


رسوم التدريببلد االنعقادإلىمنورشة العمل/ اسم البرنامج الرقم

يناير-05يناير-01تنمية المهارات السلوكية والفنية لمدير المبيعات الناجح1
مكة المكرمة أو المدينة 

المنورة
$2,150

يناير-05يناير-01مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود2
مكة المكرمة أو المدينة 

المنورة
$2,150

يناير-05يناير-01مهارات قياس التكلفة والعائد من التدريب3
مكة المكرمة أو المدينة 

المنورة
$2,150

يناير-05يناير-01دور الرقابة اإلدارية المتميزة في قضايا الفساد اإلداري4
مكة المكرمة أو المدينة 

المنورة
$2,150

يناير-05يناير-01االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة5
مكة المكرمة أو المدينة 

المنورة
$2,150

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07القيادة اإلبداعية وتنمية التفكير اإليجابي6

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07القيادة اإلبداعية وتفعيل القدرات والطاقات الكامنة: إعداد وتأهيل القادة7

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07تنمية مهارات مديري مكاتب اإلدارة العليا8

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07المهارات المتكاملة في الشئون القانونية9

2,150$دبي أو أبوظبييناير-11يناير-07فن إعداد المطبوعات والنشرات اإلعالمية10

1,950$البحرينيناير-18يناير-14االستراتيجيات الحديثة للتطوير اإلداري11

1,950$البحرينيناير-18يناير-14تنمية المهارات الذاتية وتفعيل القدرات الكامنة12

1,950$البحرينيناير-18يناير-14مهارات صياغة وتنفيذ العقود اإلدارية13

1,950$البحرينيناير-18يناير-14االتجاهات المعاصرة في إدارة وتطوير الموارد البشرية14



1,950$البحرينيناير-18يناير-14األساليب الفعالة لتحقيق الريادة والتميز اإلداري للمؤسسات15

2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21التفتيش والمراجعة على أعمال السالمة16

2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21االتجاهات الحديثة في االستقطاب واالختيار والتعيين17

2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21استراتيجيات مبتكرة لنشر الوعي األمني بين أفراد المجتمع18

2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21األساليب الحديثة في تنظيم الحمالت التسويقية19

2,150$أبوظبي أو الشارقةيناير-25يناير-21نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية20

2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04إعداد الدراسات واالستشارات القانونية21

2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04تنمية المهارات القيادية واإلدارية للمدراء22

2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04المدرب الفعال: مهارات تنفيذ البرامج التدريبية 23

2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04معايير متقدمة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية24

2,150$دبي أو العينفبراير-08فبراير-04إدارة التوثيق التمريضي25

1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11مهارات التفاوض وإعداد العروض وابرام العقود26

1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11تنمية المهارات القانونية وأصول تطبيق القوانين واللوائح27

1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة المستشفيات والمراكز العالجية28

1,950$البحرينفبراير-15فبراير-DSS11مهارة التعامل مع النظم الخبيرة ودعم اتخاذ القرارات 29

1,950$البحرينفبراير-15فبراير-11تنمية مهارات مسئولي االتصال والتعاون الدولي30

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18قيادة التغيير والتطوير وقياس األداء المؤسسي: إعداد وتأهيل القادة31

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18()قيادة التغيير والتطوير التنظيمي 32

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18إعداد خطط وإجراءات العمل في المنشآت الصحية33

2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18األهداف والنتائج: اإلدارة بالمشاركة34



2,150$الرياض  أو الكويتفبراير-22فبراير-18إعداد عمداء المستقبل للكليات النظرية والتطبيقية35

2,150$دبيمارس-01فبراير-25األداء المتميز للخدمة والعناية بالعمالء36

2,150$دبيمارس-01فبراير-25تنمية مهارات الرقابة للمدير العصري37

2,150$دبيمارس-01فبراير-25مهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد اإلداري والمالي والقانوني38

2,150$دبيمارس-01فبراير-25البرنامج المتكامل في إدارة عقود الصيانة39

2,150$دبيمارس-01فبراير-25مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة40

2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04مهارات تقويم السلوك السلبي للموظفين41

2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04اإلدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية والصحية42

2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04التخطيط في المرافق الصحية43

2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04تطوير نظم األمن والسالمة في المخازن44

