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09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

اتقان المنظومة القيادية االستراتيجية الفعالة والمتكاملة 

اإلدارة الموّجهة نحو تحقيق النتائج

جدارات إدارة االجتماعات للمجالس واللجان وفرق العمل

التحليل والتخطيط االستراتيجي الرشيق وصناعة السياسات

قيادة االبتكار واالبداع في الحكومات

مفاهيم اإلبداع والتواصل والقيادة المتقدمة

إدارة االستدامة: الكفاءة األساسية لقادة المستقبل

 القيادة االبتكارية وجدارات اإلبداع في بيئات االعمال 

التفكير المجرد والنظرة االستراتيجية وتحمل الضغوط العالية

 القيادة التحويلية: كيفية إلهام األداء االستثنائي

البرنامج التنفيذي أفضل الممارسات العالمية في اإلدارة العامة

استشراف المستقبل وإدارة االبتكار الحكومي واالستدامة

بناء وتطوير استراتيجيات وأنظمة الجودة والتميز

تطوير وتعزيز المهارات القيادية  - قيادي 360°

أفضل ممارسات ومهارات اإلدارة اإلشرافية التنفيذية

السلوك الوظيفي المتميز وفن التعامل مع االخرين

Leading with Emotional Intelligence القيادة بالذكاء العاطفي

اإلشراف الفعال والتحفيز وااللهام  وقيادة الفريق

مهارات التواصل مع الدبلوماسية، واللباقة والتاثير 

القائد اإلستراتيجي المؤثر والذكاء القيادي الفاعل

 قيادة وبناء ثقافة االبتكار 

التميز القيادي والتفكير المرن وادارة الفرق

القيادة نحو التميز في األعمال واالبتكار 

دورة علم النفس في اإلدارة الحديثة

استراتيجيات االبتكار ومنهجية االبتكار المزعزع

مهارات القيادة المهنية االبداعية والذكاء العاطفي في العمل

قيادة التغيير االستراتيجي وتعزيزاالداء التنظيمي

مهارات التواصل وإدارة العالقات

ادارة وتعزيز العمل الجماعي المتعدد المهام في بيئة العمل

القيادة واالبتكار في األوقات المضطربة

التميز االداري والفعالية القيادية والتفكير االبداعي

AHPL - القيادة المتقدمة عالية األداء

القيادة اإلبداعية واستراتيجيات األداء المتميز

مهارات القيادة والتخطيط االبتكاري وتحقيق األهداف

تطوير وتحفيز وقيادة فريق عالي األداء 

إدارة الذات وفن قيادة الفريق عن بعد

القيادة الذكية والكفاءات االبداعية في العمل

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

االمارات - دبى

مصر - القاهرة

االمارات - ابوظبى

السعودية - جدة

لبنان - بيروت

ماليزيا - كوااللمبور

تركيا - اسطنبول

مصر - االسكندرية

بريطانيا - لندن

االمارات - دبى

السعودية - الرياض

البحرين - المنامة

الكويت

المغرب - الدار البيضاء

االردن - عمان

سنغافورة

المغرب - الدار البيضاء

تركيا - اسطنبول

النمسا - فيينا

االمارات - ابوظبى

السعودية - جدة

المانيا - ميونيخ

بريطانيا - لندن

مصر - القاهرة

الكويت

االمارات - دبى

االردن - عمان

المغرب - الدار البيضاء

مصر - االسكندرية

السعودية - الدمام

البحرين - المنامة

اميركا - نيويورك

سنغافورة

االمارات - ابوظبى

االمارات - دبى

المغرب - الدار البيضاء

تركيا - اسطنبول

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

برامج : القيادة والتطوير االداري



تاريخ الدورةاسم البرنامج / ورشة العمل التخصصمكان االنعقادالمدةم

4

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

تقنيات التخطيط الفعال واإلدارة باألهداف

بناء وتطوير الفكر القيادي والرؤية اإلستراتيجية المبدعة

التميز واالبداع القيادي لإلدارة العليا  

القيادة التحويلية في األوقات المضطربة

آليات اإلدارة الذكية والكفاءة القيادية

التخطيط االستراتيجي واإلدارة التشغيلية لألزمات

استراتيحيات التميز القيادي وبناء وتمكين فرق األداء العالي 

برنامج الكوتشينغ المتقدم في تطوير الفريق

القيادة والتفكير النقدي واإلبتكار

بناء العمل الجماعي وإدارة أصحاب المصلحة

مهارات قيادة االجتماعات االفتراضية والواقعية

تطوير كفاءات القادة الحكوميين

مهارات االبتكار واالبداع والقيادة الفعالة

أساسيات إدارة المشاريع القائمة على النتائج

كفاءة إعداد الخطط االستراتيجية وخطط العمل

جودة التميز في األداء اإلداري وديناميكية األعمال

التفكير اإلبداعي والتميز القيادي في صنع المستقبل

إستراتيجيات اإلبداع في القيادة واإلدارة الفاعلة

األساليب واالتجاهات الحديثة في القيادة الفعالة

إدارة العمليات التنظيمية ) اإلستراتيجية والنظم واألساليب (

برنامج إعداد الخبراء في اإلدارة العامة

االساليب و االتجاهات العالميه الحديثه فى االدارة الرشيقة

مهارات القيادة 360° : الكفاءة وافضل الممارسات

اإلدارة الرشيدة ومهارات القيادة االحترافية

مهارات القيادة الُملهمة واإلدارة البارعة

المهارات المتقدمة في اإلتصال واإلقناع والتأثير في اآلخرين

مهارات اإلتصال وإدارة التفاوض وحل النزاعات 

مهارات واستراتيجيات اتصاالت األعمال االحترافية

التعامل االحترافي والتميز في خدمة العمالء وأسعاد المتعاملين

االدارة االبداعية واالبتكارية ومهارات القيادة المتميزة

افضل ممارسات ومهارات اإلشراف المتميز والفعال

توظيف الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة

مهارات التحفيز الفعال وفن قيادة اآلخرين 

بناء فرق العمل و مهارات العمل الجماعي - مستوى متقدم

االبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل

الدبلوم التطبيقي في إدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي

تحديد وصياغة األهداف الذكية واعداد الخطط الفعالة

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

لبنان - بيروت

مصر - شرم الشيخ

ايطاليا - روما

مصر - القاهرة

السعودية - جدة

ماليزيا - كوااللمبور

المغرب - الدار البيضاء

االردن - عمان

مصر - االسكندرية

الكويت

السعودية - الرياض

االمارات - دبى

تركيا - اسطنبول

مصر - القاهرة

مصر - شرم الشيخ

السعودية - جدة

النمسا - فيينا

ماليزيا - كوااللمبور

بريطانيا - لندن

مصر - االسكندرية

اميركا - نيويورك

االمارات - دبى

السعودية - الرياض

البحرين - المنامة

الكويت

فرنسا - باريس

مصر - شرم الشيخ

سنغافورة

االمارات - دبى

تركيا - اسطنبول

المغرب - الدار البيضاء

االمارات - ابوظبى

السعودية - جدة

المانيا - ميونيخ

بريطانيا - لندن

مصر - القاهرة

الكويت
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110
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22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

إدارة الصراعات واالبداع في التعامل مع الشخصيات الصعبة وحل النزاعات

تقنيات اإلدارة المرئية والتميز اإلداري

اإلبداع  وأساليب التميز في حل المشكالت واتخاذ القرارات

الذكاء اإلستراتيجي ومهارات التفكير التحليلي واإلبتكار في العمل

برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي العالمي

أصول التنظيم والتخطيط وادارة العمل الجماعي الفعال 

استراتيجيات االبداع والتميز في األداء الوظيفي

تنمية المهارات االستراتيجية واالبتكارية للقياديين

المهارات اإلستراتيجية واالبداعية للقيادات اإلدارية

ادارة هندسة اإلبداع والتميز والكفاءة لالرتقاء وتطوير العمل

نمذجة وتحليل وتصميم إجراءات العمل وتحسين كفاءة األداء

إستراتيجيات التفكير الفعال واتخاذ القرارات الذكية

اإلستراتيجيات واألساليب الحديثة في ممارسة القيادة واالدارة 

االبتكار في إدارة عمليات األعمال وصياغة الخطط الذكية

االشراف اإلبداعي وتعزيز العمل بالجودة والتميز

االساليب الحديثة في القيادة اإلشرافية

المهارات االشرافية المتقدمة والكفاءة في تسيير العمل

فن اإلدارة والقيادة باستخدام الذكاءات المتعددة

القيادة االبداعية وتعزيز األداء المتميز وتحقيق األهداف

توظيف الذكاء االصطناعي لالرتقاء باألداء الحكومي

مهارات وفنون اإلدارة المتميزة والفكر القيادي المبدع

تقنيات وممارسات اإلدارة اإلحترافية والقيادة االبتكارية

األصول العلمية واالتجاهات الحديثة في ادارة األعمال

المهارات االحترافية في اإلدارة التفاعلية والقيادة االبتكارية 

الذكاء االجتماعى وفن تحليل الشخصيات والتعامل معها

التميز في األداء واتخاذ القرارات واإلبداع تحت الضغوط

Big Data ادارة وتحليل البيانات الضخمة

استراتيجيات وسياسات وتكتيكات التفاوض الفعال

التميز في القيادة والتخطيط والرقابة والتوجيه

ISO 18295 - Call Centers المعايير العالمية إلدارة مراكز االتصال

تطوير استراتيجيات رعاية العمالء الفعالة وفق المعايير الدولية

التخطيط اإلستراتيجي المتقدم وإدارة األزمات

إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة وتمالك الضغوط

التقنيات المتقدمة في إعادة هندسة نظم العمل وتبسيط اإلجراءات

استراتيجيات التوجيه ومهارات الحوار واإلقناع

Executive Management - الدبلوم المهني الدولي في اإلدارة التنفيذية

 قيادة وإدارة التغيير وصياغة أستراتيجيات المستقبل

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

االمارات - دبى

االردن - عمان

المغرب - الدار البيضاء

مصر - االسكندرية

السعودية - الدمام

البحرين - المنامة

اميركا - نيويورك

سنغافورة

االمارات - ابوظبى

االمارات - دبى

المغرب - الدار البيضاء

تركيا - اسطنبول

لبنان - بيروت

مصر - القاهرة

ايطاليا - روما

مصر - شرم الشيخ

السعودية - جدة

ماليزيا - كوااللمبور

المغرب - الدار البيضاء

مصر - االسكندرية

االمارات - ابوظبى

المانيا - ميونيخ

السعودية - الرياض

االمارات - دبى

اميركا - نيويورك

ماليزيا - كوااللمبور

السعودية - جدة

مصر - القاهرة

االردن - عمان

ايطاليا - روما

االمارات - ابوظبى

لبنان - بيروت

فرنسا - باريس

بريطانيا - لندن

السعودية - الرياض

اميركا - نيويورك

تركيا - اسطنبول

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري
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112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

RBM التوجهات الحديثة في اإلدارة المبينة على النتائج

االداره االستراتيجيه الحديثة لقادة المستقبل

تخطيط ومراقبة وتحليل االعمال وتعظيم النتائج

سيكولوجية القيادة المتميزة: الكاريزما والتأثير

االدارة االبداعية وتوظيف أساليب وممارسات التميز في العمل

التفكير االبتكاري في التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

األدوات واألساليب اإلدارية الحديثة لإلنجاز عالي األداء

الكفاءة والفعالية وتقليل الجهد وتعزيز اإلنتاجية

االتكيت المهني واألداء النموذجي في التعامل مع اآلخرين

فن القيادة باالهداف والممارسات االدارية الحديثة

التمیز اإلداري والفاعلیة القیادیة للمشرفين

مهارات المدير المبدع والقائد االستراتيجي الفعال

األدوات الحديثة في التحسين المستمر للعمليات وتطوير فرق العمل

استراتيجيات وممارسات االدارة الحديثة والقيادة اإلبداعية 

القائد المؤثر في صناعة بيئة العمل المحفزة لإلبداع

تقنيات التعامل مع اإلجهاد والتوتر وفنون التكيف مع ضغوط العمل

مهارات تشخيص وتحليل وحل المشكالت واالتصاالت اإلدارية

استراتيجيات االتصال الفعال وفنون التعامل مع اآلخرين

اإلبداع اإلبتكاري في التنظيم والتخطيط والتنسيق

أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط وبرامج عمل

افضل الممارسات في تقييم األداء ومواجهه األزمات

استراتيجيات إدارة األطراف المؤثرة والمعنية في العمل

االتجاهات الحديثة في القيادة واإلدارة لتحقيق النتائج

التخطيط االستراتيجي وتحليل السيناريوهات وآليات اتخاذ القرار

االستراتيجيات الحديثة في القيادة التحفيزية الفعالة

القيادة الفعالة وبناء فرق ذات األداء العالي

المهارات المتقدمة في القيادة والتفكير االستراتيجي

ادارة التميز التنظيمي وتحقيق الجودة االدارية

برنامج اإلدارة االستراتيجية للفعاليات

اتخاذ القرارات وحل المشكالت بأسلوب إبداعي

التمّيز اإلداري وبناء فرق العمل ووحدات العمل المتمّيز

إدارة التغيير وتحسين مناخ العمل في المنظمات المعاصرة

استخدام األساليب اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات في اإلدارات الحكومية والهيئات المستقلة

التمّيز في تنمية مهارات التفويض والتمكين ومسارات السلطة 

استراتيجيات التفويض والتحفيز وإدارة العمل متعدد الثقافات 

استخدام األساليب العلمية لتخفيض التكاليف وزيادة اإلنتاجية

التنمية اإلدارية في تطوير األداء اإلداري للقطاع الحكومي

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

مصر - االسكندرية

االمارات - دبى

المغرب - الدار البيضاء

النمسا - فيينا

بريطانيا - لندن

مصر - شرم الشيخ

االمارات - دبى

االردن - عمان

ايطاليا - روما

االمارات - ابوظبى

لبنان - بيروت

فرنسا - باريس

بريطانيا - لندن

السعودية - الرياض

اميركا - نيويورك

تركيا - اسطنبول

مصر - االسكندرية

المغرب - الدار البيضاء

تركيا - اسطنبول

لبنان - بيروت

مصر - شرم الشيخ

ايطاليا - روما

مصر - القاهرة

السعودية - جدة

ماليزيا - كوااللمبور

المغرب - الدار البيضاء

االردن - عمان

مصر - االسكندرية

الكويت

مصر - القاهرة

السعودية - جدة

ماليزيا - كوااللمبور

المغرب - الدار البيضاء

االردن - عمان

مصر - االسكندرية

الكويت

السعودية - الرياض

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري
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149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

إدارة األزمات وضغوط العمل وحل النزاع والصراع بأسلوب إبتكاري

اإلدارة على طريقة ماكنزي: كيف تصبح مستشارًا لشركتك وتستخدم أدوات االستشاريين 

الجدارة اإلدارية لإلداريين والمنسقين والمشرفين ومدراء المكاتب العليا

إدارة األولويات للمدراء والمشرفين

استراتيجيات إعداد قيادات الصف الثاني   

الخرائط اإلستراتيجية: تحويل األصول المعنوية إلى نتائج فعلية 

استراتيجيات وسياسات اإلحالل وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية 

الرؤى واالستراتيجيات الحديثة للمدراء وقياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي

إدارة التمكين وأثرها في التحفيز والتفويض وتطوير روح الفريق كأساس لبناء الصف الثاني

استراتيجيات جودة الخدمة المتكاملة والتعامل االيجابي مع اآلخرين

إدارة الوقت واألولويات والتعامل مع الضغوطات 

الريادة في قياس وتطوير فرق العمل اإلبداعية وعالية األداء 

إدارة الخدمات اإلدارية والمالية

التأهيل الحديث للمشرفين واإلداريين الجدد وبناء النموذج المؤسسي التحويلي

االتجاهات الحديثة في تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمل

الطرق اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية

إعداد خطط العمل وتحويل األفكار إلى برامج عمل وتقييم األداء

اإلدارة المرئية بنظام كايزن الياباني 

االستراتيجيات المتقدمة للتمّيز القيادي وإعداد فرق عمل إبداعية

الطرق الحديثة لإلبداع في العمل: طريقك لإلدارة العليا 

إعداد وتأهيل القادة تنمية المهارات األساسية لقادة المستقبل السلوكية والذهنية 

االتجاهات الحديثة لإلدارة العليا للقياديين: اإلدارة المفهوم والمضمون

االحتراف في تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمديرين الجدد 

القواعد الذهبية السبع لألداء المتمّيز للقائد اإلداري الناجح 

إعداد وتأهيل القيادة اإلدارية 

اإلدارة العليا للقيادات النسائية

)cps( االستراتيجيات اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام

القيادة االبتكارية واستراتيجيات تغيير وتطوير المنظمات

برنامج )triz( لحل المشكالت بطرق إبداعية

العادات السبع للمديرين األكثر تمّيزا ونجاحا 

االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل

القيادة اإلشرافية والتفكير اإلستراتيجي لمدراء مكاتب اإلدارة العليا

تبسيط اإلجراءات في العمل بمفهوم اإلدارة اإللكترونية

اإلدارة والقيادة لغير المديرين - مستوى إشرافي

القيادة اإلبداعية ومنهجية التجربة الماليزية في اإلدارة اإلستراتيجية 

تبسيط إجراءات العمل إلكترونيا

االستراتيجيات الحديثة إلعداد المدراء قادة المستقبل

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

االمارات - دبى

تركيا - اسطنبول

مصر - القاهرة

مصر - شرم الشيخ

السعودية - جدة

النمسا - فيينا

ماليزيا - كوااللمبور

بريطانيا - لندن

مصر - االسكندرية

اميركا - نيويورك

االمارات - دبى

السعودية - الرياض

البحرين - المنامة

الكويت

فرنسا - باريس

مصر - شرم الشيخ

سنغافورة

االمارات - دبى

تركيا - اسطنبول

المغرب - الدار البيضاء

االمارات - ابوظبى

السعودية - جدة

المانيا - ميونيخ

بريطانيا - لندن

مصر - القاهرة

الكويت

االمارات - دبى

االردن - عمان

المغرب - الدار البيضاء

مصر - االسكندرية

السعودية - الدمام

البحرين - المنامة

اميركا - نيويورك

سنغافورة

االمارات - ابوظبى

االمارات - دبى

المغرب - الدار البيضاء

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري
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186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الرياض  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

لبنان - بيروت  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

البحرين - المنامة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - األسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ايطاليا - روما  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

سنغافورة                        التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االستراتيجيات والتطبيقات اإلدارية للـ 6 سيجما

األداء اإلشرافي النموذجي واإلبداعي: القيادة اإلشرافية والتفكير اإلستراتيجي

ال وأساليب تحقيق اإلنجاز العالي للخدمة األداء الفعَّ

SITUATIONAL LEADERSHIP القيادة الموفقية

القيادة عالية اإلنجاز ومهارات إدارة االرتقاء والبراعة في األداء

تحقيق الريادة والتمّيز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكومية باستخدام 6 سيجما

تحليل المشكالت واتخاذ القرارات بمنظور الجودة الشاملة

القيادة واإلشراف اإلداري للعاملين في اإلدارة الوسطى )رؤساء أقسام ومشرفين(

تطوير الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية 

اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية 

األداء المتكامل للمديرين المتمّيزين 

الكورت لتعليم التفكير االيجابي واإلبداعي

تقنيات متقدمة لرفع مستوى األداء الوظيفي للمدراء والتنفيذيين

دور المرأة في اإلدارة واتخاذ القرارات اإلستراتيجية والقيادة

األساليب الحديثة لتحسين األداء طبقا لمفاهم كايزن

ILM المدير اإلداري المعتمد

تقييم األداء اإلستراتيجي في القطاع الحكومي - معايير كايزن الدولية

التغيير: أدوات تحول األفكار إلى نتائج

األدوار القيادية واإلدارية للمديرين

ال ومهارات تجنب األخطاء اإلدارية الشائعة  المدير الفعَّ

االستشراف االستراتيجيي والتخطيط القائم على السيناريو 

مهارات القيادة الريادية واالداء االبتكاري

ممارسات التميز في قيادة وإدارة األفراد

اتقان المنظومة القيادية االستراتيجية الفعالة والمتكاملة 

اإلدارة الموّجهة نحو تحقيق النتائج

جدارات إدارة االجتماعات للمجالس واللجان وفرق العمل

األساليب الحديثة في إدارة النزاعات والقدرة على التكيف

التحليل والتخطيط االستراتيجي الرشيق وصناعة السياسات

 اتقان مفاوضات األعمال - المستوى المتقدم

قيادة االبتكار واالبداع في الحكومات

مفاهيم اإلبداع والتواصل والقيادة المتقدمة

مهارات الذكاء العاطفي وإتقان الضبط اإلنفعالي

زة على االبتكار واإلبداع والتميز صياغة األفكار المحفِّ

مهارات التميز في ادارة الذات وقيادة اآلخرين

التفكير واالبداع في حل المشاكل وأتخاذ القرارات

إدارة االستدامة: الكفاءة األساسية لقادة المستقبل

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

5 ايام 

تركيا - اسطنبول

لبنان - بيروت

مصر - القاهرة

ايطاليا - روما

مصر - شرم الشيخ

السعودية - جدة

ماليزيا - كوااللمبور

المغرب - الدار البيضاء

مصر - االسكندرية

االمارات - ابوظبى

المانيا - ميونيخ

السعودية - الرياض

االمارات - دبى

اميركا - نيويورك

ماليزيا - كوااللمبور

السعودية - جدة

مصر - القاهرة

االردن - عمان

ايطاليا - روما

االمارات - ابوظبى

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

القيادة والتطوير االداري

برامج : التدريب اإلداري وتطوير الذات
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

