األساليب الحديثة للكشف عن التزوير في الوثائق والمستندات والعمالت

2,150$مسقطDec11-Dec-7غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري

2,150$أبوظبيDec18-Dec-14األساليب العلمية والعملية للكشف عن تزوير المستندات وتزييف العمالت

2,150$القاهرةDec18-Dec-14كشف المخالفات واألخطاء المالية في القطاع الحكومي



2,150$الكويتDec18-Dec-14األسس العلمية لكشف الفساد واالحتيال المالي وطرق المواجهة

2,450$كوااللمبورDec25-Dec-21مهارات اكتشاف الغش والتزوير واالحتيال في المعامالت المالية

2,150$دبيDec25-Dec-21التأهيل الحديث للكشف عن الوثائق والمحررات المزورة

2,150$دبيDec25-Dec-21مهارات نظم محاربة الفساد المالي واإلداري

2,150$مكة المكرمةDec25-Dec-21التقنيات الحديثة في كشف االختالسات المخالفات االحتيال المالي والخدع المحاسبية

2,150$دبيDec25-Dec-21 الجريمة والنشاط اإلجرامي غسل األموال ومكافحتها