2,150$الدمام أو الخبرمارس-08مارس-04قياس األداء المؤسسي45

2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11نظم تأمين المنشآت الحيوية والشخصيات العامة46

2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11مهارات تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض47

2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11تطوير القدرات اإلبداعية لتنمية الجدارات اإلدارية48

2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11سلطة التأديب في الوظيفة العامة49

2,150$الطائف أو جدةمارس-15مارس-11مدخل لتحسين إدارة األعمال: إدارة اإلبداع50

2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18محددات قيم الشخصية اإلدارية وقيم المؤسسة51

2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي52

2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية53

2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18القيادة في اإلدارة الرياضية54



2,150$مسقط أو الخبرمارس-22مارس-18االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة وتحسين الصورة الذهنية للمؤسات55

مارس-29مارس-25اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات التعليمية56
الدار البيضاء أو الرباط أو 

أغادير أو طنجة
$2,450

مارس-29مارس-25المهارات المتكاملة لسكرتير األلفية الثالثة57
الدار البيضاء أو الرباط أو 

أغادير أو طنجة
$2,450

مارس-29مارس-25أساسيات التسويق الرياضي58
الدار البيضاء أو الرباط أو 

أغادير أو طنجة
$2,450

مارس-29مارس-25االتجاهات الحديثة في إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية59
الدار البيضاء أو الرباط أو 

أغادير أو طنجة
$2,450

مارس-29مارس-25فن الدفاع في القضايا والترافع في المحاكم60
الدار البيضاء أو الرباط أو 

أغادير أو طنجة
$2,450

3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01إدارة السجالت الطبية61

3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01إدارة عمليات األمن الصناعي62

3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسات63

3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01البرنامج المتكامل في العالقات العامة واإلعالم64

3,050$أثينا أو فييناأبريل-05أبريل-01فن ومهارات إدارة المواقف الصعبة وإدارة األزمات والكوارث: إعداد وتأهيل القادة65

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08إدارة بال أخطاء: المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة66

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08القانون اإلداري والجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل67

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08تنمية مهارات إدارة المواقف الصعبة68



5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08إدارة األزمات األمنية والكوارث ومكافحة حوادث اإلرهاب69

5,000$روما أو فينيسيا أو ميالنوأبريل-19أبريل-08قياس وتقويم األداء في المستشفيات70

3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15فن ومهارات إدارة األزمات والكوارث71

3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15التوظيف األمثل للقدرات و الكفاءات في أقسام الموارد البشرية72

3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15استراتيجيات التعلم النشط واكتشاف وتنمية الذكاءات المتعددةللمعلمين73

3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15للمعلمين-تنمية مهارات التفكير من خالل دراسة المواد المختلفة74

3,050$مدريد أو برشلونةأبريل-19أبريل-15إدارة المنافسات الرياضية75

7,500$نيوزيالندا أو استراليامايو-03أبريل-22الجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل76

7,500$نيوزيالندا أو استراليامايو-03أبريل-22(HRIS)نظم معلومات الموارد البشرية 77

7,500$نيوزيالندا أو استراليامايو-03أبريل-22مهارات تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط عمل78

7,500$نيوزيالندا أو استراليامايو-03أبريل-22مهارات تكوين عالقات فًعالة مع الرؤساء و الزمالء في العمل79

5,000$سنغافورة أو لندنمايو-12مايو-01فن ومهارة إدارة األزمات األمنية80

5,000$سنغافورة أو لندنمايو-12مايو-01تطبيق استراتيجيات  سيجما في تطوير األعمال81

5,000$سنغافورة أو لندنمايو-12مايو-01القيادة التحويلية82

5,000$سنغافورة أو لندنمايو-12مايو-01مهارات كتابة المذكرات واللوائح القانونية83

5,000$باريس أو جنيفمايو-17مايو-06مهارات التدريس الفعال84

5,000$باريس أو جنيفمايو-17مايو-06مهارات االتصال الفعال مع المرضى85

5,000$باريس أو جنيفمايو-17مايو-06مهارات إدارة الوقت وفن التعامل مع ضغوط العمل86

5,000$باريس أو جنيفمايو-17مايو-06اإلبداع المؤسسي وتنمية ثقافة االبتكار87

5,000$لندن أو باريسمايو-24مايو-13حل المشكالت والنزاعات القانونية وأساليب تالفيها88