لغة الجسد واحتراف قراءة اآلخرين

التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز اللياقة الذهنية

 القيادة االبتكارية وجدارات اإلبداع في بيئات االعمال 

التفكير المجرد والنظرة االستراتيجية وتحمل الضغوط العالية

 القيادة التحويلية: كيفية إلهام األداء االستثنائي

المستوى المتقدم في القيادة االبداعية واالدارة االستراتيجية

البرنامج التنفيذي أفضل الممارسات العالمية في اإلدارة العامة

استشراف المستقبل وإدارة االبتكار الحكومي واالستدامة

بناء وتطوير استراتيجيات وأنظمة الجودة والتميز

SPBSC التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن

تطوير وتعزيز المهارات القيادية  - قيادي 360°

أفضل ممارسات ومهارات اإلدارة اإلشرافية التنفيذية

السلوك الوظيفي المتميز وفن التعامل مع االخرين

Leading with Emotional Intelligence القيادة بالذكاء العاطفي

اإلشراف الفعال والتحفيز وااللهام  وقيادة الفريق

مهارات المؤثر الفعال والحضور التنفيذي المتميز

مقيم الكفاءات واألداء المعتمد

مهارات التواصل مع الدبلوماسية، واللباقة والتاثير 

تقنيات تقارير األعمال وتحليل البيانات

القائد اإلستراتيجي المؤثر والذكاء القيادي الفاعل

التفكير االستراتيجي والتخطيط وصياغة األهداف الذكية والفعالة

التخطيط وادارة استمرارية األعمال - المستوى المتقدم

الفعالية الشخصية والتواصل والتفاوض والتأثير واإلقناع

برنامج القيادة لكبار المسؤولين التنفيذيين 

الذكاء االجتماعي لقادة األعمال

 قيادة وبناء ثقافة االبتكار 

التميز القيادي والتفكير المرن وادارة الفرق

الكفاءة والجدارة في إدارة المخاطر اإلستراتيجية

قادة الغد : المرونة والقدرة على التكيف والتواصل

إدارة األشخاص والمنظمات وصياغة وتنفيذ االستراتيجيات

القيادة نحو التميز في األعمال واالبتكار 

اإلدارة االستراتيجية والممارسات القيادية االبتكارية

اإلبداع االداري وهندسة األداء المتميز في بيئة االعمال الحديثة

دورة علم النفس في اإلدارة الحديثة

قوة التفكير اإليجابي والمرونة الذهنية في االعمال

القيادة الموجهة نحو المهام المرتكزة على النتائج

استراتيجيات االبتكار ومنهجية االبتكار المزعزع

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

البحرين - المنامة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

لبنان - بيروت  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

النمسا - فيينا  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

فرنسا - باريس  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االردن - عمان  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الدمام  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الرياض  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

بريطانيا - لندن  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المانيا - ميونيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

الكويت                 التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ايطاليا - روما  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

سنغافورة                        التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

البحرين - المنامة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

لبنان - بيروت  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

النمسا - فيينا  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

النمسا - فيينا  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  
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ممارسات ومنهجيات القيادة التنظيمة االبداعية

المدير القيادي اإلبداعي واالبتكاري

مهارات القيادة المهنية االبداعية والذكاء العاطفي في العمل

اإلبداع القيادي ومهارات صناعة واتخاذ القرارات

القيادة وتطوير فرق العمل لتحقيق االبداع اإلداري

قيادة التغيير االستراتيجي وتعزيزاالداء التنظيمي

مهارات التواصل وإدارة العالقات

إدارة االعمال وصياغة االستراتيجية واتخاذ وصنع القرار االستراتيجي

االبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل

إدارة وقيادة االزمات والمخاطر

 أسس التحليالت االستراتيجية لألعمال 

استشراف المستقبل وقيادة الفكر اإلستراتيجي وابتكار االعمال

ادارة وتعزيز العمل الجماعي المتعدد المهام في بيئة العمل

اللياقة الذهنية واالبداع في التفكير واألداء

أخصائي السعادة واإليجابية وجودة الحياة

التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة

التوجهات والمفاهيم الحديثة في االدارة المتميزة والقيادة الذكية 

 القيادة التنفيذية والتواصل القيادي مع التأثير  واالقناع

Agile Leadership القيادة المرنة والرشيقة

التفكير التصميمي واالبداع المرن واالبتكار في العمل

 اإلبداع واالبتكار واستراتيجية التفكير التصميمي

القيادة المؤثرة وبناء استراتيجيات مبتكرة

التخطيط االستراتيجي المتقدم واستشراف المستقبل

تحديد األولويات واتخاذ القرارات الفعالة تحت الضغط

اء ال، وتعزيز سلوكيات التفاعل البنَّ أدوات التواصل واالتصال الفعَّ

الدبلوماسية اإلدارية ومهارات قائد التميز

قوة القيادة اإليجابية وخلق ثقافة التميز في بيئة العمل

الممارسات التنظيمية المتقدمة لتحسين أساليب العمل

اإلدارة االستراتيجية والقيادة اإلبتكارية 

القيادة واالبتكار في األوقات المضطربة

األبداع القيادي واالبتكاري للمشرفين

التميز االداري والفعالية القيادية والتفكير االبداعي

المهارات االشرافية المتقدمة والكفاءة في تسيير العمل

AHPL - القيادة المتقدمة عالية األداء

مهارات وجدارات التميز والتألق الوظيفي

 إدارة الوقت والتخطيط والتنظيم وتحديد األهداف 

 التواصل واإلقناع في العصر الرقمي 

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

ماليزيا - كوااللمبور  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

بريطانيا - لندن  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الرياض  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

البحرين - المنامة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

الكويت  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

فرنسا - باريس  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

سنغافورة                         التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المانيا - ميونيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

بريطانيا - لندن  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

الكويت                        التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االردن - عمان  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الدمام  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

البحرين - المنامة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

سنغافورة                        التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

لبنان - بيروت  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ايطاليا - روما  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  
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القيادة اإلبداعية واستراتيجيات األداء المتميز

مهارات القيادة والتخطيط االبتكاري وتحقيق األهداف

تطوير وتحفيز وقيادة فريق عالي األداء 

التفكير االستراتيجي والقيادي وصناعة القرار

اإلبداع واالبتكار في التنظيم والتخطيط والتنسيق

الرؤية االبداعية لصياغة واختيار ورسم األهداف ووضع الخطط

إدارة الصراعات وتقنيات التعامل مع السلوكيات الصعبة

أستراتيجيات وتطبيقات اإلدارة الذكية والمبدعة

تحفيز وقيادة فرق العمل لتحقيق األداء الفعال

تحديد األولويات وإدارة الوقت والتحكم في ضغوط العمل

األساليب الرشيقة ونظم تطوير اساليب العمل وتبسيط اإلجراءات

 مهارات وفنون كاريزما القيادة 

القائد االستثنائي والتميز القيادي

Leaders For Excellence قادة التميز

تنمية مهارات التفكير التحليلي والنقدي واإلبداعي

بناء وإدارة الفرق ذات األداء العالي - مستوى متقدم

إدارة الذات وفن قيادة الفريق عن بعد

التفكير اإلبداعي واالبتكار والتجديد في بيئة االعمال

اإلدارة والقيادة من منظور الجدارات

القيادة الذكية والكفاءات االبداعية في العمل

صياغة واعداد االستراتيجيات المرنة والرشيقة

األداء اإلشرافي، النموذجي واإلبداعي في العمل

برنامج القيادات التنفيذية - 10 ايام

الكفاءة والفعالية وتقليل الجهد وتعزيز اإلنتاجية

تقنيات التخطيط الفعال واإلدارة باألهداف

بناء وتطوير الفكر القيادي والرؤية اإلستراتيجية المبدعة

التفكير اإلبداعي:   حلول مبتكرة للتحديات المعقدة

التميز واالبداع القيادي لإلدارة العليا  

إتقان فنون االتيكيت والبروتوكول في األعمال 

أدوات ومنهجيات التميز المؤسسي وتحسين الجودة

القيادة التحويلية في األوقات المضطربة

استراتيجيات االتصال والقيادة المتميزة في المؤسسات

آليات اإلدارة الذكية والكفاءة القيادية

استراتيجيات إعادة هندسة وتحسين عمليات االعمال

التخطيط االستراتيجي واإلدارة التشغيلية لألزمات

التواصل والتفويض والتحفيز وإدارة األداء

 التفكير التحليلي  والنقدي : االستكشاف الفعال للحلول البديلة 

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

ماليزيا - كوااللمبور  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المانيا - ميونيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الرياض  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االردن - عمان  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ايطاليا - روما  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

لبنان - بيروت  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

فرنسا - باريس  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

بريطانيا - لندن  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الرياض  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

النمسا - فيينا  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

بريطانيا - لندن  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االردن - عمان  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ايطاليا - روما  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

لبنان - بيروت  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

فرنسا - باريس  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

بريطانيا - لندن  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الرياض  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  
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الذكاء اإلجتماعي والتواصل والتأثير في اآلخرين

كفاءات التعامل مع المخاطر والتغيرات والتعقيدات والصراعات

 قيادة األعمال واالبتكار واالستدامة للمديرين التنفيذيين 

استراتيحيات التميز القيادي وبناء وتمكين فرق األداء العالي 

شهادة القيادة واإلدارة المتقدمة - مستوى احترافي

التفكير اإلبداعي والكفاءة االبتكارية المتميزة في العمل

إعادة هندسة العمليات اإلدارية وإطالق اإلبداع في العمل

ممارسات التفكير الرشيق في تحقيق اإلبداع اإلداري

برنامج الكوتشينغ المتقدم في تطوير الفريق

القيادة والتفكير النقدي واإلبتكار

بناء العمل الجماعي وإدارة أصحاب المصلحة

المرونه واالبداع في التعامل مع التغييرات

مهارات االبتكار واالبداع والقيادة الفعالة

إدارة مشاركة المشاريع

 جدارات قيادة المشاريع االستراتيجية

االحترافية واالبداع في إدارة الفعاليات 

العالمة التجارية االستراتيجية: من الرؤى السلوكية إلى نمو األعمال

الحوار اإلبداعي والحديث اإلقناعي وفن توصيل المعلومات

تقييم األداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي

اإلبداع والجودة الشاملة فى التدريب اإلستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق األهداف التنظيمية

 تدريب المدربين

إستراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير

اإلستراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم

المرتكزات االستراتيجية للتدريب في المؤسسات الحكومية

تحديد االحتياجات التدريبية والعمليات المرتبطة بها وإجراء المقابالت ومهارات التعيين والتوطين

المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية في تطوير األداء الوظيفي وتعزيز نظم التدريب

االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

مهارات التميز في اإلعداد والتأهيل لمشرفي وأخصائي التدريب 

المهارات اإلدارية لمسؤولي التدريب والموارد البشرية

المهارات اإلدارية والفنية لمنسقي التدريب والموارد البشرية والتطوير الوظيفي

إدارة ورش العمل التدريبية

إعداد برامج التدريب اإللكتروني 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظم التدريب 

االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتطوير

تنمية المهارات اإلدارية والفنية ألخصائي ومنسقي التدريب 

تنمية مهارات مدراء ومسؤولي التدريب

مختبر تحديد االحتياجات التدريبية والتخطيط باستخدام التقنيات الحديثة 

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

لبنان - بيروت  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ايطاليا - روما  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االردن - عمان  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

الكويت                        التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االردن - عمان  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

الكويت                         التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الرياض  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

النمسا - فيينا  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

بريطانيا - لندن  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الرياض  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

البحرين - المنامة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

الكويت                        التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

فرنسا - باريس  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

سنغافورة                        التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

تنمية مهارات مدراء الشؤون اإلدارية والتدريب والتطوير 

تنمية مهارات منسقي التدريب والتطوير

سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية والتدريب المعاصر

إعداد الموازنات المالية لمديري التدريب

تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج والخطط التدريبية

المنهج االوروبي في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي 

إعداد وتصميم البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية العليا 

تكنولوجيا التدريب المعاصر وطرق التقييم وحساب العائد منه

مختبر تطبيقي في االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة في إدارة عملية التدريب والتطوير الوظيفي

مهارات نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي 

تنمية مهارات قيادات ومديري التدريب والتطوير 

األساليب الحديثة لنقل أثر التدريب إلى الواقع العملي

فعالية دور التدريب في التعليم االلكتروني 

تقييم وقياس عائد التدريب على المردود البشري

االتجاهات الحديثة في العملية التدريبية وقياس العائد من التدريب

اإلشراف على العمليات التدريبية في المؤسسات - المدخل االبتكاري

التدريب بالنتائج: عشر استراتيجيات لالرتقاء باألداء 

الدليل الكامل في تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب

المهارات الخمس للمدربين المحترفين

المهارات السلوكية لمشرفي وأخصائي التدريب

األساليب الحديثة في التدريب: التدريب المبني على القدرات السلوكية 

االتجاهات المعاصرة في التخطيط اإلستراتيجي

اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي بمفهوم بطاقة األداء المتوازن 

التخطيط اإلستراتيجي للقطاع العام: أسس وأساليب اإلدارة اإلستراتيجية

  Scenario Planning التخطيط بالسيناريو

مهارات التخطيط والمتابعة والتقويم واالبتكار في العمل 

اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي للقطاعات غير الهادفة للربح

مهارات التخطيط التنفيذي وإعداد خطط وجداول العمل لتحقيق التمّيز

تنمية مهارات خبرات العاملين في التخطيط وسرعة اإلنجاز العالي

إعداد الخطط السنوية لإلدارة على مستوى األقسام والمنظمات

فن تحويل األفكار إلى خطط وبرامج عمل 

إعداد الخطط السنوية لألقسام في الدوائر الحكومية

التفكير اإلستراتيجي للمدير ورجل األعمال 

التخطيط , المتابعة , الريادة وتطوير بيئة ابتكارية فى العمل

القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي

EFQM التخطيط االستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط االستراتيجية للتميز المؤسسى

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 فبراير - 03 مارس 2022

21 - 25 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - جدة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المانيا - ميونيخ  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

بريطانيا - لندن  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - القاهرة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

الكويت                        التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االردن - عمان  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

السعودية - الدمام  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

البحرين - المنامة  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

اميركا - نيويورك  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

سنغافورة                         التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

االمارات - دبى  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  التدريب اإلداري وتطوير الذات 5 ايام  

التخطيط تركيا - اسطنبول   5 ايام  

التخطيط مصر - القاهرة   5 ايام  

التخطيط االمارات - دبى   5 ايام  

التخطيط االمارات - ابوظبى   5 ايام  

التخطيط ماليزيا - كوااللمبور   5 ايام  

التخطيط ماليزيا - كوااللمبور   5 ايام  

التخطيط بريطانيا - لندن   5 ايام  

التخطيط المغرب - الدار البيضاء   5 ايام  

التخطيط مصر - شرم الشيخ   5 ايام  

التخطيط ايطاليا - روما   5 ايام  

التخطيط اميركا - نيويورك   5 ايام  

التخطيط السعودية - جدة   5 ايام  

التخطيط تركيا - اسطنبول   5 ايام  

التخطيط ماليزيا - كوااللمبور   5 ايام  

التخطيط المغرب - الدار البيضاء   5 ايام  

برامج التخطيط
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

استراتيجيات التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه

التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية 

استراتيجيات التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه

اإلبداع اإلدارى فى التنظيم والتخطيط والتنسيق

التخطيط وإدارة العمليات األمنية - تقنيا وفيزيائيا 

أصول التنظيم والتخطيط وادارة العمل الجماعي الفعال  

إدارة األزمات األمنية : التخطيط والتنظيم واألداء المتميز في مواجهنها  

إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والجدارة في التطوير المهني 

مهارات التخطيط التنفيذي وإعداد خطط وجداول العمل لتحقيق التمّيز

الممارسات الحديثة في التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة 

اإلبداع اإلبتكاري في التنظيم والتخطيط والتنسيق 

االبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل 

 TPM االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطبيق الصيانة الشاملة

التخطيط اإلستراتيجي المتقدم وإدارة األزمات 

كفاءة التخطيط وادارة االزمات في عالم المتغيرات 

التخطيط االستراتيجي في شبكات التوزيع الكهربائية 

التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية 

التخطيط االستراتيجي للمشتريات واعداد المناقصات وتقييم المزايدات 

التخطيط االستراتيجي وتحليل السيناريوهات وآليات اتخاذ القرار 

التفكير االبتكاري في التخطيط االستراتيجي والتشغيلي 

التميز في القيادة والتخطيط والرقابة والتوجيه 

الممارسات الحديثة في التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة 

تخطيط ومراقبة وتحليل االعمال وتعظيم النتائج 

EFQM التخطيط االستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط االستراتيجية للتميز المؤسسى

استراتيجيات التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه

تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم اإلداء

استراتيجيات التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه

إعداد الخطط السنوية لألقسام في الدوائر الحكومية

التفكير اإلستراتيجي للمدير ورجل األعمال 

التخطيط , المتابعة , الريادة وتطوير بيئة ابتكارية فى العمل

إعداد الخطط السنوية لألقسام في الدوائر الحكومية

االستراتيجي المعتمد: األدوات والتقنيات المتقّدمة

إدارة االستراتيجية في القطاعات الحكومية والعامة 

التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة

التفكير والتخطيط االستراتيجي

التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة

15 - 19 مايو 2022

16 - 20 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 يونيو - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

25 - 29 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

08 - 12 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

15 - 19 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

التخطيط مصر - االسكندرية   5 ايام  

التخطيط االمارات - ابوظبى   5 ايام  

التخطيط المانيا - ميونيخ   5 ايام  

التخطيط السعودية - الرياض   5 ايام  

التخطيط االمارات - دبى   5 ايام  

التخطيط االمارات - ابوظبى   5 ايام  

التخطيط ماليزيا - كوااللمبور   5 ايام  

التخطيط السعودية - جدة   5 ايام  

التخطيط مصر - القاهرة   5 ايام  

التخطيط االردن - عمان   5 ايام  

التخطيط ايطاليا - روما   5 ايام  

التخطيط االمارات - ابوظبى   5 ايام  

التخطيط لبنان - بيروت   5 ايام  

التخطيط ماليزيا - كوااللمبور   5 ايام  

التخطيط بريطانيا - لندن   5 ايام  

التخطيط السعودية - الرياض   5 ايام  

التخطيط اميركا - نيويورك   5 ايام  

التخطيط تركيا - اسطنبول   5 ايام  

التخطيط مصر - االسكندرية   5 ايام  

التخطيط المغرب - الدار البيضاء   5 ايام  

التخطيط تركيا - اسطنبول   5 ايام  

التخطيط لبنان - بيروت   5 ايام  

التخطيط مصر - شرم الشيخ   5 ايام  

التخطيط ايطاليا - روما   5 ايام  

التخطيط مصر - القاهرة   5 ايام  

التخطيط ماليزيا - كوااللمبور   5 ايام  

التخطيط ايطاليا - روما   5 ايام  

التخطيط مصر - القاهرة   5 ايام  

التخطيط السعودية - جدة   5 ايام  

التخطيط ماليزيا - كوااللمبور   5 ايام  

التخطيط االمارات - ابوظبى   5 ايام  

التخطيط تركيا - اسطنبول   5 ايام  

التخطيط لبنان - بيروت   5 ايام  

التخطيط مصر - شرم الشيخ   5 ايام  

التخطيط ايطاليا - روما   5 ايام  

التخطيط مصر - القاهرة   5 ايام  
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برامج : الموارد البشرية وشؤون الموظفين

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

الرؤى واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة األداء التنظيمي والوظيفي

القيادة الفعالة لعمليات إدارة وتنمية القوى البشرية والتدريب

اآلليات الحديثة  وافضل الممارسات في إدارة وتشخيص األداء

برنامج الماجستير التنفيذي المصغر في إدارة الموارد البشرية

التميز واإلبداع في إدارة عالقات الموظفين

الكفاءة في تحليل وتحديد وتوصيف احتياجات التدريب والتطوير المهني

االدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة

اعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية الفعالة

إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والجدارة في التطوير المهني

االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

الماجستير المهني المصغر في إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي

الممارسات الحديثة في التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة

االتجاهات الحديثة في ممارسات ادارة الموارد البشرية

الدورة المتقدمة في تنمية الموارد البشرية وتطوير القدرات

اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية - 10 ايام

االستراتيجيات المتقدمة في تصميم وتنفيذ برامج الصيانة البشرية

Certified Learning & Development Specialist اختصاصي التدريب والتطوير

االستراتيجيات الحديثة في إدارة المواهب وتنمية الجدارات

تنظيم وبناء إدارة استراتيجية للموارد البشرية

ورشة عمل متقدمة في اإلدارة الفعالة للموارد البشرية والتدريب

االبتكار في إدارة الموارد البشرية وسعادة الموظفين

Certified Human Resources Professional االخصائي المعتمد في الموارد البشرية

الدبلوم التطبيقي في تصميم الوظائف وإدارة المرتبات واألجور

Certified Recruitment & Selection Specialist األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

Certified Employee Relations Professional اخصائي عالقات موظفين

األساليب الحديثة في تقييم وتطوير األداء الوظيفي

اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

مهارات التحليل الوظيفي والتقييم واعداد الوصف الوظيفي

آليات التميز اإلبداعي في إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي

International Human Resource Management إدارة الموارد البشرية الدولية

تكنولوجيا ادرة التدريب وتوظيف تقنيات التعلم المتقدمة

Certified Compensation and Benefits Professional األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات

رسم إجراءات وسياسات شؤون الموظفين في المنظمات الحديثة

الدبلوم االحترافي في إدارة الموارد البشرية الحديثة

بناء وتصميم أطر الكفاءات المحورية وتنمية مخزون المهارات البشرية

االتجاهات الحديثة في إدارة األداء وإعداد التقييمات

ادارة االفراد الحديثة وتعزيز الكفاءة االنتاجية

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

البحرين - المنامة               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الرياض               موارد بشرية 5 ايام  

المانيا - ميونيخ               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

الكويت                                     موارد بشرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - جدة               موارد بشرية 5 ايام  

االردن - عمان               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ               موارد بشرية 5 ايام  

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن               موارد بشرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - جدة               موارد بشرية 5 ايام  
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40
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53
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59

60

61
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

إستراتيجيات تطوير األداء وفق أحدث الممارسات العالمية

أحدث التقنيات والممارسات في إدارة الموارد البشرية

االبداع في إدارة وتعزيز جودة التدريب والتطوير المهني المستمر

اآلليات الحديثة لتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف وتخطيط المسار الوظيفي

مقابلة واختيار وتعيين األفراد

ILM مدير الموارد البشرية المعتمد

فن إدارة الموارد البشرية اإللكترونية في الهيئات الحكومية

مهارات االختيار والتعيين وإجراء المقابالت ألغراض التوظيف

ترشيد الهياكل التنظيمية في األجهزة الحكومية

تطوير الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي للمستشفيات 

تطوير أداء العاملين في المطارات الدولية

تمكين ومشاركة الموظفين

تخطيط المسار الوظيفي واإلداري وربطهما بالمسار التدريبي

تخطيط وإدارة الموارد البشرية وقياس العائد من االستثمار فيها

إعداد الهياكل التنظيمية ومهارات حصر وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف واألداء

تخطيط القوى العاملة والمهارات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين

المنهج المتكامل في إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وتحليل وتوصيف الوظائف وتقييم األداء

المعايير الحديثة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين

إدارة الموارد البشرية اإللكترونية

اإلحالل الوظيفي وتكوين الصف الثاني من القيادة اإلدارية وربط المسارين الوظيفي والتدريبي

األساليب الحديثة في تحليل وتوصيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية

الية أداء إدارة الموارد البشرية  المؤشرات العالمية المعاصرة لقياس فعَّ

التوجهات العالمية في إدارة الموارد البشرية وتقويم األداء

استراتيجيات تخطيط المسارات الوظيفية ورفع كفاءة أداء العاملين - متقدم

إستراتيجيات التخطيط اإلحاللي والتعاقب الوظيفي

التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية وتطوير الكفاءات

األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

التميز واالبداع  في إدارة الموارد البشرية المتقدمة 

تقييم وتحليل الوظائف وبناء بطاقات الوصف الوظيفي

أخـصائي الـتـدريـب والتطوير المعـتمد

الشهادة المهنية في حوكمة الموارد البشرية

إجراء المقابالت واستقطاب الكفاءات واالختيار والتعيين

الرشاقة االستراتيجية في إدارة الموارد البشرية

Talent Management Practitioner ممارس إدارة المواهب

مقيم الكفاءات واألداء المعتمد

إدارة التطوير الوظيفي وتنمية قدرات القوي العاملة والمنظمة

ادارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي 

12 - 16 يونيو 2022

26 يونيو - 07 يوليو 2022

26 يونيو - 07 يوليو 2022

26 يونيو - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

المانيا - ميونيخ               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الرياض               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - جدة               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

االردن - عمان               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الرياض               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - جدة               موارد بشرية 5 ايام  

المانيا - ميونيخ               موارد بشرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

الكويت                                     موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

االردن - عمان               موارد بشرية 5 ايام  
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إدارة التدريب االستراتيجي والتنمية البشرية المستدامة

صياغة وتنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية لتحقيق التميز االستراتيجي

االتجاهات العملية المتقدمة في إدارة الموارد البشرية 

إدارة عالقات الموظفين والتحقيقات الداخلية

إدارة وتقييم وقياس جودة األداء للموارد البشرية

تخطيط الموارد البشرية وإدارة األداء وعالقات الموظفين

االخصائي المعتمد في عالقات الموظفين

التطوير الوظيفي والتدريب وتحسين األداء المؤسسي

افضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية

إدارة استراتيجيات رأس المال البشري والتطوير المؤسسي

التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية

تطوير راس المال البشري واالستجابة السريعة للتغيير

إعادة هيكلة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية

HR KPIs - مؤشرات ومقاييس األداء إلدارة الموارد البشرية

افضل الممارسات للموارد البشرية واإلدارة الفاعلة لرأس المال البشري 

تخطيط القوى العاملة وإعداد الموازنات

تصميم وتحليل وتوصيف الوظائف - مستوى متقدم

افضل الممارسات العالمية إلدارة وتنمية راس المال البشري 

HRBP - أخصائي الموارد البشرية شريك األعمال

HR Audit مراجعة وتدقيق أعمال ادارة الموارد البشرية

كتابة سياسات وإجراءات الموارد البشرية والمنظمات

قيادة وإدارة وتطوير الموارد البشرية

أفضل الممارسات العلمية لتطوير وتنفيذ أطر الكفاءات

تصميم نظم التدريب الموجه باألداء وتحديد الخطط واالحتياجات التدريبية

تطوير الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي

أنظمة جودة إدارة الموارد البشرية

التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وعالقات العمل

إعداد أخصائي ومنسق تدريب محترف

اإلستراتيجيات األساسية في إدارة الموارد البشرية  

بناء هيكل الرواتب واألجور والمكافآت وسياسة التعويضات

إعداد الخطة االستراتيجية وتصميم الخطط الوظيفية والتنفيذية

اعداد سياسات وإجراءات تطوير القوي البشرية وفق معايير التميز

إعداد وتصميم الجدارات الوظيفية في ادارة الموارد البشرية

األدوات واستراتيجيات  التعلم والتطوير

تصميم وإعادة هندسة الوظائف من أجل التحسين المستمر

إدارة المواهب وتحقيق ذكاء األعمال

KPIs & KRAs أنظمة إدارة األداء على أساس

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الدمام               موارد بشرية 5 ايام  

البحرين - المنامة               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

سنغافورة                                     موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - جدة               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

المانيا - ميونيخ               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الرياض               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - جدة               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

االردن - عمان               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

فرنسا - باريس               موارد بشرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الرياض               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  
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المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الدمام               موارد بشرية 5 ايام  

البحرين - المنامة               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

سنغافورة                                     موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - جدة               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

المانيا - ميونيخ               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الرياض               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - جدة               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - القاهرة               موارد بشرية 5 ايام  

االردن - عمان               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

فرنسا - باريس               موارد بشرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن               موارد بشرية 5 ايام  

السعودية - الرياض               موارد بشرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك               موارد بشرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  
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االجراءات القانونية والتدقيق القانوني للموارد البشرية

إعداد نظم لألجور والمرتبات والحوافر والترقيات وربطه باألداء

)SHRM( اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

اإلتجاهات الحديثة في إدارة المعرفة

KPIs تطوير سياسات ونماذج العمل باستخدام مؤشرات األداء

استخدام بطاقة األداء المتوازن في إدارة التدريب والموارد البشرية

المهارات االستراتيجية والقيادية في إدارة الموارد البشرية

اعداد وتطوير نظام ادارة وتقييم االداء

إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفاءات | الجدارات

السكرتارية اإللكترونية وإدارة المكاتب الذكية

األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب القادة والوزراء والمدراء

الة األساليب المتقدمة في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

الة للسكرتارية المتقدمة  التمّيز واإلبداع في اإلدارة المتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

المدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكتروني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا

المهارات المكتبية للمساعدين اإلداريين

إدارة المكاتب وتبسيط اإلجراءات - نحو إدارة بدون ورق  - مستوى متقدم 

تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي

تكنولوجيا الفهرسة واألرشيف وحفظ وتأمين المعلومات إلكترونيا 

مهارات إنهاء المناقشات والزيارات غير الضرورية وإنهاء المكالمات الهاتفية

البرنامج المتقدم والمتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء والنواب والمدراء

E-Secretary السكرتارية اإللكترونية

الة لإلداريين والمساعدين التنفيذيين وموظفي السكرتارية للقيادات مهارات الكتابة الفعَّ

القدرات الجوهرية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا والتنفيذية 

التمّيز االبتكاري لموظفي االستقبال ومدراء المكاتب األمامية من منظور الجودة الشاملة 

اإلتيكيت والبروتوكول للسكرتارية ومدراء المكاتب

التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في السكرتارية العليا 

المنهج االبتكاري والتفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية

األرشيف اإللكتروني: نظم تأمين وحفظ نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات والوثائق اإللكترونية 

المهارات السلوكية واإلدارية للمدراء مكاتب اإلدارة العليا

تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا

السكرتارية العالمية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية

المهارات اإلدارية والسلوكية لإلداريين وموظفي السكرتارية للقيادات

اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب

اإلبداع والتمّيز في أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة

ال واالبتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد اإلداري إدارة االتصال الفعَّ

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

المغرب - الدار البيضاء               موارد بشرية 5 ايام  

النمسا - فيينا               موارد بشرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن               موارد بشرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - دبى               موارد بشرية 5 ايام  

االردن - عمان               موارد بشرية 5 ايام  

ايطاليا - روما               موارد بشرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               موارد بشرية 5 ايام  

لبنان - بيروت               موارد بشرية 5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب تركيا - اسطنبول  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - دبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االردن - عمان  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب البحرين - المنامة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - دبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - الرياض  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - االسكندرية  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب لبنان - بيروت  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - القاهرة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب بريطانيا - لندن  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب اميركا - نيويورك  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - دبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب النمسا - فيينا  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - القاهرة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - ابوظبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االردن - عمان  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب لبنان - بيروت  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب تركيا - اسطنبول  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

برامج : السكرتارية وإدارة المكاتب
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األرشيف واإلدارة اإللكترونية وإدارة الوثائق المتكاملة 

الة االستراتيجيات المتقدمة واإلبداع والتمّيز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات بالمنظمة

الكتابة والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير

مهارات السكرتارية الحديثة وفنون إدارة المكاتب العليا

الدبلوم التدريبي المهني في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية

السكرتارية االلكترونية وادارة مكاتب المستقبل

السكرتارية الدولية وإدارة المكاتب االحترافية

األساليب الحديثة في التوثيق واألرشفة وحفظ الملفات الكترونيا

المهارات اإلبداعية للمساعد التنفيذي المحترف

المهارات االحترافية لمدراء المكاتب - مستوى متقدم

المهارات المتقدمة في إدارة المكاتب وتنظيم األعمال

التوجهات العالمية الحديثة فى السكرتارية الحكومية

اإلدارة الفعالة للمكاتب الذكية والسكرتارية في ظل تكنولوجيا المعلومات

إدارة الوثائق واالرشفة االلكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي

االرشفة الذكية والتنظيم اإللكتروني الفعال للمعلومات والوثائق

البرنامج المتكامل للسكرتارية التنفيذية ومدراء مكاتب اإلدارة العليا

استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع االلكتروني

القيادة واالشراف االداري في الرعاية الصحية

إدارة االزمات واألوبئة والجوائح والمخاطر المستجدة

دورة جودة ومنهجية الرعاية الصحية

مهارات االدارة االستراتيجية للرعاية الصحية

إدارة نظم المعلومات في الرعاية الصحية

الدورة الكاملة في رسم السياسات الصحية

الدورة المتقدمة لمشرف الرعاية الصحية

أساليب إدارة الرعاية الصحية والتأهب لحاالت الطوارئ واالزمات

دبلوم ادارة الجودة الصحية

االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

دورة اداره المخاطر بالقطاع الصحي

النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

األساليب والمعايير الصحية في مكافحة العدوى

ادارة المشتريات الطبية وسلسلة التوريد

االدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبية

تخطيط ومراقبة النظام الصحي وتقييمه

إدارة الصحة   المهنية   والسالمة   الصناعية

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب تركيا - اسطنبول  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - دبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االردن - عمان  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب البحرين - المنامة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - دبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - الرياض  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - االسكندرية  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب لبنان - بيروت  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - القاهرة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب بريطانيا - لندن  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب اميركا - نيويورك  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - دبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب النمسا - فيينا  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - االسكندرية  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب بريطانيا - لندن  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب فرنسا - باريس  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب المانيا - ميونيخ  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - االسكندرية  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - ابوظبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب لبنان - بيروت  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - القاهرة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االردن - عمان  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ايطاليا - روما  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - ابوظبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب لبنان - بيروت  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب بريطانيا - لندن  5 ايام  

برامج : االدارة الصحية
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برامج : إدارة السياحة والمتاحف
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8

إدارة العالقات العامة في السياحة والفندقة

 اإلستالم وتخزين الخامات الغذائية في الفنادق والمطاعم

تداعيات األزمة المالية العالمية وأثرها على قطاع السياحة

االتجاهات الحديثة في السياحة نحو سياحة عربية غير نمطية

اإلجراءات في حاالت الطوارئ في المتاحف

الجودة في الخدمات السياحية

 تطوير المزايا السياحية التنافسية

 فن الدعاية واإلعالن السياحي

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

إدارة السياحة والمتاحف االمارات - دبى  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف السعودية - جدة  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف تركيا - اسطنبول  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االمارات - دبى  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االردن - عمان  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف البحرين - المنامة  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االمارات - دبى  5 ايام  

القيادة واالشراف االداري في الرعاية الصحية

إدارة االزمات واألوبئة والجوائح والمخاطر المستجدة

دورة جودة ومنهجية الرعاية الصحية

مهارات االدارة االستراتيجية للرعاية الصحية

إدارة نظم المعلومات في الرعاية الصحية

الدورة الكاملة في رسم السياسات الصحية

الدورة المتقدمة لمشرف الرعاية الصحية

أساليب إدارة الرعاية الصحية والتأهب لحاالت الطوارئ واالزمات

دبلوم ادارة الجودة الصحية

االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

دورة اداره المخاطر بالقطاع الصحي

النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

األساليب والمعايير الصحية في مكافحة العدوى

ادارة المشتريات الطبية وسلسلة التوريد

االدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبية

تخطيط ومراقبة النظام الصحي وتقييمه

إدارة الصحة   المهنية   والسالمة   الصناعية

القيادة واالشراف االداري في الرعاية الصحية

إدارة االزمات واألوبئة والجوائح والمخاطر المستجدة

دورة جودة ومنهجية الرعاية الصحية

مهارات االدارة االستراتيجية للرعاية الصحية

إدارة نظم المعلومات في الرعاية الصحية

الدورة الكاملة في رسم السياسات الصحية

الدورة المتقدمة لمشرف الرعاية الصحية

أساليب إدارة الرعاية الصحية والتأهب لحاالت الطوارئ واالزمات

دبلوم ادارة الجودة الصحية

االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - القاهرة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - ابوظبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االردن - عمان  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب لبنان - بيروت  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب تركيا - اسطنبول  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - االسكندرية  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب بريطانيا - لندن  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب فرنسا - باريس  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب المانيا - ميونيخ  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - االسكندرية  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - ابوظبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب لبنان - بيروت  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب السعودية - جدة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب مصر - القاهرة  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االردن - عمان  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ايطاليا - روما  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب االمارات - ابوظبى  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب لبنان - بيروت  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

السكرتارية وإدارة المكاتب بريطانيا - لندن  5 ايام  
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 المبادرات الحديثة في إدارة وتنظيم السياحة الوطنية

 العوامل المؤثرة على السياحة بالمنطقة العربية واساليب مواجهتها

 صناعة السياحة في الوطن العربي من منظور استراتيجي وإداري وتنموي

خدمة األغذية والمشروبات

 الصحة المهنية للعاملين فى مجال المطاعم وشركات األغذية

االستالم وتخزين الخامات الغذائية

قوائم الطعام وخدمات البوفيه

 إدارة المكاتب األمامية

الغذاء الصحي اآلمن

إدارة الجودة فى صناعة الضيافة

عمارة وإدارة المتحف الحديث

 االتجاهات الحديثة فى إضاءة وعرض مقتنيات المتاحف وطرق صيانة ومعالجة التحف

 التخطيط السياحي

 االستغالل األمثل لتنمية وتطوير اإلمكانات السياحية القائمة والواعدة لدعم صناعة السياحة

إعداد الدراسات المتخصصة لمعرفة الوضع السياحي في الوقت الحالي والمستقبل في البالد العربية

السياحة البيئية 

 التسـويق السياحي والفنـدقى

 اإلدارة الفندقية

خدمات اإلعاشة فى الشركات الصناعية والبترولية

 إدارة المطاعم

 إدارة المتاحف واالثار

 تطوير مهارات أمناء المتاحف

االستراتيجيات المتقدمة لحماية وتطوير المواقع األثرية التاريخية والدينية لتنمية السياحة المستدامة

اعتماد قطاع السياحة كأداة فاعلة لتحسين االقتصاد

 عقود السياحة

 برنامج تطوير الفعاليات السياحية

 االستراتيجيات المتقدمة لضمان أمن وسالمة السائح وحرية تنقله

المدخل المتكامل في إعداد قاعدة بيانات للمواقع القابلة للنمو السياحي واالستثمار السياحي

 األساليب الحديثة في تطوير التعليم السياحى وبرامج التدريب السياحى

 األساليب الحديثة للتنسيق مع المؤسسات ذات العالقة في االنشطة السياحية

االزدهار االقتصادي من خالل التنمية السياحية المستدامة

 صناعة السياحة

 االستراتيجيات الحديثة لضمان التنمية المستدامة للموارد السياحية

 تنمية سياحة الثقافة والتراث وإستثمارها سياحيًا

 االساليب الحديثة في اقناع واستقطاب ممولي االنشطة السياحية

 التسويق السياحي- اإلطار النظري والمجال التطبيقي

 تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية ودمجها في عملية التنمية السياحية

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

إدارة السياحة والمتاحف السعودية - الرياض  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف مصر - االسكندرية  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف لبنان - بيروت  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف مصر - القاهرة  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف السعودية - جدة  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف بريطانيا - لندن  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف اميركا - نيويورك  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االمارات - دبى  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف النمسا - فيينا  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف مصر - القاهرة  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االمارات - ابوظبى  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االردن - عمان  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف لبنان - بيروت  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف تركيا - اسطنبول  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف السعودية - جدة  5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  إدارة السياحة والمتاحف 5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف مصر - االسكندرية  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف بريطانيا - لندن  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف فرنسا - باريس  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف المانيا - ميونيخ  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف السعودية - جدة  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف مصر - االسكندرية  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االمارات - ابوظبى  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف لبنان - بيروت  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف السعودية - جدة  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف مصر - القاهرة  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االردن - عمان  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف ايطاليا - روما  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف االمارات - ابوظبى  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف لبنان - بيروت  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة السياحة والمتاحف بريطانيا - لندن  5 ايام  
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االتجاهات الحديثة في المحاسبة والنظم المالية

االتجاهات الحديثة في تدقيق وضبط مخاطر االحتيال المالي بالحاسب اآللي 

األساليب الحديثة لتطوير كفاءة المحاسبين إلعداد الموازنات والخطط المالية

اإلدارة المالية المتقدمة لغير الماليين

التحليل المالي المتقدم وإعداد الموازنات التخطيطية

التخطيط والتنبؤ المالي في إعداد الموازنات وخفض التكاليف والرقابة عليها 

مهارات إعداد وكتابة التقارير المالية

إعداد موازنات البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية في القطاعين الحكومي والخاص

ترشيد اإلنفاق الحكومي والشفافية في إعداد الموازنات

تنمية مهارات القائمين على إعداد الموازنات في الدوائر الحكومية 

مؤسسات النقد واستراتيجيات إدارة المخاطر المالية

مهارات التخطيط وإعداد الخطط المالية للوحدات الحكومية

آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ومكافحة أعمال الرشوة والفساد

مهارات قياس األداء المالي وإعداد الخطط المالية المستقبلية

معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ومقارنتها مع المعايير األمريكية والبريطانية

التحليل المالي والبعد اإلستراتيجي للتقييم المتوازن ألداء المؤسسة 

تكنولوجيا اإلدارة المالية اإللكترونية والتخطيط المالي اإلستراتيجي

تنمية المهارات المالية للمدراء غير الماليين

االتجاهات الحديثة للتحليل المالي وتقييم أداء المنظمات 

تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع الحكومي

االتجاهات الحديثة في تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية

بناء القدرات المالية للمدراء التنفيذيين والمدراء اإلداريين

تنمية مهارات مسؤولي الشؤون المالية

إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم األداء

التقرير المالي اإللكتروني والمعايير الدولية للمحاسبة في ظل الشراكة مع اإلتحاد االوروبي 

اإلستراتجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

إعداد الموازنات الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

تنمية مهارات مديري الشؤون المالية

قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية

مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي

التحليل المالي المتقدم للمدراء الماليين

استراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط المالية

االتجاهات الحديثة في إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

االتجاهات الحديثة لرفع المهارات المالية والتكاليفية لغير المحاسبين باستخدام الحاسب اآللي

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير األداء المهني للمحاسبين والمدققين وفق المعايير الدولية

األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها 

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية ايطاليا - روما  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية فرنسا - باريس  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية االردن - عمان  5 ايام  

المحاسبة والمالية لبنان - بيروت  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية فرنسا - باريس  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية لبنان - بيروت  5 ايام  

المحاسبة والمالية سنغافورة  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الدمام  5 ايام  

المحاسبة والمالية البحرين - المنامة  5 ايام  

برامج : المحاسبة والمالية
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

الة لألقسام المحاسبية وتخطيط الربحية والتدفقات النقدية اإلدارة الفعَّ

اإلعداد والتأهيل المتحان المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

التحديات التي تواجه المحاسبين في بيئة األعمال اإللكترونية

التطبيقات المحاسبية والتحليل المالي لغير المحاسبين  - متقدم 

المحاسبة اإلدارية المتقدمة وخفض التكاليف في المصارف والمؤسسات المالية

المحاسبة اإللكترونية

المحاسبة الحديثة في الفنادق والمنشأة السياحية

المحاسبة الحكومية اإللكترونية

المحاسبة الحكومية: مراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية والموازنات

المحاسبة المالية المتقدمة وتدعيم األداء المهني للماليين

المحاسبة المتقدمة للموارد البشرية وشؤون الموظفين وتخطيط األجور والرواتب 

المحاسبة المخزنية ألمناء المستودعات باستخدام الحاسوب

المحاسبة عن التكاليف في المستشفيات

المحاسبة عن التكاليف في قطاع الخدمات الصحية

المهارات الحديثة في إعداد موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

آليات التحول من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج واألداء

إعداد الحسابات الختامية والميزانية وفقًا للمعايير المحاسبية

إعداد ومراجعة وتحليل الموازنات في الدوائر واألجهزة الحكومية

بناء مهارات المحاسبين حديثي التعيين

تطوير نظم التكاليف والرقابة عليها باستخدام الحاسب اآللي

تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المدفوعات والمصروفات

IFRS والمعايير الدولية لإلبالغ والتقرير IAS معايير المحاسبة الدولية

معايير المحاسبة الدولية في البنوك والمؤسسات المالية

موازنة البرامج واألداء في اإلدارات الحكومية اإلستراتيجية

اتجاهات جديدة في المحاسبة اإلدارية

استخدام الحاسب اآللي في حساب حد الطلب وكميته

استخدام المحاسبة اإلدارية في ترشيد القرارات اإلدارية

استخدام الموازنات التشغيلية والمالية في إعداد الموازنات الحكومية

ABC – Activity Based Costing نظام ال

نظم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية 

ABC نظم محاسبة ومراقبة التكاليف على أساس األنشطة

استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في رفع كفاءة المحاسب الحكومي

استخدام برنامج Ms Excel في تطوير أداء المحاسب اإلداري

استراتيجيات إدارة التكلفة

استراتيجيات إعداد الموازنات الحكومية

استراتيجيات إعداد الموازنات ذات األبعاد األربعة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء

استراتيجيات تطوير كفاءة المحاسبين

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية سنغافورة  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية لبنان - بيروت  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية ايطاليا - روما  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية االردن - عمان  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية الكويت        5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية النمسا - فيينا  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية البحرين - المنامة  5 ايام  

الكويت                   المحاسبة والمالية 5 ايام  

المحاسبة والمالية فرنسا - باريس  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية سنغافورة  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  
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74

75

76

77
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100

101
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استراتيجيات تعظيم الربح وخفض التكلفة بين المنهج الياباني والمنهج األمريكي تطبيقا على البيئة العربية

االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي

االتجاهات الحديثة لكشف التزوير والمخالفات والتالعب بالحسابات والتقارير المالية

االتجاهات المتقدمة لتطوير األداء المهني للمحاسبين والمدققين وفق المعايير الدولية

االتجاهات المحاسبية الحديثة لترشيد قرارات اإلنتاج

االستراتيجيات الحديثة في االعتمادات المستندية ودراسة مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولية

االستراتيجيات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير المهارات واألداء المهني للمحاسبين والمدققين وفقا للمعايير الدولية

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير كفاءة المحاسبين والمدققين وفقا للمعايير الدولية

األدوات المحاسبية واإلدارية الحديثة وبحوث العمليات واإلحصاء في إعداد الموازنات الحكومية