5,000$لندن أو باريسمايو-24مايو-13مهارات التفكير اإلبداعي وأدوات المدير المتميز89

5,000$لندن أو باريسمايو-24مايو-13إدارة المنشآت الرياضية90

5,000$لندن أو باريسمايو-24مايو-13اإلعداد والتأهيل لشغل المراكز القيادية91

5,000$الشيك وهنغاريامايو-31مايو-20جرائم النشر وحماية حقوق الملكية الفكرية92

5,000$الشيك وهنغاريامايو-31مايو-20القانون اإلداري93

5,000$الشيك وهنغاريامايو-31مايو-20استراتيجيات تأمين المنشآت94

5,000$الشيك وهنغاريامايو-31مايو-20القيادة الموقفية95

يونيو-14يونيو-03إعداد الخطط التدريبية96
فرانكفورت أو ميونيخ أو 

برلين
$5,000

يونيو-14يونيو-03تصميم البرامج وإعداد الحقائب التدريبية97
فرانكفورت أو ميونيخ أو 

برلين
$5,000

يونيو-14يونيو-03دبلوماسية حقوق اإلنسان في العالم العربي98
فرانكفورت أو ميونيخ أو 

برلين
$5,000

يونيو-14يونيو-03إدارة سلوك المستهلك99
فرانكفورت أو ميونيخ أو 

برلين
$5,000

7,500$كندا أو أمريكايونيو-21يونيو-10االتجاهات الحديثة لتحليل وتحديد االحتياجات التدريبية100

7,500$كندا أو أمريكايونيو-21يونيو-10األنظمة المتكاملة للتدريب والتطوير101

7,500$كندا أو أمريكايونيو-21يونيو-10الطرق اإلبداعية في إدارة وتطوير األداء البشري102

7,500$كندا أو أمريكايونيو-21يونيو-10تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي في الحفاظ على األمن الوطني103



يونيو-28يونيو-17المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول واالتيكيت104
لوس أنجلوس أو نيويورك 

أو واشنطن
$7,500

يونيو-28يونيو-17اإلدارة االستشرافية وصياغة استراتيجيات المستقبل: إعداد وتأهيل القادة105
لوس أنجلوس أو نيويورك 

أو واشنطن
$7,500

يونيو-28يونيو-17الطرق اإلبداعية في تحليل المشكالت واتخاذ القرارات106
لوس أنجلوس أو نيويورك 

أو واشنطن
$7,500

يونيو-28يونيو-17(بالسيناريوهات)اإلدارة االستشرافية 107
لوس أنجلوس أو نيويورك 

أو واشنطن
$7,500

5,000$السويد والنرويجيوليو-05يونيو-24الممارسات الحديثة لتطوير الشئون اإلدارية108

5,000$السويد والنرويجيوليو-05يونيو-24اإلدارة االستراتيجية للجودة الشاملة في الجامعات ومراكز البحوث العلمية109

5,000$السويد والنرويجيوليو-05يونيو-24إدارة وتطوير الخدمات للعاملين بالمؤسسات العامة والخاصة110

5,000$السويد والنرويجيوليو-05يونيو-24أساليب المتابعة وإعداد تقارير اإلدارة العليا111

5,000$الدانمارك وفنلندايوليو-12يوليو-01بناء فرق العمل في المستشفيات112

5,000$الدانمارك وفنلندايوليو-12يوليو-01إلجراءات الصحة والسالمة المهنية (OSHA)معايير األوشا 113

5,000$الدانمارك وفنلندايوليو-12يوليو-01بناء فرق العمل في المستشفيات114

5,000$الدانمارك وفنلندايوليو-12يوليو-01فنون ومهارات التعامل مع شكاوى الجمهور115

5,000$بلجيكا وهولندايوليو-12يوليو-01تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المرؤوسين116

5,000$بلجيكا وهولندايوليو-12يوليو-01االستراتيجيات الحديثة للتطوير المؤسسي117

5,000$بلجيكا وهولندايوليو-12يوليو-01صياغة استراتيجيات المستقبل: التخطيط االستراتيجي 118

5,000$بلجيكا وهولندايوليو-12يوليو-01إعداد أدوات تقويم أداء المعلم119



5,000$تسيل آم سي أو فيينايوليو-19يوليو-08إدارة نظم التعويضات والمزايا الوظيفية120

5,000$تسيل آم سي أو فيينايوليو-19يوليو-08تنمية المهارات السلوكية والفنية لمدير المبيعات الناجح121

5,000$تسيل آم سي أو فيينايوليو-19يوليو-08مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود122

5,000$تسيل آم سي أو فيينايوليو-19يوليو-08مهارات قياس التكلفة والعائد من التدريب123

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجيوليو-19يوليو-15دور الرقابة اإلدارية المتميزة في قضايا الفساد اإلداري124

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجيوليو-19يوليو-15االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة125

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجيوليو-19يوليو-15القيادة اإلبداعية وتنمية التفكير اإليجابي126

3,050$تسيل آم سي أو سالزبيرجيوليو-19يوليو-15القيادة اإلبداعية وتفعيل القدرات والطاقات الكامنة: إعداد وتأهيل القادة127

5,000$موسكو أو كييفأغسطس-02يوليو-22تنمية مهارات مديري مكاتب اإلدارة العليا128

5,000$موسكو أو كييفأغسطس-02يوليو-22المهارات المتكاملة في الشئون القانونية129

5,000$موسكو أو كييفأغسطس-02يوليو-22فن إعداد المطبوعات والنشرات اإلعالمية130

5,000$موسكو أو كييفأغسطس-02يوليو-22االستراتيجيات الحديثة للتطوير اإلداري131

أغسطس-09يوليو-29تنمية المهارات الذاتية وتفعيل القدرات الكامنة132
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$5,000

أغسطس-09يوليو-29مهارات صياغة وتنفيذ العقود اإلدارية133
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$5,000

أغسطس-09يوليو-29االتجاهات المعاصرة في إدارة وتطوير الموارد البشرية134
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$5,000

أغسطس-09يوليو-29األساليب الفعالة لتحقيق الريادة والتميز اإلداري للمؤسسات135
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$5,000



أغسطس-09أغسطس-05التفتيش والمراجعة على أعمال السالمة136
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$3,050

أغسطس-09أغسطس-05االتجاهات الحديثة في االستقطاب واالختيار والتعيين137
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$3,050

أغسطس-09أغسطس-05استراتيجيات مبتكرة لنشر الوعي األمني بين أفراد المجتمع138
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$3,050

أغسطس-09أغسطس-05األساليب الحديثة في تنظيم الحمالت التسويقية139
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$3,050

3,050$اسطنبول أو أنقرةأغسطس-17أغسطس-13نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية140

3,050$اسطنبول أو أنقرةأغسطس-17أغسطس-13إعداد الدراسات واالستشارات القانونية141

3,050$اسطنبول أو أنقرةأغسطس-17أغسطس-13تنمية المهارات القيادية واإلدارية للمدراء142

3,050$اسطنبول أو أنقرةأغسطس-17أغسطس-13المدرب الفعال: مهارات تنفيذ البرامج التدريبية 143

4,200$صاللةأغسطس-31أغسطس-20معايير متقدمة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية144

4,200$صاللةأغسطس-31أغسطس-20إدارة التوثيق التمريضي145

4,200$صاللةأغسطس-31أغسطس-20مهارات التفاوض وإعداد العروض وابرام العقود146

4,200$صاللةأغسطس-31أغسطس-20تنمية المهارات القانونية وأصول تطبيق القوانين واللوائح147

2,450$صاللةأغسطس-31أغسطس-27تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة المستشفيات والمراكز العالجية148

2,450$صاللةأغسطس-31أغسطس-DSS27مهارة التعامل مع النظم الخبيرة ودعم اتخاذ القرارات 149

2,450$صاللةأغسطس-31أغسطس-27تنمية مهارات مسئولي االتصال والتعاون الدولي150

2,450$صاللةأغسطس-31أغسطس-27قيادة التغيير والتطوير وقياس األداء المؤسسي: إعداد وتأهيل القادة151



4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياسبتمبر-13سبتمبر-02()قيادة التغيير والتطوير التنظيمي 152

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياسبتمبر-13سبتمبر-02إعداد خطط وإجراءات العمل في المنشآت الصحية153