األساليب الحديثة في التكاليف

األساليب الحديثة في الجرد

األساليب الحديثة في ضبط ورقابة التكاليف

األساليب الحديثة لحسابات القطاع العام والمنشأة الحكومية

األساليب الحديثة لقياس الربحية وتحليل التكلفة وإعداد التقارير المالية

األساليب الحديثة للتنبؤ باإليرادات

األساليب الحديثة لنظم التكاليف

الة إلدارة األزمات الضريبية األساليب الفعَّ

األساليب المتقدمة إلدارة الخزينة

األساليب المحاسبية لقياس وتطوير نظم األجور والحوافز ومراقبة الوقت 

اإلدارة المتقدمة للمعالجة المحاسبية في القطاع الحكومي 

اإلدارة المحاسبية لغير المحاسبين

اإلستراتجيات الحديثة في تقليل التكاليف وخفض النفقات الحكومية

اإلفصاح والعرض المحاسبي وفق متطلبات األسواق المالية والمعايير الدولية

اإلقفال السريع ومهارات إعداد واستخدام التقارير الدورية والختامية

البرنامج التأهيلي لمساعدي المحاسبين

البرنامج التدريبي المتكامل على إعداد الحسابات دفتريا وباستخدام الكمبيوتر

البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية

البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية باستخدام الحاسب اآللي

البرنامج المتكامل للتطبيقات المحاسبية

التحكم في نظم التكاليف المستهدفة وأدوات التكاليف الحديثة 

التحليل اإلستراتيجي للتقارير المالية وفق معايير المحاسبة الدولية

التحول من النظام المحاسبي النقدي إلى نظام االستحقاق

التحول من النظام النقدي إلى نظام االستحقاق في القطاع الحكومي

التقنيات الحديثة في األنظمة المحاسبية

التقنيات الحديثة لتحليل الحسابات الختامية باستخدام الحاسب اآللي

)ABC( التكاليف المستندة على األنشطة

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية المانيا - ميونيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

الكويت                   المحاسبة والمالية 5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية االردن - عمان  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الدمام  5 ايام  

المحاسبة والمالية البحرين - المنامة  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية سنغافورة  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية لبنان - بيروت  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية ايطاليا - روما  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية المانيا - ميونيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية االردن - عمان  5 ايام  

المحاسبة والمالية ايطاليا - روما  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  
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111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

الجوانب القانونية والمحاسبية في عقود التأجير التمويلي

الحسابات الختامية والمعايير المحاسبية

الحسابات الختامية والميزانية العمومية واستخدام النسب المالية في تحليلها

الدورة المحاسبية الحكومية من المنظور القانوني واإلداري

الدورة المحاسبية ومهارات إعداد القوائم المالية

الشفافية واإلفصاح في التقارير المالية للمؤسسات الحكومية والخاصة

الطرق العلمية لتخفيض التكاليف وتعظيم الربحية

العمليات المحاسبية ألمين الصندوق

القراءة النقدية للقوائم المالية طبقا للمعايير الدولية

القوائم المالية الموحدة في الشركات القابضة والتابعة 

القوائم والتقارير المالية في ظل عصر تطوير تكنولوجيا المعلومات

القيود المحاسبية للعمليات والتدقيق على عمليات الصرف والتحصيل 

المبادئ األساسية لمحاسبة التكاليف

المبادئ والمقومات العلمية للمحاسبة الحكومية

الية ألغراض تقييم األداء المتطلبات األساسية لنظام المحاسبة عن الكفاءة والفعَّ

المحاسب الحكومي واستخدام آليات المعايير الدولية

المحاسب الحكومي وتطبيقات المعايير الدولية

MCA المحاسب الشامل المتطور

المحاسبة اإلدارية

المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية ودورها في دعم الميزة التنافسية للشركات

المحاسبة الحكومية المتقدمة ومراجعة الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية والموازنات  - متقدم

المحاسبة الحكومية في ضوء المعايير الدولية

المحاسبة الضريبية

المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية

المحاسبة المالية وإعداد الموازنات الرأسمالية لإلداريين 

المحاسبة المالية وقياس األداء المالي

المحاسبة المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات

المحاسبة المتقدمة وتدعيم األداء المهني للماليين

المحاسبة المعاصرة في ظل المعايير المحاسبية الدولية

المحاسبة في شركات المقاوالت 

المحاســبة في شـركات المالحــة

المحاسبة لغير المحاسبين

المحاسبة واإلدارة المالية وقراءة القوائم المالية لغير المختصين

االتجاهات الحديثة في التدقيق المالي واإلداري

تدقيق الحسابات والمراجعة الداخلية وفقًا للمعايير الدولية

إعداد التقارير والمراجعة والتخطيط المالي 

الفساد اإلداري والمالي والتحقيقات والتقنيات المعاصرة للتعامل معها وقائيًا وعالجيًا

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

المحاسبة والمالية لبنان - بيروت  5 ايام  

المحاسبة والمالية فرنسا - باريس  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية النمسا - فيينا  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية االردن - عمان  5 ايام  

المحاسبة والمالية ايطاليا - روما  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية لبنان - بيروت  5 ايام  

المحاسبة والمالية فرنسا - باريس  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية لبنان - بيروت  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية ايطاليا - روما  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية االردن - عمان  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الكويت                   المحاسبة والمالية 5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  



تاريخ الدورةاسم البرنامج / ورشة العمل التخصصمكان االنعقادالمدةم

26

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

الرقابة المالية في الوحدات الحكومية طبقا للمعايير الدولية

األساليب الحديثة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية )المستوى المتقدم(

Microsoft Excel التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام

آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة

إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي

دورة البرمجة المالية وسياسات االقتصاد الكلي

مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة

االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور

التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم

استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية

التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

إعداد الميزانيات التقديرية والتدفقات النقدية - مستوى متقدم

IAS & IFRS المعايير الحديثة للمحاسبة واالبالغ المالي الدولية

B.O.T إعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام

األساليب الحديثة في إعداد الموازنات التقديرية والرقابة عليها

الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر في القطاع العام

األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها

التسويات الجردية للمصروفات واإليرادات

اعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب االلى

الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية

إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية

الماجستير المهني المصغر في المحاسبة المالية

MINI MBA - فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي

اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل االنحرافات

التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية

استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية

االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم

التحليل المالي وتخطيط وإعداد الموازنات وإدارة المخاطر واألزمات المالية

MS Excel تصميم و تحليل البيانات المالية باستخدام

التدقيق المالي والتحقق من سالمة العمليات الحسابية والمحاسبية

Professional Financial Accountant - PFA المحاسب المالي المحترف

Cash Management and Liquidity Planning إدارة النقدية وتخطيط السيولة

االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية

تحليل وتشخيص حالة االقتصاد الكلى واعداد التقارير

األساليب المتقدمة في إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات

استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية االردن - عمان  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الكويت                   المحاسبة والمالية 5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية النمسا - فيينا  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية البحرين - المنامة  5 ايام  

الكويت                   المحاسبة والمالية 5 ايام  

المحاسبة والمالية فرنسا - باريس  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية سنغافورة  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية المانيا - ميونيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية بريطانيا - لندن  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

الكويت                   المحاسبة والمالية 5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية االردن - عمان  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الدمام  5 ايام  
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185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اعداد بيان التدفقات النقدية وفقًا للمعايير الدولية الحديثة إلعداد التقارير المالية

إعداد وصياغة التقارير المالية الفعالة

E-Accounting التطبيقات المتقدمة في المحاسبة اإللكترونية

المنهجيات الحديثة في إعداد موازنة البرامج واألداء

األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية و المراجعة الداخلية

ROB إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء

أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد الموازنات وتحليل اإلنحرافات

النظم الحديثة إلعداد التسويات والقيود المحاسبية والحسابات الختامية

التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة

المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات

قراءة البيانات االقتصادية الكلية وتفسيرها وتحليلها

العمليات الحديثة في التدقيق وفحص انظمة الضبط الداخلية

تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة وترشيد اإلنفاق الحكومي

الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية

افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي

Value Added Tax االليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي

إجراءات المراجعة التحليلية وبرامج التدقيق وأوراق العمل

إعداد الحسابات والتقارير الضريبية

الممارسات المتقدمة في التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية

المهارات المتطورة في إعداد الموازنات الحكومية والتحول الي أساس االستحقاق

الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة - رؤية مستقبلية

استراتيجيات تسويق الخدمات االستثمارية والمصرفية 

األساليب الحديثة في المحاسبة والتحليل المصرفي 

التخطيط اإلستراتيجي لألعمال المصرفية

التخطيط والرقابة المالية في القطاع المصرفي 

التسويق المصرفي وأفضل 23 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف 

الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة - رؤية مستقبلية

المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية 

المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك

المهارات القيادية والسلوكية للمدراء في المؤسسات المصرفية والمالية

إدارة الجودة الشاملة في المصارف

إستراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العمالء 

بناء فريق العمل وإدارة االجتماعات لغايات العمل المصرفي

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

المحاسبة والمالية البحرين - المنامة  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية سنغافورة  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المحاسبة والمالية لبنان - بيروت  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - القاهرة  5 ايام  

المحاسبة والمالية ايطاليا - روما  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - جدة  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المحاسبة والمالية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المحاسبة والمالية مصر - االسكندرية  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية المانيا - ميونيخ  5 ايام  

المحاسبة والمالية السعودية - الرياض  5 ايام  

المحاسبة والمالية االمارات - دبى  5 ايام  

المحاسبة والمالية اميركا - نيويورك  5 ايام  

المحاسبة والمالية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - القاهرة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االردن - عمان  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - جدة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - دبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - االسكندرية  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - الرياض  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - دبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي البحرين - المنامة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي بريطانيا - لندن  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي فرنسا - باريس  5 ايام  

برامج : البنوك والعمل المصرفي
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برامج : البورصة والتحليل المالى

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1

تسويق الخدمات المالية اإلسالمية

تطوير المهارات اإلشرافية في البنوك

تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية في البنوك والمؤسسات المالية

تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المؤسسات المالية والمصرفية

قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الفروع

مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات االئتمان المصرفي

مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في المصارف 

ال للخدمات المصرفية استراتيجيات التسويق الفعَّ

استراتيجيات تسويق الخدمات االستثمارية والمصرفية 

األساليب الحديثة في المحاسبة والتحليل المصرفي 

التخطيط اإلستراتيجي لألعمال المصرفية

التخطيط والرقابة المالية في القطاع المصرفي 

التسويق المصرفي وأفضل 23 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف 

الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة - رؤية مستقبلية

المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية 

المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك

المهارات القيادية والسلوكية للمدراء في المؤسسات المصرفية والمالية

إدارة الجودة الشاملة في المصارف

إستراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العمالء 

بناء فريق العمل وإدارة االجتماعات لغايات العمل المصرفي

تسويق الخدمات المالية اإلسالمية

تطوير المهارات اإلشرافية في البنوك

تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية في البنوك والمؤسسات المالية

تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المؤسسات المالية والمصرفية

قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الفروع

مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات االئتمان المصرفي

مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في المصارف 

التسويق المصرفي وأفضل 23 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف 

ال للخدمات المصرفية استراتيجيات التسويق الفعَّ

المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية 

المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك

مهارات وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى واإلحصائى للبورصات العالمية 

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

البنوك والعمل المصرفي النمسا - فيينا  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي المانيا - ميونيخ  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - جدة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - االسكندرية  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي لبنان - بيروت  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - جدة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - القاهرة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االردن - عمان  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ايطاليا - روما  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي لبنان - بيروت  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي بريطانيا - لندن  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - الرياض  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي اميركا - نيويورك  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - االسكندرية  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي لبنان - بيروت  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ايطاليا - روما  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - القاهرة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ايطاليا - روما  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - القاهرة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - جدة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االردن - عمان  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى مصر - القاهرة  5 ايام  
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نظم الدفع اإللكترونية والبطاقات اإلئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية

The economics of financial markets اقتصاديات األسواق المالية

 Preventing money laundering عمـليات غسـيل األمـوال وكيفية مكافحتها
operations

تقييم كفاءة سوق األوراق المالية باستخدام األساليب االحصائية

 اإلعتمــــادات المستندية ومشكالتهـــــا التطبيقيــة

إدارة االستثمار فى البورصات واألسواق المالية
تقييم كفاءة أسواق الذهب والعمالت والنفط واألوراق المالية وعالقات اإلرتباط 

Assess the efficiency of gold, currencies, oil and stock markets & correlations

التحليل الرقمى إلشارات مؤشرات التذبذب 

التحصيالت المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة للتحصيالت 

)Basics of technical analysis )level2 أساسيات التحليل الفني

إدارة وآليات النظام النقدى الدولى   
 Uniform Rules For )522( االعراف الدولية لبوالص التحصيل المستندي نشرة رقم

)Collection )URC 522

Investing in securities االستثمار في األوراق المالية

التحصيالت المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة للتحصيالت 

 Legal systems for النظم القانونية للمعامالت فى بورصة االوراق المالية
transactions in securities

عقود التجارة الدولية وُنظم اإلستيراد والتصدير

اإلستثمار فى بورصات األوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثانى

التحليل الرقمى إلشارات تغير اإلتجاة

تقنيات بناء وإدارة المحفظة المضاربية 

UCP600 القواعد الدولية لالعتمادات المستندية

Stock indices مؤشرات البورصة
 Financial التحليل المالي للشركات لغايات االستثمار في األسواق المالية والبورصات

analysis for companies aimed to invest in the financial markets and stock exchanges

التحليل الرقمى واإلحصائى لمؤشرات وقطاعات  األسواق المالية

 Financial analysis of listed companies التحليل المالى للشركات المدرجة بالبورصة
in the stock market

التقنيات الحديثة فى التحليل الفنى التحليل الرقمى لمؤشرات تتبع اإلتجاه

 The working mechanism of آلية عمل مراكز إيداع األوراق المالية في البورصات
securities depository centers at the stock markets

 Stock markets between reality and بورصة األوراق المالية الواقع والطموحات
aspirations

 التقنيات فى تحديد توقيتات الشراء والبيع لألسهم   

Stocks exchange movement and circulation حركة االسهم وتداولها

أساسيات التحليل الفني ) المستوى األول (

أساسيات التحليل الفني ) المستوى الثاني (

التقنيات الحديثة فى بناء محفظة األسهم

أحدث األساليب والتقنيات فى إدارة محفظة األسهم

ورشة عمل فى أفضل األساليب والتقنيات لمراقبة وتداول أسهم المحفظة

Portfolio Construction Technique تقنيات بناء محفظة األوراق المالية

 Portfolio Management أحدث األساليب والتقنيات فى إدارة محفظة األوراق المالية
Techniques

اإلستثمار فى بورصات األوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى - المستوى األول 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجى

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

البورصة والتحليل المالى االردن - عمان  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى السعودية - جدة  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى االمارات - دبى  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى مصر - االسكندرية  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى السعودية - الرياض  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى االمارات - دبى  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى البحرين - المنامة  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى بريطانيا - لندن  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى فرنسا - باريس  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى النمسا - فيينا  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى المانيا - ميونيخ  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى السعودية - جدة  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى مصر - االسكندرية  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى لبنان - بيروت  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى السعودية - جدة  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى مصر - القاهرة  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى االردن - عمان  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى ايطاليا - روما  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى لبنان - بيروت  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى بريطانيا - لندن  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى السعودية - الرياض  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى اميركا - نيويورك  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى مصر - االسكندرية  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى لبنان - بيروت  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى مصر - شرم الشيخ  5 ايام  
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اإلستثمار فى بورصات األوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى - المستوى الثانى 
Technical indicators مؤشرات التحليل الفنى

أسواق العقود والمشتقات المالية 

 التحليل اإلقتصادى للصكوك اإلسالمية  

 األساليب المتقدمة فى تصميم التقارير اإلحصائية والفنية لبورصات األوراق المالية   

 آليات العمل المصرفى وفعاليته فى تمويل النشاط االقتصادى

تطوير المهارات اإلشرافية في البنوك

تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية في البنوك والمؤسسات المالية

تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المؤسسات المالية والمصرفية

قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الفروع

مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات االئتمان المصرفي

مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في المصارف 

ال للخدمات المصرفية استراتيجيات التسويق الفعَّ

استراتيجيات تسويق الخدمات االستثمارية والمصرفية 

األساليب الحديثة في المحاسبة والتحليل المصرفي 

التخطيط اإلستراتيجي لألعمال المصرفية

التخطيط والرقابة المالية في القطاع المصرفي 

التسويق المصرفي وأفضل 23 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف 

الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة - رؤية مستقبلية

المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية 

المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك

المهارات القيادية والسلوكية للمدراء في المؤسسات المصرفية والمالية

إدارة الجودة الشاملة في المصارف

إستراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العمالء 

بناء فريق العمل وإدارة االجتماعات لغايات العمل المصرفي

تسويق الخدمات المالية اإلسالمية

تطوير المهارات اإلشرافية في البنوك

تنظيم وإدارة المكاتب وأعمال السكرتارية في البنوك والمؤسسات المالية

تنمية المهارات اإلدارية لمدراء المؤسسات المالية والمصرفية

قياس وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في الفروع

مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات االئتمان المصرفي

مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في المصارف 

التسويق المصرفي وأفضل 23 قانون لترويج الخدمات المصرفية باحتراف 

ال للخدمات المصرفية استراتيجيات التسويق الفعَّ

المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

المفاهيم الحديثة في التجارة اإللكترونية والخدمات المصرفية اإللكترونية 

المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

البورصة والتحليل المالى ايطاليا - روما  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى ايطاليا - روما  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى مصر - القاهرة  5 ايام  

البورصة والتحليل المالى السعودية - جدة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي المانيا - ميونيخ  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - جدة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - االسكندرية  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي لبنان - بيروت  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - جدة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - القاهرة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االردن - عمان  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ايطاليا - روما  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي لبنان - بيروت  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي بريطانيا - لندن  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - الرياض  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي اميركا - نيويورك  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - االسكندرية  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي لبنان - بيروت  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ايطاليا - روما  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - القاهرة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ايطاليا - روما  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي مصر - القاهرة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي السعودية - جدة  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البنوك والعمل المصرفي االردن - عمان  5 ايام  
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برامج : االحصاء

برامج : البلديات والحكم المحلى

برامج : البلديات والحكم المحلى

1
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8
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Health statistics إحصاءات الصحة
إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني 

Preparation of statistical tables and data analysis techniques

Spss المهارات اإلحصائية فى إعداد التقارير في دورة االنتاج باستخدام برنامج

تصميم العينات اإلحصائية

Environment statistics إحصاءات البيئة

Prices statistics إحصاءات األسعار

Statistics of Government finance إحصاءات التمويل الحكومي

الحيود السداسي SIX SIGMA والتحكم اإلحصائي للعمليات

Statistics of Government finance إحصاءات التمويل الحكومي

االحصاء والمسح الميداني

SPSS تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى

Data Mining تعدين البيانات

تنظيم وإدارة المجالس البلدية

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل المجالس البلدية

مهارات تشكيل المجالس واللجان المحلية في البلديات

البلدية اإللكترونية

اإلدارة القيادية في البلديات

اإلدارة اإلستراتيجية ومنهج 6 سيجما للوصول إلى األداء الفائق في البلديات

التدريب على أحدث التقنيات لمعالجة المخلفات الصناعية والتحكم بها: إعادة التدوير

التطبيقات العملية لموازنة البرامج واألداء في البلديات

ديناميكيات العمل الجماعي وبناء فرق العمل في إدارة البلديات

إدارة الجلسات في اجتماعات المجالس البلدية والبلديات

تطبيقات 6 سيجما لتحسين الجودة اإلدارية في اعمال البلديات

االرتقاء بمستوى خدمات البلديات إداريا وفنيا

استراتيجيات التسويق في القطاع الحكومي ودعم األداء التسويقي

التسويق اإللكتروني منهج للتمّيز والبقاء 

المفاهيم األساسية والتطبيقات العملية لتسويق الخدمات

تسويق الخدمات في القطاع الحكومي 

تطوير وتنمية مهارات مديري التسويق والمبيعات

مهارات التسويق والبيع اإللكتروني

مهارات إعداد وإرسال الحمالت اإلعالنية باستخدام البريد اإللكتروني

مهارات التسويق والبيع وتنمية العالقات مع الموردين

16 - 20 يناير 2022

13 - 17 فبراير 2022

27 - 31 مارس 2022

15 - 19 مايو 2022

12 - 16 يونيو 2022

17 - 21 يوليو 2022

14 - 18 أغسطس 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

20 - 24 فبراير 2022

06 - 10 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

12 - 16 يونيو 2022

24 - 28 يوليو 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

االحصاء 5 ايام      االمارات - دبى  

االحصاء 5 ايام      ماليزيا - كوااللمبور  

االحصاء 5 ايام               مصر - شرم الشيخ  

االحصاء 5 ايام      االردن - عمان  

االحصاء 5 ايام      االمارات - ابوظبى  

االحصاء 5 ايام      المغرب - الدار البيضاء 

االحصاء 5 ايام      بريطانيا - لندن  

االحصاء 5 ايام      لبنان - بيروت  

االحصاء 5 ايام      مصر - االسكندرية  

االحصاء 5 ايام      تركيا - اسطنبول  

االحصاء 5 ايام      مصر - القاهرة  

االحصاء 5 ايام      االمارات - دبى  

البلديات والحكم المحلى لبنان - بيروت  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى مصر - االسكندرية  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى مصر - القاهرة  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى االمارات - دبى  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى بريطانيا - لندن  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى االمارات - دبى  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى االردن - عمان  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البلديات والحكم المحلى المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات لبنان - بيروت  5 ايام  

التسويق والمبيعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التسويق والمبيعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات السعودية - الرياض  5 ايام  

التسويق والمبيعات بريطانيا - لندن  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - ابوظبى  5 ايام  
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الة وزيادة المبيعات مهارات إعداد الخطط التسويقية الفعَّ

فن التسويق والبيع وتقديم الخدمة عبر الهاتف

ال مهارات التسويق واإلعالم اإللكتروني الفعَّ

مهارات التسويق اإلعالمي للقيم والمبادئ والبرامج في المجتمع

الة  تصميم وتحرير وإصدار المطبوعات والملصقات اإلعالنية الفعَّ

تطوير المنظمات باستخدام CRM إلدارة التسويق والمبيعات والخدمات

تسويق خدمات الحكومة اإللكترونية

شهادة االستشاري المحترف المعتمد في التسويق وإدارة المبيعات 

الة في التصدير والتسويق الخارجي المهارات والخبرات الفعَّ

أساليب عرض وتسويق المشاريع اإلنشائية

winfax إعداد وإرسال آالف النشرات التسويقية باستخدام برنامج

الة بناء وإدارة فرق التسويق والبيع الفعَّ

تحليل وتقييم العروض لمدراء المبيعات والتسويق والمشتريات

التسويق اإللكتروني: مهارات استخدام اإلنترنت في التسويق 

الشهادة المهنية الدولية في التسويق االحترافي: استراتيجيات التسويق

التسويق التفاعلي: أدوات البقاء والمنافسة للشركات الذكية 

التسويق والمبيعات وخدمة العمالء

التسويق اإللكتروني لخدمات المؤسسات الحكومية

البرنامج المتكامل إلعداد مندوبي التسويق والمبيعات

البرنامج المتكامل إلعداد مدير التسويق والمبيعات 

ال االتجاهات الحديثة في التسويق والبيع الفعَّ

البيع بذكاء

طرق وأساليب البيع والشراء في ظل التجارة اإللكترونية

مهارات بحوث التسويق

إعداد خطط البيع المحترف

إدارة المبيعات والتوزيع

القوة الثالثية في خدمة العمالء وفن البيع وأسرار التسويق االستراتيجي

الدراسات التسويقية ومهارات فتح أسواق جديدة

اإلستراتيجيات المتقدمة لتحديد وتطبيق الحلول الناجحة لألسواق المستهدفة

تطوير مهارات اإلستقبال واإلتصاالت البيعية والخدمية

إدارة أزمات التسويق

التسويق الرأسي والتسويق الجانبي

أساليب إعداد خطط وبرامج التسويق الفعال

مهارات رجل المبيعات المحترف

مهارات التسويق والترويج الحديثة

االتجاهات الحديثة في التسويق المصرفي

مهارات إستخدام االنترنت والدعاية واإلعالن

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - القاهرة  5 ايام  

التسويق والمبيعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

التسويق والمبيعات البحرين - المنامة  5 ايام  

التسويق والمبيعات المانيا - ميونيخ  5 ايام  

التسويق والمبيعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التسويق والمبيعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات بريطانيا - لندن  5 ايام  

التسويق والمبيعات النمسا - فيينا  5 ايام  

التسويق والمبيعات ايطاليا - روما  5 ايام  

التسويق والمبيعات االردن - عمان  5 ايام  

التسويق والمبيعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

التسويق والمبيعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - القاهرة  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

التسويق والمبيعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات السعودية - جدة  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات لبنان - بيروت  5 ايام  

التسويق والمبيعات السعودية - الدمام  5 ايام  

التسويق والمبيعات البحرين - المنامة  5 ايام  

التسويق والمبيعات اميركا - نيويورك  5 ايام  

التسويق والمبيعات سنغافورة  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

التسويق والمبيعات لبنان - بيروت  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

التسويق والمبيعات ايطاليا - روما  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - القاهرة  5 ايام  

التسويق والمبيعات السعودية - جدة  5 ايام  

التسويق والمبيعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التسويق والمبيعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات االردن - عمان  5 ايام  
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كيفية عمل منظومة تسويقية وإدارة فريق التسويق وعالقة التسويق 
باألقسام االخرى

إعداد مديري التسويق وفق اإلستراتيجيات الحديثة للشركات الكبيرة

الدراسات التسويقية ومهارات فتح أسواق جديدة

التسويق الرقمى

إدارة تسويق السلع اإلستهالكية

التسويق والبيع اإللكتروني في ظل المستجدات الحالية والمستقبلية

استراتيجيات اإلدارة الفعالة للتسويق والنظم اإللكترونية لبحوث السوق

اإلستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في تفعيل خطط التسويق والمبيعات

شهادة مدير المبيعات المحترف

مهارات التفاوض البيعي

القوة الثالثية في خدمة العمالء وفن البيع وأسرار التسويق االستراتيجي

المهارات البيعية والتسويقية لمندوب المبيعات الناجح

طرق وأساليب البيع والشراء في ظل التجارة اإللكترونية

إعداد مديري التسويق وفق اإلستراتيجيات الحديثة للشركات الكبيرة

التخطيط اإلستراتيجي للتسويق وفق األدوات الحديثة

احتراف التسويق االلكتروني - الديجيتال ماركتينج

التسويق االلكتروني

B2B – التجارة االلكترونية

SEO - )اشهار مواقع االنترنت )السيو

التسويق عن طريق شبكات التواصل االجتماعي

إنشاء وادارة المتاجر االلكترونية

التسويق الشخصي وصناعة العالمة التجارية الشخصية

Search Engine Optimization - اشهار المواقع االلكترونية

تصدير المنتجات المحلية من خالل اإلنترنت

أساليب عرض وتسويق المشاريع اإلنشائية

winfax إعداد وإرسال آالف النشرات التسويقية باستخدام برنامج

الة بناء وإدارة فرق التسويق والبيع الفعَّ

تحليل وتقييم العروض لمدراء المبيعات والتسويق والمشتريات

التسويق اإللكتروني: مهارات استخدام اإلنترنت في التسويق 

الشهادة المهنية الدولية في التسويق االحترافي: استراتيجيات التسويق

التسويق التفاعلي: أدوات البقاء والمنافسة للشركات الذكية 

التسويق والمبيعات وخدمة العمالء

التسويق اإللكتروني لخدمات المؤسسات الحكومية

البرنامج المتكامل إلعداد مندوبي التسويق والمبيعات

البرنامج المتكامل إلعداد مدير التسويق والمبيعات 

ال االتجاهات الحديثة في التسويق والبيع الفعَّ

البيع بذكاء

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

التسويق والمبيعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

التسويق والمبيعات الكويت                  5 ايام  

التسويق والمبيعات السعودية - الرياض  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - القاهرة  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

التسويق والمبيعات السعودية - جدة  5 ايام  

التسويق والمبيعات النمسا - فيينا  5 ايام  

التسويق والمبيعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التسويق والمبيعات بريطانيا - لندن  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

التسويق والمبيعات اميركا - نيويورك  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - القاهرة  5 ايام  

التسويق والمبيعات اميركا - نيويورك  5 ايام  

التسويق والمبيعات سنغافورة           5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

التسويق والمبيعات لبنان - بيروت  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

التسويق والمبيعات ايطاليا - روما  5 ايام  

التسويق والمبيعات لبنان - بيروت  5 ايام  

التسويق والمبيعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التسويق والمبيعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات السعودية - الرياض  5 ايام  

التسويق والمبيعات بريطانيا - لندن  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات االمارات - دبى  5 ايام  

التسويق والمبيعات مصر - القاهرة  5 ايام  

التسويق والمبيعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

التسويق والمبيعات البحرين - المنامة  5 ايام  

التسويق والمبيعات المانيا - ميونيخ  5 ايام  



تاريخ الدورةاسم البرنامج / ورشة العمل التخصصمكان االنعقادالمدةم

34

83

84

85

86

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

طرق وأساليب البيع والشراء في ظل التجارة اإللكترونية

مهارات بحوث التسويق

تطوير وتنمية مهارات مديري التسويق والمبيعات

مهارات التسويق والبيع اإللكتروني

مهارات تطوير الخدمة وفقا لمعايير الجودة الشاملة

استراتيجيات التسويق والتمّيز في خدمة العمالء

استراتيجيات تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

االمتياز في الخدمة ومهارات تحقيق رضاء العمالء

األساليب الحديثة في فنون ومهارات التعامل مع الجمهور 

CRM اإلدارة الجيدة لعالقات العمالء

التمّيز في أداء وتقديم الخدمات الهاتفية للمراجعين والعمالء

التمّيز في خدمة العمالء للقطاعات الحكومية 

التميز في معاملة متلقي الخدمة في القطاع الحكومي

اإلتجاهات المعاصرة في الخدمة الراقية

الخدمة المتمّيزة للعمالء ومهارات التعامل مع الجمهور

الريادة والتفوق في الخدمة - للنساء

العناية بالعمالء والتمّيز في تقديم الخدمات

تقديم الخدمة وفن التعامل مع شكاوي العمالء وأرضاء الزبائن

تقنيات تطوير خدمة العمالء في المؤسسات الخدمية 

تنمية مهارات العاملين في إدارات الجنسية والجوازات في التعامل مع الجمهور

 BENCHMARK فلسفة الخدمة المميزة باستخدام ال

مهارات الرد على الهاتف: التمّيز في خدمة العمالء عبر الهاتف

مهارات تطبيق برامج إدارة عالقات العمالء باإلنترنت

مهارات قياس ورضا خدمة المرجعين في الخدمات الحكومية 

 Call Center مهارات موظفي مركز الخدمات الهاتفية

مهارات وفنون التعامل مع المراجعين

األدوار المستقبلية للعالقات العامة و مهارات اإلتصال الفعال مع العمالء

إدارة خدمة العمالء فائقة الجودة

القوة الثالثية في خدمة العمالء وفن البيع وأسرار التسويق االستراتيجي

مهارات اإلتصال و التعامل مع العمالء

شهادة خدمة العمالء اإلحترافية

إدارة عالقات العمالء

اإلحترافية والتميز في خدمة العمالء

التميز في خدمة وعناية العمالء

التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء والمراجعين

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

التسويق والمبيعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التسويق والمبيعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التسويق والمبيعات بريطانيا - لندن  5 ايام  

التسويق والمبيعات النمسا - فيينا  5 ايام  

خدمة العمالء تركيا - اسطنبول  5 ايام  

خدمة العمالء االمارات - ابوظبى  5 ايام  

خدمة العمالء االمارات - دبى  5 ايام  

خدمة العمالء مصر - القاهرة  5 ايام  

الكويت                     خدمة العمالء 5 ايام  

خدمة العمالء مصر - االسكندرية  5 ايام  

خدمة العمالء االردن - عمان  5 ايام  

خدمة العمالء السعودية - جدة  5 ايام  

خدمة العمالء البحرين - المنامة  5 ايام  

خدمة العمالء ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

خدمة العمالء المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

خدمة العمالء االمارات - ابوظبى  5 ايام  

خدمة العمالء مصر - االسكندرية  5 ايام  

خدمة العمالء بريطانيا - لندن  5 ايام  

خدمة العمالء النمسا - فيينا  5 ايام  

خدمة العمالء فرنسا - باريس  5 ايام  

خدمة العمالء االمارات - دبى  5 ايام  

خدمة العمالء مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

خدمة العمالء المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

خدمة العمالء ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

خدمة العمالء مصر - القاهرة  5 ايام  

خدمة العمالء تركيا - اسطنبول  5 ايام  

خدمة العمالء االمارات - ابوظبى  5 ايام  

خدمة العمالء االردن - عمان  5 ايام  

خدمة العمالء لبنان - بيروت  5 ايام  

خدمة العمالء ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

خدمة العمالء مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

خدمة العمالء تركيا - اسطنبول  5 ايام  

خدمة العمالء السعودية - جدة  5 ايام  

خدمة العمالء المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

خدمة العمالء مصر - االسكندرية  5 ايام  

برامج : خدمة العمالء
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اإلحترافية والتميز في خدمة العمالء

إنشاء وإدامة عالقات عمالء مربحة

شهادة خدمة العمالء اإلحترافية

المنظومة المتكاملة لخدمة العمالء المتميزة و تحقيق الجودة الشاملة

استراتيجية البحث عن العمالء المقربين

إدارة عالقات العمالء

مهارات تطوير الخدمة وفقا لمعايير الجودة الشاملة

استراتيجيات التسويق والتمّيز في خدمة العمالء

استراتيجيات تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

االمتياز في الخدمة ومهارات تحقيق رضاء العمالء

األساليب الحديثة في فنون ومهارات التعامل مع الجمهور 

CRM اإلدارة الجيدة لعالقات العمالء

العالقات العامة المتقدمة ومهارات االبتكار اإلعالمي والدعاية

النظم المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واإلعالم المعاصر

بروتوكول إعداد الزيارات الرسمية 

تطوير القدرات الفنية والشخصية لمسؤولي العالقات العامة واإلعالم

مهارات االتصال التحريري والكتابة في العالقات العامة

إدارة العالقات العامة إلكترونيًا

ال مهارات القيادة واإلبداع لمدراء العالقات العامة واإلعالم الفعَّ

هندسة العالقات العامة وتنظيمها اإلستراتيجي وفق معايير الجودة الشاملة

مهارات االتصال واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم

المدخل اإلبداعي في تنظيم وإدارة المؤتمرات واالحتفاالت الكبرى

اإلبداع والتمّيز وفنون اإلتكييت ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات 

المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول 

المهارات القيادية الحديثة لشاغلي وظائف العالقات العامة

المنهج المتكامل إلعداد مدراء وقيادات العالقات العامة واإلعالم

التمّيز واالبتكار في إدارة العالقات العامة ونظم االتصاالت

المنهج االبتكاري والتمّيز في إدارة العالقات العامة واالتصاالت

االتجاهات العالمية في العالقات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

استراتيجيات النجاح والتفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت 

البرنامج المتكامل ألخصائي العالقات العامة واإلعالم 

التعامل االحترافي والتميز في خدمة العمالء وأسعاد المتعاملين

إدارة العالقات العامة بين االبتكار والتطبيق

اإلدارة المتقّدمة لالتصال اإلستراتيجي والعالقات العاّمة

برنامج مكثف في العالقات العامة واالتصال الفعال )10 أيام(

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

بريطانيا - لندن        خدمة العمالء 5 ايام  

فرنسا - باريس        خدمة العمالء 5 ايام  

المانيا - ميونيخ        خدمة العمالء 5 ايام  

السعودية - جدة        خدمة العمالء 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ        خدمة العمالء 5 ايام  

مصر - االسكندرية        خدمة العمالء 5 ايام  

االمارات - ابوظبى        خدمة العمالء 5 ايام  

لبنان - بيروت        خدمة العمالء 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور        خدمة العمالء 5 ايام  

السعودية - جدة        خدمة العمالء 5 ايام  

مصر - القاهرة        خدمة العمالء 5 ايام  

االردن - عمان        خدمة العمالء 5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   االمارات - دبى  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   مصر - القاهرة  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   البحرين - المنامة  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   االمارات - ابوظبى  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   السعودية - جدة  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   االمارات - دبى  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   اميركا - نيويورك  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   فرنسا - باريس  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   بريطانيا - لندن  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   االمارات - دبى  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   مصر - القاهرة  10 ايام 

العالقات العامة والبروتوكول   المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   االردن - عمان  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   تركيا - اسطنبول  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   لبنان - بيروت  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   مصر - االسكندرية  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   االردن - عمان  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   لبنان - بيروت  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   اميركا - نيويورك  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   بريطانيا - لندن  10 ايام  

برامج : العالقات العامة والبروتوكول  
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برامج : اإلعالم
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افضل ممارسات العالقات العامة واألداء اإلعالمى الفعال

إدارة التميز في العالقات العامة واألداء البروتوكولي

االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم

االستراتيجيات الحديثة في العالقات العامة وقياس الرأي العام والدعاية

اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولية و فن المراسم و البروتوكول

برنامج مكثف في العالقات اإلعالمية

إدارة أحدث تقنيات العالقات العامة الرقمية

قواعد التميز إلدارة العالقات العامة

العالقات الدبلوماسية وأصول االتيكيت

اإلبداع في إدارة العالقات العامة والتعامل مع وسائل اإلعالم

تقنيات العالقات العامة الحديثة ودبلوماسية التأثير الرقمية

التقديم واإللقاء المؤثر والتميز الخطابي

فن إجراء المقابالت الشخصية و الحوار المباشر

اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة واإلتصال الجماهيري

العالقات العامة الرقمية: التخطيط وبناء إستراتيجيات المنصات الرقمية

تحليل المعلومات وتوجيهها

دبلوماسية ومهارات اإلتصال اإلقناعي والتأثيري في الرأي العام

أحدث منهجيات ومعايير الجودة الذكية في خدمة المتعاملين

العالقات العامة المتقدمة ومهارات اإلبتكار اإلعالمي والدعاية

األساليب اإلدارية والفنية الحديثة لمنسقي اإلعالم والعالقات العامة

االتجاهات المعاصرة في الوسائل اإلعالمية

اإلدارة والتخطيط في المؤسسات اإلعالمية

اإلعالم اإللكتروني والصحافة اإللكترونية

التخطيط اإلستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية

التعامل مع وسائل اإلعالم 

الرأي العام وطرق قياسه: األسس النظرية الجوانب المنهجية النماذج التطبيقية 
والتدريبات العملية

المدير الناجح في بيئة العمل اإلعالمي 

ال وكتابة التقارير الصحفية المناهج المتقدمة في أسس اإلعالم الفعَّ

المهارات اإلعالمية المؤثرة للقيادات والمدراء

المهارات اإلعالمية واالتصالية المتقدمة للناطقين الرسمين المتحدثين واإلعالميين

إعداد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وتقديمها 

مهارات إعداد النشرات األخبارية في الراديو والتلفزيون

إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية الموجهة لألطفال

إعداد وتنظيم المؤتمرات الصحفية وبرامج الزيارات الميدانية للوفود اإلعالمية

أساليب تخطيط وإدارة اإلدارات واألقسام والقطاعات اإلعالمية

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

العالقات العامة والبروتوكول   االمارات - دبى  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   فرنسا - باريس  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   مصر - القاهرة  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   لبنان - بيروت  5 ايام  

سنغافورة                         العالقات العامة والبروتوكول   5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   السعودية - الرياض  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   مصر - االسكندرية  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   السعودية - الدمام  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   البحرين - المنامة  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   اميركا - نيويورك  5 ايام  

سنغافورة                        العالقات العامة والبروتوكول   5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   االمارات - ابوظبى  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   االمارات - دبى  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   تركيا - اسطنبول  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   لبنان - بيروت  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   ايطاليا - روما  5 ايام  

العالقات العامة والبروتوكول   مصر - القاهرة  5 ايام  

تركيا - اسطنبول        اإلعالم 5 ايام  

لبنان - بيروت        اإلعالم 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور               اإلعالم 5 ايام  

اميركا - نيويورك        اإلعالم 5 ايام  

مصر - القاهرة        اإلعالم 5 ايام  

االمارات - ابوظبى        اإلعالم 5 ايام  

االمارات - دبى        اإلعالم 5 ايام  

مصر - القاهرة        اإلعالم 5 ايام  

االردن - عمان        اإلعالم 5 ايام  

بريطانيا - لندن        اإلعالم 5 ايام  

النمسا - فيينا        اإلعالم 5 ايام  

المانيا - ميونيخ        اإلعالم 5 ايام  

السعودية - جدة        اإلعالم 5 ايام  

االمارات - دبى        اإلعالم 5 ايام  

مصر - االسكندرية        اإلعالم 5 ايام  
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تقنيات احتراف إعداد وإخراج البرامج الثقافية والوثائقية 

تنمية مهارات وممارسات التحرير الصحفي واإلعالم المتمّيز

فن التعامل مع وسائل اإلعالم وكيفية اإلدالء بالتصريح 

فن المقابالت اإلعالمية والصحفية والحوار المباشر

فنون وممارسات التحرير الصحفي واإلعالم المتمّيز 

القواعد القانونية الحاكمة للعمل اإلعالمي

صناعة الفوز المؤسسي اإلعالمي والتسويقي

الحمالت اإلعالمية واإلدارة اللوجستية للمنظمات اإلعالمية

شهادة استشارى معتمد فى ادارة العالقات العامة واالعالم

التعامل االحترافي والتميز في خدمة العمالء وأسعاد المتعاملين

المهارات اإلعالمية المؤثرة واالتصال الفعال

فن ومهارات الظهور والتواصل اإلعالمي – المتحدث الرسمي

افضل ممارسات العالقات العامة واألداء اإلعالمى الفعال

االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم

الدبلوم المهني: االتصال المؤسسي واإلعالم الرقمي

مهارات العرض و التقديم و التأثير اإلعالمي الفعال

التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية

ادارة اإلعالم الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي

برنامج مكثف في العالقات اإلعالمية

االتجاهات المعاصرة في الوسائل اإلعالمية

اإلدارة والتخطيط في المؤسسات اإلعالمية

اإلعالم اإللكتروني والصحافة اإللكترونية

التخطيط اإلستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية

التعامل مع وسائل اإلعالم 

الرأي العام وطرق قياسه: األسس النظرية الجوانب المنهجية النماذج التطبيقية 
والتدريبات العملية

المدير الناجح في بيئة العمل اإلعالمي 

ال وكتابة التقارير الصحفية المناهج المتقدمة في أسس اإلعالم الفعَّ

المهارات اإلعالمية المؤثرة للقيادات والمدراء

المهارات اإلعالمية واالتصالية المتقدمة للناطقين الرسمين المتحدثين واإلعالميين

إعداد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وتقديمها 

التدريب المتقدم ألخصائي المكتبات ومراكز مصادر التعلم

استخدام التطبيقات اإلحصائية في مجال المكتبات والمعلومات - للنساء

االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومركز المعلومات

اإلدارة المعاصرة للمكتبات ومراكز مصادر المعلومات
التحول الرقمي للمحفوظات من النظم التقليدية الى نظم المعلومات 

في القطاع الحكومي 

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

اإلعالم الكويت  5 ايام  

مصر - شرم الشيخ        اإلعالم 5 ايام  

لبنان - بيروت        اإلعالم 5 ايام  

تركيا - اسطنبول        اإلعالم 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور        اإلعالم 5 ايام  

مصر - القاهرة        اإلعالم 5 ايام  

لبنان - بيروت        اإلعالم 5 ايام  

سنغافورة                                اإلعالم 5 ايام  

السعودية - الرياض        اإلعالم 5 ايام  

مصر - االسكندرية        اإلعالم 5 ايام  

السعودية - الدمام        اإلعالم 5 ايام  

البحرين - المنامة        اإلعالم 5 ايام  

اميركا - نيويورك        اإلعالم 5 ايام  

سنغافورة                                 اإلعالم 5 ايام  

االمارات - ابوظبى        اإلعالم 5 ايام  

االمارات - دبى        اإلعالم 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء        اإلعالم 5 ايام  

تركيا - اسطنبول        اإلعالم 5 ايام  

لبنان - بيروت        اإلعالم 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ        اإلعالم 5 ايام  

ايطاليا - روما        اإلعالم 5 ايام  

مصر - القاهرة        اإلعالم 5 ايام  

السعودية - جدة        اإلعالم 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ        اإلعالم 5 ايام  

مصر - القاهرة        اإلعالم 5 ايام  

االمارات - دبى        اإلعالم 5 ايام  

تركيا - اسطنبول        اإلعالم 5 ايام  

االمارات - ابوظبى        اإلعالم 5 ايام  

االمارات - دبى        اإلعالم 5 ايام  

مصر - القاهرة        اإلعالم 5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االمارات - دبى  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - القاهرة  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات الكويت             5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات السعودية - جدة  5 ايام  

برامج : المكتبات ومصادر المعلومات
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الدوريات اإللكترونية والتعامل معها في المكتبات 

العالقات العامة وعناصر االتصال ألخصائي المكتبات 

المكتبات الرقمية - مستوى متقدم

المنهج المتكامل إلعداد أمناء المكتبات واختصاصي مراكز ومصادر التعلم

إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات

إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية

بناء وإدارة مواقع المكتبات ومراكز المعلومات على شبكة اإلنترنت 

تنمية المهارات البحثية إلخصائي مراكز التعلم

كيف تنشئ مكتبة إلكترونية: تنظيم وتخطيط وإدارة المكتبات

ورشة عمل تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

التخطيط اإلستراتيجى فى المكتبات ومراكز المعلومات

 إدارة الجودة الشاملة فى المكتبات ومراكز المعلومات

بناء وتنمية مجموعات المقتنيات الرقمية فى المكتبات ومراكز المعلومات

 إدارة المكتبات الرقمية

  األنظمة اآللية فى المكتبات

تصميم وتقييم وإدارة مواقع و بوابات المكتبات على الشبكة العالمية للمعلومات 

 اإلدارة الحديثة فى المكتبات ومراكز المعلومات

 العمليات الفنية فى المكتبات ومراكز المعلومات فى البيئة اإللكترونية

 اتجاهات الخصخصة فى خدمات المكتبات والمعلومات

 اخصائى المكتبات والمعلومات : رؤية حديثة متطوره فى عصر المعلومات .