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياسبتمبر-13سبتمبر-02األهداف والنتائج: اإلدارة بالمشاركة154

4,200$الفلبين أو تايلند أو كورياسبتمبر-13سبتمبر-02إعداد عمداء المستقبل للكليات النظرية والتطبيقية155

3,050$اسطنبول أو قبرصسبتمبر-13سبتمبر-09األداء المتميز للخدمة والعناية بالعمالء156

3,050$اسطنبول أو قبرصسبتمبر-13سبتمبر-09تنمية مهارات الرقابة للمدير العصري157

3,050$اسطنبول أو قبرصسبتمبر-13سبتمبر-09مهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد اإلداري والمالي والقانوني158

3,050$اسطنبول أو قبرصسبتمبر-13سبتمبر-09البرنامج المتكامل في إدارة عقود الصيانة159

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةسبتمبر-27سبتمبر-16مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة160

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةسبتمبر-27سبتمبر-16مهارات تقويم السلوك السلبي للموظفين161

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةسبتمبر-27سبتمبر-16اإلدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية والصحية162

3,750$القاهرة أو اإلسكندريةسبتمبر-27سبتمبر-16التخطيط في المرافق الصحية163

2,150$عّمان أو بيروتسبتمبر-27سبتمبر-23تطوير نظم األمن والسالمة في المخازن164

2,150$عّمان أو بيروتسبتمبر-27سبتمبر-23قياس األداء المؤسسي165

2,150$عّمان أو بيروتسبتمبر-27سبتمبر-23نظم تأمين المنشآت الحيوية والشخصيات العامة166

2,150$عّمان أو بيروتسبتمبر-27سبتمبر-23مهارات تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض167

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-12أكتوبر-01تطوير القدرات اإلبداعية لتنمية الجدارات اإلدارية168

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-12أكتوبر-01سلطة التأديب في الوظيفة العامة169

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-12أكتوبر-01مدخل لتحسين إدارة األعمال: إدارة اإلبداع170

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-12أكتوبر-01محددات قيم الشخصية اإلدارية وقيم المؤسسة171



2,150$دبي أو أبوظبيأكتوبر-11أكتوبر-07مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي172

2,150$دبي أو أبوظبيأكتوبر-11أكتوبر-07تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية173

2,150$دبي أو أبوظبيأكتوبر-11أكتوبر-07القيادة في اإلدارة الرياضية174

2,150$دبي أو أبوظبيأكتوبر-11أكتوبر-07االستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة وتحسين الصورة الذهنية للمؤسات175

4,200$الصين وهونج كونجأكتوبر-25أكتوبر-14اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات التعليمية176

4,200$الصين وهونج كونجأكتوبر-25أكتوبر-14المهارات المتكاملة لسكرتير األلفية الثالثة177

4,200$الصين وهونج كونجأكتوبر-25أكتوبر-14أساسيات التسويق الرياضي178

4,200$الصين وهونج كونجأكتوبر-25أكتوبر-14االتجاهات الحديثة في إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية179

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-25أكتوبر-21فن الدفاع في القضايا والترافع في المحاكم180

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-25أكتوبر-21إدارة السجالت الطبية181

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-25أكتوبر-21إدارة عمليات األمن الصناعي182

2,450$جاكرتا أو كوااللمبورأكتوبر-25أكتوبر-21تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسات183

3,750$دبينوفمبر-08أكتوبر-28البرنامج المتكامل في العالقات العامة واإلعالم184

3,750$دبينوفمبر-08أكتوبر-28فن ومهارات إدارة المواقف الصعبة وإدارة األزمات والكوارث: إعداد وتأهيل القادة185

3,750$دبينوفمبر-08أكتوبر-28إدارة بال أخطاء: المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة186

3,750$دبينوفمبر-08أكتوبر-28القانون اإلداري والجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل187

1,950$البحريننوفمبر-08نوفمبر-04تنمية مهارات إدارة المواقف الصعبة188

1,950$البحريننوفمبر-08نوفمبر-04إدارة األزمات األمنية والكوارث ومكافحة حوادث اإلرهاب189

1,950$البحريننوفمبر-08نوفمبر-04قياس وتقويم األداء في المستشفيات190



1,950$البحريننوفمبر-08نوفمبر-04فن ومهارات إدارة األزمات والكوارث191

2,450$كولومبو أو دكانوفمبر-15نوفمبر-11التوظيف األمثل للقدرات و الكفاءات في أقسام الموارد البشرية192

2,450$كولومبو أو دكانوفمبر-15نوفمبر-11استراتيجيات التعلم النشط واكتشاف وتنمية الذكاءات المتعددةللمعلمين193

2,450$كولومبو أو دكانوفمبر-15نوفمبر-11للمعلمين-تنمية مهارات التفكير من خالل دراسة المواد المختلفة194

2,450$كولومبو أو دكانوفمبر-15نوفمبر-11إدارة المنافسات الرياضية195

2,450$بومباي أو نيودلهينوفمبر-22نوفمبر-18الجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل196

2,450$بومباي أو نيودلهينوفمبر-22نوفمبر-18(HRIS)نظم معلومات الموارد البشرية 197

2,450$بومباي أو نيودلهينوفمبر-22نوفمبر-18مهارات تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط عمل198

2,450$بومباي أو نيودلهينوفمبر-22نوفمبر-18مهارات تكوين عالقات فًعالة مع الرؤساء و الزمالء في العمل199

7,500$طوكيو أو هولندانوفمبر-29نوفمبر-25فن ومهارة إدارة األزمات األمنية200

7,500$طوكيو أو هولندانوفمبر-29نوفمبر-25تطبيق استراتيجيات  سيجما في تطوير األعمال201

7,500$طوكيو أو هولندانوفمبر-29نوفمبر-25القيادة التحويلية202

7,500$طوكيو أو هولندانوفمبر-29نوفمبر-25مهارات كتابة المذكرات واللوائح القانونية203

2,150$دبي أو أبوظبيديسمبر-13ديسمبر-02مهارات التدريس الفعال204

2,150$دبي أو أبوظبيديسمبر-13ديسمبر-02مهارات االتصال الفعال مع المرضى205

2,150$دبي أو أبوظبيديسمبر-13ديسمبر-02مهارات إدارة الوقت وفن التعامل مع ضغوط العمل206

2,150$دبي أو أبوظبيديسمبر-13ديسمبر-02اإلبداع المؤسسي وتنمية ثقافة االبتكار207

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورديسمبر-20ديسمبر-09حل المشكالت والنزاعات القانونية وأساليب تالفيها208

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورديسمبر-20ديسمبر-09مهارات التفكير اإلبداعي وأدوات المدير المتميز209

4,200$جاكرتا أو كوااللمبورديسمبر-20ديسمبر-09إدارة المنشآت الرياضية210



4,200$جاكرتا أو كوااللمبورديسمبر-20ديسمبر-09اإلعداد والتأهيل لشغل المراكز القيادية211

2,450$شرم الشيخ أو الغردقةديسمبر-20ديسمبر-16جرائم النشر وحماية حقوق الملكية الفكرية212

2,450$شرم الشيخ أو الغردقةديسمبر-20ديسمبر-16القانون اإلداري213

2,450$شرم الشيخ أو الغردقةديسمبر-20ديسمبر-16استراتيجيات تأمين المنشآت214

2,450$شرم الشيخ أو الغردقةديسمبر-20ديسمبر-16القيادة الموقفية215

يناير-03ديسمبر-23إعداد الخطط التدريبية216
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$5,000

يناير-03ديسمبر-23تصميم البرامج وإعداد الحقائب التدريبية217
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$5,000

يناير-03ديسمبر-23دبلوماسية حقوق اإلنسان في العالم العربي218
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$5,000

يناير-03ديسمبر-23إدارة سلوك المستهلك219
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$5,000

ديسمبر-27ديسمبر-23االتجاهات الحديثة لتحليل وتحديد االحتياجات التدريبية220
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$3,050

ديسمبر-27ديسمبر-23األنظمة المتكاملة للتدريب والتطوير221
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$3,050

ديسمبر-27ديسمبر-23الطرق اإلبداعية في إدارة وتطوير األداء البشري222
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$3,050



ديسمبر-27ديسمبر-23تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي في الحفاظ على األمن الوطني223
لندن أو كامبريدج أو 

أكسفورد أو أدنبرة
$3,050