 إدارة و تنظيم المكتبات

أمناء المكتبات: الفهرسة الوصفية والموضوعية والتصنيف واالستخدام اآللي

تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

 إدارة األزمات والكوارث في المكتبات ومراكز المعلومات

 إدارة التشغيل اآللي للمكتبات

إدارة المكتبات ومراكز المعلومات إلكترونيـًا

 إدارة الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعلومات

استخدام التطبيقات اإلحصائية في مجال المكتبات والمعلومات

 استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظيم وإدارة المكتبات

 اقتناء واستخدام قواعد البيانات في المكتبات

األساليب المعاصرة لتخطيط وإدارة المكتبات والمعلومات والتوثيق

 اإلدارة المعاصرة للمكتبات ومراكز مصادر المعلومات

 االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومركز المعلومات

 التحول نحو استخدام أساليب القطاع الخاص في إدارة المكتبات

الدوريات اإللكترونية والتعامل معها في المكتبات

العالقات العامة وعناصر االتصال ألخصائي المكتبات

 المناهج العلمية في إدارة وتنظيم المكتبات العامة والخاصة

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

المكتبات ومصادر المعلومات االردن - عمان  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - االسكندرية  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االمارات - دبى  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات بريطانيا - لندن  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات اميركا - نيويورك  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات ايطاليا - روما  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات لبنان - بيروت  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االمارات - دبى  5 ايام  

الكويت                         المكتبات ومصادر المعلومات 5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االردن - عمان  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - االسكندرية  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االردن - عمان  5 ايام  

الكويت                        المكتبات ومصادر المعلومات 5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات لبنان - بيروت  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات بريطانيا - لندن  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - القاهرة  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االمارات - دبى  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات اميركا - نيويورك  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات السعودية - جدة  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - االسكندرية  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات لبنان - بيروت  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االمارات - دبى  5 ايام  

الكويت                        المكتبات ومصادر المعلومات 5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات االردن - عمان  5 ايام  
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 المنهج المتكامل إلعداد أمناء المكتبات واختاصيي مراكز ومصادر التعلم

 النظم اآللية المتكاملة في المكتبات ومراكز المعلومات

بناء التحالفات اإلستراتيجية بين المكتبات ومراكز المعلومات

 بناء محركات وأدلة البحث في المكتبات

 بناء وإدارة مواقع المكتبات ومراكز المعلومات على شبكة اإلنترنت

فن إدارة الوقت بالمكتبات ومراكز المعلومات

االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية وضوابط الفساد اإلداري

األساليب الحديثة لفض المنازعات والتحكيم

اإلطار القانوني للعالقات اإلدارية في بيئة العمل السعودية

التحكيم التجاري وتسوية المنازعات

التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات قضاء وتحكيما

الجوانب القانونية في العملية اإلدارية والمالية واإللكترونية

مستشار قانوني معتمد

المهارات اإلبداعية واإللكترونية للسكرتارية القانونية

أصول وضوابط إجراءات التحقيق اإلداري

إدارة المشاكل القانونية الناشئة عن عمليات غسيل األموال

ادوات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية والمناقصات

تنمية مهارات مديري ومسؤولي الشؤون القانونية

مختبر المشكالت القانونية وأساليب تفاديها 

التنسيق اإلداري والقانوني ألعمال المحضرين والتبليغ القضائي

القضاء اإلداري والعقود اإلدارية

إجراءات التقاضي وإقامة الدعاوي وطلب الحقوق وتنفيذ األحكام

تطوير مهارات الموثقين

االبداع في إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة

اإلبداع في االستشارات القانونية وتكوين الرأي القانوني

األصول القانونية لكتابة المراسالت والمذكرات

المهارات القانونية في االقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا

اتقان فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي

الماجستير المهني المصغر للمستشارين القانونيين

أصول الصياغة والتعبير القانوني

التحكيم في منازعات االستثمار وعقود البوت والفيديك - مستوى متقدم

قواعد التفسير والدفوع واعداد المذكرات القانونية

أصول وأفضل ممارسات إجراءات التحقيق التأديبي

الدبلوم المهنى فى الصياغة القانوينة وفن المرافعات

المهارات القيادية واإلدارية في مجال العمل القانوني

11 - 15 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - االسكندرية  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات النمسا - فيينا  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات مصر - القاهرة  5 ايام  

المكتبات ومصادر المعلومات بريطانيا - لندن  5 ايام  

مصر - االسكندرية         القانون 5 ايام  

السعودية - الرياض         القانون 5 ايام  

االردن - عمان         القانون 5 ايام  

االمارات - دبى         القانون 5 ايام  

مصر - القاهرة         القانون 5 ايام  

السعودية - جدة         القانون 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء         القانون 5 ايام  

بريطانيا - لندن         القانون 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         القانون 5 ايام  

اميركا - نيويورك         القانون 5 ايام  

النمسا - فيينا         القانون 5 ايام  

فرنسا - باريس         القانون 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ         القانون 5 ايام  

االمارات - ابوظبى         القانون 5 ايام  

الكويت                                القانون 5 ايام  

لبنان - بيروت         القانون 5 ايام  

تركيا - اسطنبول         القانون 5 ايام  

المانيا - ميونيخ         القانون 5 ايام  

السعودية - جدة         القانون 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ         القانون 5 ايام  

مصر - االسكندرية         القانون 5 ايام  

االمارات - ابوظبى         القانون 5 ايام  

لبنان - بيروت         القانون 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         القانون 5 ايام  

السعودية - جدة         القانون 5 ايام  

مصر - القاهرة         القانون 5 ايام  

االردن - عمان         القانون 5 ايام  

ايطاليا - روما         القانون 5 ايام  

االمارات - ابوظبى         القانون 5 ايام  

البرامج: القانونية والقضائية
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برامج : التفاوض والعقود والمناقصات
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21

الجودة في إعداد المذكرات القانونية وصياغة العقود

الممارسات الحديثة في اجراء وإدارة التحقيقات االدارية

تنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بالتحكيم في المنازعات المتخصصة

األساليب الحديثة والعلمية في تحقيقات الضبطية القضائية وإجراءاتها

مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية

صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية بنظرة قانونية حديثة

افضل ممارسات فن المرافعة الشفهية والكتابية

اتقان اللغة والكتابة القانونية - مستوى متقدم

خبير استراتيجى في ادوات القانون الدولى

اكتساب اللغة القانونية وأسس كتابة المشورة القانونية

الممارسات المتقدمة في صياغة العقود واألوراق القانونية

مهارات التفسير والتحليل القانوني وصياغة االجراءات القانونية

الفكر القانوني المتميز في اإلستشارات القانونية وتكوين الرأي القانوني

التحقيق والـتأديب االداري وضوابطه واالنظمة القانونية لشؤون الموظفين

الماجستير المصغر: المهارات االحترافية في إدارة العقود

االسس القانونية الحاكمة لصياغة العقود واالتفاقيات الدولية وحل المنازعات

المهارات المتقدمة إلعداد و إدارة العقود

مهارات قانونية ولغوية لصياغة الوثائق والعقود

التخطيط للعقد: دراسة المخاطر، الجوانب القانونية، التزامات األطراف

التعاقدات االلكترونيه والتوقيع االلكتروني والحجيه في االثبات عبر التجاره الرقميه

أساسيات العقود وأفضل الممارسات في صياغتها

كفاءة التعامل مع اإلشكاليات في إدارة العقود واوامرها التغيرية

التخطيط والصياغة النموذجية للعقود والمناقصات

الصياغة وهيكلة العقود وفق المنهجيات القانونية الحديثة

كفاءة وفاعلية تصميم العقود وتوزيع المخاطر ومراقبة األداء

افضل ممارسات الصياغة الوقائية للعقود

أساليب وتقنيات ابرام العقود الدولية

إدارة وتسوية المطالبات والنزاعات التعاقدية

الدبلومة المهنية في التفاوض على العقود وصياغتها

أساليب الصياغة القانونية للعقود واللوائح والتشريعات

مهارات تحليل وصياغة العقود التجارية

كتابة وصياغة العقود واألوراق القانونية - متقدم

ابرام العقود وإدارة التغييرات والمطالبات العقدية

التميز في تحرير و صياغة العقود وإدارة المطالبات والمفاوضات

االبداع في صياغة العقود وتدقيقها ومراجعتها

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

لبنان - بيروت         القانون 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         القانون 5 ايام  

بريطانيا - لندن         القانون 5 ايام  

السعودية - الرياض         القانون 5 ايام  

اميركا - نيويورك         القانون 5 ايام  

تركيا - اسطنبول         القانون 5 ايام  

مصر - االسكندرية         القانون 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء         القانون 5 ايام  

تركيا - اسطنبول         القانون 5 ايام  

لبنان - بيروت         القانون 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ         القانون 5 ايام  

ايطاليا - روما         القانون 5 ايام  

مصر - القاهرة         القانون 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         القانون 5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات االمارات - دبى  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات مصر - القاهرة  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات السعودية - جدة  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات مصر - االسكندرية  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات االمارات - دبى  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

الكويت                         التفاوض والعقود والمناقصات 5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات البحرين - المنامة  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات السعودية - الرياض  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات بريطانيا - لندن  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات اميركا - نيويورك  5 ايام  

سنغافورة                         التفاوض والعقود والمناقصات 5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات لبنان - بيروت  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات ايطاليا - روما  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات االمارات - دبى  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات فرنسا - باريس  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات مصر - القاهرة  5 ايام  
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

إعداد وابرام العقود الحكومية واإلدارية وحسم منازعاتها

االتجاهات الحديثة في إدارة العقود وتنظيم المشتريات

إعداد وادارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص واالمتياز والبوت

األساليب العلمية والعملية للكشف عن التحايل القانوني في العقود

افضل ممارسات إدارة العقود لغير المتخصصين في الجوانب القانونية

التميز في إدارة المناقصات: إعداد المواصفات القنية وأعمال الطرح والترسية

العقود اإلدارية وتحريرها والمنازعات الناشئة عنها وقواعد التحكيم بشأنها

سياسات وإجراءات قانون المناقصات والمزايدات وإبرام العقود والصفقات

صياغة عقود الشراء والتوريد وتطوير برامج الحاسب اآللي

خصائص ومواصفات المفاوض المحترف

شهادة االستشاري المحترف المعتمد في فن التفاوض وإدارة النزاعات 

إعداد وكتابة العقود اإلنشائية 
البرنامج التخصصي المتقدم في إدارة وإعداد العقود وملحقاتها كيفية 

بناء اتفاقيات ملزمة قانونيا

االستراتيجيات الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية

الصياغة النموذجية للعقود اإلدارية  

االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقات الدولية 

مهارات التفاوض في إعداد العقود المالية )التأجير التمويلي - التقسيط(

كيف تتجنب األخطاء الشائعة في العقود وقواعدها القانونية 

مهارات إبرام العقود وإجراءات التحكيم الدولي

مهارات إبرام عقــود التوظيف الحكومية وعقود العمل الخاصة

االتجاهات الحديثة في العقود التجارية وضوابط صياغتها القانونية

أساليب ومهارات إعداد وترسية العطاءات والممارسات والمناقصة

برنامج الماجستير المهني في إدارة المشتريات والعقود - 10 ايام

إدارة وتصنيف وضبط ومراقبة المخزون

 إدارة   عمليات اإلمداد والتموين الفعال - متقدم

إدارة أنظمة المشتريات والمخازن الحديثة

التقنيات الحديثة في إدارة المخازن والمستودعات

التميز في إدارة المناقصات: إعداد المواصفات القنية وأعمال الطرح والترسية

افضل الممارسات العالمية في إدارة المشتريات

اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات

إدارة المخازن وفًقا ألحدث األساليب والطرق العلمية والتكنولوجية

أساليب نظم الشراء والتعاقدات الحديثة في ظل المتغيرات العالمية

التحول الرقمي لعمليات إدارة العقود والمشتريات

الجدارة واالبداع في اداره االعمال اللوجستية

اإلدارة الفعالة للمشتريات ومهارات اختيار والتفاوض مع الموردين

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

التفاوض والعقود والمناقصات االردن - عمان  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات السعودية - جدة  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات االمارات - دبى  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات مصر - االسكندرية  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات السعودية - الرياض  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات االمارات - دبى  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات البحرين - المنامة  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات بريطانيا - لندن  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات فرنسا - باريس  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات النمسا - فيينا  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات المانيا - ميونيخ  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات السعودية - جدة  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات مصر - االسكندرية  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات لبنان - بيروت  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

التفاوض والعقود والمناقصات السعودية - جدة  5 ايام  

مصر - القاهرة                            إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 10 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات السعودية - جدة  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

االردن - عمان                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات االمارات - دبى                              5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات السعودية - الرياض  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات المانيا - ميونيخ  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

برامج : إدارة المواد والمشتريات والمستودعات
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برامج : الجمارك والمؤانئ والمطارات
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1

2

3

إدارة المشتريات واعداد وثائق المناقصات واتفاقيات العقود

االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

إدارة سلسلة التوريد واإلمداد التمويني الفعال - متقدم

إدارة المناقصات والعطاءات وإبرام العقود - متقدم

إدارة  المخازن ومقاييس األداء - طبقًا للمواصفات الدولية

أدارة السالمه العامه للمخازن وفنيات توضيب ومناولة المواد

الجدارة في تخطيط وتنظيم وادارة اعمال المشتريات والمخازن

برنامج الدبلوم المهني في المشتريات والمخازن

الكفاءة في إدارة المشتريات الخارجية والتخليص الجمركي

إتقان الجوانب القانونية واإلدارية في المشتريات والعقود وعمليات التعاقد

ادارة المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية

افضل الممارسات العالمية في استراتيجيات الشراء الحديثة

المهارات المالية والقانونية في إدارة المشتريات وترسية وابرام عقود المناقصات

التخطيط االستراتيجي للمشتريات واعداد المناقصات وتقييم المزايدات

النظم االلكترونية الحديثة في اعمال المشتريات والمخازن

تعزيز كفاءة إدارة المشتريات بإستخدام أحدث األساليب العالمية

استراتيجيات التفاوض الفعال في المشتريات والعقود وتقييم أداء الموردين

اإلدارة الحديثة للمشتريات والمخازن والرقابة على المخزون

اساليب ترشيد االنفاق في مجال الشراء والتخزين

اإلدارة الفعالة للمستودعات والمخازن

اإلجراءات والجوانب القانونية للمناقصات والعطاءات

االتجاهات الحديثة في إدارة المخازن والمشتريات والشراء اإللكتروني

الة للمستودعات والتخلص من المخزون الراكد اإلدارة الفعَّ

التفاوض التعاقدي وإعداد وتقييم المناقصات وإبرام العقود
اإلدارة اللوجيستية وتحسين سلسلة التوريد والنظم المعاصرة للتخطيط 

والرقابة على التخزين

التخزين اإللكتروني

الشراء اإللكتروني

الة للمشتريات وإجراءات طرح العطاءات  اإلدارة اإللكترونية الفعَّ

الة للمخازن في ضوء نظام JIT - التجربة اليابانية اإلدارة الفعَّ

أساليب تقييم الموردين

اإلدارة اللوجستية للمواد وفقًا لمدخل إدارة الجودة الشاملة 

إدارة المشتريات الخارجية واالستيراد والتخليص الجمركي

االتجاهات الحديثة في قانون الضريبة الجمركية 

األساليب الحديثة في تنظيم وإدارة المناطق الحرة

األساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات اميركا - نيويورك  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات االمارات - دبى                              5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

الكويت                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات بريطانيا - لندن                              5 ايام  

مصر - القاهرة                            إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

ايطاليا - روما                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

االمارات - دبى                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

االردن - عمان                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات االمارات - دبى                              5 ايام  

االردن - عمان                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات مصر - االسكندرية  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات السعودية - الدمام  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات البحرين - المنامة  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات اميركا - نيويورك  5 ايام  

سنغافورة                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات االمارات - ابوظبى  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات االمارات - دبى                              5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات تركيا - اسطنبول  5 ايام  

لبنان - بيروت                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

ايطاليا - روما                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

مصر - القاهرة                            إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات السعودية - جدة  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

إدارة المواد والمشتريات والمستودعات المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

االردن - عمان                             إدارة المواد والمشتريات والمستودعات 5 ايام  

االمارات - دبى                             الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

األساليب الحديثة لتطوير الخدمات في المطارات الدولية

األمن والسالمة في الموانئ

اإلدارة والرقابة الجمركية

البرنامج المتكامل لإلجراءات الجمركية الجديدة

التخليص الجمركي

التعامل الجمركي والتأمين والنقل البحري

التفتيش الجمركي وتأمين المنافذ والمطارات جمركيًا 

الجوانب اإلدارية والقانونية ألعمال الموانئ

الجوانب التنظيمية واإلدارية للموانئ البحرية 

الطرق التسويقية واإلعالمية الستثمار المطارات

الطرق الحديثة لتأمين وحماية المطارات

العقود والممارسات والتصاريح الجمركية 

المراقبة البحرية في الموانئ والقنوات المائية والبحار

المفاهيم الحديثة في إدارة الموانئ والجمارك وتجارب ناجحة في إدارة الموانئ

المفاهيم واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموانئ
النظام الجمركي ودليل التسويات الصلحية في قضايا التهريب 

والمخالفات الجمركية

النظم الجمركية الخاصة )السماح المؤقت والدروباك والتاكس ريبيت(

ال أساليب وتقنيات التفتيش الجمركي الفعَّ

أساليب وتقنيات كشف التهريب الجمركي

إجراءات النقل والشحن والتخليص والتأمين على الصإدارة

إجراءات تدقيق مستندات الشحن

إدارة أنشطة النقل البحري وأعمال الوكاالت 

إدارة وتحليل المخاطر الجمركية

مهارات الفحص والتعامل مع الجوازات ووثائق السفر والتأشيرات

مهارات االتصال بين السفن والموانئ والمراقبة البحرية في المواني

تسعير خدمات الموانئ البحرية

تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة خدمات الطائرات 
تطوير العمل الجمركي في المنطقة العربية في ضوء اتفاقيات 

منظمة التجارة العالمية

تنظيم وإدارة المطارات 

تنظيم وإدارة المناطق الحرة

حماية الموانئ والمنشئات الجمركية

مفاهيم وإجراءات التخليص الجمركي على البضائع 

األساليب الحديثة في تنظيم وإدارة المناطق الحرة

األساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي

األساليب الحديثة لتطوير الخدمات في المطارات الدولية

األمن والسالمة في الموانئ

اإلدارة والرقابة الجمركية

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

ماليزيا - كوااللمبور  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

لبنان - بيروت                             الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - القاهرة                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

السعودية - جدة  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - القاهرة                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

سنغافورة                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

البحرين - المنامة  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

بريطانيا - لندن                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

السعودية - جدة  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - القاهرة                          الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االردن - عمان                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - دبى                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

السعودية - الرياض  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - دبى                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

بريطانيا - لندن                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

النمسا - فيينا                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

فرنسا - باريس                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

المانيا - ميونيخ  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االردن - عمان                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - االسكندرية  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - دبى                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  
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البرنامج المتكامل لإلجراءات الجمركية الجديدة

التخليص الجمركي

التعامل الجمركي والتأمين والنقل البحري

التفتيش الجمركي وتأمين المنافذ والمطارات جمركيًا 

استراتيجيات الجودة الشاملة باستخدام 6 سيجما

الجودة اإلدارية الشاملة في إدارة األعمال بروح الفريق الواحد

أسس ومبادئ وتطبيقات حلقات الجودة 

إدارة الجودة الشاملة في األجهزة والدوائر الحكومية

إدارة الجودة الشاملة في تطوير وتبسيط إجراءات العمل اإلداري - التجربة اليابانية

إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء اإلداري للخدمات الحكومية

إدارة الجودة الشاملة وقياس األداء الوظيفي - التجربة اليابانية

إعداد مراجعي الجودة الداخليين
تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في األداء الحكومي باستخدام 6 سيجما 

- التجربة اليابانية

تأهيل مديري الجودة لتطبيق نظم وأساليب إنشاء نظام الجودة

هندسة العمليات في إطار تطبيق معايير إدارة الجودة الكلية 

اإلدارة المرئية بنظام كايزن للجودة اليابانية

استراتيجيات وتكتيكات الحكومة اإللكترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة

اإلدارة الحديثة لنظم إدارة الصيانة الكلية وتطبيقاتها في نظم إدارة 
الجودة الشاملة 

اإلدارة المعاصرة بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة

 ادارة الجودة الشاملة فى الشركات والمنظمات

 مراقبة الجودة واالنتاج فى المؤسسات الطباعية

الطرق واالساليب االحصائية لمراقبة الجودة

 اإلدارة االستراتيجية للجودة الشاملة فى الجامعات ومراكز البحوث العلمية

 التحكم وضبط الجودة في المعمل البيولوجي

العمليات االحصائية للجودة وعالقتها باتخاذ القرارات
 االساليب الحديثة إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات العربية لمعايير 

الجودة الشاملة

ضبط الجودة في المختبرات

اعداد المراجع الداخلى لنظام ادارة الجودة

 الجودة الشاملة في مختبرات التحاليل الطبية والكيميائية

االساليب الحديثة لتبسيط اجراءات نظم العمل فى ظل منهج الجودة الشاملة

 ) QA( Quality Assurance توكيد الجودة

تخطيط وجدولة حلقات وضبط  الجودة 

إدارة العمليات في ظل مفهوم وتحسين الجودة 
تخطيط و تنفيذ المراجعة الداخلية للجودة طبقا للمواصفة العالمية 

االيزو 9000  

الجودة و البيئة ونظم األمن الصناعي بالمنشآت الصناعية 

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

مصر - االسكندرية  الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - دبى                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - القاهرة                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

االمارات - دبى                              الجمارك والمؤانئ والمطارات 5 ايام  

مصر - القاهرة                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االمارات - دبى                         إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

السعودية - جدة          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

تركيا - اسطنبول          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االمارات - دبى                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور                             إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االردن - عمان                            إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

البحرين - المنامة          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االمارات - دبى                                      إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

السعودية - الرياض          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

مصر - االسكندرية          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

لبنان - بيروت                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

مصر - القاهرة                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

السعودية - جدة          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

بريطانيا - لندن                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

اميركا - نيويورك          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االمارات - دبى                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

النمسا - فيينا                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

مصر - القاهرة                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االمارات - ابوظبى          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االردن - عمان                                      إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

لبنان - بيروت                                    إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

تركيا - اسطنبول          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

السعودية - جدة          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء          إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

مصر - االسكندرية         إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

بريطانيا - لندن                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

فرنسا - باريس                                    إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

برامج : إدارة الجودة الشاملة
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إدارة سلسلة التوريد طبقا لنظم الجودة 

 ISO TS 16949  توعية وتطبيق لنظام ادارة الجودة فى صناعة السيارات

   MINITAB الضبط االحصائي للجودة باستخدام برنامج

 الطرق المختلفة لتقدير جودة المنتجات الزراعية

 الجودة فى الضيافة

ISO17025 ادارة الجودة الشاملة في المختبرات 

 الرقابة على الجودة فى مشروعات التشييد

قياس دور ضابط الجودة

 الخطوط العريضة لجودة التعليم

تكنولوجيا المعامل وضبط جودة مياه الشرب

MRP الجودة الشاملة في ادارة المشتريات والمخازن ونظام الـ 

 العوامل الثمانية النشاء نظام إدارة الجودة المستدامة

 التمييز واالبداع فى ادارة الخدمات العامة فى ظل منهج الجودة الشاملة

 تطبيق الجودة في التعليم األكاديمي

 تطبيقات مفاهيم الجودة الشاملة فى االدارة المحلية والبلدية

"spss" التحليل اإلحصائي لنظم الجودة 

افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع

إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع

دورة منسق مشاريع محترف

Project Management Professional : محترف إدارة المشاريع

إدارة المشاريع المؤسسية وحوكمتها

االتجاهات الحديثة وأدوات التميز في إدارة المشاريع

التميز في قيادة المشروعات ومهارات تسوية الصراعات

الذكاء االصطناعي واالبتكار في إدارة المشاريع
اإلبتكار واإلبداع والتعامل مع التغيير نحو إدارة وقيادة فعالة وناجحة للمدراء 

والتنفيذيين والمهندسين

فن إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع الموردين في إدارة المشروعات

استخدام تكنولوجيا البنية التحتية للمفتاح العام PKI في المشروعات

األساليب الحديثة إلدارة المشاريع: التخطيط والجدولة والمراقبة

PMP البرنامج التأهيلي لشهادة مدير مشروع محترف

المهارات واألساليب المتقدمة للتفاوض حول العقود لمدراء المشاريع

آليات التحفيز السبع األساسية لتأمين نجاح المشروعات والقيادة

Project Management - Basic إدارة المشاريع

Project Management Professional إدارة المشاريع المحترفة

MS Project تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع الفنية و الهندسية بإستخدام

تطبيق مفاهيم Six Sigma لتحسن المشاريع واستراتيجيات األعمال مع 
تخفيض النفقات 

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

المانيا - ميونيخ           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

السعودية - جدة           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

مصر - االسكندرية           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االمارات - ابوظبى           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

لبنان - بيروت                                      إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

السعودية - جدة           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

مصر - القاهرة                                     إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االردن - عمان                                      إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

ايطاليا - روما                                      إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االمارات - ابوظبى           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

لبنان - بيروت                                      إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

بريطانيا - لندن                                      إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

السعودية - الرياض           إدارة الجودة الشاملة 5 ايام  

االمارات - ابوظبى         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - القاهرة         إدارة المشاريع 5 ايام  

الكويت                             إدارة المشاريع 5 ايام  

السعودية - جدة         إدارة المشاريع 5 ايام  

االردن - عمان         إدارة المشاريع 5 ايام  

تركيا - اسطنبول         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - االسكندرية         إدارة المشاريع 5 ايام  

االمارات - دبى         إدارة المشاريع 5 ايام  

بريطانيا - لندن         إدارة المشاريع 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ         إدارة المشاريع 5 ايام  

اميركا - نيويورك         إدارة المشاريع 5 ايام  

ايطاليا - روما         إدارة المشاريع 5 ايام  

لبنان - بيروت         إدارة المشاريع 5 ايام  

تركيا - اسطنبول         إدارة المشاريع 5 ايام  

االمارات - دبى         إدارة المشاريع 5 ايام  

الكويت                             إدارة المشاريع 5 ايام  

االردن - عمان         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - االسكندرية         إدارة المشاريع 5 ايام  

برامج : إدارة المشاريع
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برامج : العقارات
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دراسات جدوى المشروعات االستثمارية - مع نماذج عملية

اإلشراف الهندسي وأصول التنفيذ

افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع

إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع

إدارة مخاطر المشروعات

Project Management Professional : محترف إدارة المشاريع

إدارة المشاريع المؤسسية وحوكمتها

االتجاهات الحديثة وأدوات التميز في إدارة المشاريع

التميز في قيادة المشروعات ومهارات تسوية الصراعات

الذكاء االصطناعي واالبتكار في إدارة المشاريع

تأسيس وإدارة مكتب إدارة المشاريع

الجدوى اإلقتصادية للمشاريع وحساب إقتصاديات العمل

استخدام تكنولوجيا البنية التحتية للمفتاح العام PKI في المشروعات

األساليب الحديثة إلدارة المشاريع: التخطيط والجدولة والمراقبة

PMP البرنامج التأهيلي لشهادة مدير مشروع محترف

المهارات واألساليب المتقدمة للتفاوض حول العقود لمدراء المشاريع

آليات التحفيز السبع األساسية لتأمين نجاح المشروعات والقيادة

مراجعة التصميمات اإلنشائية للمبانى والجسور

التقييم اإلقتصادي للمشروعات وتقدير التكلفة

مهارات التميز واالبتكار واإلبداع في إدارة المشاريع الهندسية
تطبيق مفاهيم Six Sigma لتحسن المشاريع واستراتيجيات األعمال مع 

تخفيض النفقات 

دراسات جدوى المشروعات االستثمارية - مع نماذج عملية

فن إستخدام منهج الهندسة القيمة في إدارة المشاريع

المعلومات االساسية للتنفيذ المعماري واالنشائي للمقيميين العقاريين

 أنظمة الرهن والتمويل العقاري) األسس والنتائج (

إستراتيجيات إدارة المحافظ والصناديق العقارية

الموافقة على الرخصة الدولية - وسيط عقاري

المعلومات االساسية للتنفيذ المعماري واالنشائي للمقيميين العقاريين

 تقييم العقارات من األضرار التي لحقت المرافق

التثمين العقاري المتقدم

 فنون التسويق اإللكتروني للمشروعات العقارية

االستراتيجيات الحديثة للتأجير التمويلي والهندسة المالية وفقا للمعايير الدولية

اإلدارة االستراتيجية وتخطيط المشروعات العقارية

 تنمية المهارات االساسية لوكالء العقارات

صيانة الممتلكات العقارية

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

االمارات - ابوظبى         إدارة المشاريع 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         إدارة المشاريع 5 ايام  

تركيا - اسطنبول         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ         إدارة المشاريع 5 ايام  

االردن - عمان         إدارة المشاريع 5 ايام  

الكويت                              إدارة المشاريع 5 ايام  

لبنان - بيروت         إدارة المشاريع 5 ايام  

بريطانيا - لندن         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ         إدارة المشاريع 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء         إدارة المشاريع 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         إدارة المشاريع 5 ايام  

تركيا - اسطنبول         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - القاهرة                      إدارة المشاريع 5 ايام  

االمارات - دبى         إدارة المشاريع 5 ايام  

اميركا - نيويورك         إدارة المشاريع 5 ايام  

السعودية - جدة         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - االسكندرية         إدارة المشاريع 5 ايام  

تركيا - اسطنبول         إدارة المشاريع 5 ايام  

لبنان - بيروت         إدارة المشاريع 5 ايام  

االمارات - دبى         إدارة المشاريع 5 ايام  

الكويت                              إدارة المشاريع 5 ايام  

االردن - عمان         إدارة المشاريع 5 ايام  

مصر - االسكندرية         إدارة المشاريع 5 ايام  

االمارات - دبى          العقارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول          العقارات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى          العقارات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور          العقارات 5 ايام  

لبنان - بيروت          العقارات 5 ايام  

مصر - القاهرة          العقارات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ          العقارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول          العقارات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى          العقارات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور          العقارات 5 ايام  

السعودية - جدة          العقارات 5 ايام  

مصر - القاهرة          العقارات 5 ايام  
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التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي

 البيع بالمزاد العقاري

اإلجراءات المكتبية في الشركات والمكاتب العقارية

األساليب المتكاملة في الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري

الرهن والتمويل العقاري

التسجيل والتوثيق العقاري

األسس واالستراتيجيات الحديثة في االستثمار العقاري

العلوم القانونية في العقارات

إعداد القادة اإلداريين في المؤسسات العقارية

 العمل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي

 المهارات اإلدارية المتكاملة للوسيط العقاري

المهارات اإلدارية والمالية في المكاتب العقارية

 تأسيس وإدارة المحافظ والصناديق العقارية

 تخطيط وتنظيم المشروعات العقارية

 االحتراف والجدارة المهنية في إدارة العقارات

 االحتراف والجدارة المهنية في التسويق العقاري

التسويق العقاري الحديث

أساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات

األخالقيات المهنية في العمل العقاري

 التعامالت العقارية وضمان الحقوق

 إعداد القادة اإلداريين في المؤسسات العقارية

إعداد خبراء التقييم العقاري

 اختيار الكفاءات واستقطاب المهارات في المجال العقاري

استراتيجيات االستثمار العقاري

استراتيجيات التسويق العقاري: األسس والخطط

التسويق اإللكتروني للمشروعات العقارية

ال في المجال العقاري استراتيجيات التفاوض الفعَّ

 استراتيجيات بناء وتسويق العالمات التجارية في المؤسسات العقارية

األبعاد القانونية في عقود االستثمار بالقطاع العقاري

األساليب المتكاملة في الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري

 األخالقيات المهنية في العمل العقاري

إدارة السيطرة والوقاية من المخاطر الصناعية

الكفاءة في قيادة فرق اإلطفاء والفاعلية في مكافحة الحرائق  

اإلدارة والسيطرة على المواد الخطرة مستوى عمليات

األمن الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

سنغافورة                               العقارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول          العقارات 5 ايام  

البحرين - المنامة          العقارات 5 ايام  

بريطانيا - لندن          العقارات 5 ايام  

السعودية - جدة          العقارات 5 ايام  

مصر - القاهرة          العقارات 5 ايام  

مصر - االسكندرية          العقارات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى          العقارات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور          العقارات 5 ايام  

االردن - عمان          العقارات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء          العقارات 5 ايام  

االمارات - دبى          العقارات 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ          العقارات 5 ايام  

السعودية - الرياض          العقارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول          العقارات 5 ايام  

االمارات - دبى          العقارات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء          العقارات 5 ايام  

بريطانيا - لندن          العقارات 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور          العقارات 5 ايام  

النمسا - فيينا          العقارات 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء          العقارات 5 ايام  

فرنسا - باريس          العقارات 5 ايام  

المانيا - ميونيخ          العقارات 5 ايام  

االردن - عمان          العقارات 5 ايام  

مصر - االسكندرية          العقارات 5 ايام  

االمارات - ابوظبى          العقارات 5 ايام  

تركيا - اسطنبول          العقارات 5 ايام  

االمارات - دبى          العقارات 5 ايام  

مصر - االسكندرية          العقارات 5 ايام  

االمارات - دبى          العقارات 5 ايام  

مصر - القاهرة          العقارات 5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - القاهرة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - دبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - جدة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

برامج : األمن والسالمة والصحة المهنية
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ممارسة السالمة فى التعامل مع المواد الكيمييائية الخطرة

افضل ممارسات األمن الصناعي للمنشآت و األفراد

الوقاية والحماية من الحرائق وهندسة اإلطفاء في المشآت النفطية - متقدم

التعامل مع حوادث المواد والغازات السامة

األساليب الحديثة فى تدقيق إجراءات السالمة طبقًا للمواصفات العالمية

السالمة والصحة المهنية فى أعمال المختبرات

التقنيات الحديثة في أمن و سالمة المنشآت والمرافق الحيوية

اإلسعاف األولى واإلنقاذ فى المؤسسات الصناعية

افضل ممارسات الكفاءة في االمن الصناعي والسالمة المهنية

إدارة تقنيات الذكاء االصطناعي في حماية المنشآت الحيوية

قياس وادارة معايير وإجراءات السالمة في محطات تعبئة الوقود

األساليب والتقنيات الحديثة لألمن الصناعي بالمنشآت

المواصفات القياسية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية وفقًا للمعايير الدولية

الفعالية وكفاءة األداء في تحليل وإدارة المخاطر

الكفاءة في التعامل مع الكوارث وبناء وقيادة فريق الطوارئ

هندسة اإلطفاء في مكافحة الحرائق عالية المخاطر

األساليب العملية الحديثة فى تطبيق السالمة بمواقع العمل

الممارسات العلمية االمنة لتخزين المواد الكيميائية والمشتقات البترولية

الجدارة االدارية والفنية لمشرفي االمن والسالمة

التقنيات الحديثة في هندسة السالمة المهنية وإدارة الصحة البيئية

المهارات التنظيمية إلدارة عمليات الطوارئ و اإلنقاذ و اإلخالء

مهارات مدير السالمة والصحة المهنية المحترف

كفاءة تحليل الحوادث والتحقيق فيها - مستوى متقدم

تقنيات السيطرة على أندالع الحرائق ووسائل اإلطفاء

الوسائل التقنية الحديثة في اتظمة إدارة السالمة والتدقيق

تكنولوجيا هندسة السالمة والوقاية من الحوادث المهنية

Engineering Safety Systems إدارة نظم السالمة الهندسية

احدث ممارسات التعامل والحد من مخاطر الكوارث وادارتها

معايير وأساليب قياس اداء السالمة واإلجراءات الوقائية

معايير االمن والسالمة المتقدمة وأساليبها الحديثة

افضل ممارسات األمن والسالمة في المنشآت الصناعية

افضل ممارسات وسياسات السالمة وخطط الطوارئ  

مهارات التعامل واإلتصال األمني لموظفي وضباط األمن

التقنيات الذكية في األمـن الصناعـي المتقـدم

تقييم وتطوير السياسات واإلجراءات األمنية

السالمة والصحة المهنية والحماية فى النظم الكهربائية

الكفاءة في إدارة عمليات االمن والسالمة واالعمال الوقائية

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - دبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االردن - عمان   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية البحرين - المنامة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - دبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - الرياض  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - االسكندرية  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية لبنان - بيروت   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - القاهرة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - جدة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية بريطانيا - لندن  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية اميركا - نيويورك  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - دبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية النمسا - فيينا   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - القاهرة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االردن - عمان   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية لبنان - بيروت   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - جدة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - االسكندرية  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية بريطانيا - لندن  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية فرنسا - باريس   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية المانيا - ميونيخ  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - جدة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - االسكندرية  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية لبنان - بيروت   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - جدة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - القاهرة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االردن - عمان   5 ايام  
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المهارات القيادية واألشرافية فى مجال السالمة المهنية

المهارات المتطورة لألمن والسالمة الصناعية

NEBOSH Oil and Gas -.إدارة سالمة العمليات في صناعات النفط والغاز

 التخطيط وإدارة العمليات األمنية - تقنيا وفيزيائيا

السالمة واالمن الكيميائي في مخازن المواد الكيميائية

تقييم المخاطر الفيزيائية في بيئة العمل

ادارة الجودة والبيئة ونظم األمن الصناعي بالمنشآت الصناعية

تقنيات وافضل ممارسات سالمة األصول وأمن العمليات

تقنيات السالمة ومكافحة الحرائق في القطع البحرية والمواني
تقنيات وإجراءات السالمة ومنع الخسائر والحوادث الكيميائية والميكانيكية 

والكهربائية

اإلدارة البيئية المتكاملة لملوثات الهواء و المـياه

تنمية المهارات في آليات حل المشكالت األمنية واتخاذ القرارات

االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي السالمة والصحة 
المهنية في المؤسسات

األساليب العلمية الحديثة في تطبيق السالمة في مواقع العمل 

البرنامج المتكامل في إعداد أخصائي  في إدارة السالمة والصحة المهنية

المنهج المتكامل إلعداد مشرفي األمن الصناعي 

إجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية وفقا لمعايير OSHA األمريكية

إدارة األمن والسالمة الصناعية

تأمين وحراسة المنشآت الصناعية
تقييم أداء مشرفي السالمة وفقا ًلمعايير )االوشا( مؤسسة السالمة 

والصحة المهنية العالمية

األمن والسالمة الصناعية في شركات النفط

السالمة في المختبرات وصناعة الكيمياويات

السالمة والصحة المهنية لشركات البترول

تنمية مهارات رجال األمن والسالمة في القطاع الحكومي والبترولي والخاص 

إدارة منظومــة السالمــة والتحكــم فى الخسائــر

االجراءات المتقدمة إلجراء تقييم وتخمين وتحليل المخاطر لكافة مقرات العمل

البرنامج التخصصى لتأهيل مديرى ومشرفى اآلمن والعالقات الحكومية

التقنيــات المتقدمــة فــي إعــداد خطط الطــوارئ واالنقـاذ واالخـالء

الـقيــادة الشـاملة لفـرق االزمـات وادارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغــوط

النظــم الحديثــة فى أمــن الـمنشآت الحيويــة وكيفية ضمان حمايتها

تأهيل المراجعين الداخليين لنظام السالمة والصحه المهنية طبقا 
) OHSAS-18001 ( لمعايير

)HAZID( تقييم األخطار فى أماكن العمل وكيفية السيطرة عليها

الرصــــد وقيـــاس االداء االمنـــي فــي المنشــــآة

مراجعــة أنظمــة السالمــة والتفتيش الوقائــى

معاييــر هندســة الوقايــة من الحريــق

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

األمن والسالمة والصحة المهنية ايطاليا - روما   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية لبنان - بيروت   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية بريطانيا - لندن  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - الرياض  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية اميركا - نيويورك  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - دبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - القاهرة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - جدة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية النمسا - فيينا   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية بريطانيا - لندن  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - االسكندرية  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية اميركا - نيويورك  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - دبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - الرياض  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية البحرين - المنامة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية الكويت   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية فرنسا - باريس   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية سنغافورة   5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - دبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية السعودية - جدة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية المانيا - ميونيخ  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية بريطانيا - لندن  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية مصر - القاهرة  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية بريطانيا - لندن  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية االمارات - دبى  5 ايام  

األمن والسالمة والصحة المهنية اميركا - نيويورك  5 ايام  
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إدارة األزمات األمنية : التخطيط والتنظيم واألداء المتميز في مواجهنها 

اإلدارة األمنية التقنية المتقدمة

تقييم وتطوير السياسات واإلجراءات األمنية

 التخطيط وإدارة العمليات األمنية - تقنيا وفيزيائيا

تنمية المهارات في آليات حل المشكالت األمنية واتخاذ القرارات

األسلوب العلمي في إدارة غرف العمليات أثناء األزمات األمنية

استراتيجيات صناعة القرار اإلداري األمني
االتجاهات الحديثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط واالستراتيجيات 

األمنية وفقًا للمعايير الدولية

مهارات الحس االمني لرجال المرور

الحس األمني

مهارات التعامل مع المساجين والنزالء

البرنامج الفني في إعداد وكتابة التقارير األمني

التمّيز في تنمية المهارات القيادية في األمن  

التمّيز واإلبداع في كتابة التقارير األمنية والسرية 

الدفاع االجتماعي ورعاية المسجونين والمفرج عنهم

القيادة واإلشراف األمني

أمن االحتفاالت والمؤتمرات والمعارض وحماية الشخصيات الهامة والمتابعة األمنية 

أمن المؤتمرات واالجتماعات الدولية

تطوير وتنمية القيادة األمنية

تنمية المهارات القيادية واتخاذ القرار األمني 

تنمية مهارات كتابة التقارير األمنية 

إدارة األزمات األمنية : التخطيط والتنظيم واألداء المتميز في مواجهنها 

اإلدارة األمنية التقنية المتقدمة

تقييم وتطوير السياسات واإلجراءات األمنية

 التخطيط وإدارة العمليات األمنية - تقنيا وفيزيائيا

تنمية المهارات في آليات حل المشكالت األمنية واتخاذ القرارات

األسلوب العلمي في إدارة غرف العمليات أثناء األزمات األمنية

استراتيجيات صناعة القرار اإلداري األمني
االتجاهات الحديثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط واالستراتيجيات 

األمنية وفقًا للمعايير الدولية

مهارات الحس االمني لرجال المرور

الحس األمني

مهارات التعامل مع المساجين والنزالء

البرنامج الفني في إعداد وكتابة التقارير األمني

التمّيز في تنمية المهارات القيادية في األمن  

التمّيز واإلبداع في كتابة التقارير األمنية والسرية 

الدفاع االجتماعي ورعاية المسجونين والمفرج عنهم

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

تركيا - اسطنبول                    األمنية والعسكرية 5 ايام  

االمارات - دبى                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

الكويت                                            األمنية والعسكرية 5 ايام  

االردن - عمان                                            األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية                                    األمنية والعسكرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

االردن - عمان                                            األمنية والعسكرية 5 ايام  

الكويت                                            األمنية والعسكرية 5 ايام  

لبنان - بيروت                                            األمنية والعسكرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - القاهرة                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

االمارات - دبى                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

السعودية - جدة                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

لبنان - بيروت                                            األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

النمسا - فيينا                                            األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - القاهرة                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

السعودية - جدة                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

اميركا - نيويورك                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

االمارات - دبى                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

المانيا - ميونيخ                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

السعودية - جدة                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - االسكندرية                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

برامج : األمنية والعسكرية
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القيادة واإلشراف األمني
أمن االحتفاالت والمؤتمرات والمعارض وحماية الشخصيات الهامة 

والمتابعة األمنية 

أمن المؤتمرات واالجتماعات الدولية

تطوير وتنمية القيادة األمنية

تنمية المهارات القيادية واتخاذ القرار األمني 

تنمية مهارات كتابة التقارير األمنية 

 التخطيط وإدارة العمليات األمنية - تقنيا وفيزيائيا

تأهيل الملحقين الدبلوماسيين الجدد

الفئات الدبلوماسية الوسيطة

 الملحقون الفنيون

مهارات االتصال واإلعالم السياسي

 النماذج اإلدارية الحديثة للدبلوماسي المتميز )دورات تدريبية متقدمة(

التحليل اإلعالمي في العمل الدبلوماسي

 الجوانب القانونية والفنية لحماية أمن المعلومات

 فن التحليل السياسي وكتابة التقارير السياسية

 مهارات التعامل مع وسائل االعالم المختلفة

 مهارات التفاوض الدولي )دورات تدريبية متقدمة(

تحليل وتسوية النزاعات الدولية

 الدبلوماسية العامة والتحويلية

 التنمية السياسية من منظور الدبلوماسية المعاصرة

 البرتوكول واالتيكيت فى العمل الدبلوماسى

استراتجيات التفاوض الفعال وتقنيات االقناع

التخطيط اإلداري واالستراتيجي

 الوالء واالنتماء الوظيفي

إدارة المفاوضات الدولية

الشؤون الدولية والدبلوماسية 

 إعداد تحليالت السياسات

 إعداد وصياغة أوراق السياسة العامة

 إعداد الخطط األمنية للوقاية من الجريمة 

دراسة التشريعات المالية

 إعداد البحوث والدراسات الميدانية

مبادئ فن التحليل السياسي

 قياس أثر التشريعات

 العالقات الدولية  

العلوم السياسية والعالقات الدبلوماسية

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

تركيا - اسطنبول                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

لبنان - بيروت                                             األمنية والعسكرية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

السعودية - جدة                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

المانيا - ميونيخ                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

بريطانيا - لندن                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

مصر - القاهرة                  األمنية والعسكرية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول                  السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور            السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

لبنان - بيروت                      السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - القاهرة                     السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ                السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول                  السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى                السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور             السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

السعودية - جدة                  السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - القاهرة                     السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

سنغافورة                       السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول                 السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

البحرين - المنامة                السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

بريطانيا - لندن                     السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

السعودية - جدة                 السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - القاهرة                     السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - االسكندرية               السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى               السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور             السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االردن - عمان                       السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء        السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االمارات - دبى                      السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ               السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

السعودية - الرياض             السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول                 السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االمارات - دبى                     السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء       السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

برامج : السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية
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برامج :  البيئة وصحة وسالمة الغذاء
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تحليل الخطاب السياسي

 تنمية المهارات البحثية

 دراسة االتفاقيات الدولية

العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسية

 تقدير الموقف السياسي

 تنمية مهارات وقدرات التحليل السياسى

 صنع وتحليل السياسات العامة

دورة صنع القرار السياسي

دورة الدبلوماسية الدولية

دورة أصول الصياغة التشريعية

منهجية اتخاذ القرار السياسي

 التحليل السياسي المتقدم 

مهارات االتصال واإلعالم السياسي

أساسيات الرقابة الصحية

تطوير آلية أعمال المراقب الصحي

 صحة البيئة و الغذاء

التسمم الغذائي و األمراض المنقولة باألغذية

 االشتراطات الصحية للمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

مراقبة جودة المواد الغذائية و تطبيق نظم ضبط الجودة

صحة و سالمة اللحوم و الدواجن و األسماك

 ادارة سالمة الغذاء

 تطبيق نظام الهاسب HACCP لضمان سالمة الغذاء

 الدليل الشامل لتطوير أعمال الرقابة الصحية

 المواصفات السعودية و الخليجية و الدولية الخاصة بسالمة الغذاء

 اإلصحاح البيئي

 مكافحة األوبئة واآلفات ذات العالقة بالثرة الحيوانية

 أساسيات الرقابة الصحية على األغذية

 التسمم الغذائي

 صحة وسالمة اللحوم والدواجن و األسماك

أخالقيات التعامل من المنظور اإلسالمي

 مكافحة األوبئة و اآلفات ذات العالقة بالثروة الحيوانية

العالقة بين البيئة والتنمية

التحاليل القياسية للملوثات في مياه الشرب و الصرف الصحي

استخدام النمذجة لدراسة كفاءة محطات معالجة المخلفات السائلة

 األمان الصتاعى والسالمة المهنية وهندسة البيئة

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

بريطانيا - لن                       السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور           السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

النمسا - فيينا                     السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء       السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

فرنسا - باريس                     السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

المانيا - ميونيخ                  السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االردن - عمان                     السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - االسكندرية             السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى              السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول                السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

االمارات - دبى                    السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - االسكندرية             السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

مصر - القاهرة                   السلك الدبلوماسي وموظفي الخارجية 5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االمارات - دبى  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء السعودية - جدة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االمارات - دبى  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االردن - عمان  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء البحرين - المنامة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االمارات - دبى  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء السعودية - الرياض  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء مصر - االسكندرية  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء لبنان - بيروت  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء مصر - القاهرة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء السعودية - جدة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء بريطانيا - لندن  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء اميركا - نيويورك  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االمارات - دبى  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء النمسا - فيينا  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء مصر - القاهرة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االردن - عمان  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء لبنان - بيروت  5 ايام  
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التفتيش على االغذية

 ظاهرة االحتباس الحراري تأثيرها و معالجتها

نظم تحلية المياه المالحة

 هندسة حماية البيئة المائية من التلوث

مؤثرات الملوثات البيئية على الصحة العامة

 ادارة األزمات والكوارث البيئية

دورة الطرق الحديثة فى معالجة قمامة المدن

تطبيق نظام الهاسب HACCP لضمان سالمة األغذية

 قوانين وتشريعات لحماية البيئة من التلوث

 إدارة سالمة الغذاء

اإلدارة البيئية المتكاملة

مهارات المسح البيئى

HACCP - اعداد كبير مراجعين نظم سالمة الغذاء

 طرق تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة

التقنيات الحديثة لمعالجة المياه الجوفية

 الصحة والسالمة المهنية، والتلوث في األماكن المغلقة في بيئة العمل

 التقييم البيئى للمشروعات الهندسية والصناعية

التلوث البيئى والجو الصحى داخل إطار العمل اإلدارى

التوازن البيئي واالستدامة

 نمذجة محطات المعالجة البيولوجية للمخلفات السائلة

Environmental Health صـحـــــة البيئـــــة 

صيانة شبكات المياه و الصرف الصحي

 المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث

االمراض وعالقتها بالبيئة

 التخطيط للطوارىء البيئية

نظم المعلومات الجغرافية المكانية
استخدامات المسح الجغرافي في تطبيقات الصرف الصحي والبنية 

التحتية 

إدارة الكوارث بواسطة نظم المعلومات الجغرافية

 التقنيات الحديثة في المساحة و الخرائط
استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في التدقيق على االستجابة 

والتعافي من الكوارث

 إدارة التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية 

Geographic Information System )GIS ( نظم المعلومات الجغرافية

المساحة في توقيع األبنية والطرق والخدمات

تحليل نظم المعلومات الجغرافية

هندسة المساحة والطرق

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

البيئة وصحة وسالمة الغذاء ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء تركيا - اسطنبول  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء السعودية - جدة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء مصر - االسكندرية  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء بريطانيا - لندن  5 ايام  

فرنسا - باريس                      البيئة وصحة وسالمة الغذاء 5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء المانيا - ميونيخ  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء السعودية - جدة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء مصر - االسكندرية  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء لبنان - بيروت  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء السعودية - جدة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء مصر - القاهرة  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االردن - عمان  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء ايطاليا - روما  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء االمارات - ابوظبى  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء لبنان - بيروت  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء بريطانيا - لندن  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء السعودية - الرياض  5 ايام  

البيئة وصحة وسالمة الغذاء اميركا - نيويورك  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االمارات - دبى  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية السعودية - جدة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية لبنان - بيروت  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية مصر - القاهرة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية السعودية - جدة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية السعودية - الرياض  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية البحرين - المنامة  5 ايام  

برامج : نظم المعلومات الجغرافية
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قراءة الخريطة وتفسير الصور الجوية 

نمذجة التقييم المتعدد المعايير عن طريق نظم المعلومات الجغرافية

الرسم الخرائطي

دورة الرصد الجوي 

دوره نظم معلومات الجغرافيه )المستوى الثانى / المتوسط(

دورة نظم المعلومات الجغرافية )المستوى االساسى(

البرنامج المساحي ) القياسات الرأسية – الميزان و الميزانيات ( 

دوره نظم معلومات الجغرافية )المستوى المتقدم(

المساحة فى الطرق والكبارى واإلنشاءات 

 البيانات والمعلومات الخطية في نظم المعلومات الجغرافية

دوره المسح الجوي 

البرنامج المساحي ) القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات( 

 )GPS( دورة نظام التوقيع العالمي

Introduction to road Surveying - المساحة في الطرق 

األعمال المساحية ألجهزة مسار الطرق

دورة األرصاد الجوية: الدورة األساسية للتنبؤات الجوية

دورة استشعار ومعالجة الصور الرقمية 

توقيع وتحديد المشاريع الهندسية باستخدام المساحة

دورة المساحة التأسيسية 

)Total station(دورة جهاز المحطة المتكاملة

استشعار ومعالجة الصور الرقمية 

المساحة الهندسية 

دورة المساحة المتقدمة 

 نظم المعلومات وإدارتها المركزية

نظم المعلومات واإلدارة المتكاملة

 اإلدارة المتقدمة لنظم المعلومات

 اإلدارة المثالية لنظم المعلومات

 اإلدارة المركزة لنظم المعلومات

 النظم المعلوماتية وتطبيقاتها

 مميزات تطبيقات نظم المعلومات

 إدارة الحوسبة ونظم المعلومات

 إدارة العناصر األساسية لنظم المعلومات

 إدارة تطبيقات نظم المعلومات

العمليات اإلدارية لنظم المعلومات

 إدارة برمجيات نظم المعلومات

 إدارة نظم المعلومات وإيجابياتها

 التخطيط االستراتيجي إلدارة نظم المعلومات

نظم المعلومات الجغرافية الكويت                 5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االردن - عمان  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية سنغافورة               5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية النمسا - فيينا  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية المانيا - ميونيخ  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية بريطانيا - لندن  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية مصر - القاهرة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية الكويت          5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االمارات - دبى  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االردن - عمان  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية مصر - االسكندرية  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية السعودية - الدمام  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية البحرين - المنامة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية اميركا - نيويورك  5 ايام  

سنغافورة                      نظم المعلومات الجغرافية 5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االمارات - دبى  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية لبنان - بيروت  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية السعودية - جدة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية مصر - القاهرة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية السعودية - جدة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية السعودية - جدة  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الكويت                      نظم المعلومات الجغرافية 5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية السعودية - الرياض  5 ايام  

نظم المعلومات الجغرافية االمارات - دبى  5 ايام  

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022



تاريخ الدورةاسم البرنامج / ورشة العمل التخصصمكان االنعقادالمدةم

55

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

تخطيط وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية للمعدات الكهربائية

تقنيات صيانة وتشغيل الكهرباء 

نظم الطاقة الكهربائية الحديثة وتطبيقات الذكاء االصطناعي

التقنيات الحديثة في تركيب وتشغيل وصيانة الكابالت الكهربية

الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمحطات التوليد

هندسة نظم القوى والتوزيع الكهربائية

تشغيل وصيانة وفحص المحوالت الكهربائية

المستوى المتقدم في تشغيل وصيانة القواطع الكهربائية

التخطيط االستراتيجي في شبكات التوزيع الكهربائية

التقنيات المتقدمة في تشخيص أعطال األنظمة الكهربائية

تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإجراءات كفاءة الطاقة

الصيانة الحديثة الفعالة والرصد والتشخيص لمعدات الطاقة

تشغيل وفحص أنظمة الحماية الكهربائية

أنظمة التأريض المتقدمة و التأريض الوقائي

امدادات الطاقة الكهربائية: الصيانة، االختبار والتفتيش وتقييم المخاطر

أنظمة التوزيع الكهربائية: الصيانة والتشغيل

رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم

صيانة خطوط النقل الكهربائية وعوازلها

 تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها

نظم الهندسة الكهربائية الحديثة

تكنولوجيا الشبكات واألنظمة الكهربائية الذكية

التقنيات الحديثة في صيانة المولدات والمحركات الكهربائية

تقنيات الطاقة البديلة وتطبيقاتها

تخطيط وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية للمعدات الكهربائية

تقنيات صيانة وتشغيل الكهرباء 

نظم الطاقة الكهربائية الحديثة وتطبيقات الذكاء االصطناعي

التقنيات الحديثة في تركيب وتشغيل وصيانة الكابالت الكهربية

الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمحطات التوليد

هندسة نظم القوى والتوزيع الكهربائية

تشغيل وصيانة وفحص المحوالت الكهربائية

المستوى المتقدم في تشغيل وصيانة القواطع الكهربائية

التخطيط االستراتيجي في شبكات التوزيع الكهربائية

التقنيات المتقدمة في تشخيص أعطال األنظمة الكهربائية

تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإجراءات كفاءة الطاقة

الصيانة الحديثة الفعالة والرصد والتشخيص لمعدات الطاقة

تشغيل وفحص أنظمة الحماية الكهربائية

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

26 - 30 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - القاهرة  5 ايام  

الكويت                        الهندسة الكهربائية واإللكترونية 5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية السعودية - جدة  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االردن - عمان  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - دبى  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية بريطانيا - لندن  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية اميركا - نيويورك  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية ايطاليا - روما  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية لبنان - بيروت  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - دبى  5 ايام  

الكويت                        الهندسة الكهربائية واإللكترونية 5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االردن - عمان  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االردن - عمان  5 ايام  

الكويت                        الهندسة الكهربائية واإللكترونية 5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية لبنان - بيروت  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية بريطانيا - لندن  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - القاهرة  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - دبى  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية اميركا - نيويورك  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية السعودية - جدة  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

برامج : الهندسة الكهربائية واإللكترونية



تاريخ الدورةاسم البرنامج / ورشة العمل التخصصمكان االنعقادالمدةم

56

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

أنظمة التأريض المتقدمة و التأريض الوقائي

امدادات الطاقة الكهربائية: الصيانة، االختبار والتفتيش وتقييم المخاطر

أنظمة التوزيع الكهربائية: الصيانة والتشغيل

رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم

صيانة خطوط النقل الكهربائية وعوازلها

قراءة وتفسير المخططات الكهربائية

أنظمة التوزيع الكهربائية )التشغيل واالختبار والحماية(

تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها

 مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية

صيانة المنظومات الكهربائية - مستوى متقدم

التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة

أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات

المولدات الكهربائية )التشغيل والصيانة(

OSHA السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير

مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية

تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية

قواطع الدارة والمفاتيح الكهربائية :التشغيل، التركيب، والصيانة

تحليل األخطاء واألعطال الكهربائية وإصالحها

أنظمة التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي

الهندسة الكهربائية لغير المتخصصين

صيانة الشبكات الكهربائية وخطوط الجهد العالي 

الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمحطات التوليد 

تقنيات الصیانة الكھربائیة - مستوى متقدم 

الهندسة الكهربائية لغير المتخصصين 

تقنيات صيانة وتشغيل أنظمة الكهرباء 

رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم 

تصميم األعمال الكهربائية وتطبيقاتها 

تكنولوجيا الشبكات واألنظمة الكهربائية الذكية 

تشغيل وصيانة وفحص المحوالت الكهربائية 

تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها 

التقنيات الحديثة في تركيب وتشغيل وصيانة الكابالت الكهربية 

تشغيل وفحص أنظمة الحماية الكهربائية 

تشغیل وصیانة والكشف عن أعطال كابالت الكھرباء 

هندسة الصيانة الكهروميكانيكية العامة 

الصيانة والتشغيل لشبكات التوزيع والشبكات الكهربائية الذكية 

أنظمة التوزيع الكهربائية - الصيانة والتشغيل 

أنظمة الحماية الكهربائية ) التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي( 

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

الهندسة الكهربائية واإللكترونية لبنان - بيروت  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - دبى  5 ايام  

الكويت                        الهندسة الكهربائية واإللكترونية 5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االردن - عمان  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية السعودية - جدة  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االردن - عمان  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - دبى  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية بريطانيا - لندن  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية اميركا - نيويورك  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية ايطاليا - روما  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية لبنان - بيروت  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - دبى  5 ايام  

الكويت                        الهندسة الكهربائية واإللكترونية 5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االردن - عمان  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - ابوظبى  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االردن - عمان  5 ايام  

الكويت                        الهندسة الكهربائية واإللكترونية 5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية لبنان - بيروت  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية بريطانيا - لندن  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - شرم الشيخ  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية المغرب - الدار البيضاء  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية ماليزيا - كوااللمبور  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - القاهرة  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية االمارات - دبى  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية اميركا - نيويورك  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية السعودية - جدة  5 ايام  
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إمدادات الطاقة الكهربائية )الصيانة - اإلختبار - التفتيش - تقييم 
المخاطر( 

التقنيات الحديثة في صيانة المولدات والمحركات الكهربائية 

المستوى المتقدم في تشغيل وصيانة القواطع الكهربائية 

MMP - أخصائي إدارة الصيانة

ممارسات إدارة الصيانة الفعالة والتحسين المستمر

افضل الممارسات لتخطيط الصيانة والجدولة

تطوير الكفاءات والتميز اإلداري لمشرفي الصيانة

PM - أحدث اساليب وممارسات عمليات الصيانة الوقائية

)CMMS( أحـدت التطـورات فـي أنظمـة االدارة المحوسـبة العمال الصيانـة

تقييم وتحسين أداء األصول وعمليات الصيانة

إدارة عمليات إيقاف التشغيل والتحوالت واالنقطاعات

األساليب والتقنيات المرنة في مشاريع الصيانة

تقنيات ومنهجيات إدارة الصيانة المتقدمة

هندسة المخاطر والموثوقية وحل المشاكل الهندسية

اعداد ميزانية الصيانة وترشيد التكاليف

إدارة التآكل والمعالجة في عمليات اإلنتاج

تقنيات ومنهجيات الصيانة الحديثة والذكية

RCM - الصيانة المرتكزة على الموثوقية

تقنيات تخطيط وتنفيذ الصيانة الميكانيكية

استكشاف األعطال واصالحها وحل المشكالت الهندسية 

إدارة عمليات المرافق والصيانة 

إدارة هندسة الصيانة والعمليات التشغيلية

TPM تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة

تقنيات إدارة ومراقبة جودة أعمال الصيانة 

فحص وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية

اعداد الخطط االستراتيجية واستراتيجيات الصيانة الفعالة

قياس وتحليل الفعالية الكلية للمعدات

أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات في التشغيل والصيانة

الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة

الصيانة وأساليبها الحديثة في المنشآت الصناعية

الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية ومراقبة الحالة

منهجيات تدقيق عمليات الصيانة وقياس وتحسين األداء

البرنامج المتقدم في تخطيط وجدولة ومراقبة أعمال الصيانة

) KPI\'s ( مؤشرات األداء الرئيسية للصيانة

التقنيـات الحديثـة واألسـاليب المتطورة في إدارة الصيانة

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

09 - 13 يناير 2022

16 - 20 يناير 2022

23 - 27 يناير 2022

30 يناير - 03 فبراير 2022

06 - 10 فبراير 2022

13 - 17 فبراير 2022

20 - 24 فبراير 2022

27 فبراير - 03 مارس 2022

06 - 10 مارس 2022

13 - 17 مارس 2022

20 - 24 مارس 2022

27 - 31 مارس 2022

08 - 12 مايو 2022

15 - 19 مايو 2022

22 - 26 مايو 2022

29 مايو - 02 يونيو 2022

12 - 16 يونيو 2022

26 - 30 يونيو 2022

03 - 07 يوليو 2022

17 - 21 يوليو 2022

24 - 28 يوليو 2022

07 - 11 أغسطس 2022

14 - 18 أغسطس 2022

21 - 25 أغسطس 2022

28 أغسطس - 01 سبتمبر 2022

04 - 08 سبتمبر 2022

11 - 15 سبتمبر 2022

18 - 22 سبتمبر 2022

25 - 29 سبتمبر 2022

02 - 06 أكتوبر 2022

09 - 13 أكتوبر 2022

16 - 20 أكتوبر 2022

الهندسة الكهربائية واإللكترونية مصر - االسكندرية  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية تركيا - اسطنبول  5 ايام  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية لبنان - بيروت  5 ايام  

مصر - القاهرة              الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

الكويت                            الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

السعودية - جدة            الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االردن - عمان                 الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول            الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

مصر - االسكندرية         الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االمارات - دبى                 الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

بريطانيا - لندن                الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور       الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ          الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

اميركا - نيويورك             الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

ايطاليا - روما                    الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

لبنان - بيروت                    الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول             الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االمارات - دبى                 الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

الكويت                              الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االردن - عمان                    الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

مصر - االسكندرية           الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االمارات - ابوظبى           الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول              الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ           الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االردن - عمان                    الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

الكويت                              الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

لبنان - بيروت                    الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

بريطانيا - لندن                  الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

مصر - شرم الشيخ           الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

المغرب - الدار البيضاء    الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

ماليزيا - كوااللمبور         الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول              الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

مصر - القاهرة                 الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االمارات - دبى                  الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

برامج : الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية
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تنفيذ الصيانة القائمة على الموثوقية: من التحليل إلى التطبيق

إدارة الصيانة الفعالة من حيث التكلفة

 مهارات متقدمة في كتابة التقارير الفنية وعرضها

 Technical Leadership - قيادة وإدارة الفرق الفنية 

برمجة وتوثيق أعمال الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي

HVAC هندسة نظم التبريد وتكييف الهواء والتدفئة

التقنيات الفنية في قراءة وكتابة الرسومات الهندسية

اســتراتيجيات الصيانــة والتشــغيل ومراقبــة األداء وإدارة عقودها

أفضل ممارسات الصيانة واالعتمادية

افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت

23 - 27 أكتوبر 2022

30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2022

06 - 10 نوفمبر 2022

13 - 17 نوفمبر 2022

20 - 24 نوفمبر 2022

27 نوفمبر - 01 ديسمبر 2022

04 - 08 ديسمبر 2022

11 - 15 ديسمبر 2022

18 - 22 ديسمبر 2022

25 - 29 ديسمبر 2022

اميركا - نيويورك               الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

السعودية - جدة               الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

مصر - االسكندرية            الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

تركيا - اسطنبول               الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

لبنان - بيروت                     الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االمارات - دبى                   الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

الكويت                                الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

االردن - عمان                     الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

مصر - االسكندرية            الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  

السعودية - جدة               الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية 5 ايام  
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إستمارة التسجيل

االسم:

المدينة:

الجوال:

جهة العمل:

جهة العمل:

الفاكس:

المسمى الوظيفي:

المسمى الوظيفي:

الدولة:

العنوان:

الهاتف:

صندوق البريد:
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البريد اإللكتروني:

عنوان الدورة:

المكان:

تاريخ اإلنعقاد:


