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 .؟..نــحــن َمْن

ال التطوير و مؤسسة رائدة يف جمهمركز التطوير املهين والتعليم املستمر جبامعة بدر بالقاهرة 
دورات وبرامج  يقدم مركز التطوير املهيناملهين، والنهوض مبهارات األفراد لدفع جناح األعمال. 

يعد املركز الرائد يف هذا اجملال يف مجهورية مصر العربية وندوات تدريبية يف جماالت مهنية عدة و
البارعون جمموعة  ضيف األساليب املبتكرة، ويضيف املدربون واملستشارونيحيث واملنطقة، 

 متنوعة من املهارات إىل ذخريتنا الالزمة لضمان توفري قيمة إضافية ملؤسستك.

خلدمة قيادات  ،مركز التطوير املهين والتعليم املستمرنوظف خرباتنا وإمكانياتنا املتنوعة من خالل 
ملية األداء مبا كافة القطاعات احلكومية واخلاصة على مستوى العامل بهدف التعاون للوصول إىل عا

 يرفع القدرة التنافسية للمؤسسات لتقديـم خدمات ومنتجات متميزة يف ظل التحديات العاملية.

وذلك باعتماد وتطوير معايري لقياس املستوى العلمي واملهاري للمتدربني والتميز يف الربامج 
ار األمثل ملواردنا للتعامل التدريبية والتنموية واإلسهامات الثقافية وثقة العمالء باملركز واالستثم

اإلجيابي مع املتغريات والتطورات اخلارجية والتكنولوجيا احلديثة وتوفري اخلرباء واملستشارين 
ذوي القدرات واخلربات املتميزة والطاقات العالية والتخصصات املختلفة واملؤهلة علميًا واملزودة 

 باخلربات العملية يف شتى اجملاالت

واملدربني املتخصصني واملرخصني دوليًا، ممن ثبتت  االستشارينياخلرباء  لخيتار املركز أفض
والدورات  االستشاريةالعمل، واملتوافقة مع خصوصيات املهمة  يادينجدارته املهنية، املؤثقة يف م

التدريبية املصاحبة، وممن نال تقييمًا متميزًا من قبل العميل الذي حصل على هذه اخلدمة. هكذا 
نعمل جاهدين على توظيف مثار املهمة االستشارية والدورات التدريبية املصاحبة يف ميادين 

جاح املهمة االستشارية العمل، والتأكد من حتقق القيمة املضافة له، وهو ما نعتربه املعيار األساسي لن
 والدورات التدريبية، وحتقيق اهدافها.
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 تنارؤي
لريادة يف التميز واإلبداع، والتعليم املوجه تبوء ا، هي مركز التطوير املهين والتعليم املستمران رؤية 

بالتدريب يف إعداد قادة املستقبل يف اجملاالت املختلفة ومقابلة االحتياجات التدريبية بطرح 
مج ومؤمترات مهنية ودورات تدريبية وورشة عمل متكاملة عالية اجلودة وبالريادة يف األحباث برا

العلمية اإلبداعية والتعبري اخلالق وباملشاركة الفعالة مع اجلهات احلكومية واخلاصة لتحقيق التنمية 
جديد من املبتكرين أن نكون مركًزا فريًدا رائًدا يف إعداد وتهيئة جيل الثقافية للموارد البشرية. و

 واملبدعني القادرين على قيادة منظماتهم حنو التغيري اإلجيابي والتميز يف األداء.

 رسالتنا

دعم املؤسسات احلكومية واخلاصة ألجل تعزيز أدائها وتطويره، وذلك من خالل تقديم برامج 
 متميزة واستشارات إدارية متخصصة. تدريبية

 أهداُفنا

 .الفاعلية والتخصص، وتقديم طرح متميز ودقة يف التنفيذتوفري تدريب عالي  ❖
 .يف تقديم اخلدمات، باستخدام أهم املعايري العاملية واستشراف املستقبل االحرتافية ❖
 .التدريب والتطوير حتقيق أهداف املؤسسات من خالل ❖
 .التشجيع الدائم على االبتكار ❖
 .ملهنيةللرقي بها حنو التميز وا تطوير القيادات ❖
 .متكني الكوادر اإلدارية والفنية من اجلدارات الالزمة، للوصول إىل مؤسسات مستدامة ❖
 .إلعداد جيل يسمو مبجتمعه تأهيل الكوادر الوظيفية ❖
 .من العمل املؤسسي، وفق مناذج ومعايري دولية متكني املؤسسات ❖
 .ترسيخًا للهوية الفكرية وصقاًل للشخصية الدورات التدريبية تصميم ❖
 .ساهمة يف تطويرهالعمل وامل تقديم االستشارات لتجويد خمرجات ❖

https://euromatech-me.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 قيمنا

 .السعي وراء األفكار اخلّلاقة اليت ختدم الواقع وتنطلق منه :اإلبداع ❖
 .واملستند إىل نتاج معريف معتمد وحمكم دوليًا مما يقدالرقابة الذاتية يف كل  :املوثوقية ❖
 .الصدق واحرتام اخلصوصية، وتقديم أعلى معايري االلتزام :األمانة ❖
 .الوعي بالدور املركزي للقدوة واستشعار املسؤولية فيما نقدمه من معان سامية، وامتثاهلا :القدوة ❖
 .جتسيد روح الفريق، والعمل مع العمالء والشركاء حتت مظلة اهلدف املشرتك :العمل اجلماعي ❖

نعمل وفق جمموعة من القيم الرئيسة اليت متثل أساس تركيزنا، مبا حيقق أهدافنا املتمحورة يف تعزيز كفاءة كما 
 . وتتمحور قيمنا حول:باألعمالالكوادر البشرية واالرتقاء 

 قدرنا “العميل اواًل”، •
 عالمتنا املخرجات املتكيفة خلصوصيات العميل، •
 غايتنا األداء األمثل، •
 هدفنا ،اخلدمة احلقيقية •
 وعدنا املصداقية مع العميل، •
 موردنا اخلربة املربهنة يف امليادين، •
 أساس قوتنا “عمل الفريق”، •
 عطاؤنا املشرتك والتدريب، االستشارةتفاعل  •
 التزامنا اإلشراف على التنفيذ، •
 ثروتنا تفاعل التجارب القطاعية، •
 حتركنا جتاوز اجلغرافيا، •
 مسارنا تقديم احللول املبدعة، •
 انفتاحنا التواصل بني التجارب الدولية، •
   إطار عملنا االمتثال للمعايري الدولية واجلودة الشاملة، •
 مسعتنا ريادة العالمة االستشارية والتدريبية، •
 طريقنا التنافسية العاملية والريادة، •
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 ما مييزنا

 واملدربني احملرتفنياملستشارين واخلرباء  اعتماد نـخبــة مـن :فــــريق العمــل •
 تبين املنهج العلمي واألسلوب احملرتف يف الربامج واخلدمات :املنهجية •
تقديم العديد من الربامج التدريبية املعتمدة عامليًا وباإلضافة إىل اخلدمات  :االعتمـــــادات •

 االستشارية احملكمة دوليًا
 اإلجادة والتمكن متابعة اإلرشاد الفردي للوصول باملتدرب إىل :التمكيــــن •
 احللول مبا يتناسب مع احلاجة واهلدف وتكييفتطويع املمارسات العاملية  :املواءمة •
 سعي لتحقيق اجلودة املتفردة على مستوى الربنامج واخلدمة املقدمة :اجلــــودة •

 خدماتنا التدريبية

نقدم أقصى ما ميكننا لتوفري خدمات تدريبية احرتافية  "مركز التطوير املهين والتعليم املستمر"إننا يف 
للمتدربني، وحنن لدينا فريق متخصص يف تقديم اخلدمات التدريبية على خمتلف األصعدة، حيث 
نقدم التدريب املتكامل داخل القاعات التدريبية يف فنادق مخسة جنوم مبا منتلكه من موارد 

ة بشكل احرتايف متاما، كما اننا نوفر خدمات التدريب يف وامكانات كبرية لتوفري خدماتنا التدريبي
واليت يصعب على  والبنوك واملصانع وكافة القطاعات االقتصادية واخلدمية،   واملؤسسات  الشركات

باإلضافة اىل تقديم   لتلقي اخلدمة التدرييب،  موظفيها احلضور اىل أماكن انعقاد الدورات التدريبية
الل االنرتنت عرب حماضرات تفاعلية باستخدام احدث تكنولوجيا التدريب التدريب عن ُبعد من خ

 االلكرتوني، وإليكم قائمة باخلدمات التدريبية اليت نوفرها:
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 الدورات املهنية

والفنية وتستهدف  املهارات اإلدارية ، هذه الربامج لصقلمركز التطوير املهين والتعليم املستمر صمم
 تقدم على مجيع املستويات بهدف إشباع خمتلف احلاجات  إنهامجيع الفئات واألفراد، حيث 

التدريبية والعمل على املشاركة يف جزء من التنمية البشرية واجملتمعية، كما تقدم هذه الربامج وفقًا 
  جلدولة وخطة سنوية.

 التعاقدي( )التدريبالتدريب يف مقر الشركات واملؤسسات 

، اليت حتتاجها مؤسسة معينة، وتنفذ (In-House)الداخلية  الدورات التدريبية يتم تصميم وتنفيذ
فقط، مع إتاحة الفرصة لطرح دراسة حاالت خاصة بها، واالستجابة خلصوصياتها. وقطعا  للعاملني فيها

فإن ذلك يتم بالتنسيق مع مسئولي التدريب يف هذه املؤسسات بهدف توفري بيئة تدريبية متكاملة 
 العناصر تساهم يف تقديم اخلدمة التدريبية بأعلى مستويات اجلودة، وبالشكل املثالي.

نقّدم أي من دوراتنا التدريبية العامة كدورة تدريبية خاصة حصريًا ملوظفي املؤسسة او  وبإمكاننا أن
هذه الدورات التدريبية حسب احتياجات طلب املؤسسة هذه  وتعديل يتم ختصيص وتصميم الشركة.

 اخلطوة ضرورية لضمان تأكيد وتلبية أهداف األفراد واملؤسسة.

 االستشارات

حنن متخصصون، ومبستوى رفيع، يف  .االستشاريةخدماتنا  اسلوبنا الفريد لتقديمالتنوع والتميز 
يعمل مركز التطوير استشاريًا،   ، ومبا يتوافق مع املعايري الدولية للمهنة.االستشاريةنا خدمات تقديم

، مع العميل من أجل حتديد نقاط الضعف الرئيسية، ثم تقوم بتصميم احللول املهين والتعليم املستمر
 وختتلف للمدى الطويل والقصري باستخدام أسلوب منهجي وإبداعي. ةالتدابري املناسبووضع 

من تقديم  االستشاراتوطلب العميل. وقد ترتاوح  االستشارةمساهمة يوروماتيك حسب طبيعة 

https://euromatech-me.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023يناير  12 -  08 إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي الكفاءة واالبداع في  1

 2023يناير  12 -  08 التميز في التخطيط والقيادة 2

 2023يناير  12 -  08 مستوى متقدم -شهادة القيادة االبتكارية واالبداعية  3

 2023يناير  12 -  08 استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل  4

 2023يناير  12 -  08 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  5

 2023يناير  12 -  08 مستوى متقدم - اعداد وتطوير قادة استراتيجيين  6

 2023يناير  19 -  08 أيام  10 - التوجهات والمفاهيم الحديثة في االدارة المتميزة والقيادة الذكية  7

 2023يناير  19 -  15 جتماعيالقيادة مع التميز العاطفي واال 8

 2023يناير  19 -  15 استراتيجيات القيادة الموجهة نحو النتائج  9

 2023يناير  19 -  15 التخطيط االستراتيجي وتطوير االهداف وغايات العمل  10

 2023يناير  19 -  15 القيادة والتفكير النقدي واإلبتكار 11

 2023يناير  19 -  15 واستراتيجيات األعمال اإلبتكاريةهندسة االبداع  12

 2023يناير  19 -  15 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  13

 2023يناير  19 -  15  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   14

 2023يناير  19 -  15 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  15

 2023يناير  19 -  15 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  16

 2023يناير  19 -  15 القيادة عالية االنجاز ومهارات االحتراف القيادي  17

 2023يناير  19 -  15 التميز القيادي في االستراتيجية واالبتكار 18

 2023يناير  19 -  15 المؤسسية ادارة االتصال المؤسسي وبناء السمعة  19

 2023يناير  19 -  15 إستراتيجيات االبداع القيادي والكفاءة القيادية 20

 2023يناير  19 -  15 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  21

 2023يناير  19 -  15 ادارة اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوتر 22

 2023يناير  19 -  15 التميز في قيادة االفراد والعمليات  23

 2023يناير  19 -  15 مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال  24
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023يناير  19 -  15 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  25

 2023يناير  19 -  15 إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الشخصيات صعبة المراس  26

 2023يناير  19 -  15 القيادة واإلدارة الملهمة  27

 2023يناير  19 -  15 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 28

 2023يناير  19 -  15 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  29

 2023يناير  19 -  15 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 30

 2023يناير  26 -  22 تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد  31

 2023يناير  26 -  22 تصميم وإنشاء استراتيجيات استدامة رشيقة  32

 2023يناير  26 -  22 االدارة المتقدمة وتحقيق تحول مستدام في األعمال  33

 2023يناير  26 -  22 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 34

 2023يناير  26 -  22 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  35

 2023يناير  26 -  22 اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال 36

 2023يناير  26 -  22 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  37

 2023يناير  26 -  22 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 38

 2023يناير  26 -  22 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 39

 2023يناير  26 -  22 القيادة واإلدارة التنفيذية المتقدمة 40

 2023يناير  26 -  22 مستوى متقدم - المدير القيادي المعتمد  41

 2023يناير  26 -  22 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 42

 2023يناير  26 -  22 التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ القرارات  43

 2023يناير  26 -  22 مستوى متقدم - اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل  44

 2023يناير  26 -  22 والمتابعة الفعالة األساليب والتقنيات في التنسيق   45

 2023يناير  26 -  22 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 46

 2023يناير  26 -  22 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  47

 2023يناير  26 -  22 القيادة بالتمّيز والتحفيز اإللهامي لألخرين 48
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023يناير  26 -  22 والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعالاالتصال  49

 2023يناير  26 -  22 القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي 50

 2023يناير  26 -  22 االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات  51

 2023يناير  27 -  23 التميز القيادي االستراتيجي المتقدم 52

 2023فبراير  02 - يناير  29 قيادة اإلبتكار واستشراف المستقبل  53

 2023فبراير  02 - يناير  29 الجدارات القيادية االستراتيجية المتقدمة  54

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم -تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات  55

 2023فبراير  02 - يناير  29 اإلستراتيجيالقيادة واإلدارة والتخطيط  56

 2023فبراير  02 - يناير  29 القيادة االستراتيجية والتخطيط وتحقيق األهداف  57

 2023فبراير  02 - يناير  29 ادارة التميز المؤسسي والجودة ومؤشرات أدائها  58

 2023فبراير  02 - يناير  29 شهادة القيادة االستراتيجية واإلدارة المبتكرة  59

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  60

 2023فبراير  02 - يناير  The High Impact Leader 29القائد ذو التأثير العالي  61

 2023فبراير  02 - يناير  29 اإلدارة التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق  62

 2023فبراير  02 - يناير  29   الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكوميإدارة  63

 2023فبراير  02 - يناير  29 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  64

 2023فبراير  02 - يناير  29 شهادة القيادة اإلبداعية واإلدارة االبتكارية 65

 2023فبراير  02 - يناير  Corporate Agility 29آليات بناء المرونة المؤسسية  66

 2023فبراير  02 - يناير  29 المنهج المتقدم في القيادة االبداعية واالدارة االستراتيجية  67

 2023فبراير  02 - يناير  29 شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة  68

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم - لألفراد والعمليات  اإلدارة الفعالة  69

 2023فبراير  02 - يناير  29 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  70

 2023فبراير  02 - يناير  29 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  71

 2023فبراير  02 - يناير  29 القيادة التفاعلية واألداء القيادي المتميز 72
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023فبراير  02 - يناير  29 تقنيات التفكير المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعية 73

 2023فبراير  02 - يناير  29 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   74

 2023فبراير  02 - يناير  29 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  75

 2023فبراير  02 - يناير  29 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 76

 2023فبراير  02 - يناير  29 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  77

 2023فبراير  02 - يناير  29 العاملة الرقمية مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى  78

 2023فبراير  02 - يناير  29 وصنع القرار االبداع القيادي وقوة اإلقناع والتأثير  79

 2023فبراير  02 - يناير  29 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 80

 2023فبراير  02 - يناير  29 بناء وقيادة ثقافة االبتكار واستدامتها 81

 2023فبراير   09 -  05 القيادة التكيُفّية واالستجابة السريعة للتغّيرات 82

 2023فبراير   09 -  05 مستوى متقدم - أخصائي التميز المؤسسي   83

 2023فبراير   09 -  05 مهارات وفنون كاريزما القيادة والحضور القيادي  84

 2023فبراير   09 -  05 المتقدمةاستراتيجيات االتصال القيادية  85

 2023فبراير   09 -  05 القيادة الريادية وتعزيز سلوك العمل اإلبداعي 86

 2023فبراير   09 -  05 القيادة المتقدمة في إدارة االزمات والمخاطر  87

 2023فبراير   09 -  05 مهارات التفكير االستراتيجي والقيادة 88

 2023فبراير   09 -  05 مستوى متقدم - للمشرفين المهارات القيادية  89

 2023فبراير   09 -  05 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 90

 2023فبراير   09 -  05 استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية  91

 2023فبراير   09 -  05 المهارات القيادية والجدارات االداريه واللياقة الفكرية  92

 2023فبراير   09 -  05 مهارات اتصاالت األعمال المتقدمة  93

 2023فبراير   09 -  05 مهارات القيادة واإلبداع وذروة األداء 94

 2023فبراير   09 -  05 شهادة التميز القيادي في قيادة الفرق  95

 2023فبراير   09 -  05 القرارات التخطيط االستراتيجي وصياغة السيناريوهات واتخاذ  96
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023فبراير   09 -  05  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   97

 2023فبراير   09 -  05 استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل  98

 2023فبراير   09 -  05 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 99

 2023فبراير   09 -  05 االدارة والقيادة من منظور الجدارات  100

 2023فبراير   09 -  05 استراتيجيات االتصال والقيادة المتميزة في المؤسسات  101

 2023فبراير   09 -  05 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 102

 2023فبراير   09 -  05 مستوى متقدم - مهارات االبتكار والقيادة  103

 2023فبراير   09 -  05 مستوى متقدم - بناء الفريق والعمل الجماعي   104

 2023فبراير   09 -  05 إدارة المهام واألولويات والمواعيد النهائية المتعددة 105

 2023فبراير   09 -  05 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  106

 2023فبراير   09 -  05 اإلبداعي والنقدي في مجال األعمالالتفكير  107

 2023فبراير   09 -  05 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 108

 2023فبراير   09 -  05  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 109

 2023فبراير   09 -  05 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  110

 2023فبراير   09 -  05 القيادة التنظيمية االستراتيجية شهادة في  111

 2023فبراير   09 -  05 التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة  112

 2023فبراير   Dynamic Leadership 05  - 09القيادة الديناميكية  113

 2023فبراير   09 -  05 احدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد التقارير 114

 2023فبراير   16 -  05 أيام  10 -  الشهادة التنفيذية في القيادة واإلدارة  115

 2023فبراير   16 -  05 ايام 10 -  دورة متقدمة في القيادة التنفيذية 116

 2023فبراير   10 -  06 القيادة واإلدارة الملهمة  117

 2023فبراير   10 -  06 قيادة األداء وصناعة التميز 118

 2023فبراير   16 -  12 القيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط  119

 2023فبراير   16 -  12 مهارات القيادة المتقدمة عالية األداء  120
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023فبراير   16 -  12 القيادة االستراتيجية لألعمال واألفراد 121

 2023فبراير   16 -  12 تخطيط ومراقبة وتحليل األعمال  122

 2023فبراير   12  - 16 ( CLTقائد الفريق المعتمد ) 123

 2023فبراير   16 -  12 المهارات القيادية اإلستراتيجية واالبداعية الفعالة  124

 2023فبراير   16 -  12 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  125

 2023فبراير   16 -  12 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  126

 2023فبراير   16 -  12 ادارة اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوتر 127

 2023فبراير   16 -  12 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  128

 2023فبراير   16 -  12 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 129

 2023فبراير   16 -  12 واالبتكار والريادة في العمل التخطيط والمتابعة  130

 2023فبراير   16 -  12 شريك اعمال داخلي استراتيجي  131

 2023فبراير   17 -  13 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  132

 2023فبراير   23 -  19 تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد  133

 2023فبراير   23 -  19 المهارات والكفاءات اإلشرافية المتقدمة  134

 2023فبراير   23 -  19 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  135

 2023فبراير   23 -  19 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 136

 2023فبراير   23 -  19 إبداعية قيادة االبتكار وخلق بيئة  137

 2023فبراير   23 -  19 القيادة الفعالة المرتكزة على النتائج  138

 2023فبراير   23 -  19 المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في العمل  139

 2023فبراير   23 -  19 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 140

 2023فبراير   23 -  19 والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفسمهارات الحزم   141

 2023فبراير   23 -  19 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  142

 2023فبراير   19  - 23 ( BCMSأنظمة إدارة استمرارية األعمال ) 143

 2023فبراير   23 -  19 تعزيز مهارات قيادة االشراف وتنظيم االعمال 144
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023فبراير   23 -  19 الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق  145

 2023فبراير   23 -  19 إدارة وتخطيط وصياغة سيناريوهات استمرارّية األعمال  146

 2023فبراير   23 -  19 مهارات الشخصية القيادية وفق المنهجيات عالية الجودة   147

 2023فبراير   23 -  19 عالية األداء قيادة وإدارة فرق  148

 2023فبراير   23 -  19 دبلوماسية االتصال والتأثير واالقناع ومهارات التفاوض المتقدمة  149

 2023فبراير   23 -  19 الدبلوماسية القيادية والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل  150

 2023فبراير   23 -  19 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  151

 2023فبراير   23 -  19 التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات  152

 2023فبراير   23 -  19 االقتصاد لمحترفي األعمال  153

 2023مارس   02 - فبراير  19 ايام  10 - اإلدارة االستراتيجية والقيادة اإلبتكارية  154

 2023مارس   02 - فبراير  19 ايام 10 - المسؤولين التنفيذيين برنامج القيادة لكبار  155

 2023مارس   02 - فبراير  26 القيادة مع التميز العاطفي واالجتماعي 156

 2023مارس   02 - فبراير  26 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  157

 2023مارس   02 - فبراير  26 والتحفيز ومشاركة الموظفينإدارة العمل الجماعي   158

 2023مارس   02 - فبراير  26 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 159

 2023مارس   02 - فبراير  26 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  160

 2023مارس   02 - فبراير  26 التميز القيادي في االستراتيجية واالبتكار 161

 2023مارس   02 - فبراير  26 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  162

 2023مارس   02 - فبراير  26 مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال  163

 2023مارس   02 - فبراير  26 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 164

 2023مارس  09 -  05 التميز في التخطيط والقيادة 165

 2023مارس  09 -  05 متقدم  مستوى -شهادة القيادة االبتكارية واالبداعية  166

 2023مارس  09 -  05 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  167

 2023مارس  09 -  05 اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال 168
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023مارس  09 -  05 هندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 169

 2023مارس  09 -  05 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  170

 2023مارس  09 -  05  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   171

 2023مارس  Corporate Agility 05  - 09آليات بناء المرونة المؤسسية  172

 2023مارس  09 -  05 القيادة عالية االنجاز ومهارات االحتراف القيادي  173

 2023مارس  09 -  05 ادارة االتصال المؤسسي وبناء السمعة المؤسسية  174

 2023مارس  09 -  05 القياديةإستراتيجيات االبداع القيادي والكفاءة  175

 2023مارس  09 -  05 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  176

 2023مارس  09 -  05 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   177

 2023مارس  09 -  05 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  178

 2023مارس  09 -  05 المبتكرة وجودة العمل الجماعيالقيادة  179

 2023مارس  09 -  05 مستوى متقدم - اعداد وتطوير قادة استراتيجيين  180

 2023مارس  16 -  05 أيام  10 - التوجهات والمفاهيم الحديثة في االدارة المتميزة والقيادة الذكية  181

 2023مارس  10 -  06 المتقدمالتميز القيادي االستراتيجي  182

 2023مارس  16 -  12 الجدارات القيادية االستراتيجية المتقدمة  183

 2023مارس  16 -  12 الكفاءة واالبداع في إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي  184

 2023مارس  16 -  12 استراتيجيات القيادة الموجهة نحو النتائج  185

 2023مارس  16 -  12 المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط القيادة  186

 2023مارس  16 -  12 القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي 187

 2023مارس  16 -  12 القيادة االستراتيجية والتخطيط وتحقيق األهداف  188

 2023مارس  16 -  12 ادارة التميز المؤسسي والجودة ومؤشرات أدائها  189

 2023مارس  16 -  12 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  190

 2023مارس  The High Impact Leader 12  - 16القائد ذو التأثير العالي  191

 2023مارس  16 -  12 التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية 192
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023مارس  16 -  12 التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق اإلدارة  193

 2023مارس  16 -  12 القيادة المتقدمة في إدارة االزمات والمخاطر  194

 2023مارس  16 -  12 القيادة اإلبداعية واإلدارة المبتكرة ورسم األهداف  195

 2023مارس  16 -  12 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  196

 2023مارس  16 -  12 مستوى متقدم - المدير القيادي المعتمد  197

 2023مارس  16 -  12 المنهج المتقدم في القيادة االبداعية واالدارة االستراتيجية  198

 2023مارس  16 -  12 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 199

 2023مارس  16 -  12 القرارات التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ  200

 2023مارس  16 -  12 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  201

 2023مارس  16 -  12 القيادة التفاعلية واألداء القيادي المتميز 202

 2023مارس  16 -  12 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  203

 2023مارس  16 -  12 األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة  204

 2023مارس  16 -  12 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  205

 2023مارس  16 -  12 إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الشخصيات صعبة المراس  206

 2023مارس  16 -  12 ؤسسي التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء الم 207

 2023مارس  16 -  12 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  208

 2023مارس  16 -  12 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 209

 2023مارس  16 -  12 شهادة في القيادة التنظيمية االستراتيجية  210

 2023مارس  16 -  12 االستراتيجي والقيادة الفعالة التوجيه  211
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 2023يونيو  22 -  18 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  381

 2023يونيو  22 -  18 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  382

 2023يونيو  22 -  18 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  383

 2023يونيو  22 -  18 وصنع القرار االبداع القيادي وقوة اإلقناع والتأثير  384
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023يونيو  22 -  18 الدبلوماسية القيادية والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل  385

 2023يونيو  22 -  18 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  386

 2023يونيو  22 -  18 فرادالقيادة االستراتيجية لألعمال واأل 387

 2023يونيو  29 -  25 القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي 388

 2023يونيو  29 -  25 تعزيز مهارات قيادة االشراف وتنظيم االعمال 389

 2023يوليو   06 -  02 مستوى متقدم - المدير القيادي المعتمد  390

 2023يوليو   07 -  03 الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد تحقيق أقصى قدر من الكفاءة،  391

 2023يوليو   07 -  03 تصميم وإنشاء استراتيجيات استدامة رشيقة  392

 2023يوليو   07 -  03 مهارات وفنون كاريزما القيادة والحضور القيادي  393

 2023يوليو   07 -  03 تخطيط ومراقبة وتحليل األعمال  394

 2023يوليو   07 -  03 القيادة الريادية وتعزيز سلوك العمل اإلبداعي 395

 2023يوليو   07 -  03 القيادة الفعالة المرتكزة على النتائج  396

 2023يوليو   03  - 07 ( CLTقائد الفريق المعتمد ) 397

 2023يوليو   07 -  03 المهارات القيادية اإلستراتيجية واالبداعية الفعالة  398

 2023يوليو   03  - 07 ( BCMSأنظمة إدارة استمرارية األعمال ) 399

 2023يوليو   07 -  03 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  400

 2023يوليو   07 -  03 مهارات الشخصية القيادية وفق المنهجيات عالية الجودة   401

 2023يوليو   07 -  03 الفعالة األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة  402

 2023يوليو   07 -  03 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 403

 2023يوليو   07 -  03 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 404

 2023يوليو   07 -  03 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  405

 2023يوليو   07 -  03 االستراتيجي والقيادة الفعالة التوجيه  406

 2023يوليو   Dynamic Leadership 03  - 07القيادة الديناميكية  407

 2023يوليو   14 -  10 متقدم  مستوى -شهادة القيادة االبتكارية واالبداعية  408
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023يوليو   14 -  10 القيادة الريادية وتعزيز سلوك العمل اإلبداعي 409

 2023يوليو   14 -  10  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   410

 2023يوليو   14 -  10 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 411

 2023يوليو   14 -  10 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  412

 2023يوليو   20 -  16 واالجتماعيالقيادة مع التميز العاطفي  413

 2023يوليو   20 -  16 القيادة االستراتيجية والتخطيط وتحقيق األهداف  414

 2023يوليو   20 -  16 مهارات القيادة المتقدمة عالية األداء  415

 2023يوليو   20 -  16 شهادة القيادة االستراتيجية واإلدارة المبتكرة  416

 2023يوليو   20 -  16 التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق اإلدارة  417

 2023يوليو   20 -  16 مهارات التفكير االستراتيجي والقيادة 418

 2023يوليو   20 -  16 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 419

 2023يوليو   20 -  16 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 420

 2023يوليو   20 -  16 المهارات القيادية والجدارات االداريه واللياقة الفكرية  421

 2023يوليو   20 -  16 هندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 422

 2023يوليو   20 -  16 شهادة القيادة اإلبداعية واإلدارة االبتكارية 423

 2023يوليو   20 -  16 واإلدارة المبتكرة ورسم األهداف القيادة اإلبداعية  424

 2023يوليو   20 -  16 القيادة واإلدارة التنفيذية المتقدمة 425

 2023يوليو   20 -  16 القيادة عالية االنجاز ومهارات االحتراف القيادي  426

 2023يوليو   20 -  16 االدارة والقيادة من منظور الجدارات  427

 2023يوليو   20 -  16 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 428

 2023يوليو   20 -  16 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 429

 2023يوليو   20 -  16 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   430

 2023يوليو   20 -  16 التميز في قيادة االفراد والعمليات  431

 2023يوليو   20 -  16 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  432
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023يوليو   20 -  16 االقتصاد لمحترفي األعمال  433

 2023يوليو   28 -  17 أيام  10 - التوجهات والمفاهيم الحديثة في االدارة المتميزة والقيادة الذكية  434

 2023يوليو   28 -  17 أيام  10 -  القيادة واإلدارة الشهادة التنفيذية في  435

 2023يوليو   27 -  23 الكفاءة واالبداع في إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي  436

 2023يوليو   27 -  23 القيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط  437

 2023يوليو   27 -  23 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 438

 2023يوليو   27 -  23 القيادة والتفكير النقدي واإلبتكار 439

 2023يوليو   27 -  23 استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل  440

 2023يوليو   27 -  23 المنهج المتقدم في القيادة االبداعية واالدارة االستراتيجية  441

 2023يوليو   27 -  23 حل المشكالت واتخاذ القرارات التفكير االبداعي والناقد في  442

 2023يوليو   27 -  23 ادارة اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوتر 443

 2023يوليو   27 -  23 التخطيط والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل  444

 2023يوليو   27 -  23 التقاريراحدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد  445

 2023يوليو   27 -  23 مستوى متقدم - اعداد وتطوير قادة استراتيجيين  446

 2023أغسطس  03 - يوليو  23 أيام  10 -  الشهادة التنفيذية في القيادة واإلدارة  447

 2023يوليو   28 -  24 شهادة القيادة االستراتيجية واإلدارة المبتكرة  448

 2023يوليو   28 -  24 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  449

 2023يوليو   28 -  24 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 450

 2023يوليو   28 -  24 مستوى متقدم - المهارات القيادية للمشرفين  451

 2023يوليو   28 -  24 الحكومية تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج  452

 2023يوليو   28 -  24 القيادة واإلدارة التنفيذية المتقدمة 453

 2023يوليو   28 -  24 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 454

 2023يوليو   28 -  24 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 455

 2023يوليو   28 -  24 االتصال والتأثير واالقناع ومهارات التفاوض المتقدمة دبلوماسية  456
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023يوليو   28 -  24 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  457

 2023يوليو   28 -  24 القيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط  458

 2023يوليو   28 -  24 االستراتيجية والتخطيط وتحقيق األهداف القيادة  459

 2023يوليو   28 -  24 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  460

 2023يوليو   28 -  24 تخطيط ومراقبة وتحليل األعمال  461

 2023يوليو   28 -  24 القيادة الفعالة المرتكزة على النتائج  462

 2023يوليو   28 -  24   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 463

 2023يوليو   28 -  24 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  464

 2023يوليو   28 -  24 إستراتيجيات االبداع القيادي والكفاءة القيادية 465

 2023يوليو   28 -  24 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  466

 2023يوليو   28 -  24 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 467

 2023يوليو   28 -  24 التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات  468

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 قيادة اإلبتكار واستشراف المستقبل  469

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 االستراتيجية المتقدمة الجدارات القيادية  470

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 مستوى متقدم -تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات  471

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي 472

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  473

 2023أغسطس  03 - يوليو  30  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   474

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 استراتيجيات االتصال والقيادة المتميزة في المؤسسات  475

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 476

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 477

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  478

 2023أغسطس  03 - يوليو  30  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 479

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 التميز للقادة الناشئين مهارات وكفاءات  480
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أغسطس  10 -  06 االدارة المتقدمة وتحقيق تحول مستدام في األعمال  481

 2023أغسطس  10 -  06 القيادة االستراتيجية لألعمال واألفراد 482

 2023أغسطس  10 -  06 التميز القيادي االستراتيجي المتقدم 483

 2023أغسطس  10 -  06 التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعالاسس  484

 2023أغسطس  10 -  06 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 485

 2023أغسطس  10 -  06 استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية  486

 2023أغسطس  10 -  06 والقطاع العام حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة  487

 2023أغسطس  10 -  06   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 488

 2023أغسطس  10 -  06 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  489

 2023أغسطس  10 -  06 مستوى متقدم - المدير القيادي المعتمد  490

 2023أغسطس  10 -  06 وصياغة سيناريوهات استمرارّية األعمال إدارة وتخطيط  491

 2023أغسطس  10 -  06 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  492

 2023أغسطس  10 -  06 األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة  493

 2023أغسطس  10 -  06 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  494

 2023أغسطس  10 -  06 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  495

 2023أغسطس  10 -  06 القيادة واإلدارة الملهمة  496

 2023أغسطس  10 -  06 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  497

 2023أغسطس  10 -  06 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 498

 2023أغسطس  10 -  06 الدبلوماسية القيادية والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل  499

 2023أغسطس  10 -  06 القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي 500

 2023أغسطس  10 -  06 االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات  501

 2023أغسطس  11 -  07 المستوى التنفيذي - إتيكيت وبروتوكول األعمال اساسيات  502

 2023أغسطس  11 -  07 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 503

 2023أغسطس  11 -  07 تخطيط ومراقبة وتحليل األعمال  504
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أغسطس  11 -  07 القيادة الفعالة المرتكزة على النتائج  505

 2023أغسطس  11 -  07 مستوى متقدم - المهارات القيادية للمشرفين  506

 2023أغسطس  11 -  07  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   507

 2023أغسطس  Corporate Agility 07  - 11آليات بناء المرونة المؤسسية  508

 2023أغسطس  11 -  07 الشخصيات صعبة المراس إدارة ضغوط العمل والتعامل مع  509

 2023أغسطس  17 -  13 مستوى متقدم - أخصائي التميز المؤسسي   510

 2023أغسطس  17 -  13 المهارات والكفاءات اإلشرافية المتقدمة  511

 2023أغسطس  17 -  13 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  512

 2023أغسطس  17 -  13 استراتيجيات القيادة الموجهة نحو النتائج  513

 2023أغسطس  17 -  13 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  514

 2023أغسطس  17 -  13 القيادة المتقدمة في إدارة االزمات والمخاطر  515

 2023أغسطس  17 -  13 العمل المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في  516

 2023أغسطس  17 -  13 المهارات القيادية اإلستراتيجية واالبداعية الفعالة  517

 2023أغسطس  17 -  13 شهادة التميز القيادي في قيادة الفرق  518

 2023أغسطس  17 -  13 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 519

 2023أغسطس  17 -  13 مستوى متقدم - المؤثرة برنامج القيادات  520

 2023أغسطس  13  - 17 ( BCMSأنظمة إدارة استمرارية األعمال ) 521

 2023أغسطس  17 -  13 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 522

 2023أغسطس  17 -  13 تعزيز مهارات قيادة االشراف وتنظيم االعمال 523

 2023أغسطس  17 -  13 ادارة االتصال المؤسسي وبناء السمعة المؤسسية  524

 2023أغسطس  17 -  13 إستراتيجيات االبداع القيادي والكفاءة القيادية 525

 2023أغسطس  17 -  13 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  526

 2023أغسطس  17 -  13 التميز في قيادة االفراد والعمليات  527

 2023أغسطس  17 -  13 تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة والمحادثات  528
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أغسطس  17 -  13 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 529

 2023أغسطس  17 -  13 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  530

 2023أغسطس  17 -  13 التنظيمية االستراتيجية شهادة في القيادة  531

 2023أغسطس  17 -  13 المهارات االستشارية للقادة والمديرين 532

 2023أغسطس  24 -  13 ايام 10 - برنامج القيادة لكبار المسؤولين التنفيذيين  533

 2023أغسطس  18 -  14 القيادة مع التميز العاطفي واالجتماعي 534

 2023أغسطس  The High Impact Leader 14  - 18القائد ذو التأثير العالي  535

 2023أغسطس  18 -  14 مهارات التفكير االستراتيجي والقيادة 536

 2023أغسطس  18 -  14 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  537

 2023أغسطس  18 -  14 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 538

 2023أغسطس  25 -  14 ايام 10 -  دورة متقدمة في القيادة التنفيذية 539

 2023أغسطس  25 -  14 ايام 10 -  دورة متقدمة في القيادة التنفيذية 540

 2023أغسطس  24 -  20 القيادة التكيُفّية واالستجابة السريعة للتغّيرات 541

 2023أغسطس  24 -  20 والحضور القيادي مهارات وفنون كاريزما القيادة  542

 2023أغسطس  24 -  20 مهارات الحزم والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفس 543

 2023أغسطس  24 -  20 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  544

 2023أغسطس  24 -  20 القرارات التخطيط االستراتيجي وصياغة السيناريوهات واتخاذ  545

 2023أغسطس  24 -  20 القيادة اإلبداعية واإلدارة المبتكرة ورسم األهداف  546

 2023أغسطس  24 -  20 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 547

 2023أغسطس  Corporate Agility 20  - 24آليات بناء المرونة المؤسسية  548

 2023أغسطس  24 -  20 المنهج المتقدم في القيادة االبداعية واالدارة االستراتيجية  549

 2023أغسطس  24 -  20 شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة  550

 2023أغسطس  24 -  20 مستوى متقدم - مهارات االبتكار والقيادة  551

 2023أغسطس  24 -  20 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 552
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أغسطس  24 -  20 مستوى متقدم - بناء الفريق والعمل الجماعي   553

 2023أغسطس  24 -  20 ادارة اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوتر 554

 2023أغسطس  24 -  20 مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال  555

 2023أغسطس  24 -  20 المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعيةتقنيات التفكير  556

 2023أغسطس  24 -  20 مستوى متقدم - اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل  557

 2023أغسطس  24 -  20 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  558

 2023أغسطس  24 -  20 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  559

 2023أغسطس  24 -  20 القيادة بالتمّيز والتحفيز اإللهامي لألخرين 560

 2023أغسطس  24 -  20 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 561

 2023أغسطس  24 -  20 بناء وقيادة ثقافة االبتكار واستدامتها 562

 2023أغسطس  31 -  20 ايام 10 -  التنفيذيةدورة متقدمة في القيادة  563

 2023أغسطس  25 -  21 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 564

 2023أغسطس  31 -  27 الكفاءة واالبداع في إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي  565

 2023أغسطس  31 -  27 قيادة األداء وصناعة التميز 566

 2023أغسطس  31 -  27 االستراتيجية والتخطيط وتحقيق األهداف القيادة  567

 2023أغسطس  27  - 31 ( CLTقائد الفريق المعتمد ) 568

 2023أغسطس  31 -  27 االبتكاريةهندسة االبداع واستراتيجيات األعمال  569

 2023أغسطس  31 -  27 مهارات القيادة واإلبداع وذروة األداء 570

 2023أغسطس  31 -  27 استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل  571

 2023أغسطس  31 -  27 الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق  572

 2023أغسطس  31 -  27 التميز القيادي في االستراتيجية واالبتكار 573

 2023أغسطس  31 -  27 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  574

 2023أغسطس  31 -  27 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  575

 2023أغسطس  31 -  27 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   576



 

 
35 

    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أغسطس  31 -  27 مهارات الشخصية القيادية وفق المنهجيات عالية الجودة   577

 2023أغسطس  31 -  27 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  578

 2023أغسطس  31 -  27 القيادة واإلدارة الملهمة  579

 2023أغسطس  31 -  27 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 580

 2023أغسطس  31 -  27  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 581

 2023سبتمبر   07 -  03 تصميم وإنشاء استراتيجيات استدامة رشيقة  582

 2023سبتمبر   07 -  03 القيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط  583

 2023سبتمبر   07 -  03 القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي 584

 2023سبتمبر   07 -  03 والقيادةالتميز في التخطيط   585

 2023سبتمبر   07 -  03 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 586

 2023سبتمبر   07 -  03 مهارات القيادة المتقدمة عالية األداء  587

 2023سبتمبر   07 -  03 القيادة الفعالة المرتكزة على النتائج  588

 2023سبتمبر   07 -  03 والتشغيلية واألداء االستراتيجيتطوير الخطط االستراتيجية  589

 2023سبتمبر   07 -  03 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 590

 2023سبتمبر   07 -  03 واالبتكارالقيادة والتفكير النقدي  591

 2023سبتمبر   07 -  03 واللياقة الفكرية  والجدارات االدارية القيادية المهارات 592

 2023سبتمبر   07 -  03 القيادة اإلبداعية واإلدارة المبتكرة ورسم األهداف  593

 2023سبتمبر   07 -  03 االدارة والقيادة من منظور الجدارات  594

 2023سبتمبر   07 -  03 التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ القرارات  595

 2023سبتمبر   07 -  03 واألولويات والمواعيد النهائية المتعددةإدارة المهام  596

 2023سبتمبر   07 -  03 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 597

 2023سبتمبر   07 -  03 القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي 598

 2023سبتمبر   14 -  03 ايام 10 - برنامج القيادة لكبار المسؤولين التنفيذيين  599

 2023سبتمبر   14 -  03 ايام 10 -  دورة متقدمة في القيادة التنفيذية 600
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023سبتمبر   Dynamic Leadership 04  - 08القيادة الديناميكية  601

 2023سبتمبر   14 -  10 تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد  602

 2023سبتمبر   14 -  10 القيادة مع التميز العاطفي واالجتماعي 603

 2023سبتمبر   14 -  10 قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية  604

 2023سبتمبر   14 -  10 التخطيط االستراتيجي وتطوير االهداف وغايات العمل  605

 2023سبتمبر   14 -  10 مهارات اتصاالت األعمال المتقدمة  606

 2023سبتمبر   14 -  10  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   607

 2023سبتمبر   14 -  10 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 608

 2023سبتمبر   14 -  10 استراتيجيات االتصال والقيادة المتميزة في المؤسسات  609

 2023سبتمبر   14 -  10 استراتيجي التفكير والعمل بشكل  610

 2023سبتمبر   14 -  10 األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة  611

 2023سبتمبر   14 -  10 إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الشخصيات صعبة المراس  612

 2023سبتمبر   14 -  10 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  613

 2023سبتمبر   14 -  10 وكفاءات التميز للقادة الناشئين مهارات  614

 2023سبتمبر   14 -  10 احدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد التقارير 615

 2023سبتمبر   21 -  17 استراتيجيات القيادة الموجهة نحو النتائج  616

 2023سبتمبر   21 -  17 ادارة التميز المؤسسي والجودة ومؤشرات أدائها  617

 2023سبتمبر   21 -  17 التميز القيادي االستراتيجي المتقدم 618

 2023سبتمبر   The High Impact Leader 17  - 21القائد ذو التأثير العالي  619

 2023سبتمبر   21 -  17   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 620

 2023سبتمبر   21 -  17 قيادة الفرق شهادة التميز القيادي في  621

 2023سبتمبر   21 -  17 شهادة القيادة اإلبداعية واإلدارة االبتكارية 622

 2023سبتمبر   21 -  17 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  623

 2023سبتمبر   21 -  17 القيادة واإلدارة التنفيذية المتقدمة 624
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023سبتمبر   21 -  17 العاطفي والمرونة شهادة الذكاء  625

 2023سبتمبر   21 -  17 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 626

 2023سبتمبر   21 -  17 الدبلوماسية القيادية والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل  627

 2023سبتمبر   Dynamic Leadership 17  - 21القيادة الديناميكية  628

 2023سبتمبر   21 -  17 االقتصاد لمحترفي األعمال  629

 2023سبتمبر   28 -  17 أيام  10 - التوجهات والمفاهيم الحديثة في االدارة المتميزة والقيادة الذكية  630

 2023سبتمبر   28 -  24 القيادة التكيُفّية واالستجابة السريعة للتغّيرات 631

 2023سبتمبر   28 -  24 االستراتيجية المتقدمة الجدارات القيادية  632

 2023سبتمبر   28 -  24 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  633

 2023سبتمبر   28 -  24 متقدم  مستوى -شهادة القيادة االبتكارية واالبداعية  634

 2023سبتمبر   28 -  24 شهادة القيادة االستراتيجية واإلدارة المبتكرة  635

 2023سبتمبر   28 -  24 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  636

 2023سبتمبر   28 -  24 التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية 637

 2023سبتمبر   28 -  24 تخطيط ومراقبة وتحليل األعمال  638

 2023سبتمبر   28 -  24 االستراتيجي والقيادةمهارات التفكير  639

 2023سبتمبر   24  - 28 ( CLTقائد الفريق المعتمد ) 640

 2023سبتمبر   28 -  24 المهارات القيادية اإلستراتيجية واالبداعية الفعالة  641

 2023سبتمبر   28 -  24 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 642

 2023سبتمبر   28 -  24 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  643

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 644

 2023سبتمبر   28 -  24 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   645

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  646

 2023سبتمبر   28 -  24 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  647

 2023سبتمبر   28 -  24 دبلوماسية االتصال والتأثير واالقناع ومهارات التفاوض المتقدمة  648
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023سبتمبر   28 -  24 القيادة بالتمّيز والتحفيز اإللهامي لألخرين 649

 2023سبتمبر   28 -  24 وصنع القرار القيادي وقوة اإلقناع والتأثير االبداع  650

 2023سبتمبر   28 -  24 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 651

 2023سبتمبر   28 -  24 التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة  652

 2023سبتمبر   28 -  24 بناء وقيادة ثقافة االبتكار واستدامتها 653

 2023سبتمبر   28 -  24 مستوى متقدم - اعداد وتطوير قادة استراتيجيين  654

 2023أكتوبر  05 -  01 القيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط  655

 2023أكتوبر  05 -  01 التميز في التخطيط والقيادة 656

 2023أكتوبر  05 -  01 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 657

 2023أكتوبر  05 -  01 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 658

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - المهارات القيادية للمشرفين  659

 2023أكتوبر  05 -  01 المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في العمل  660

 2023أكتوبر  05 -  01 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 661

 2023أكتوبر  05 -  01 استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية  662

 2023أكتوبر  05 -  01 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  663

 2023أكتوبر  05 -  01 وى متقدممست  - برنامج القيادات المؤثرة  664

 2023أكتوبر  05 -  01 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  665

 2023أكتوبر  Corporate Agility 01  - 05آليات بناء المرونة المؤسسية  666

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - المدير القيادي المعتمد  667

 2023أكتوبر  05 -  01 وتنظيم االعمالتعزيز مهارات قيادة االشراف  668

 2023أكتوبر  05 -  01 شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة  669

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - مهارات االبتكار والقيادة  670

 2023أكتوبر  05 -  01 إدارة وتخطيط وصياغة سيناريوهات استمرارّية األعمال  671

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - والعمل الجماعي  بناء الفريق  672
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أكتوبر  05 -  01 ادارة اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوتر 673

 2023أكتوبر  05 -  01 مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال  674

 2023أكتوبر  05 -  01 متقدممستوى  - اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل  675

 2023أكتوبر  05 -  01 مهارات الشخصية القيادية وفق المنهجيات عالية الجودة   676

 2023أكتوبر  05 -  01 التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال 677

 2023أكتوبر  05 -  01 القيادة واإلدارة الملهمة  678

 2023أكتوبر  05 -  01 األشخاص والمواقف الصعبة شهادة التعامل مع  679

 2023أكتوبر  05 -  01 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 680

 2023أكتوبر  05 -  01 االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات  681

 2023أكتوبر  05 -  01 المهارات االستشارية للقادة والمديرين 682

 2023أكتوبر  06 -  02 مستوى متقدم - المهارات القيادية للمشرفين  683

 2023أكتوبر  06 -  02 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 684

 2023أكتوبر  06 -  02 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 685

 2023أكتوبر  06 -  02 المستدامة القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية  686

 2023أكتوبر  12 -  08 قيادة اإلبتكار واستشراف المستقبل  687

 2023أكتوبر  12 -  08 المهارات والكفاءات اإلشرافية المتقدمة  688

 2023أكتوبر  12 -  08 قيادة األداء وصناعة التميز 689

 2023أكتوبر  12 -  08 األعمال االدارة المتقدمة وتحقيق تحول مستدام في  690

 2023أكتوبر  12 -  08 مهارات القيادة المتقدمة عالية األداء  691

 2023أكتوبر  12 -  08 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  692

 2023أكتوبر  12 -  08 القيادة الريادية وتعزيز سلوك العمل اإلبداعي 693

 2023أكتوبر  12 -  08 القيادة واإلبداع وذروة األداءمهارات  694

 2023أكتوبر  12 -  08 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  695

 2023أكتوبر  12 -  08 استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل  696
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أكتوبر  12 -  08 واالدارة االستراتيجية المنهج المتقدم في القيادة االبداعية  697

 2023أكتوبر  12 -  08 إستراتيجيات االبداع القيادي والكفاءة القيادية 698

 2023أكتوبر  12 -  08 تقنيات التفكير المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعية 699

 2023أكتوبر  12 -  08 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  700

 2023أكتوبر  12 -  08 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 701

 2023أكتوبر  12 -  08 التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات  702

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة التكيُفّية واالستجابة السريعة للتغّيرات 703

 2023أكتوبر  19 -  15 مستوى متقدم - أخصائي التميز المؤسسي   704

 2023أكتوبر  19 -  15 الكفاءة واالبداع في إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي  705

 2023أكتوبر  19 -  15 استراتيجيات القيادة الموجهة نحو النتائج  706

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادي مهارات وفنون كاريزما القيادة والحضور  707

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة االستراتيجية والتخطيط وتحقيق األهداف  708

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 709

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة االستراتيجية لألعمال واألفراد 710

 2023أكتوبر  19 -  15 للمشرفين وقادة الفرق اإلدارة التشغيلية  711

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة المتقدمة في إدارة االزمات والمخاطر  712

 2023أكتوبر  19 -  15 واللياقة الفكرية  اإلدارية  الجدارات  و القيادية المهارات 713

 2023أكتوبر  19 -  15 القرارات التخطيط االستراتيجي وصياغة السيناريوهات واتخاذ  714

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة اإلبداعية واإلدارة المبتكرة ورسم األهداف  715

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 716

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة عالية االنجاز ومهارات االحتراف القيادي  717

 2023أكتوبر  19 -  15 الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق  718

 2023أكتوبر  19 -  15 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  719

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 720
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أكتوبر  19 -  15 المستدامة القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية  721

 2023أكتوبر  19 -  15 التميز في قيادة االفراد والعمليات  722

 2023أكتوبر  19 -  15 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  723

 2023أكتوبر  19 -  15 تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة والمحادثات  724

 2023أكتوبر  19 -  15 المستوى التنفيذي - وبروتوكول األعمال اساسيات إتيكيت  725

 2023أكتوبر  19 -  15 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  726

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  727

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة الفعالة الذكاء العاطفي في  728

 2023أكتوبر  19 -  15 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  729

 2023أكتوبر  19 -  15 التخطيط والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل  730

 2023أكتوبر  26 -  15 ايام  10 -  االبتكاريةاإلدارة االستراتيجية والقيادة  731

 2023أكتوبر  26 -  22 تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد  732

 2023أكتوبر  26 -  22 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  733

 2023أكتوبر  26 -  22 تصميم وإنشاء استراتيجيات استدامة رشيقة  734

 2023أكتوبر  26 -  22 قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية  735

 2023أكتوبر  26 -  22 القيادة االستراتيجية لألعمال واألفراد 736

 2023أكتوبر  The High Impact Leader 22  - 26القائد ذو التأثير العالي  737

 2023أكتوبر  26 -  22 اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال 738

 2023أكتوبر  26 -  22 واالبتكارالقيادة والتفكير النقدي  739

 2023أكتوبر  26 -  22 مهارات اتصاالت األعمال المتقدمة  740

 2023أكتوبر  26 -  22 استراتيجيات االتصال والقيادة المتميزة في المؤسسات  741

 2023أكتوبر  26 -  22 المؤسسية ادارة االتصال المؤسسي وبناء السمعة  742

 2023أكتوبر  26 -  22 التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ القرارات  743

 2023أكتوبر  26 -  22 إدارة المهام واألولويات والمواعيد النهائية المتعددة 744
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023أكتوبر  26 -  22 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  745

 2023أكتوبر  26 -  22 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  746

 2023أكتوبر  26 -  22 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 747

 2023أكتوبر  26 -  22  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 748

 2023أكتوبر  26 -  22 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 749

 2023أكتوبر  26 -  22 شهادة في القيادة التنظيمية االستراتيجية  750

 2023أكتوبر  26 -  22 القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي 751

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  22 ايام 10 -  دورة متقدمة في القيادة التنفيذية 752

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 وقيادة الفريق إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية   753

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 القيادة الفعالة المرتكزة على النتائج  754

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التخطيط االستراتيجي وتطوير االهداف وغايات العمل  755

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مهارات الحزم والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفس 756

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 757

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  758

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   759

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  760

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  761

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 ( BCMSأنظمة إدارة استمرارية األعمال ) 762

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددةتنظيم المهام  763

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 االدارة والقيادة من منظور الجدارات  764

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 765

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  766

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 767

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  Dynamic Leadership 29القيادة الديناميكية  768
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 احدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد التقارير 769

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 شريك اعمال داخلي استراتيجي  770

 2023نوفمبر  09 -  05 القيادة مع التميز العاطفي واالجتماعي 771

 2023نوفمبر  09 -  05 مستوى متقدم -تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات  772

 2023نوفمبر  09 -  05 ادارة التميز المؤسسي والجودة ومؤشرات أدائها  773

 2023نوفمبر  09 -  05 شهادة القيادة االستراتيجية واإلدارة المبتكرة  774

 2023نوفمبر  09 -  05 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 775

 2023نوفمبر  09 -  05 االبتكاريةهندسة االبداع واستراتيجيات األعمال  776

 2023نوفمبر  09 -  05 المهارات القيادية اإلستراتيجية واالبداعية الفعالة  777

 2023نوفمبر  09 -  05 شهادة التميز القيادي في قيادة الفرق  778

 2023نوفمبر  09 -  05 التميز القيادي في االستراتيجية واالبتكار 779

 2023نوفمبر  09 -  05 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   780

 2023نوفمبر  09 -  05 القيادة التفاعلية واألداء القيادي المتميز 781

 2023نوفمبر  09 -  05 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   782

 2023نوفمبر  09 -  05 التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال 783

 2023نوفمبر  09 -  05 القيادة التنظيمية االستراتيجية شهادة في  784

 2023نوفمبر  09 -  05 وصنع القرار االبداع القيادي وقوة اإلقناع والتأثير  785

 2023نوفمبر  09 -  05 بناء وقيادة ثقافة االبتكار واستدامتها 786

 2023نوفمبر  16 -  05 ايام 10 - برنامج القيادة لكبار المسؤولين التنفيذيين  787

 2023نوفمبر  16 -  12 الجدارات القيادية االستراتيجية المتقدمة  788

 2023نوفمبر  16 -  12 التميز القيادي االستراتيجي المتقدم 789

 2023نوفمبر  16 -  12 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 790

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات التفكير االستراتيجي والقيادة 791

 2023نوفمبر  16 -  12 مستوى متقدم - المهارات القيادية للمشرفين  792
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023نوفمبر  16 -  12 المنهج المتقدم في القيادة االبداعية واالدارة االستراتيجية  793

 2023نوفمبر  16 -  12 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  794

 2023نوفمبر  16 -  12 مستوى متقدم - مهارات االبتكار والقيادة  795

 2023نوفمبر  16 -  12 مستوى متقدم - اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل  796

 2023نوفمبر  16 -  12 األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة  797

 2023نوفمبر  16 -  12 الصعبة شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف  798

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 799

 2023نوفمبر  16 -  12 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 800

 2023نوفمبر  23 -  12 أيام  10 -  الشهادة التنفيذية في القيادة واإلدارة  801

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق إتقان  802

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 803

 2023نوفمبر  17 -  13 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  804

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  805

 2023نوفمبر  17 -  13 التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات  806

 2023نوفمبر  13  - 17 ( CLTقائد الفريق المعتمد ) 807

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  808

 2023نوفمبر  17 -  13 الصعبة شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف  809

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  810

 2023نوفمبر  23 -  19 مهارات القيادة المتقدمة عالية األداء  811

 2023نوفمبر  19  - 23 ( CLTقائد الفريق المعتمد ) 812

 2023نوفمبر  23 -  19 مهارات القيادة واإلبداع وذروة األداء 813

 2023نوفمبر  23 -  19 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  814

 2023نوفمبر  23 -  19 القيادة واإلدارة التنفيذية المتقدمة 815

 2023نوفمبر  Corporate Agility 19  - 23آليات بناء المرونة المؤسسية  816
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023نوفمبر  23 -  19 التحقيقات الداخلية المتقدمة شهادة  817

 2023نوفمبر  23 -  19 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  818

 2023نوفمبر  23 -  19 إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الشخصيات صعبة المراس  819

 2023نوفمبر  23 -  19 لالستراتيجيةالتحليل االستراتيجي وصياغة  820

 2023نوفمبر  23 -  19 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  821

 2023نوفمبر  23 -  19 التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة  822

 2023نوفمبر  23 -  19 االقتصاد لمحترفي األعمال  823

 2023نوفمبر  30 -  19 أيام  10 - والمفاهيم الحديثة في االدارة المتميزة والقيادة الذكية التوجهات  824

 2023نوفمبر  30 -  26 قيادة اإلبتكار واستشراف المستقبل  825

 2023نوفمبر  30 -  26 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  826

 2023نوفمبر  30 -  26 الموجهة نحو النتائج استراتيجيات القيادة  827

 2023نوفمبر  30 -  26 مهارات وفنون كاريزما القيادة والحضور القيادي  828

 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط  829

 2023نوفمبر  30 -  26 قيادة األداء وصناعة التميز 830

 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي 831

 2023نوفمبر  30 -  26 االدارة المتقدمة وتحقيق تحول مستدام في األعمال  832

 2023نوفمبر  30 -  26 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 833

 2023نوفمبر  30 -  26 متقدم  مستوى -شهادة القيادة االبتكارية واالبداعية  834

 2023نوفمبر  30 -  26 التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية 835

 2023نوفمبر  30 -  26 شهادة القيادة اإلبداعية واإلدارة االبتكارية 836

 2023نوفمبر  30 -  26 التخطيط االستراتيجي وصياغة السيناريوهات واتخاذ القرارات  837

 2023نوفمبر  30 -  26 الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق  838

 2023نوفمبر  30 -  26 إدارة وتخطيط وصياغة سيناريوهات استمرارّية األعمال  839

 2023نوفمبر  30 -  26 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  840
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    اإلدارة والقيادة

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م 

 2023نوفمبر  30 -  26 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  841

 2023نوفمبر  30 -  26 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  842

 2023نوفمبر  30 -  26 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  843

 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة بالتمّيز والتحفيز اإللهامي لألخرين 844

 2023نوفمبر  30 -  26 االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة التفكير  845

 2023نوفمبر  30 -  26 الدبلوماسية القيادية والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل  846

 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي 847

 2023نوفمبر  30 -  26 التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة  848

 2023ديسمبر  01 - نوفمبر  27 مهارات التفكير االستراتيجي والقيادة 849

 2023ديسمبر  07 -  03 الكفاءة واالبداع في إدارة األعمال والتفكير االستراتيجي  850

 2023ديسمبر  07 -  03 القيادة االستراتيجية والتخطيط وتحقيق األهداف  851

 2023ديسمبر  07 -  03 االستراتيجية لألعمال واألفرادالقيادة  852

 2023ديسمبر  07 -  03 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  853

 2023ديسمبر  07 -  03 القيادة المتقدمة في إدارة االزمات والمخاطر  854

 2023ديسمبر  07 -  03 اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال 855

 2023ديسمبر  07 -  03 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 856

 2023ديسمبر  07 -  03 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 857

 2023ديسمبر  07 -  03 واالبتكارالقيادة والتفكير النقدي  858

 2023ديسمبر  07 -  03 والسياسات المؤسسية استراتيجية الحوكمة  859

 2023ديسمبر  07 -  03 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 860

 2023ديسمبر  07 -  03 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 861

 2023ديسمبر  07 -  03 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  862

 2023ديسمبر  07 -  03 وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددةتنظيم المهام  863

 2023ديسمبر  07 -  03 استراتيجيات االتصال والقيادة المتميزة في المؤسسات  864
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 برامج إعداد القادة 

      

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة   م 

 2023يناير  12 -  08 مستوى متقدم -شهادة القيادة االبتكارية واالبداعية  1

 2023يناير  12 -  08 التميز في التخطيط والقيادة 2

 2023يناير  12 -  08 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  3

 2023يناير  12 -  08 استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل  4

 2023يناير  12 -  08 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 5

 2023يناير  12 -  08 مستوى متقدم - اعداد وتطوير قادة استراتيجيين  6

 2023يناير  19 -  15 إستراتيجيات االبداع القيادي والكفاءة القيادية 7

 2023يناير  19 -  15 القيادة مع التميز العاطفي واالجتماعي 8

 2023يناير  19 -  15 واالبتكارالقيادة والتفكير النقدي  9

 2023يناير  19 -  15 التميز في قيادة االفراد والعمليات  10

 2023يناير  19 -  15 االبتكاريةهندسة االبداع واستراتيجيات األعمال  11

 2023يناير  19 -  15 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  12

 2023يناير  19 -  15 القيادة واإلدارة الملهمة  13

 2023يناير  19 -  15 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  14

 2023يناير  19 -  15 مستوى متقدم - المؤثرة برنامج القيادات  15

 2023يناير  19 -  15  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   16

 2023يناير  19 -  15 صناعة وقيادة السعادة وااليجابية في بيئة العمل 17

 2023يناير  19 -  15 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 18

 2023يناير  19 -  15 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 19

 2023يناير  19 -  15 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  20
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 2023سبتمبر   14 -  10 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  372

 2023سبتمبر   14 -  10 والتفويضمهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم   373

 2023سبتمبر   14 -  10  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   374

 2023سبتمبر   14 -  10 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  375

 2023سبتمبر   14 -  10 استراتيجيات االتصال والقيادة المتميزة في المؤسسات  376

 2023سبتمبر   21 -  17 التميز القيادي االستراتيجي المتقدم 377

 2023سبتمبر   The High Impact Leader 17  - 21القائد ذو التأثير العالي  378

 2023سبتمبر   21 -  17 القيادة واإلدارة التنفيذية المتقدمة 379

 2023سبتمبر   21 -  17 العمل الدبلوماسية القيادية والمهارات االستراتيجية في بيئة  380

 2023سبتمبر   21 -  17 شهادة القيادة اإلبداعية واإلدارة االبتكارية 381

 2023سبتمبر   21 -  17 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  382

 2023سبتمبر   21 -  17 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  383

 2023سبتمبر   21 -  17 الفرق شهادة التميز القيادي في قيادة  384
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 2023سبتمبر   Dynamic Leadership 17  - 21القيادة الديناميكية  385

 2023سبتمبر   28 -  24 الجدارات القيادية االستراتيجية المتقدمة  386

 2023سبتمبر   24  - 28 ( CLTقائد الفريق المعتمد ) 387

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات التفكير االستراتيجي والقيادة 388

 2023سبتمبر   28 -  24 متقدم  مستوى -شهادة القيادة االبتكارية واالبداعية  389

 2023سبتمبر   28 -  24 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  390

 2023سبتمبر   28 -  24 شهادة القيادة االستراتيجية واإلدارة المبتكرة  391

 2023سبتمبر   28 -  24 االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي التخطيط  392

 2023سبتمبر   28 -  24 القيادة بالتمّيز والتحفيز اإللهامي لألخرين 393

 2023سبتمبر   28 -  24 المهارات القيادية اإلستراتيجية واالبداعية الفعالة  394

 2023سبتمبر   28 -  24 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  395

 2023سبتمبر   28 -  24 وصنع القرار االبداع القيادي وقوة اإلقناع والتأثير  396

 2023سبتمبر   28 -  24 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 397

 2023سبتمبر   28 -  24 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 398

 2023سبتمبر   28 -  24 االبتكار واستدامتهابناء وقيادة ثقافة  399

 2023سبتمبر   28 -  24 التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة  400

 2023سبتمبر   28 -  24 مستوى متقدم - اعداد وتطوير قادة استراتيجيين  401

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 402

 2023أكتوبر  05 -  01 المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط القيادة  403

 2023أكتوبر  05 -  01 التميز في التخطيط والقيادة 404

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - المهارات القيادية للمشرفين  405

 2023أكتوبر  05 -  01 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 406

 2023أكتوبر  05 -  01 القيادة واإلدارة الملهمة  407

 2023أكتوبر  05 -  01 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 408
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 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  409

 2023أكتوبر  05 -  01 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  410

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - بناء الفريق والعمل الجماعي   411

 2023أكتوبر  05 -  01 الذكاء العاطفي لمديري المشاريع 412

 2023أكتوبر  05 -  01 االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات  413

 2023أكتوبر  05 -  01 والمديرينالمهارات االستشارية للقادة  414

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - المدير القيادي المعتمد  415

 2023أكتوبر  05 -  01 تعزيز مهارات قيادة االشراف وتنظيم االعمال 416

 2023أكتوبر  06 -  02 مستوى متقدم - المهارات القيادية للمشرفين  417

 2023أكتوبر  06 -  02 االعمال االستراتيجيةالقيادة وادارة  418

 2023أكتوبر  06 -  02 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 419

 2023أكتوبر  06 -  02 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  420

 2023أكتوبر  12 -  08 إستراتيجيات االبداع القيادي والكفاءة القيادية 421

 2023أكتوبر  12 -  08 قيادة األداء وصناعة التميز 422

 2023أكتوبر  12 -  08 القيادة الريادية وتعزيز سلوك العمل اإلبداعي 423

 2023أكتوبر  12 -  08 مهارات القيادة واإلبداع وذروة األداء 424

 2023أكتوبر  12 -  08 مهارات القيادة المتقدمة عالية األداء  425

 2023أكتوبر  12 -  08 استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل  426

 2023أكتوبر  12 -  08 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  427

 2023أكتوبر  12 -  08 المنهج المتقدم في القيادة االبداعية واالدارة االستراتيجية  428

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة اإلبداعية واإلدارة المبتكرة ورسم األهداف  429

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة المتقدمة في إدارة االزمات والمخاطر  430

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة االستراتيجية لألعمال واألفراد 431

 2023أكتوبر  19 -  15 اإلدارة التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق  432
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة   م 

 2023أكتوبر  19 -  15 التميز في قيادة االفراد والعمليات  433

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 434

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 435

 2023أكتوبر  19 -  15 واللياقة الفكرية  اإلدارية  تالمهارات القيادية والجدارا 436

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  437

 2023أكتوبر  19 -  15 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  438

 2023أكتوبر  19 -  15 الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق  439

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  440

 2023أكتوبر  19 -  15 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  441

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة عالية االنجاز ومهارات االحتراف القيادي  442

 2023أكتوبر  The High Impact Leader 22  - 26القائد ذو التأثير العالي  443

 2023أكتوبر  26 -  22 قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية  444

 2023أكتوبر  26 -  22 القيادة االستراتيجية لألعمال واألفراد 445

 2023أكتوبر  26 -  22  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 446

 2023أكتوبر  26 -  22 القيادة والتفكير النقدي واإلبتكار 447

 2023أكتوبر  26 -  22 شهادة في القيادة التنظيمية االستراتيجية  448

 2023أكتوبر  26 -  22 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  449

 2023أكتوبر  26 -  22 اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال 450

 2023أكتوبر  26 -  22 أساسيات التميز في إدارة المشاريع 451

 2023أكتوبر  26 -  22 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  452

 2023أكتوبر  26 -  22 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 453

 2023أكتوبر  26 -  22 القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي 454

 2023أكتوبر  26 -  22 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 455

 2023أكتوبر  26 -  22 استراتيجيات االتصال والقيادة المتميزة في المؤسسات  456
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 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  22 ايام 10 -  دورة متقدمة في القيادة التنفيذية 457

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 المرتكزة على النتائج القيادة الفعالة  458

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  459

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  460

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 ( BCMSأنظمة إدارة استمرارية األعمال ) 461

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مستوى متقدم  - القيادة وإدارة التغيير  462

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التفكير االستراتيجي النقدي للقادة العسكريين  463

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  464

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29  االستراتيجيات الحديثة للتميز القيادي واالداري الفعال   465

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 صناعة وقيادة السعادة وااليجابية في بيئة العمل 466

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 467

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  Dynamic Leadership 29القيادة الديناميكية  468

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 االدارة والقيادة من منظور الجدارات  469

 2023نوفمبر  09 -  05 القيادة مع التميز العاطفي واالجتماعي 470

 2023نوفمبر  09 -  05 شهادة القيادة االستراتيجية واإلدارة المبتكرة  471

 2023نوفمبر  09 -  05 شهادة في القيادة التنظيمية االستراتيجية  472

 2023نوفمبر  09 -  05 هندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 473

 2023نوفمبر  09 -  05 المهارات القيادية اإلستراتيجية واالبداعية الفعالة  474

 2023نوفمبر  09 -  05 التفاعلية واألداء القيادي المتميزالقيادة  475

 2023نوفمبر  09 -  05 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 476

 2023نوفمبر  09 -  05 وصنع القرار االبداع القيادي وقوة اإلقناع والتأثير  477

 2023نوفمبر  09 -  05 الفرق شهادة التميز القيادي في قيادة  478

 2023نوفمبر  09 -  05 بناء وقيادة ثقافة االبتكار واستدامتها 479

 2023نوفمبر  16 -  05 ايام 10 - برنامج القيادة لكبار المسؤولين التنفيذيين  480
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 2023نوفمبر  16 -  12 التميز القيادي االستراتيجي المتقدم 481

 2023نوفمبر  16 -  12 القيادية االستراتيجية المتقدمة الجدارات  482

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات التفكير االستراتيجي والقيادة 483

 2023نوفمبر  16 -  12 مستوى متقدم - المهارات القيادية للمشرفين  484

 2023نوفمبر  16 -  12 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 485

 2023نوفمبر  16 -  12 القيادة التحويلية وإدارة التغيير التنظيمي 486

 2023نوفمبر  16 -  12 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  487

 2023نوفمبر  16 -  12 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  488

 2023نوفمبر  16 -  12 واالدارة االستراتيجية المنهج المتقدم في القيادة االبداعية  489

 2023نوفمبر  23 -  12 أيام  10 -  الشهادة التنفيذية في القيادة واإلدارة  490

 2023نوفمبر  17 -  13 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  491

 2023نوفمبر  17 -  13 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  492

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  493

 2023نوفمبر  13  - 17 ( CLTقائد الفريق المعتمد ) 494

 2023نوفمبر  17 -  13 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  495

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  496

 2023نوفمبر  19  - 23 ( CLTالفريق المعتمد )قائد  497

 2023نوفمبر  23 -  19 القيادة واإلدارة التنفيذية المتقدمة 498

 2023نوفمبر  23 -  19 مهارات القيادة واإلبداع وذروة األداء 499

 2023نوفمبر  23 -  19 مهارات القيادة المتقدمة عالية األداء  500

 2023نوفمبر  23 -  19 الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل الدبلوماسية  501

 2023نوفمبر  23 -  19 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  502

 2023نوفمبر  23 -  19 التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة  503

 2023نوفمبر  30 -  26 قيادة األداء وصناعة التميز 504
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 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي 505

 2023نوفمبر  30 -  26 متقدم  مستوى -شهادة القيادة االبتكارية واالبداعية  506

 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة المؤثرة والرؤية االستراتيجية والتفكير والتخطيط  507

 2023نوفمبر  30 -  26 الدبلوماسية القيادية والمهارات االستراتيجية في بيئة العمل  508

 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة بالتمّيز والتحفيز اإللهامي لألخرين 509

 2023نوفمبر  30 -  26 شهادة القيادة اإلبداعية واإلدارة االبتكارية 510

 2023نوفمبر  30 -  26 والمرونة شهادة الذكاء العاطفي   511

 2023نوفمبر  30 -  26 الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق  512

 2023نوفمبر  30 -  26 التوجيه االستراتيجي والقيادة الفعالة  513

 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة المبتكرة وجودة العمل الجماعي 514

 2023نوفمبر  30 -  26 المشاريعالذكاء العاطفي لمديري  515

 2023نوفمبر  30 -  26 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  516

 2023ديسمبر  01 - نوفمبر  27 مهارات التفكير االستراتيجي والقيادة 517

 2023ديسمبر  07 -  03 القيادة المتقدمة في إدارة االزمات والمخاطر  518

 2023ديسمبر  07 -  03 االستراتيجية لألعمال واألفرادالقيادة  519

 2023ديسمبر  07 -  03 القيادة والتفكير النقدي واإلبتكار 520

 2023ديسمبر  07 -  03 اسس التميز للقائد التحويلي والديناميكي الفعال 521

 2023ديسمبر  07 -  03 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 522

 2023ديسمبر  07 -  03 أساسيات التميز في إدارة المشاريع 523

 2023ديسمبر  07 -  03 القيادة واإلدارة الملهمة  524

 2023ديسمبر  07 -  03 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 525

 2023ديسمبر  07 -  03 إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين 526

 2023ديسمبر  07 -  03 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 527

 2023ديسمبر  07 -  03 بناء وقيادة ثقافة االبتكار واستدامتها 528
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  12 -  08 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  1

 2023يناير  12 -  08 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 2

 2023يناير  12 -  08 اآلخرينالفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة  3

 2023يناير  19 -  15 التميز في قيادة االفراد والعمليات  4

 2023يناير  19 -  15 إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الشخصيات صعبة المراس  5

 2023يناير  19 -  15 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  6

 2023يناير  19 -  15 العاطفي والمرونة شهادة الذكاء  7

 2023يناير  19 -  15 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  8

 2023يناير  19 -  15 هندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 9

 2023يناير  19 -  15 القيادة واإلدارة الملهمة  10

 2023يناير  19 -  15 وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوترادارة اإلجهاد  11

 2023يناير  19 -  15 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  12

 2023يناير  19 -  15 مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال  13

 2023يناير  19 -  15 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 14

 2023يناير  19 -  15 التخطيط االستراتيجي وتطوير االهداف وغايات العمل  15

 2023يناير  19 -  15 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 16

 2023يناير  19 -  15 التميز القيادي في االستراتيجية واالبتكار 17

 2023يناير  19 -  15 الخطابة العامة: دبلوماسية التحدث امام الجمهور  18

 2023يناير  26 -  22 االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات  19

 2023يناير  26 -  22 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 20

 2023يناير  26 -  22 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  21

 2023يناير  26 -  22 التنسيق والمتابعة الفعالة األساليب والتقنيات في  22

 2023يناير  26 -  22 مستوى متقدم - اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل  23

 2023يناير  26 -  22 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 24
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  26 -  22 والجهد تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت   25

 2023يناير  26 -  22 إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات 26

 2023يناير  26 -  22 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 27

 2023يناير  26 -  22 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  28

 2023يناير  26 -  22 والتنظيم والتفويضمهارات وتقنيات التخطيط  29

 2023يناير  26 -  22 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  30

 2023يناير  26 -  22 بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل  31

 2023يناير  26 -  22 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 32

 2023يناير  26 -  22 التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ القرارات  33

 2023يناير  26 -  22 قيادة وتطوير االتصاالت الرقمية المؤثرة 34

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم -تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات  35

 2023فبراير  02 - يناير  29 التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداريالمهارات  36

 2023فبراير  02 - يناير  29 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  37

 2023فبراير  02 - يناير  29 اإلدارة التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق  38

 2023فبراير  02 - يناير  29 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  39

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  40

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   41

 2023فبراير  02 - يناير  29 تقنيات التفكير المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعية 42

 2023فبراير  02 - يناير  29 المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي  43

 2023فبراير  02 - يناير  29 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   44

 2023فبراير  02 - يناير  29 الرقمية مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة  45

 2023فبراير  02 - يناير  29 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  46

 2023فبراير  02 - يناير  29 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  47

 2023فبراير  02 - يناير  29 الميزة التنافسية المستدامة القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق  48
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير  02 - يناير  29 شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة  49

 2023فبراير  02 - يناير  29 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  50

 2023فبراير   09 -  05 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 51

 2023فبراير   09 -  05 واللياقة الفكرية  اإلدارية  تالمهارات القيادية والجدارا 52

 2023فبراير   Dynamic Leadership 05  - 09القيادة الديناميكية  53

 2023فبراير   09 -  05 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 54

 2023فبراير   09 -  05  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 55

 2023فبراير   09 -  05 احدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد التقارير 56

 2023فبراير   09 -  05 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  57

 2023فبراير   09 -  05 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 58

 2023فبراير   09 -  05 اتصاالت األعمال المتقدمة مهارات  59

 2023فبراير   09 -  05 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 60

 2023فبراير   09 -  05 إدارة المهام واألولويات والمواعيد النهائية المتعددة 61

 2023فبراير   09 -  05 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  62

 2023فبراير   09 -  05 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 63

 2023فبراير   09 -  05 مستوى متقدم - بناء الفريق والعمل الجماعي   64

 2023فبراير   09 -  05 التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال 65

 2023فبراير   10 -  06 القيادة واإلدارة الملهمة  66

 2023فبراير   16 -  12 التخطيط والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل  67

 2023فبراير   16 -  12 مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور  68

 2023فبراير   16 -  12 ادارة اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوتر 69

 2023فبراير   16 -  12 وتطوير الذات مهارات التعامل مع اآلخرين  70

 2023فبراير   16 -  12 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 71

 2023فبراير   16 -  12 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  72
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 برامج المهارات الشخصية وتطوير الذات
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير   16 -  12 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  73

 2023فبراير   16 -  12 استراتيجي شريك اعمال داخلي  74

 2023فبراير   17 -  13 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  75

 2023فبراير   23 -  19 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  76

 2023فبراير   23 -  19 قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية  77

 2023فبراير   23 -  19 االستراتيجية والميزة التنافسية تطوير نماذج األعمال  78

 2023فبراير   23 -  19 المهارات والكفاءات اإلشرافية المتقدمة  79

 2023فبراير   23 -  19 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 80

 2023فبراير   23 -  19 مهارات الشخصية القيادية وفق المنهجيات عالية الجودة   81

 2023فبراير   23 -  19 المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في العمل  82

 2023فبراير   23 -  19 التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات  83

 2023فبراير   23 -  19 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  84

 2023فبراير   23 -  19 الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد تحقيق أقصى قدر من الكفاءة،  85

 2023فبراير   23 -  19 االقتصاد لمحترفي األعمال  86

 2023فبراير   23 -  19 مهارات الحزم والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفس 87

 2023فبراير   23 -  19 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 88

 2023فبراير   23 -  19 دبلوماسية االتصال والتأثير واالقناع ومهارات التفاوض المتقدمة  89

 2023مارس   02 - فبراير  26 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  90

 2023مارس   02 - فبراير  26 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 91

 2023مارس   02 - فبراير  26 التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال مهارات  92

 2023مارس   02 - فبراير  26 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 93

 2023مارس   02 - فبراير  26 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  94

 2023مارس   02 - فبراير  26 االبتكارالتميز القيادي في االستراتيجية و 95

 2023مارس  09 -  05 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  96
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مارس  09 -  05 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  97

 2023مارس  09 -  05 االبتكاريةهندسة االبداع واستراتيجيات األعمال  98

 2023مارس  09 -  05 وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط االدارة الفعالة    99

 2023مارس  09 -  05 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  100

 2023مارس  09 -  05 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  101

 2023مارس  09 -  05 العمل بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في  102

 2023مارس  16 -  12 إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الشخصيات صعبة المراس  103

 2023مارس  16 -  12 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  104

 2023مارس  16 -  12 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  105

 2023مارس  16 -  12 التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية 106

 2023مارس  16 -  12 اإلدارة التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق  107

 2023مارس  Dynamic Leadership 12  - 16القيادة الديناميكية  108

 2023مارس  16 -  12 االزمات االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة  109

 2023مارس  16 -  12 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  110

 2023مارس  16 -  12 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  111

 2023مارس  16 -  12 األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة  112

 2023مارس  16 -  12 االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي التخطيط  113

 2023مارس  16 -  12 المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي  114

 2023مارس  16 -  12 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 115

 2023مارس  16 -  12 التنفيذيالمستوى  - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  116

 2023مارس  16 -  12 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 117

 2023مارس  16 -  12 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  118

 2023مارس  16 -  12 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 119

 2023مارس  16 -  12 التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ القرارات  120
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مارس  16 -  12 قيادة وتطوير االتصاالت الرقمية المؤثرة 121

 2023مارس  16 -  12 شريك اعمال داخلي استراتيجي  122

 2023مارس  23 -  19 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  123

 2023مارس  23 -  19 التخطيط االستراتيجي وتطوير االهداف وغايات العمل  124

 2023مايو   04 - أبريل  30 مستوى متقدم -تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات  125

 2023مايو   04 - أبريل  30 التميز في قيادة االفراد والعمليات  126

 2023مايو   04 - أبريل  30 الجمهور مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام  127

 2023مايو   04 - أبريل  30 القيادة واإلدارة الملهمة  128

 2023مايو   04 - أبريل  30 تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة والمحادثات  129

 2023مايو   04 - أبريل  30 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 130

 2023مايو   04 - أبريل  30 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  131

 2023مايو   04 - أبريل  30 مهارات الحزم والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفس 132

 2023مايو   04 - أبريل  30 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 133

 2023مايو   04 - أبريل  30 مهارات اتصاالت األعمال المتقدمة  134

 2023مايو   04 - أبريل  30 إدارة المهام واألولويات والمواعيد النهائية المتعددة 135

 2023مايو   04 - أبريل  30 التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال 136

 2023مايو   04 - أبريل  30 االستراتيجية واالبتكارالتميز القيادي في  137

 2023مايو   04 - أبريل  30 الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين 138

 2023مايو   04 - أبريل  30 الخطابة العامة: دبلوماسية التحدث امام الجمهور  139

 2023مايو  11 -  07 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 140

 2023مايو  11 -  07 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 141

 2023مايو  11 -  07 قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية  142

 2023مايو  11 -  07 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  143

 2023مايو  11 -  07 والريادة في العمل التخطيط والمتابعة واالبتكار  144
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مايو  Dynamic Leadership 07  - 11القيادة الديناميكية  145

 2023مايو  11 -  07 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   146

 2023مايو  11 -  07 المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في العمل  147

 2023مايو  11 -  07  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 148

 2023مايو  11 -  07 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  149

 2023مايو  11 -  07 تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد  150

 2023مايو  11 -  07 مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال  151

 2023مايو  11 -  07 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  152

 2023مايو  11 -  07 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 153

 2023مايو  11 -  07 مستوى متقدم - بناء الفريق والعمل الجماعي   154

 2023مايو  18 -  14 تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء مهارات  155

 2023مايو  18 -  14 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  156

 2023مايو  18 -  14 مهارات الشخصية القيادية وفق المنهجيات عالية الجودة   157

 2023مايو  18 -  14 مستوى متقدم - المشاكل اتخاذ القرارات التنظيمية وحل  158

 2023مايو  18 -  14 احدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد التقارير 159

 2023مايو  18 -  14 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  160

 2023مايو  18 -  14 االقتصاد لمحترفي األعمال  161

 2023مايو  18 -  14 المؤثرة وكتابة التقاريرمهارات العرض  162

 2023مايو  18 -  14 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  163

 2023مايو  18 -  14 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 164

 2023مايو  18 -  14 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  165

 2023مايو  18 -  14 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 166

 2023مايو  25 -  21 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  167

 2023مايو  25 -  21 اإلدارة التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق  168
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 2023مايو  25 -  21 مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور  169

 2023مايو  25 -  21 هندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 170

 2023مايو  25 -  21 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 171

 2023مايو  25 -  21 تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة والمحادثات  172

 2023مايو  25 -  21 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  173

 2023مايو  25 -  21 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   174

 2023مايو  25 -  21 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  175

 2023مايو  25 -  21 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 176

 2023مايو  25 -  21 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 177

 2023مايو  25 -  21 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  178

 2023مايو  25 -  21 دبلوماسية االتصال والتأثير واالقناع ومهارات التفاوض المتقدمة  179

 2023يونيو  01 - مايو  28 والعمليات التميز في قيادة االفراد   180

 2023يونيو  01 - مايو  28 المهارات القيادية والجدارات االداريه واللياقة الفكرية  181

 2023يونيو  01 - مايو  28 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 182

 2023يونيو  01 - مايو  28 المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي  183

 2023يونيو  01 - مايو  28 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  184

 2023يونيو  01 - مايو  28 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 185

 2023يونيو  01 - مايو  28 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  186

 2023يونيو  01 - مايو  28 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 187

 2023يونيو  01 - مايو  28 إدارة المهام واألولويات والمواعيد النهائية المتعددة 188

 2023يونيو  01 - مايو  28 التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال 189

 2023يونيو  01 - مايو  28 التحقيقات الداخلية المتقدمة شهادة  190

 2023يونيو  01 - مايو  28 الخطابة العامة: دبلوماسية التحدث امام الجمهور  191

 2023يونيو  01 - مايو  28 شريك اعمال داخلي استراتيجي  192
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 2023يونيو  08 -  04 مستوى متقدم -تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات  193

 2023يونيو  08 -  04 المهارات والكفاءات اإلشرافية المتقدمة  194

 2023يونيو  08 -  04 االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات  195

 2023يونيو  08 -  04 تقنيات التفكير المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعية 196

 2023يونيو  08 -  04 بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات التخطيط  197

 2023يونيو  08 -  04 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  198

 2023يونيو  08 -  04 بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل  199

 2023يونيو  08 -  04 مستوى متقدم - بناء الفريق والعمل الجماعي   200

 2023يونيو  15 -  11 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  201

 2023يونيو  15 -  11 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  202

 2023يونيو  15 -  11 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  203

 2023يونيو  15 -  11 والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعيةالتميز اإلداري  204

 2023يونيو  15 -  11 المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في العمل  205

 2023يونيو  15 -  11 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  206

 2023يونيو  15 -  11  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 207

 2023يونيو  15 -  11 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  208

 2023يونيو  15 -  11 مهارات الحزم والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفس 209

 2023يونيو  15 -  11 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  210

 2023يونيو  15 -  11 أصحاب المصلحة إدارة وإشراك  211

 2023يونيو  22 -  18 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  212

 2023يونيو  22 -  18 قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية  213

 2023يونيو  22 -  18 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  214

 2023يونيو  22 -  18 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  215

 2023يونيو  22 -  18 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 216



 

 
80 

 برامج المهارات الشخصية وتطوير الذات
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يونيو  22 -  18 التخطيط االستراتيجي وتطوير االهداف وغايات العمل  217

 2023يونيو  22 -  18 مهارات اتصاالت األعمال المتقدمة  218

 2023يونيو  22 -  18 التنافسية المستدامة القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة  219

 2023يونيو  22 -  18 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 220

 2023يوليو   07 -  03 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 221

 2023يوليو   Dynamic Leadership 03  - 07القيادة الديناميكية  222

 2023يوليو   07 -  03 مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور  223

 2023يوليو   07 -  03 مهارات الشخصية القيادية وفق المنهجيات عالية الجودة   224

 2023يوليو   07 -  03 األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة  225

 2023يوليو   07 -  03 والتعامل مع اآلخرين والتأثيرمهارات التواصل  226

 2023يوليو   07 -  03 تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد  227

 2023يوليو   07 -  03 المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي  228

 2023يوليو   07 -  03 بالتميز  االستراتيجيات العالمية للقيادة أفضل  229

 2023يوليو   07 -  03 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  230

 2023يوليو   14 -  10 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  231

 2023يوليو   20 -  16 التميز في قيادة االفراد والعمليات  232

 2023يوليو   20 -  16 واللياقة الفكرية  اإلدارية  تالمهارات القيادية والجدارا 233

 2023يوليو   20 -  16 اإلدارة التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق  234

 2023يوليو   20 -  16 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 235

 2023يوليو   20 -  16 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   236

 2023يوليو   20 -  16 هندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 237

 2023يوليو   20 -  16 االقتصاد لمحترفي األعمال  238

 2023يوليو   20 -  16 إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات 239

 2023يوليو   20 -  16 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 240
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 2023يوليو   20 -  16 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  241

 2023يوليو   20 -  16 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 242

 2023يوليو   20 -  16 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 243

 2023يوليو   27 -  23 والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل التخطيط   244

 2023يوليو   27 -  23 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 245

 2023يوليو   27 -  23 ادارة اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوتر 246

 2023يوليو   27 -  23 احدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد التقارير 247

 2023يوليو   27 -  23 التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ القرارات  248

 2023يوليو   28 -  24 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 249

 2023يوليو   28 -  24 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  250

 2023يوليو   28 -  24 التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداريالمهارات  251

 2023يوليو   28 -  24 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  252

 2023يوليو   28 -  24 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 253

 2023يوليو   28 -  24 التفاوض المتقدمة دبلوماسية االتصال والتأثير واالقناع ومهارات  254

 2023يوليو   28 -  24 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  255

 2023يوليو   28 -  24 التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات  256

 2023يوليو   28 -  24 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 257

 2023يوليو   28 -  24 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  258

 2023يوليو   28 -  24 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  259

 2023يوليو   28 -  24 الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين 260

 2023يوليو   28 -  24 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  261

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 مستوى متقدم -تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات  262

 2023أغسطس  03 - يوليو  30  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 263

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 264
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 2023أغسطس  03 - يوليو  30 التميز للقادة الناشئين مهارات وكفاءات  265

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  266

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 267

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 األداءقيادة وإدارة فرق المشاريع عالية  268

 2023أغسطس  10 -  06 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  269

 2023أغسطس  10 -  06 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  270

 2023أغسطس  10 -  06 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  271

 2023أغسطس  10 -  06 االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات  272

 2023أغسطس  10 -  06 القيادة واإلدارة الملهمة  273

 2023أغسطس  10 -  06 األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة  274

 2023أغسطس  10 -  06 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  275

 2023أغسطس  10 -  06 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  276

 2023أغسطس  10 -  06 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 277

 2023أغسطس  10 -  06 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 278

 2023أغسطس  10 -  06 الخطابة العامة: دبلوماسية التحدث امام الجمهور  279

 2023أغسطس  11 -  07 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  280

 2023أغسطس  11 -  07 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 281

 2023أغسطس  11 -  07 المراس إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الشخصيات صعبة  282

 2023أغسطس  17 -  13 التميز في قيادة االفراد والعمليات  283

 2023أغسطس  17 -  13 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 284

 2023أغسطس  17 -  13 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  285

 2023أغسطس  17 -  13 المهارات والكفاءات اإلشرافية المتقدمة  286

 2023أغسطس  17 -  13 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  287

 2023أغسطس  17 -  13 المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في العمل  288
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 2023أغسطس  17 -  13 الصعبة والمحادثات تقنيات إدارة الصراعات والمواقف  289

 2023أغسطس  17 -  13 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  290

 2023أغسطس  17 -  13 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  291

 2023أغسطس  17 -  13 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 292

 2023أغسطس  17 -  13 بالتميز  االستراتيجيات العالمية للقيادة أفضل  293

 2023أغسطس  17 -  13 بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل  294

 2023أغسطس  17 -  13 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 295

 2023أغسطس  17 -  13 وقيادة اآلخرينالفعالية الشخصية وبناء العالقات  296

 2023أغسطس  17 -  13 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  297

 2023أغسطس  18 -  14 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  298

 2023أغسطس  24 -  20 تقنيات التفكير المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعية 299

 2023أغسطس  24 -  20 ادارة اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوتر 300

 2023أغسطس  24 -  20 مستوى متقدم - اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل  301

 2023أغسطس  24 -  20 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 302

 2023أغسطس  24 -  20 االستراتيجي الفعال مهارات التخطيط والتفكير  303

 2023أغسطس  24 -  20 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  304

 2023أغسطس  24 -  20 مهارات الحزم والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفس 305

 2023أغسطس  24 -  20 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  306

 2023أغسطس  24 -  20 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  307

 2023أغسطس  24 -  20 مستوى متقدم - بناء الفريق والعمل الجماعي   308

 2023أغسطس  24 -  20 شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة  309

 2023أغسطس  24 -  20 قيادة وتطوير االتصاالت الرقمية المؤثرة 310

 2023أغسطس  31 -  27 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  311

 2023أغسطس  31 -  27 هندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 312
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 2023أغسطس  31 -  27 القيادة واإلدارة الملهمة  313

 2023أغسطس  31 -  27 المنهجيات عالية الجودة مهارات الشخصية القيادية وفق   314

 2023أغسطس  31 -  27  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 315

 2023أغسطس  31 -  27 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   316

 2023أغسطس  31 -  27 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 317

 2023أغسطس  31 -  27 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  318

 2023أغسطس  31 -  27 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  319

 2023أغسطس  31 -  27 التميز القيادي في االستراتيجية واالبتكار 320

 2023سبتمبر   07 -  03 واللياقة الفكرية  اإلدارية  تالقيادية والجداراالمهارات  321

 2023سبتمبر   07 -  03 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 322

 2023سبتمبر   07 -  03 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 323

 2023سبتمبر   07 -  03 االستراتيجيتطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء  324

 2023سبتمبر   07 -  03 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 325

 2023سبتمبر   07 -  03 إدارة المهام واألولويات والمواعيد النهائية المتعددة 326

 2023سبتمبر   07 -  03 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 327

 2023سبتمبر   07 -  03 التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ القرارات  328

 2023سبتمبر   Dynamic Leadership 04  - 08القيادة الديناميكية  329

 2023سبتمبر   14 -  10 إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الشخصيات صعبة المراس  330

 2023سبتمبر   14 -  10 األداء قيادة وإدارة فرق عالية  331

 2023سبتمبر   14 -  10 قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية  332

 2023سبتمبر   14 -  10 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  333

 2023سبتمبر   14 -  10 مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور  334

 2023سبتمبر   14 -  10 والمتابعة الفعالة األساليب والتقنيات في التنسيق   335

 2023سبتمبر   14 -  10 احدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد التقارير 336
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 2023سبتمبر   14 -  10 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  337

 2023سبتمبر   14 -  10 تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد  338

 2023سبتمبر   14 -  10 إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات 339

 2023سبتمبر   14 -  10 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 340

 2023سبتمبر   14 -  10 التخطيط االستراتيجي وتطوير االهداف وغايات العمل  341

 2023سبتمبر   14 -  10 المتقدمة مهارات اتصاالت األعمال  342

 2023سبتمبر   21 -  17 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  343

 2023سبتمبر   Dynamic Leadership 17  - 21القيادة الديناميكية  344

 2023سبتمبر   21 -  17 االقتصاد لمحترفي األعمال  345

 2023سبتمبر   21 -  17 لالستراتيجيةالتحليل االستراتيجي وصياغة  346

 2023سبتمبر   28 -  24 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  347

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  348

 2023سبتمبر   28 -  24 التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية 349

 2023سبتمبر   28 -  24 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   350

 2023سبتمبر   28 -  24 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  351

 2023سبتمبر   28 -  24 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  352

 2023سبتمبر   28 -  24 المؤثرة وكتابة التقاريرمهارات العرض  353

 2023سبتمبر   28 -  24 دبلوماسية االتصال والتأثير واالقناع ومهارات التفاوض المتقدمة  354

 2023أكتوبر  05 -  01 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 355

 2023أكتوبر  05 -  01 االزمات االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة  356

 2023أكتوبر  05 -  01 القيادة واإلدارة الملهمة  357

 2023أكتوبر  05 -  01 مهارات الشخصية القيادية وفق المنهجيات عالية الجودة   358

 2023أكتوبر  05 -  01 المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في العمل  359

 2023أكتوبر  05 -  01 اإلجهاد وضغوطات العمل واستراتيجيات الحد من التوترادارة  360
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 برامج المهارات الشخصية وتطوير الذات
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  361

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل  362

 2023أكتوبر  05 -  01 الصعبة شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف  363

 2023أكتوبر  05 -  01 مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال  364

 2023أكتوبر  05 -  01 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 365

 2023أكتوبر  05 -  01 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 366

 2023أكتوبر  05 -  01 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  367

 2023أكتوبر  05 -  01 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 368

 2023أكتوبر  05 -  01 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  369

 2023أكتوبر  05 -  01 متقدممستوى  - بناء الفريق والعمل الجماعي   370

 2023أكتوبر  05 -  01 التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال 371

 2023أكتوبر  05 -  01 شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة  372

 2023أكتوبر  05 -  01 الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين 373

 2023أكتوبر  05 -  01 دبلوماسية التحدث امام الجمهور الخطابة العامة:   374

 2023أكتوبر  05 -  01 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  375

 2023أكتوبر  06 -  02 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 376

 2023أكتوبر  06 -  02 القيادة والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  377

 2023أكتوبر  12 -  08 المهارات التحليلبة وادارة االبداع واالبتكار اإلداري 378

 2023أكتوبر  12 -  08 المهارات والكفاءات اإلشرافية المتقدمة  379

 2023أكتوبر  12 -  08 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  380

 2023أكتوبر  12 -  08 المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعيةتقنيات التفكير  381

 2023أكتوبر  12 -  08 التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات  382

 2023أكتوبر  12 -  08 المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي  383

 2023أكتوبر  12 -  08 وتطوير الذات  مهارات التعامل مع اآلخرين 384
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 برامج المهارات الشخصية وتطوير الذات
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أكتوبر  12 -  08 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  385

 2023أكتوبر  12 -  08 بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل  386

 2023أكتوبر  19 -  15 التميز في قيادة االفراد والعمليات  387

 2023أكتوبر  19 -  15 التفكير االبتكاري وصناعة االبداع واالفكار الخالقة  388

 2023أكتوبر  19 -  15 التخطيط والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل  389

 2023أكتوبر  19 -  15 واللياقة الفكرية  اإلدارية  تالمهارات القيادية والجدارا 390

 2023أكتوبر  19 -  15 ادة الفرق اإلدارة التشغيلية للمشرفين وق 391

 2023أكتوبر  19 -  15 التفكير والعمل بشكل استراتيجي  392

 2023أكتوبر  19 -  15 القيادة وادارة االعمال االستراتيجية 393

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 394

 2023أكتوبر  19 -  15 والمحادثات تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة  395

 2023أكتوبر  19 -  15 إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات 396

 2023أكتوبر  19 -  15 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  397

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويض 398

 2023أكتوبر  19 -  15 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  399

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  400

 2023أكتوبر  19 -  15 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  401

 2023أكتوبر  19 -  15 والتميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة القيادة  402

 2023أكتوبر  19 -  15 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  403

 2023أكتوبر  26 -  22 قيادة وإدارة فرق عالية األداء  404

 2023أكتوبر  26 -  22 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  405

 2023أكتوبر  26 -  22 االبتكار وخلق بيئة إبداعية قيادة  406

 2023أكتوبر  26 -  22 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  407

 2023أكتوبر  26 -  22  القيادة المرنة الرشيقة والمبتكرة 408
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 برامج المهارات الشخصية وتطوير الذات
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أكتوبر  26 -  22 والجهد تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت   409

 2023أكتوبر  26 -  22 مهارات اتصاالت األعمال المتقدمة  410

 2023أكتوبر  26 -  22 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 411

 2023أكتوبر  26 -  22 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 412

 2023أكتوبر  26 -  22 واألولويات والمواعيد النهائية المتعددةإدارة المهام  413

 2023أكتوبر  26 -  22 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 414

 2023أكتوبر  26 -  22 التفكير االبداعي والناقد في حل المشكالت واتخاذ القرارات  415

 2023أكتوبر  26 -  22 المؤثرةقيادة وتطوير االتصاالت الرقمية  416

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  Dynamic Leadership 29القيادة الديناميكية  417

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  418

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مستوى متقدم - برنامج القيادات المؤثرة  419

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 420

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 احدث التقنيات في تحليل البيانات واعداد التقارير 421

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التخطيط االستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي  422

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 المؤثرة وكتابة التقاريرمهارات العرض  423

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التخطيط االستراتيجي وتطوير االهداف وغايات العمل  424

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مهارات الحزم والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفس 425

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 األولويات وإدارة مشاريع متعددةتنظيم المهام وتحديد  426

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 شريك اعمال داخلي استراتيجي  427

 2023نوفمبر  09 -  05 مستوى متقدم -تنظيم العمل وتفويض المسؤوليات  428

 2023نوفمبر  09 -  05 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   429

 2023نوفمبر  09 -  05 هندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية 430

 2023نوفمبر  09 -  05 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   431

 2023نوفمبر  09 -  05 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية واألداء االستراتيجي 432
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 برامج المهارات الشخصية وتطوير الذات
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023نوفمبر  09 -  05 التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال 433

 2023نوفمبر  09 -  05 التميز القيادي في االستراتيجية واالبتكار 434

 2023نوفمبر  16 -  12 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 435

 2023نوفمبر  16 -  12 تحديد األهداف الفعالة واتخاذ القرارات وحل المشكالت  436

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور  437

 2023نوفمبر  16 -  12 األساليب والتقنيات في التنسيق والمتابعة الفعالة  438

 2023نوفمبر  16 -  12 مستوى متقدم - اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل  439

 2023نوفمبر  16 -  12 األشخاص والمواقف الصعبة شهادة التعامل مع  440

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 441

 2023نوفمبر  17 -  13 التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة واالضطرابات  442

 2023نوفمبر  17 -  13 إتقان مهارات اإلدارة االستراتيجية وقيادة الفريق  443

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين والتأثير 444

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  445

 2023نوفمبر  17 -  13 الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة  446

 2023نوفمبر  17 -  13 قيادة وتطوير االتصاالت الرقمية المؤثرة 447

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات  448

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات وكفاءات التميز للقادة الناشئين  449

 2023نوفمبر  17 -  13 شهادة التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة  450

 2023نوفمبر  23 -  19 الشخصيات صعبة المراس إدارة ضغوط العمل والتعامل مع  451

 2023نوفمبر  23 -  19 االقتصاد لمحترفي األعمال  452

 2023نوفمبر  23 -  19 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  453

 2023نوفمبر  23 -  19 مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية  454

 2023نوفمبر  23 -  19 الدبلوماسية الشخصية ومهارات التأثير والكاريزما في العمل  455

 2023نوفمبر  23 -  19 التحليل االستراتيجي وصياغة لالستراتيجية 456
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 برامج المهارات الشخصية وتطوير الذات
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023نوفمبر  23 -  19 شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة  457

 2023نوفمبر  30 -  26 واالفكار الخالقة التفكير االبتكاري وصناعة االبداع  458

 2023نوفمبر  30 -  26 شهادة الذكاء العاطفي والمرونة  459

 2023نوفمبر  30 -  26 تطوير نماذج األعمال االستراتيجية والميزة التنافسية  460

 2023نوفمبر  30 -  26 مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء  461

 2023نوفمبر  30 -  26 التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية 462

 2023نوفمبر  30 -  26 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 463

 2023نوفمبر  30 -  26 التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية  464

 2023نوفمبر  30 -  26 القيادة الفعالة الذكاء العاطفي في  465

 2023نوفمبر  30 -  26 الخطابة العامة: دبلوماسية التحدث امام الجمهور  466

 2023نوفمبر  30 -  26 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  467

 2023ديسمبر  07 -  03 مستوى متقدم - تقنيات تبسيط عمليات وإجراءات العمل  468

 2023ديسمبر  07 -  03 االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات  469

 2023ديسمبر  07 -  03 القيادة واإلدارة الملهمة  470

 2023ديسمبر  07 -  03 تقنيات التفكير المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعية 471

 2023ديسمبر  07 -  03 واالضطرابات التخطيط بالسيناريو الدارة االزمات الحرجة  472

 2023ديسمبر  07 -  03 تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة والمحادثات  473

 2023ديسمبر  07 -  03 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 474

 2023ديسمبر  07 -  03 مهارات التخطيط والتفكير االستراتيجي الفعال  475

 2023ديسمبر  07 -  03 وتقنيات التخطيط والتنظيم والتفويضمهارات  476

 2023ديسمبر  07 -  03 بالتميز  أفضل االستراتيجيات العالمية للقيادة  477

 2023ديسمبر  07 -  03 التفاوض االستراتيجي وإدارة النزاعات ومهارات التأثير 478

 2023ديسمبر  07 -  03 المهارات االساسية للقائد االداري الفعال 479

 2023ديسمبر  07 -  03 االتصال والتواصل االستراتيجي والحضور التنفيذي الفعال 480
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    الموارد البشرية والتدريب 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة   م

 2023يناير  KPIs 08  - 12 تطوير سياسات ونماذج العمل باستخدام مؤشرات األداء 1

 2023يناير  12 -  08 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة للموارد البشرية   2

 2023يناير  12 -  08 المهني شهادة منسق التدريب  3

 2023يناير  12 -  08 برنامج شهادة التطوير التنظيمي 4

 2023يناير  12 -  08 إعادة هيكلة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية  5

 2023يناير  12 -  08 تحليالت الموارد البشرية وتقييم األداء 6

 2023يناير  12 -  08 الموظفينادارة التعويضات والمزايا وعالقات  7

 2023يناير  19 -  15 بناء هيكل الرواتب واألجور والمكافآت وسياسة التعويضات  8

 2023يناير  19 -  15 أحدث االتجاهات في اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  9

 2023يناير  15  - 19 ( SPTDشهادة تخطيط التعاقب الوظيفي وتنمية المواهب ) 10

 2023يناير  19 -  15 االخصائي المعتمد في عالقات الموظفين 11

 2023يناير  19 -  15 تصميم إطار الكفاءات متعدّد األبعاد  12

 2023يناير  19 -  15 االبداع في إدارة منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية  13

 2023يناير  19 -  15 وموازنات التدريب تحديد االحتياجات التدريبية واعداد خطط  14

 2023يناير  19 -  15 شهادة محلل بيانات الموارد البشرية  15

 2023يناير  26 -  22 التوظيف الفعال واستقطاب الكفاءات وإجراء المقابالت   16

 2023يناير  HRBP 22  - 26 - الموارد البشرية شريك األعمال  أخصائي 17

 2023يناير  26 -  22 الرقمي في إدارة الموارد البشرية التحول  18

 2023يناير  22  - 26 ( SWPشهادة التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة ) 19

 2023يناير  26 -  22 إدارة المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي 20

 2023يناير  26 -  22 شهادة استراتيجية التعلم والتطوير  21

 2023فبراير  02 - يناير  22 ايام 10 - الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي ادارة  22

 2023فبراير  02 - يناير  29 إعداد نظم لألجور والمرتبات والحوافر والترقيات وربطه باألداء  23

 2023فبراير  02 - يناير  29 الموارد البشرية الفعالة  وإجراءاتإعداد سياسات  24
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    الموارد البشرية والتدريب 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة   م

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم - اإلدارة الفعالة لألفراد والعمليات   25

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم  - تصميم وتحليل وتوصيف الوظائف   26

 2023فبراير  02 - يناير  29 تصميم الهياكل التنظيمية والوظيفية وإعادة هيكلة المنظمات  27

 2023فبراير  02 - يناير  29 البشرية وتخطيط المسار الوظيفيتطوير الموارد  28

 2023فبراير  02 - يناير  29 تحليالت األعمال وإدارة المعرفة  29

 2023فبراير  02 - يناير  29 شهادة مهارات التوجيه واإلرشاد  30
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    الموارد البشرية والتدريب 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة   م

 2023سبتمبر   KPIs 10  - 14 تطوير سياسات ونماذج العمل باستخدام مؤشرات األداء 217

 2023سبتمبر   14 -  10 أخـصائي الـتـدريـب والتطوير المعـتمد 218

 2023سبتمبر   14 -  10 مستوى متقدم  - تصميم وتحليل وتوصيف الوظائف   219
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 2023سبتمبر   14 -  10 تحديد االحتياجات التدريبية واعداد خطط وموازنات التدريب  222
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 2023سبتمبر   21 -  10 أيام 10  - اإلدارة االستراتيجية المتقدمة للموارد البشرية وقيادة االعمال  224
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 2023سبتمبر   21 -  17 استراتيجيات إدارة المخاطر للموارد البشرية  227

 2023سبتمبر   21 -  17 مستوى متقدم - إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي  228
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 2023سبتمبر   28 -  24 الموارد البشرية الفعالة  وإجراءاتإعداد سياسات  232
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة   م

 2023أكتوبر  05 -  01 إعادة هيكلة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية  241

 2023أكتوبر  05 -  01 اليات وممارسات حوكمة الموارد البشرية  242
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 2023أكتوبر  08  - 12 ( ACHR)الشهادة المتقدمة في إدارة الموارد البشرية  249

 2023أكتوبر  12 -  08 مقاييس الموارد البشرية االستراتيجية وتحليل القوى العاملة  250
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    العالقات العامة واإلعالم

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  12 -  08 المسؤولية المجتمعية وإدارة السمعة المؤسسية  1

 2023يناير  12 -  08 اإلبداع واالبتكار في إدارة الفعاليات والمؤتمرات  2

 2023يناير  12 -  08 البروتوكول والدبلوماسية العسكرية  3

 2023يناير  19 -  08 ايام 10 - االبداع في إدارة العالقات العامة والتعامل مع وسائل االعالم  4

 2023يناير  19 -  15 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 5

 2023يناير  19 -  15 المهارات والممارسات المتقدمة في العالقات العامة  6

 2023يناير  19 -  15 االستراتيجي والمهارات اإلعالمية لمحترفي العالقات العامة التخطيط  7

 2023يناير  19 -  15 الخطابة العامة: دبلوماسية التحدث امام الجمهور  8

 2023يناير  19 -  15 ادارة االتصال المؤسسي وبناء السمعة المؤسسية  9

 2023يناير  19 -  15 الرسمي مهارات المتحدث اإلعالمي والناطق  10

 2023يناير  19 -  15 مهارات الخطابة وإعداد المتحدث اإلعالمي الرسمي 11

 2023يناير  19 -  15 اإلدارة اإلستراتيجية والقيادة في العالقات العامة  12

 2023يناير  26 -  15 أيام  10 -   العامةفي ادارة العالقات  المعاصرةاالستراتيجيات  13

 2023يناير  26 -  22 اإلبداع في إدارة المواقف والتعامل مع كبار الشخصيات  14

 2023يناير  26 -  22 آليات قياس وتحديد الصورة اإلعالمية والرصد والتحليل االعالمي  15

 2023يناير  26 -  22 بناء السمعة للمنظمة وإدارة الصورة الذهنية 16

 2023يناير  26 -  22 الحكومي شهادة في االتصال الرقمي  17

 2023يناير  26 -  22 الدبلوماسية الرقمية وبناء الصور الذهنية عبر وسائل التواصل االجتماعي 18

 2023يناير  26 -  22 مستوى التميز  -إدارة األحداث وتصميم الفعاليات  19

 2023يناير  26 -  22 قيادة وتطوير االتصاالت الرقمية المؤثرة 20

 2023يناير  26 -  22 إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات 21

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى التميز - اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة   22

 2023فبراير  02 - يناير  29 األخصائي المعتمد في العالقات العامة وتكوين الصورة الذهنية 23

 2023فبراير  02 - يناير  29 التعامل مع كبار الشخصيات بروتوكول وإتيكيت  24
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير  02 - يناير  29 إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي 25

 2023فبراير  02 - يناير  29 استراتيجيات وممارسات العالقات العامة الرقمية  26

 2023فبراير  02 - يناير  29 تخطيط وتنفيذ وتقييم حمالت العالقات العامة  27

 2023فبراير  02 - يناير  29 مهارات المتحدث اإلعالمي والناطق الرسمي  28

 2023فبراير  02 - يناير  29 المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي  29

 2023فبراير   09 -  05 في عصر الوسائط الرقمية التفاعلية  واالتصالادارة العالقات العامة  30

 2023فبراير   09 -  05 المسؤولية المجتمعية وإدارة السمعة المؤسسية  31

 2023فبراير   09 -  05 المهارات المتقدمة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول  32

 2023فبراير   09 -  05 األزمات إدارة العالقات اإلعالمية واالتصاالت في  33

 2023فبراير   09 -  05 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  34

 2023فبراير   09 -  05 الجدارة والتميز في تنفيذ استطالعات الرأي العام 35

 2023فبراير   09 -  05 العام  الرأي في والتأثيري االجتماعيالعالقات العامة وإدارة االتصال  36

 2023فبراير   09 -  05 بناء وصيانة العالمات التجارية للمؤسسات والشركات  37

 2023فبراير   09 -  05 الدبلوماسية اإلعالمية واالتصال االستراتيجي الفعال 38

 2023فبراير   09 -  05 مستوى متقدم - مدير البروتوكول الدولي  39

 2023فبراير   09 -  05 التواصل اإلجتماعيبرنامج تطوير مدراء و خبراء  40

 2023فبراير   16 -  12 إدارة التعامالت اإلعالمية والحمالت الصحفية  41

 2023فبراير   16 -  12 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 42

 2023فبراير   16 -  12 البرنامج التخصصي في إدارة المكتب الصحفي  43

 2023فبراير   16 -  12 واالبتكار في إدارة الفعاليات والمؤتمرات اإلبداع  44

 2023فبراير   16 -  12 العالقات العامة  ألخصائيالتفكير االبداعي وتقنيات االبتكار  45

 2023فبراير   16 -  12  االدارة الفعالة للعالقات العامة واالعالم 46

 2023فبراير   16 -  12 واالعالنالمهارات العلمية في العالقات العامة  47

 2023فبراير   16 -  12 مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور  48
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    العالقات العامة واإلعالم

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير   23 -  19 التواصل االجتماعي ومهارات المؤثر الفعال   إدارة وسائل 49

 2023فبراير   23 -  19 اإلدارة اإلستراتيجية والقيادة في العالقات العامة  50
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 2023أكتوبر  12 -  08 اإلبداع واالبتكار في إدارة الفعاليات والمؤتمرات  213

 2023أكتوبر  12 -  08 إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي 214

 2023أكتوبر  12 -  08 المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي  215

 2023أكتوبر  19 -  15 إدارة التعامالت اإلعالمية والحمالت الصحفية  216
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    العالقات العامة واإلعالم

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أكتوبر  19 -  15 مستوى التميز - اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة   217

 2023أكتوبر  19 -  15 المستوى التنفيذي - وبروتوكول األعمال اساسيات إتيكيت  218

 2023أكتوبر  19 -  15 الدبلوماسية الرقمية وبناء الصور الذهنية عبر وسائل التواصل االجتماعي 219

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات المتحدث اإلعالمي والناطق الرسمي  220

 2023أكتوبر  19 -  15 متقدممستوى   - مدير البروتوكول الدولي  221

 2023أكتوبر  19 -  15 إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات 222

 2023أكتوبر  26 -  22 اإلبداع في إدارة المواقف والتعامل مع كبار الشخصيات  223

 2023أكتوبر  26 -  22 آليات قياس وتحديد الصورة اإلعالمية والرصد والتحليل االعالمي  224

 2023أكتوبر  26 -  22 المهارات المتقدمة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول  225

 2023أكتوبر  26 -  22 العام  الرأي في والتأثيري االجتماعيالعالقات العامة وإدارة االتصال  226

 2023أكتوبر  26 -  22 ادارة االتصال المؤسسي وبناء السمعة المؤسسية  227

 2023أكتوبر  26 -  22 قيادة وتطوير االتصاالت الرقمية المؤثرة 228

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  Mini MBA 22  - اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة   229

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  22 أيام  10 -   العامةفي ادارة العالقات  المعاصرةاالستراتيجيات  230

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التواصل االجتماعي ومهارات المؤثر الفعال   إدارة وسائل 231

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 شهادة في االتصال الرقمي الحكومي  232

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 استراتيجيات وممارسات العالقات العامة الرقمية  233

 2023نوفمبر  09 -  05 استطالعات الرأي العامالجدارة والتميز في تنفيذ  234

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات االتصال والحوار والنقاش واالستماع 235

 2023نوفمبر  16 -  12 التواصل الحكومي والعالقات العامة  236

 2023نوفمبر  16 -  12 اإلدارة اإلستراتيجية والقيادة في العالقات العامة  237

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور  238

 2023نوفمبر  17 -  13 الدبلوماسية الرقمية وبناء الصور الذهنية عبر وسائل التواصل االجتماعي 239

 2023نوفمبر  17 -  13 مستوى متقدم - مدير البروتوكول الدولي  240
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    العالقات العامة واإلعالم

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023نوفمبر  17 -  13 الرقمية المؤثرةقيادة وتطوير االتصاالت  241

 2023نوفمبر  17 -  13 العام  الرأي في والتأثيري االجتماعيالعالقات العامة وإدارة االتصال  242

 2023نوفمبر  17 -  13 العالقات العامة  ألخصائيالتفكير االبداعي وتقنيات االبتكار  243

 2023نوفمبر  23 -  19 الفعاليات والمؤتمرات اإلبداع واالبتكار في إدارة  244

 2023نوفمبر  23 -  19 التخطيط االستراتيجي والمهارات اإلعالمية لمحترفي العالقات العامة  245

 2023نوفمبر  23 -  19 المستوى التنفيذي - اساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  246

 2023نوفمبر  23 -  19 والدبلوماسيةاحتراف العالقات الدولية  247

 2023نوفمبر  23 -  19 تخطيط وتنفيذ وتقييم حمالت العالقات العامة  248

 2023نوفمبر  23 -  19 بناء وصيانة العالمات التجارية للمؤسسات والشركات  249

 2023نوفمبر  23 -  19 الدبلوماسية اإلعالمية واالتصال االستراتيجي الفعال 250

 2023نوفمبر  23 -  19 مستوى التميز  -إدارة األحداث وتصميم الفعاليات  251

 2023نوفمبر  23 -  19 البروتوكول والدبلوماسية العسكرية  252

 2023نوفمبر  30 -  19 ايام 10 - االبداع في إدارة العالقات العامة والتعامل مع وسائل االعالم  253

 2023نوفمبر  30 -  26 العالقات العامة وتكوين الصورة الذهنيةاألخصائي المعتمد في  254

 2023نوفمبر  30 -  26 المهارات والممارسات المتقدمة في العالقات العامة  255

 2023نوفمبر  30 -  26 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  256

 2023نوفمبر  30 -  26 بناء السمعة للمنظمة وإدارة الصورة الذهنية 257

 2023نوفمبر  30 -  26 الخطابة العامة: دبلوماسية التحدث امام الجمهور  258

 2023نوفمبر  30 -  26 إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي 259

 2023نوفمبر  30 -  26 الدبلوماسية الرقمية وبناء الصور الذهنية عبر وسائل التواصل االجتماعي 260

 2023نوفمبر  30 -  26 الخطابة وإعداد المتحدث اإلعالمي الرسميمهارات  261

 2023ديسمبر  07 - نوفمبر  26 أيام  10 -   العامةفي ادارة العالقات  المعاصرةاالستراتيجيات  262

 2023ديسمبر  07 -  03 في عصر الوسائط الرقمية التفاعلية  واالتصالادارة العالقات العامة  263

 2023ديسمبر  07 -  03 العالقات اإلعالمية واالتصاالت في األزمات إدارة  264
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 المحاسبة والتمويل 

   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  Microsoft Excel 08  - 12 باستخدامإعداد النماذج والقوائم المالية والميزانيات  1

 2023يناير  12 -  08 اعداد قيود التسويات المحاسبية  2

 2023يناير  12 -  08 بناء وتطوير المعلومات المحاسبية والنظم المالية المتكاملة  3

 2023يناير  12 -  08 المالية المعالجة المحاسبية للعمليات  4

 2023يناير  08  - 12 ( Modelling Financialالنمذجـة الماليـة )  5

 2023يناير  12 -  08 اسس اعداد التقارير المالية والمحاسبة والتدقيق وتقييم األداء 6

 2023يناير  12 -  08 المالي  والتحليل، والرقابة والضبط الداخلي، التخطيطيةإعداد الموازنات  7

 2023يناير  Financial KPI\'s 08  - 12استخدام مؤشرات األداء في اإلدارة المالية  8

 2023يناير  12 -  08  تحليل وتشخيص المشاكل المحاسبية والقدرة على حلها 9

 2023يناير  12 -  08 والتقنيات أحدث الممارسات  المالية:المحاسبة والمراقبة  10

 2023يناير  12 -  08 المحاسبة المالية لغير المحاسبين 11

 2023يناير  12 -  08 مهارات قراءة وفحص وتحليل البيانات المالية  12

 2023يناير  12 -  08 االجراءات والمعامالت المالية للمشاريع الحكومية 13

 2023يناير  19 -  08 أيام  10 - الموازنات  اإلدارة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي واعداد  14

 2023يناير  19 -  15 التحليل المالي االستراتيجي للقوائم المالية 15

 2023يناير  Advanced Financial Accounting 15  - 19المحاسبة المالية المتقدمة  16

 2023يناير  19 -  15 تحليل ومراقبة التكاليف وادارة االيرادات  17

 2023يناير  15  - 19 (  CBورشة عمل الموازنة الشاملة )  18

 2023يناير  IFRS / IAS 15  - 19نظم ومعايير المحاسبة الماليـة الحديثة  19

 2023يناير  19 -  15 إعداد الميزانيات للمدراء غير الماليين 20

 2023يناير  19 -  15 التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية 21

 2023يناير  15  - 19 ( GRCشهادة في الحوكمة المتقدمة والمخاطر واالمتثال ) 22

 2023يناير  IFRS 15  - 19إعداد القوائم المالية والتقارير المالية السنوية وفق  23

 2023يناير  CTP 15  - 19أخصائي الخزينة المعتمد  24
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 المحاسبة والتمويل 

   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  19 -  15 المالية المتقدمةالمحاسبة وإعداد التقارير  25

 2023يناير  19 -  15 عمليات االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة 26

 2023يناير  19 -  15 إعداد الميزانية وتخصيصها ومراقبة التكاليف 27

 2023يناير  19 -  15 تقنيات تحليل القوائم المالية ودراسة مؤشراتها 28

 2023يناير  26 -  22 التسويات الجردية في المحاسبة المالية 29

 2023يناير  Power Bi 22  - 26مع تطبيقات  Excel تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام 30

 2023يناير  26 -  22 اعداد التقارير االدارية المالية والدورية لإلدارة  31

 2023يناير  IPSASS 22  - 26المحاسبة الحكومية على أساس االستحقاق في ضوء المعايير الدولية  32

 2023يناير  26 -  22 محاسبة وإدارة األصول الثابتة طبقاً للمعايير الحديثة 33

 2023يناير  26 -  22 أصول الجزاءات التعاقدية في العقود المالية 34

 2023يناير  26 -  22 عداد التقارير والتخفيف من حدتها إدارة المخاطر المالية وإ 35

 2023يناير  26 -  22 تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية  36

 2023يناير  26 -  22 االطر القانونية والمالية للمناقصات والمزايدات الحكومية  37

 2023يناير  26 -  22 والحسابات الختامية اعداد القيود المحاسبية، القوائم المالية،  38

 2023يناير  26 -  22 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  39

 2023يناير  26 -  22 مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية  40

 2023يناير  MS Excel 22  - 26ورشة عمل وضع النماذج المالية باستخدام  41

 2023يناير  26 -  22 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي   42

 2023يناير  22  - 26 ( IFRS and IPSASاإلدارة المالية وإعداد التقارير للقطاع العام ) 43

 2023يناير  26 -  22 االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها الرقابة على  44

 2023يناير  26 -  22 المهارات المتقدمة في التخطيط والتنبؤ المالي 45

 2023يناير  26 -  22 التخطيط االستراتيجي والميزانيات الفعالة ومراقبة التكاليف  46

 2023يناير  26 -  22 أساسيات االدارة المالية الحديثة  47

 2023فبراير  02 - يناير  22 ايام 10 - الشهادة المتقدمة في المحاسبة واإلدارة المالية  48
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 المحاسبة والتمويل 

   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير  02 - يناير  29 ( FP&Aالتخطيط والتحليل المالي المتقدم ) 49

 2023فبراير  02 - يناير  29 التحاسب والمعالجة المحاسبية  VATضريبة القيمة المضافة  50

 2023فبراير  02 - يناير  29 إدارة االمتثال وأنشطة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  51

 2023فبراير  02 - يناير  29 اعداد موازنة البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية  52

 2023فبراير  02 - يناير  29 مواجهة االحتيال المالي االلكتروني لحماية االنظمة المالية الحكومية  53

 2023فبراير  02 - يناير  29 الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية  54

 2023فبراير  02 - يناير  29 اإلدارة الفعالة للخزينة والنقد  55

 2023فبراير  02 - يناير  29 إدارة وتقييم األداء المالي باستخدام المؤشرات الحديثة  56

 2023فبراير  02 - يناير  29 التدفقات النقدية والسيولة وإدارة رأس المال تحليل  57

 2023فبراير  02 - يناير  29 تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية  58

 2023فبراير  02 - يناير  29 التخطيط المالي المتقدم وإعداد الموازنات التشغيلية 59

 2023فبراير  02 - يناير  29 ( AMLمكافحة غسل األموال )أخصائي  60

 2023فبراير  02 - يناير  29 مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة 61

 2023فبراير  02 - يناير  29 استخدام تكنولوجيا المعلومات في الممارسة المحاسبية 62

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم - اإلدارة المالية االستراتيجية  63

 2023فبراير  02 - يناير  IPSAS 29تنمية مهارات المحاسبين في الوحدات الحكومية وفق المعايير الدولية  64

 2023فبراير  02 - يناير  29 تخطيط وتنفيذ و رقابة العمليات المالية 65

 2023فبراير  02 - يناير  29 تقارير رقابة االلتزام المعايير الدولية للرقابة المالية والمحاسبة واعداد  66

 2023فبراير  02 - يناير  29 (IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتحديثاتها ) 67

 2023فبراير  09 - يناير  29 ايام  10 - التقنيات والممارسات الحديثة في المحاسبة والتدقيق   68

 2023فبراير  09 - يناير  29 ايام 10 - وإعداد الميزانية والقوائم المالية المحاسبة المتقدمة  69

 2023فبراير   09 -  05 إدارة القطاع العام والحوكمة وتقنيات االستدامة المالية  70

 2023فبراير   05  - 09 ( PFMAإدارة المالية العامة ) 71

 2023فبراير   09 -  05 تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية 72
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 المحاسبة والتمويل 

   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير   09 -  05 التخطيط والرقابة وتقييم األداء المالي 73

 2023فبراير   09 -  05 االستثمارية بناء وإدارة المحافظ  74

 2023فبراير   09 -  05  تحليل وتشخيص المشاكل المحاسبية والقدرة على حلها 75

 2023فبراير   IAS/IFRS 05  - 09القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق  76

 2023فبراير   09 -  05 اعداد وادارة الموازنات المالية التخطيطية الفعالة  77

 2023فبراير   09 -  05 االتجاهات الحديثة في المحاسبة والنظم المالية  78

 2023فبراير   Budget Specialist 05  - 09 - أخصائي الميزانية  79

 2023فبراير   09 -  05 الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة واإلدارة  80

 2023فبراير   09 -  05 إعداد وتقييم وتحليل دراسات الجدوى االقتصادية  81

 2023فبراير   09 -  05 المحاسبية وجودتهااالتجاهات الحديثة في نظم المعلومات  82

 2023فبراير   09 -  05 المحاسبة القضائية وتقنيات فحص االحتيال 83

 2023فبراير   09 -  05 نظم المحاسبة المالية الحديثة وإعداد التقارير 84

 2023فبراير   09 -  05 نظم المحاسبة الحكومية والتدقيق الحديثة 85

 2023فبراير   16 -  12 المخاطر وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية تقييم ادارة  86

 2023فبراير   16 -  12 األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية  87

 2023فبراير   Financial KPI\'s 12  - 16استخدام مؤشرات األداء في اإلدارة المالية  88

 2023فبراير   Advanced Financial Accounting 12  - 16المحاسبة المالية المتقدمة  89

 2023فبراير   16 -  12 االقتصادي  وبرامج االصالحسياسات االقتصاد الكلى  90

 2023فبراير   16 -  12 اعداد ومراقبة وتنفيذ الموازنات وتحليل االنحرافات  91

 2023فبراير   16 -  12 محاسبة الرواتب واألجور الممارسات الحديثة في  92

 2023فبراير   12  - 16 (IAS,IFRSاعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية والتقارير المالية الدولية ) 93

 2023فبراير   16 -  12 األخصائي المعتمد في اإلدارة المالية  94

 2023فبراير   16 -  12 المحاسبة وضبط المخالفات واالحتيال المالي  95

 2023فبراير   16 -  12 اعداد الموازنات، وتطبيق أدوات رقابة التكاليف 96
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 المحاسبة والتمويل 

   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير   16 -  12 نظم المحاسبة العامة وطرق التمويل الذاتي واساليبها الحديثة 97

 2023فبراير   IFRS 12  - 16إعداد القوائم المالية والتقارير المالية السنوية وفق  98

 2023فبراير   16 -  12 التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال 99

 2023فبراير   16 -  12 المحاسبة وإعداد التقارير واالتصاالت المالية  100

 2023فبراير   16 -  12 الهيكلة الماليةتحليل وتطوير االداء المالي وإعادة   101

 2023فبراير   16 -  12 المعايير والممارسات  أحدث والتخطيط:الموازنات، والمحاسبة  102

 2023فبراير   16 -  12 وأحدث ممارسات كفاءة العمليات المالية والمحاسبية أفضل  103

 2023فبراير   23 -  19 المتكاملة بناء وتطوير المعلومات المحاسبية والنظم المالية  104

 2023فبراير   23 -  19 اعداد التسويات الجردية والحسابات الختامية وقيود اإلقفال  105

 2023فبراير   23 -  19 االقتصاد لمحترفي األعمال  106

 2023فبراير   23 -  19 التحليل المالي االستراتيجي للقوائم المالية 107

 2023فبراير   23 -  19 الميزانيات للمدراء غير الماليينإعداد  108

 2023فبراير   23 -  19 تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية  109

 2023فبراير   23 -  19 تقنيات التنبؤ والتخطيط وإعداد الميزانيات  110
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 2023سبتمبر   24  - 28 ( FP&Aالتخطيط والتحليل المالي المتقدم ) 443

 2023سبتمبر   28 -  24 تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية 444

 2023سبتمبر   28 -  24 تحليل التدفقات النقدية والسيولة وإدارة رأس المال  445

 2023سبتمبر   28 -  24 االقتصادي االصالح   سياسات االقتصاد الكلى وبرامج 446

 2023سبتمبر   IAS/IFRS 24  - 28القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق  447

 2023سبتمبر   28 -  24 تقنيات التنبؤ والتخطيط وإعداد الميزانيات  448

 2023سبتمبر   28 -  24 تحليل وعرض القوائم المالية وإعداد الموازنة التقديرية  449

 2023سبتمبر   28 -  24 تخطيط وتنفيذ و رقابة العمليات المالية 450

 2023سبتمبر   28 -  24 الماليالمحاسبة المالية وتحليل وتقييم األداء  451

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية  452

 2023سبتمبر   28 -  24 المحاسبة وإعداد التقارير المالية المتقدمة 453

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات قراءة وفحص وتحليل البيانات المالية  454

 2023سبتمبر   28 -  24 الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي اعداد   455

 2023سبتمبر   28 -  24 ورشة تطبيق العمالت الرقمية والمشفرة في تحصيل االيرادات وسداد المدفوعات  456
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023سبتمبر   28 -  24 نظم المحاسبة المالية الحديثة وإعداد التقارير 457

 2023سبتمبر   28 -  24 أساسيات االدارة المالية الحديثة  458

 2023أكتوبر  05 -  01 المعالجة المحاسبية للعمليات المالية  459

 2023أكتوبر  05 -  01 األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية  460

 2023أكتوبر  01  - 05 ( PFMAإدارة المالية العامة ) 461

 2023أكتوبر  01  - 05 ( Modelling Financialالنمذجـة الماليـة )  462

 2023أكتوبر  05 -  01 اسس اعداد التقارير المالية والمحاسبة والتدقيق وتقييم األداء 463

 2023أكتوبر  05 -  01 اعداد موازنة البرامج واألداء ورقابة تنفيذ الموازنات المالية  464

 2023أكتوبر  05 -  01 المالي  والتحليل، والرقابة والضبط الداخلي، التخطيطيةإعداد الموازنات  465

 2023أكتوبر  05 -  01 تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية  466

 2023أكتوبر  05 -  01 االقتصادي االصالح   سياسات االقتصاد الكلى وبرامج 467

 2023أكتوبر  Professional Financial Accountant 01  - 05المحاسب المالي المحترف  468

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - اإلدارة المالية االستراتيجية  469

 2023أكتوبر  05 -  01 اعداد القيود المحاسبية، القوائم المالية، والحسابات الختامية  470

 2023أكتوبر  IPSAS 01  - 05تنمية مهارات المحاسبين في الوحدات الحكومية وفق المعايير الدولية  471

 2023أكتوبر  05 -  01 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  472

 2023 أكتوبر 01  - 05 ( IFRS and IPSASاإلدارة المالية وإعداد التقارير للقطاع العام ) 473

 2023أكتوبر  05 -  01 نظم المحاسبة الحكومية والتدقيق الحديثة 474

 2023أكتوبر  05 -  01 افضل وأحدث ممارسات كفاءة العمليات المالية والمحاسبية 475

 2023أكتوبر  05 -  01 عمليات االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة 476

 2023أكتوبر  05 -  01 ودراسة مؤشراتهاتقنيات تحليل القوائم المالية  477

 2023أكتوبر  12 -  01 ايام 10 - الشهادة المتقدمة في المحاسبة واإلدارة المالية  478

 2023أكتوبر  02  - 06 (IAS,IFRSاعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية والتقارير المالية الدولية ) 479

 2023أكتوبر  12 -  08 التحاسب والمعالجة المحاسبية  VATضريبة القيمة المضافة  480
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أكتوبر  Power Bi 08  - 12مع تطبيقات  Excel تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام 481

 2023أكتوبر  12 -  08 مواجهة االحتيال المالي االلكتروني لحماية االنظمة المالية الحكومية  482

 2023أكتوبر  Advanced Financial Accounting 08  - 12المحاسبة المالية المتقدمة  483

 2023أكتوبر  12 -  08 االستثمارية بناء وإدارة المحافظ  484

 2023أكتوبر  12 -  08 الممارسات الحديثة في محاسبة الرواتب واألجور  485

 2023أكتوبر  12 -  08 المالية األخصائي المعتمد في اإلدارة  486

 2023أكتوبر  12 -  08 اعداد وادارة الموازنات المالية التخطيطية الفعالة  487

 2023أكتوبر  12 -  08 االتجاهات الحديثة في المحاسبة والنظم المالية  488

 2023أكتوبر  IFRS 08  - 12إعداد القوائم المالية والتقارير المالية السنوية وفق  489

 2023أكتوبر  12 -  08 التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال 490

 2023أكتوبر  12 -  08 المحاسبة وإعداد التقارير واالتصاالت المالية  491

 2023أكتوبر  12 -  08 تحليل وتطوير االداء المالي وإعادة الهيكلة المالية 492

 2023أكتوبر  19 -  15 والحسابات الختامية وقيود اإلقفال اعداد التسويات الجردية  493

 2023أكتوبر  19 -  15 إدارة القطاع العام والحوكمة وتقنيات االستدامة المالية  494

 2023أكتوبر  19 -  15 إدارة االمتثال وأنشطة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  495

 2023أكتوبر  19 -  15 لمؤشرات الحديثة إدارة وتقييم األداء المالي باستخدام ا 496

 2023أكتوبر  19 -  15  تحليل وتشخيص المشاكل المحاسبية والقدرة على حلها 497

 2023أكتوبر  19 -  15 إدارة المخاطر المالية وإعداد التقارير والتخفيف من حدتها  498

 2023أكتوبر  19 -  15 المحاسبة والضبط المالي وفق معايير التقارير المالية 499

 2023أكتوبر  19 -  15 اعداد ومراقبة وتنفيذ الموازنات وتحليل االنحرافات  500

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة 501

 2023أكتوبر  15  - 19 (IAS,IFRSاعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية والتقارير المالية الدولية ) 502

 2023أكتوبر  19 -  15 تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية  503

 2023أكتوبر  19 -  15 اعداد الموازنات، وتطبيق أدوات رقابة التكاليف 504
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أكتوبر  Budget Specialist 15  - 19 - أخصائي الميزانية  505

 2023أكتوبر  15  - 19 ( GRCوالمخاطر واالمتثال )شهادة في الحوكمة المتقدمة   506

 2023أكتوبر  19 -  15 المعايير الدولية للرقابة المالية والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام  507

 2023أكتوبر  19 -  15 إعداد وتقييم وتحليل دراسات الجدوى االقتصادية  508

 2023أكتوبر  19 -  15 االحتيالالمحاسبة القضائية وتقنيات فحص  509

 2023أكتوبر  19 -  15 االجراءات والمعامالت المالية للمشاريع الحكومية 510

 2023أكتوبر  19 -  15 التخطيط االستراتيجي والميزانيات الفعالة ومراقبة التكاليف  511

 2023أكتوبر  26 -  15 أيام  10 - الموازنات  اإلدارة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي واعداد  512

 2023أكتوبر  26 -  22 تقييم ادارة المخاطر وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية  513

 2023أكتوبر  26 -  22 محاسبة وإدارة األصول الثابتة طبقاً للمعايير الحديثة 514

 2023أكتوبر  26 -  22 التخطيط المالي المتقدم وإعداد الموازنات التشغيلية 515

 2023أكتوبر  IFRS / IAS 22  - 26نظم ومعايير المحاسبة الماليـة الحديثة  516

 2023أكتوبر  26 -  22 استخدام تكنولوجيا المعلومات في الممارسة المحاسبية 517

 2023أكتوبر  26 -  22 المحاسبة وضبط المخالفات واالحتيال المالي  518

 2023أكتوبر  26 -  22 والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية التدقيق المالي  519

 2023أكتوبر  26 -  22 الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة واإلدارة  520

 2023أكتوبر  MS Excel 22  - 26ورشة عمل وضع النماذج المالية باستخدام  521

 2023أكتوبر  26 -  22 إعداد الميزانية وتخصيصها ومراقبة التكاليف 522

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  22 ايام  10 - التقنيات والممارسات الحديثة في المحاسبة والتدقيق   523

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 اعداد قيود التسويات المحاسبية  524

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 بناء وتطوير المعلومات المحاسبية والنظم المالية المتكاملة  525

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التخطيط والرقابة وتقييم األداء المالي 526

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  Financial KPI\'s 29استخدام مؤشرات األداء في اإلدارة المالية  527

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التحليل المالي االستراتيجي للقوائم المالية 528
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 إدارة وتقييم األداء المالي باستخدام المؤشرات الحديثة  529

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 ( AMLأخصائي مكافحة غسل األموال ) 530

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 والتقنيات المحاسبة والمراقبة المالية : أحدث الممارسات  531

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 الميزانيات للمدراء غير الماليينإعداد  532

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 واعداد الميزانيات والتقارير المالية الماليالتنبؤ  533

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 تخطيط وتنفيذ و رقابة العمليات المالية 534

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 المعلومات المحاسبية وجودتهااالتجاهات الحديثة في نظم  535

 2023نوفمبر  09 -  05 اعداد التقارير االدارية المالية والدورية لإلدارة  536

 2023نوفمبر  IPSASS 05  - 09المحاسبة الحكومية على أساس االستحقاق في ضوء المعايير الدولية  537

 2023نوفمبر  09 -  05 اإليرادات والتحصيل أخصائي إدارة  538

 2023نوفمبر  09 -  05  تحليل وتشخيص المشاكل المحاسبية والقدرة على حلها 539

 2023نوفمبر  09 -  05 مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة 540

 2023نوفمبر  09 -  05 االطر القانونية والمالية للمناقصات والمزايدات الحكومية  541

 2023نوفمبر  09 -  05 نظم المحاسبة العامة وطرق التمويل الذاتي واساليبها الحديثة 542

 2023نوفمبر  05  - 09 (IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتحديثاتها ) 543

 2023نوفمبر  09 -  05 المحاسبة المالية وتحليل وتقييم األداء المالي 544

 2023نوفمبر  09 -  05 االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها الرقابة على  545

 2023نوفمبر  09 -  05 إعداد الميزانية وتخصيصها ومراقبة التكاليف 546

 2023نوفمبر  16 -  12 إدارة القطاع العام والحوكمة وتقنيات االستدامة المالية  547

 2023نوفمبر  16 -  12 الماليةالتسويات الجردية في المحاسبة  548

 2023نوفمبر  Power Bi 12  - 16مع تطبيقات  Excel تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام 549

 2023نوفمبر  12  - 16 ( Modelling Financialالنمذجـة الماليـة )  550

 2023نوفمبر  16 -  12 تحليل ومراقبة التكاليف وادارة االيرادات  551

 2023نوفمبر  16 -  12 اإلدارة الفعالة للخزينة والنقد  552
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023نوفمبر  12  - 16 (  CBورشة عمل الموازنة الشاملة )  553

 2023نوفمبر  16 -  12 الممارسات الحديثة في محاسبة الرواتب واألجور  554

 2023نوفمبر  IAS/IFRS 12  - 16القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق  555

 2023نوفمبر  16 -  12 تقنيات التنبؤ والتخطيط وإعداد الميزانيات  556

 2023نوفمبر  16 -  12 تحليل وعرض القوائم المالية وإعداد الموازنة التقديرية  557

 2023نوفمبر  Budget Specialist 12  - 16 - أخصائي الميزانية  558

 2023نوفمبر  16 -  12 المحاسبة المالية لغير المحاسبين 559

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات قراءة وفحص وتحليل البيانات المالية  560

 2023نوفمبر  16 -  12 المهارات المتقدمة في التخطيط والتنبؤ المالي 561

 2023نوفمبر  23 -  12 ايام 10 - المحاسبة المتقدمة وإعداد الميزانية والقوائم المالية  562

 2023نوفمبر  17 -  13 اعداد التقارير االدارية المالية والدورية لإلدارة  563

 2023نوفمبر  17 -  13 دورة الموازنات التقديرية المتقدمة 564

 2023نوفمبر  17 -  13 والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية التدقيق المالي  565

 2023نوفمبر  17 -  13 الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة واإلدارة  566

 2023نوفمبر  19  - 23 ( FP&Aالتخطيط والتحليل المالي المتقدم ) 567

 2023نوفمبر  Microsoft Excel 19  - 23 باستخدامإعداد النماذج والقوائم المالية والميزانيات  568

 2023نوفمبر  23 -  19 تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية 569

 2023نوفمبر  23 -  19 االقتصاد لمحترفي األعمال  570

 2023فمبر نو  23 -  19 مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة 571

 2023نوفمبر  Professional Financial Accountant 19  - 23المحاسب المالي المحترف  572

 2023نوفمبر  23 -  19 شهادة في محاسبة المشتريات والمخزون والتكاليف  573

 2023نوفمبر  23 -  19 مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية  574

 2023نوفمبر  CTP 19  - 23أخصائي الخزينة المعتمد  575

 2023نوفمبر  23 -  19 اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي   576
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023نوفمبر  23 -  19 الموازنات، والمحاسبة والتخطيط : احدث المعايير والممارسات  577

 2023نوفمبر  23 -  19 المتقدمةدورة الموازنات التقديرية  578

 2023نوفمبر  23 -  19 أساسيات االدارة المالية الحديثة  579

 2023نوفمبر  30 -  26 التحاسب والمعالجة المحاسبية  VATضريبة القيمة المضافة  580

 2023نوفمبر  30 -  26 اعداد قيود التسويات المحاسبية  581

 2023نوفمبر  30 -  26 للعمليات المالية المعالجة المحاسبية  582

 2023نوفمبر  30 -  26 اسس اعداد التقارير المالية والمحاسبة والتدقيق وتقييم األداء 583

 2023نوفمبر  30 -  26 مواجهة االحتيال المالي االلكتروني لحماية االنظمة المالية الحكومية  584

 2023نوفمبر  30 -  26 المالي  والتحليل، والرقابة والضبط الداخلي، التخطيطيةإعداد الموازنات  585

 2023نوفمبر  30 -  26 أصول الجزاءات التعاقدية في العقود المالية 586

 2023نوفمبر  30 -  26 تحليل وإعداد وعرض التقارير المالية وفق المعايير الدولية  587

 2023نوفمبر  30 -  26 التقارير الماليةالمحاسبة والضبط المالي وفق معايير  588

 2023نوفمبر  IFRS / IAS 26  - 30نظم ومعايير المحاسبة الماليـة الحديثة  589

 2023نوفمبر  30 -  26 مستوى متقدم - اإلدارة المالية االستراتيجية  590

 2023نوفمبر  30 -  26 التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية  591

 2023نوفمبر  IFRS 26  - 30إعداد القوائم المالية والتقارير المالية السنوية وفق  592

 2023نوفمبر  30 -  26 ورشة تطبيق العمالت الرقمية والمشفرة في تحصيل االيرادات وسداد المدفوعات  593

 2023نوفمبر  30 -  26 نظم المحاسبة المالية الحديثة وإعداد التقارير 594

 2023نوفمبر  30 -  26 افضل وأحدث ممارسات كفاءة العمليات المالية والمحاسبية 595

 2023نوفمبر  30 -  26 عمليات االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة 596

 2023نوفمبر  30 -  26 تقنيات تحليل القوائم المالية ودراسة مؤشراتها 597

 2023ديسمبر  07 -  03 والنظم المالية المتكاملة بناء وتطوير المعلومات المحاسبية  598

 2023ديسمبر  07 -  03 اعداد التقارير االدارية المالية والدورية لإلدارة  599

 2023ديسمبر  07 -  03 محاسبة وإدارة األصول الثابتة طبقاً للمعايير الحديثة 600
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    المراجعة والتدقيق والرقابة 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023يناير  12 -  08 والتقنيات أحدث الممارسات  المالية:المحاسبة والمراقبة  1

 2023يناير  12 -  08 إدارة علميات تدقيق الحسابات والرقابة المالية 2

 2023يناير  19 -  15 المخاطر والضبط الداخلي تدقيق البيانات المالية وتقدير  3

 2023يناير  15  - 19 ( GRCشهادة في الحوكمة المتقدمة والمخاطر واالمتثال ) 4

 2023يناير  26 -  22 مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية  5

 2023يناير  26 -  22 للحسابات المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي  6

 2023يناير  26 -  22 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  7

 2023يناير  26 -  22 الرقابة على االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها  8

 2023فبراير  02 - يناير  29 الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية  9

 2023فبراير  02 - يناير  29 المعايير الدولية للرقابة المالية والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام  10

 2023فبراير  02 - يناير  COSO 29التدقيق والضبط المالي تحت مظلة   11

 2023فبراير   09 -  05 نظم المحاسبة الحكومية والتدقيق الحديثة 12

 2023فبراير   09 -  05 التدقيق الداخلي على اساس المخاطر  13

 2023فبراير  09 -  105 وفق معايير اإلبالغ االمتثالمراجعة وتدقيق  14

 2023فبراير   09 -  05 تقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي لضمان سالمة االداء المالي 15

 2023فبراير   16 -  12 تقييم ادارة المخاطر وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية  16

 2023فبراير   16 -  12 األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية  17

 2023فبراير   16 -  12 لمراجعي الحسابات كتابة التقارير والتواصل   مهارات  18

 2023فبراير   16 -  12 التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال 19

 2023فبراير   23 -  19 البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي تدقيق  20

 2023فبراير   23 -  19 التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية  21

 2023فبراير   23 -  19 منع االحتيال واكتشافه والتحقيق فيه  22

 2023اير فبر  23 -  19 التدقيق المالي وتصحيح التجاوزات واالنحرافات  23

 2023فبراير   23 -  19 تدقيق المشاريع والعقود  24



 

 
146 

    المراجعة والتدقيق والرقابة 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023مارس   02 - فبراير  26 مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية  25

 2023مارس   02 - فبراير  26 المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات  26

 2023مارس   02 - فبراير  26 وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام حوكمة الشركات   27

 2023مارس  09 -  05 والتقنيات المحاسبة والمراقبة المالية : أحدث الممارسات  28

 2023مارس  05  - 09 ( GRCشهادة في الحوكمة المتقدمة والمخاطر واالمتثال ) 29

 2023مارس  16 -  12 المدفوعات والمقبوضات المالية الرقابة الفعالة على  30

 2023مارس  16 -  12 ممارسات وطرق تحسين أنظمة التدقيق الداخلي وتبسيط العمليات  31

 2023مارس  16 -  12 المعايير الدولية للرقابة المالية والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام  32

 2023مارس  16 -  12 االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها الرقابة على  33

 2023مايو   04 - أبريل  30 التدقيق الداخلي على اساس المخاطر  34

 2023مايو   04 - أبريل  30 إدارة علميات تدقيق الحسابات والرقابة المالية 35

 2023مايو  11 -  07 وفق معايير اإلبالغ االمتثالمراجعة وتدقيق  36

 2023مايو  11 -  07 التدقيق المالي وتصحيح التجاوزات واالنحرافات  37

 2023مايو  11 -  07 تقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي لضمان سالمة االداء المالي 38

 2023مايو  11 -  07 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  39

 2023مايو  18 -  14 تقييم ادارة المخاطر وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية  40

 2023مايو  18 -  14 التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية  41

 2023مايو  18 -  14 المعايير الدولية للرقابة المالية والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام  42

 2023مايو  COSO 14  - 18التدقيق والضبط المالي تحت مظلة   43

 2023مايو  18 -  14 الرقابة على االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها  44

 2023مايو  25 -  21 والتقنيات المحاسبة والمراقبة المالية : أحدث الممارسات  45

 2023يونيو  01 - مايو  28 والضبط الداخلي تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر  46

 2023يونيو  01 - مايو  28 مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية  47

 2023يونيو  01 - مايو  28 لمراجعي الحسابات كتابة التقارير والتواصل   مهارات  48



 

 
147 

    المراجعة والتدقيق والرقابة 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023يونيو  08 -  04 لدولية األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفقا للمعايير ا 49

 2023يونيو  08 -  04 نظم المحاسبة الحكومية والتدقيق الحديثة 50

 2023يونيو  08 -  04 وفق معايير اإلبالغ االمتثالمراجعة وتدقيق  51

 2023يونيو  15 -  11 الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية  52

 2023يونيو  11  - 15 ( GRCالمتقدمة والمخاطر واالمتثال )شهادة في الحوكمة  53

 2023يونيو  22 -  18 ممارسات وطرق تحسين أنظمة التدقيق الداخلي وتبسيط العمليات  54

 2023يونيو  22 -  18 التدقيق الداخلي على اساس المخاطر  55

 2023يونيو  22 -  18 منع االحتيال واكتشافه والتحقيق فيه  56

 2023يونيو  22 -  18 تقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي لضمان سالمة االداء المالي 57

 2023يونيو  22 -  18 تدقيق المشاريع والعقود  58

 2023يوليو   07 -  03 األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية  59

 2023يوليو   07 -  03 والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام المعايير الدولية للرقابة المالية   60

 2023يوليو   07 -  03 المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات  61

 2023يوليو   07 -  03 إدارة علميات تدقيق الحسابات والرقابة المالية 62

 2023يوليو   20 -  16 والرقابة الداخلية تقييم ادارة المخاطر وأنظمة الضبط   63

 2023يوليو   20 -  16 مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية  64

 2023يوليو   20 -  16 لمراجعي الحسابات كتابة التقارير والتواصل   مهارات  65

 2023يوليو   27 -  23 والتقنيات أحدث الممارسات  المالية:المحاسبة والمراقبة  66

 2023يوليو   27 -  23 التدقيق الداخلي على اساس المخاطر  67

 2023يوليو   27 -  23 تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي  68

 2023يوليو   24  - 28 ( GRCشهادة في الحوكمة المتقدمة والمخاطر واالمتثال ) 69

 2023يوليو   28 -  24 المالية والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام المعايير الدولية للرقابة  70

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 الرقابة على االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها  71

 2023أغسطس  10 -  06 ممارسات وطرق تحسين أنظمة التدقيق الداخلي وتبسيط العمليات  72



 

 
148 

    المراجعة والتدقيق والرقابة 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023أغسطس  10 -  06 واكتشافه والتحقيق فيه منع االحتيال  73

 2023أغسطس  10 -  06 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  74

 2023أغسطس  17 -  13 تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي  75

 2023أغسطس  17 -  13 الدولية التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير  76

 2023أغسطس  COSO 13  - 17التدقيق والضبط المالي تحت مظلة   77

 2023أغسطس  14  - 18 ( GRCشهادة في الحوكمة المتقدمة والمخاطر واالمتثال ) 78

 2023أغسطس  24 -  20 تقييم ادارة المخاطر وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية  79

 2023أغسطس  24 -  20 المحاسبة الحكومية والتدقيق الحديثةنظم  80

 2023أغسطس  24 -  20 التدقيق المالي وتصحيح التجاوزات واالنحرافات  81

 2023أغسطس  24 -  20 إدارة علميات تدقيق الحسابات والرقابة المالية 82

 2023أغسطس  24 -  20 الماليتقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي لضمان سالمة االداء  83

 2023أغسطس  31 -  27 األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية  84

 2023أغسطس  31 -  27 وفق معايير اإلبالغ االمتثالمراجعة وتدقيق  85

 2023أغسطس  31 -  27 الرقابة والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة  86

 2023سبتمبر   07 -  03 والتقنيات أحدث الممارسات  المالية:المحاسبة والمراقبة  87

 2023سبتمبر   07 -  03 المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات  88

 2023سبتمبر   14 -  10 الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية  89

 2023سبتمبر   14 -  10 التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال 90

 2023سبتمبر   21 -  17 التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية  91

 2023سبتمبر   COSO 17  - 21التدقيق والضبط المالي تحت مظلة   92

 2023سبتمبر   21 -  17 منع االحتيال واكتشافه والتحقيق فيه  93

 2023سبتمبر   21 -  17 الرقابة على االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها  94

 2023سبتمبر   28 -  24 ممارسات وطرق تحسين أنظمة التدقيق الداخلي وتبسيط العمليات  95

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية  96



 

 
149 

    المراجعة والتدقيق والرقابة 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023سبتمبر   28 -  24 لمراجعي الحسابات التقارير والتواصل  كتابة  مهارات  97

 2023أكتوبر  05 -  01 األخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفقا للمعايير الدولية  98

 2023أكتوبر  05 -  01 نظم المحاسبة الحكومية والتدقيق الحديثة 99

 2023أكتوبر  05 -  01 التدقيق الداخلي على اساس المخاطر  100

 2023أكتوبر  05 -  01 تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي  101

 2023أكتوبر  05 -  01 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  102

 2023أكتوبر  06 -  02 المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات  103

 2023أكتوبر  12 -  08 التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال 104

 2023أكتوبر  12 -  08 تدقيق المشاريع والعقود  105

 2023أكتوبر  15  - 19 ( GRCشهادة في الحوكمة المتقدمة والمخاطر واالمتثال ) 106

 2023أكتوبر  19 -  15 والمحاسبة واعداد تقارير رقابة االلتزام المعايير الدولية للرقابة المالية   107

 2023أكتوبر  19 -  15 التدقيق المالي وتصحيح التجاوزات واالنحرافات  108

 2023أكتوبر  19 -  15 تقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي لضمان سالمة االداء المالي 109

 2023أكتوبر  26 -  22 والرقابة الداخلية تقييم ادارة المخاطر وأنظمة الضبط   110

 2023أكتوبر  26 -  22 ممارسات وطرق تحسين أنظمة التدقيق الداخلي وتبسيط العمليات  111

 2023أكتوبر  26 -  22 التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية  112

 2023أكتوبر  26 -  22 منع االحتيال واكتشافه والتحقيق فيه  113

 2023أكتوبر  26 -  22 إدارة علميات تدقيق الحسابات والرقابة المالية 114

 2023أكتوبر  26 -  22 الرقابة والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة  115

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 المحاسبة والمراقبة المالية : أحدث الممارسات والتقنبات  116

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 لمراجعي الحسابات كتابة التقارير والتواصل   مهارات  117

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مراجعة وتدقيق اإلمتثال وفق معايير اإلبالغ 118

 2023نوفمبر  09 -  05 الرقابة على االستثمارات المالية والمخاطر المتعلقة بها  119

 2023نوفمبر  17 -  13 والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية التدقيق المالي  120





 

 
151 

 الحوكمة 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة   م

 2023يناير  19 -  15  مستوى متقدم -إدارة الحوكمة والمخاطر وااللتزام  1

 2023يناير  26 -  22 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  2

 2023فبراير  02 - يناير  29 حوكمة إجراءات الشراء الحكومي  3

 2023فبراير  02 - يناير  29 حوكمة ممارسات سالسل اإلمداد  4

 2023فبراير   09 -  05 استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية  5

 2023فبراير   16 -  12 التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال 6

 2023مارس   02 - فبراير  26 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  7

 2023مايو   04 - أبريل  30 والسياسات المؤسسية استراتيجية الحوكمة  8

 2023مايو  11 -  07 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  9

 2023مايو  11 -  07 حوكمة إجراءات الشراء الحكومي  10

 2023مايو  11 -  07 استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية  11

 2023يونيو  08 -  04 وممارسات حوكمة الموارد البشرية اليات  12

 2023يونيو  15 -  11 الحوكمة في نظم المشتريات والمناقصات والمنافسات  13

 2023يونيو  22 -  18 الحوكمة في الرعاية الصحية  14

 2023يونيو  22 -  18 حوكمة ممارسات سالسل اإلمداد  15

 2023يوليو   07 -  03 الحكومي حوكمة إجراءات الشراء  16

 2023يوليو   20 -  16  مستوى متقدم -إدارة الحوكمة والمخاطر وااللتزام  17

 2023يوليو   20 -  16 حوكمة المؤسسات واألندية الرياضية  18

 2023أغسطس  10 -  06 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  19

 2023أغسطس  10 -  06 وممارسات حوكمة الموارد البشرية اليات  20

 2023أغسطس  10 -  06 استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية  21

 2023أغسطس  17 -  13 الحوكمة في نظم المشتريات والمناقصات والمنافسات  22

 2023أغسطس  24 -  20 الحوكمة في الرعاية الصحية  23

 2023أغسطس  31 -  27 والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الرقابة  24



 

 
152 

 الحوكمة 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة   م

 2023أغسطس  31 -  27 حوكمة إجراءات الشراء الحكومي  25

 2023سبتمبر   07 -  03 حوكمة ممارسات سالسل اإلمداد  26

 2023سبتمبر   14 -  10 التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال 27

 2023سبتمبر   21 -  17  مستوى متقدم -إدارة الحوكمة والمخاطر وااللتزام  28

 2023سبتمبر   21 -  17 حوكمة المؤسسات واألندية الرياضية  29

 2023أكتوبر  05 -  01 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام  30

 2023أكتوبر  05 -  01 اليات وممارسات حوكمة الموارد البشرية  31

 2023أكتوبر  05 -  01 حوكمة إجراءات الشراء الحكومي  32

 2023أكتوبر  05 -  01 استراتيجية الحوكمة والسياسات المؤسسية  33

 2023أكتوبر  06 -  02  مستوى متقدم -إدارة الحوكمة والمخاطر وااللتزام  34

 2023أكتوبر  12 -  08 التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة واالمتثال 35

 2023أكتوبر  12 -  08 الحوكمة في نظم المشتريات والمناقصات والمنافسات  36

 2023أكتوبر  19 -  15 الحوكمة في الرعاية الصحية  37

 2023أكتوبر  26 -  22 الرقابة والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة  38

 2023نوفمبر  23 -  19  مستوى متقدم -وااللتزام إدارة الحوكمة والمخاطر   39

 2023نوفمبر  23 -  19 حوكمة المؤسسات واألندية الرياضية  40

 2023ديسمبر  07 -  03 حوكمة إجراءات الشراء الحكومي  41

 2023ديسمبر  07 -  03 الحوكمة في نظم المشتريات والمناقصات والمنافسات  42

 2023ديسمبر  07 -  03 والسياسات المؤسسية استراتيجية الحوكمة  43
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 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  12 -  08 المساعدين الشخصيينتطوير المهارات المهنية لكبار األمناء /  1

 2023يناير  12 -  08 االرشفة الذكية وإدارة الوثائق والسجالت اإللكترونية  2

 2023يناير  12 -  08 الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين 3

 2023يناير  12 -  08 السلوك الدبلوماسي واالتيكيت والبروتوكول لمدراء المكاتب العليا 4

 2023يناير  12 -  08 الكفاءة والفعالية في إدارة المكاتب التنفيذية 5

 2023يناير  12 -  08 السكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة الرقمية  6

 2023يناير  12 -  08 المسؤول االداري عالي االنتاجية والفعال 7

 2023يناير  12 -  08 والسكرتارية مهارات االدارة والمساعد الشخصي  8

 2023يناير  19 -  15 التطبيقات اإلدارية الحديثة لجودة أعمال السكرتارية  9

 2023يناير  19 -  15 السكرتارية االبداعية وادارة المكاتب  10

 2023يناير  19 -  15 السكرتارية التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب و 11

 2023يناير  19 -  15 الوثائق واالرشفة االلكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي إدارة  12

 2023يناير  19 -  15 شهادة مهنية في إدارة الوثائق واالرشيف  13

14  ً  2023يناير  19 -  15 إدارة المعلومات واألرشفة الرقمية المتقدمة والمستندات الكترونيا

 2023يناير  19 -  15 وسياسات آمن المعلومات التحول الرقمي وإدارة الملفات   15

 2023يناير  26 -  22 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 16

 2023يناير  26 -  22 بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل  17

 2023يناير  26 -  22 إدارة المكاتب والسكرتارية واالرشفة االلكترونية  18

 2023يناير  26 -  22 المستوى التخصصي  - الحديثة وإدارة المكاتب العليا ة السكرتاري  19

 2023يناير  26 -  22 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 20

 2023يناير  26 -  22 مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  21

 2023يناير  26 -  22 متقدممستوى  - إدارة الوثائق واالرشيف   22

 2023فبراير  02 - يناير  29 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   23

 2023فبراير  02 - يناير  29 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  24
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 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير  02 - يناير  29  تنظيم وتنسيق وتطوير العمل المكتبي واالداري  25

 2023فبراير  02 - يناير  29 السكرتارية التنفيذية الحديثة المهنيالدبلوم  26

 2023فبراير  02 - يناير  29 مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  27

 2023فبراير  02 - يناير  29 (IEPAالمساعد الشخصي التنفيذي المعتمد ) 28

 2023فبراير  02 - يناير  29 ( DMSفي المستندات وإدارتها ) التحكمانظم  29

 2023فبراير  02 - يناير  29 الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات في السكرتارية التنفيذية 30

 2023فبراير   09 -  05 االعمال المكتبية واإلدارية وتنظيماالبداع في تخطيط  31

 2023فبراير   09 -  05 المتقدمة ومهارات اإلدارة الفعالة إدارة المكاتب  32

 2023فبراير   09 -  05 ادارة وتنسيق مكاتب القادة  33

 2023فبراير   09 -  05 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 34

 2023فبراير   COM 05  - 09مدير مكتب معتمد  35

 2023فبراير   16 -  12 واالرشفة االلكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي إدارة الوثائق  36

 2023فبراير   16 -  12 إدارة االجتماعات وصياغة جداول االعمال الفعالة  37

 2023فبراير   16 -  12 في إدارة المكاتب العليا التواصل مع الدبلوماسية واللباقة والمهنية 38

 2023فبراير   16 -  12 إدارة المكاتباالتصال المهني والتميز في  39

 2023فبراير   16 -  12 اعداد المراسالت وتقارير العمل وحفظ الوثائق  40

 2023فبراير   23 -  19 تطوير المهارات المهنية لكبار األمناء / المساعدين الشخصيين 41

 2023فبراير   23 -  19 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 42

 2023فبراير   23 -  19 االرشفة الذكية وإدارة الوثائق والسجالت اإللكترونية  43

 2023فبراير   23 -  19 السكرتارية االبداعية وادارة المكاتب  44

 2023مارس   02 - فبراير  19 االدارة والقيادة والكاريزما في أعمال السكرتارية  45

 2023مارس   02 - فبراير  26 واإلدارة الفعالة مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة  46

 2023مارس   02 - فبراير  26 شهادة مهنية في إدارة الوثائق واالرشيف  47

 2023مارس   02 - فبراير  26 مستوى متقدم - إدارة الوثائق واالرشيف   48
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 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مارس   02 - فبراير  26 المهارات االحترافية المتقدمة لمديري المكاتب والسكرتارية التنفيذية 49

 2023مارس   02 - فبراير  26 المسؤول االداري عالي االنتاجية والفعال 50

51  ً  2023مارس   02 - فبراير  26 إدارة المعلومات واألرشفة الرقمية المتقدمة والمستندات الكترونيا

 2023مارس   02 - فبراير  26 التحول الرقمي وإدارة الملفات وسياسات آمن المعلومات  52

 2023مارس  09 -  05 بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل  53

 2023مارس  09 -  05 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   54

 2023مارس  09 -  05 مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  55

 2023مارس  09 -  05  وإدارة االعمال المكتبية  السكرتاريةاالخصائي المعتمد في  56

 2023مارس  05  - 09 ( DMSفي المستندات وإدارتها ) التحكم ةانظم 57

 2023مارس  09 -  05 مهارات االدارة والمساعد الشخصي والسكرتارية  58

 2023مارس  16 -  12 السكرتارية التطبيقات اإلدارية الحديثة لجودة أعمال  59

 2023مارس  16 -  12 االبداع في تخطيط و تنظيم االعمال المكتبية واإلدارية 60

 2023مارس  16 -  12 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 61

 2023مارس  12  - 16 (IEPAالمساعد الشخصي التنفيذي المعتمد ) 62

 2023مارس  16 -  12 والتميز في إدارة المكاتباالتصال المهني  63

 2023مايو   04 - أبريل  30 الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين 64

 2023مايو   04 - أبريل  30 إدارة المكاتب المتقدمة ومهارات اإلدارة الفعالة  65

 2023مايو   04 - أبريل  30 إدارة المكاتب والسكرتارية واالرشفة االلكترونية  66

 2023مايو   04 - أبريل  30 المستوى التخصصي  - الحديثة وإدارة المكاتب العليا  السكرتارية 67

 2023مايو   04 - أبريل  30 السكرتارية التنفيذية الحديثة المهنيالدبلوم  68

 2023مايو   04 - أبريل  30 الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات في السكرتارية التنفيذية 69

 2023مايو  11 -  07 السكرتارية التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب و 70

 2023مايو  11 -  07 الكفاءة والفعالية في إدارة المكاتب التنفيذية 71

 2023مايو  18 -  14 الكفاءة والفعالية في إدارة المكاتب التنفيذية 72
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 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مايو  18 -  14 االلكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي إدارة الوثائق واالرشفة  73

 2023مايو  18 -  14 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 74

 2023مايو  18 -  14 إدارة االجتماعات وصياغة جداول االعمال الفعالة  75

 2023مايو  18 -  14 شهادة مهنية في إدارة الوثائق واالرشيف  76

 2023مايو  18 -  14 المهنى السكرتارية التنفيذية الحديثةالدبلوم  77

 2023مايو  18 -  14 مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  78

 2023مايو  18 -  14 في إدارة المكاتب العليا التواصل مع الدبلوماسية واللباقة والمهنية 79

 2023مايو  18 -  14 وإدارة مشاريع متعددةتنظيم المهام وتحديد األولويات  80

 2023مايو  14  - 18 ( DMSفي المستندات وإدارتها ) أنظمة التحكم 81

 2023مايو  18 -  14 المهارات االحترافية المتقدمة لمديري المكاتب والسكرتارية التنفيذية 82

 2023مايو  18 -  14 المسؤول االداري عالي االنتاجية والفعال 83

 2023مايو  25 -  21 تطوير المهارات المهنية لكبار األمناء / المساعدين الشخصيين 84

 2023مايو  25 -  21 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 85

 2023مايو  25 -  21 االبداع في تخطيط و تنظيم االعمال المكتبية واإلدارية 86

 2023مايو  25 -  21 األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط االدارة الفعالة وتنظيم   87

 2023مايو  25 -  21 االرشفة الذكية وإدارة الوثائق والسجالت اإللكترونية  88

 2023مايو  25 -  21 إدارة المكاتب المتقدمة ومهارات اإلدارة الفعالة  89

 2023مايو  25 -  21 مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  90

 2023مايو  25 -  21 اعداد المراسالت وتقارير العمل وحفظ الوثائق  91

 2023يونيو  01 - مايو  28 التطبيقات اإلدارية الحديثة لجودة أعمال السكرتارية  92

 2023يونيو  01 - مايو  28 السكرتارية االبداعية وادارة المكاتب  93

 2023يونيو  01 - مايو  28 المستوى التخصصي  - الحديثة وإدارة المكاتب العليا  السكرتارية 94

 2023يونيو  01 - مايو  28 إدارة الوثائق واالرشفة االلكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي  95

 2023يونيو  01 - مايو  28 شهادة مهنية في إدارة الوثائق واالرشيف  96
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 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يونيو  01 - مايو  28 (IEPAالتنفيذي المعتمد )المساعد الشخصي  97

98  ً  2023يونيو  01 - مايو  28 إدارة المعلومات واألرشفة الرقمية المتقدمة والمستندات الكترونيا

 2023يونيو  01 - مايو  28 التحول الرقمي وإدارة الملفات وسياسات آمن المعلومات  99

 2023يونيو  01 - مايو  COM 28مدير مكتب معتمد  100

 2023يونيو  08 -  04 بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل  101

 2023يونيو  08 -  04 مهارات االدارة والمساعد الشخصي والسكرتارية  102

 2023يونيو  15 -  11 السكرتارية التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب و 103

 2023يونيو  22 -  18 وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددةتنظيم المهام  104

 2023يوليو   07 -  03 االرشفة الذكية وإدارة الوثائق والسجالت اإللكترونية  105

 2023يوليو   07 -  03 الكفاءة والفعالية في إدارة المكاتب التنفيذية 106

 2023يوليو   07 -  03 في إدارة المكاتب العليا والمهنيةالتواصل مع الدبلوماسية واللباقة  107

 2023يوليو   07 -  03 مستوى متقدم - إدارة الوثائق واالرشيف   108

 2023يوليو   14 -  10 في إدارة المكاتب العليا التواصل مع الدبلوماسية واللباقة والمهنية 109

 2023يوليو   20 -  16 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 110

 2023يوليو   20 -  16 إدارة االجتماعات وصياغة جداول االعمال الفعالة  111

 2023يوليو   20 -  16 الدبلوم المهنى السكرتارية التنفيذية الحديثة 112

 2023يوليو   16  - 20 (IEPAالمساعد الشخصي التنفيذي المعتمد ) 113

 2023يوليو   16  - 20 ( DMSفي المستندات وإدارتها ) أنظمة التحكم 114

 2023يوليو   27 -  23 التطبيقات اإلدارية الحديثة لجودة أعمال السكرتارية  115

 2023يوليو   27 -  23 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 116

 2023يوليو   27 -  23 السكرتارية االبداعية وادارة المكاتب  117

 2023يوليو   27 -  23 الدبلوماسي واالتيكيت والبروتوكول لمدراء المكاتب العلياالسلوك  118

 2023يوليو   27 -  23 إدارة المكاتب والسكرتارية واالرشفة االلكترونية  119

 2023يوليو   27 -  23 السكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة الرقمية  120
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 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يوليو   27 -  23  وإدارة االعمال المكتبية  السكرتاريةاالخصائي المعتمد في  121

 2023يوليو   27 -  23 المسؤول االداري عالي االنتاجية والفعال 122

 2023يوليو   28 -  24 السكرتارية التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب و 123

 2023يوليو   28 -  24 التنفيذية الكفاءة والفعالية في إدارة المكاتب 124

 2023يوليو   28 -  24 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  125

 2023يوليو   28 -  24 الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين 126

 2023يوليو   28 -  24 ادارة وتنسيق مكاتب القادة  127

 2023يوليو   28 -  24 السكرتارية التنفيذية الحديثة المهنيالدبلوم  128

129  ً  2023أغسطس  03 - يوليو  30 إدارة المعلومات واألرشفة الرقمية المتقدمة والمستندات الكترونيا

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 التحول الرقمي وإدارة الملفات وسياسات آمن المعلومات  130

 2023أغسطس  03 - يوليو  COM 30مدير مكتب معتمد  131

 2023أغسطس  10 -  06 إدارة المكاتب المتقدمة ومهارات اإلدارة الفعالة  132

 2023أغسطس  10 -  06 السكرتارية التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب و 133

 2023أغسطس  10 -  06 والسكرتارية التنفيذيةالمهارات االحترافية المتقدمة لمديري المكاتب  134

 2023أغسطس  10 -  06 اعداد المراسالت وتقارير العمل وحفظ الوثائق  135

 2023أغسطس  17 -  13 بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل  136

 2023أغسطس  17 -  13 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  137

 2023أغسطس  17 -  13 الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين 138

 2023أغسطس  17 -  13 ادارة وتنسيق مكاتب القادة  139

 2023أغسطس  17 -  13 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 140

 2023أغسطس  17 -  13 والسكرتارية التنفيذيةالمهارات االحترافية المتقدمة لمديري المكاتب  141

 2023أغسطس  17 -  13 االتصال المهني والتميز في إدارة المكاتب 142

 2023أغسطس  24 -  20 إدارة الوثائق واالرشفة االلكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي  143

 2023أغسطس  24 -  20 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 144



 

 
160 

 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أغسطس  24 -  20 شهادة مهنية في إدارة الوثائق واالرشيف  145

 2023أغسطس  31 -  27 تطوير المهارات المهنية لكبار األمناء / المساعدين الشخصيين 146

 2023أغسطس  31 -  27 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   147

 2023أغسطس  31 -  27 المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة مهارات اإلدارة  148

 2023أغسطس  31 -  27 مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  149

 2023أغسطس  31 -  27 مهارات االدارة والمساعد الشخصي والسكرتارية  150

 2023سبتمبر   07 -  03 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 151

 2023سبتمبر   07 -  03 االبداع في تخطيط و تنظيم االعمال المكتبية واإلدارية 152

 2023سبتمبر   07 -  03 االرشفة الذكية وإدارة الوثائق والسجالت اإللكترونية  153

 2023سبتمبر   07 -  03 الدبلوم المهنى السكرتارية التنفيذية الحديثة 154

 2023سبتمبر   03  - 07 ( DMSفي المستندات وإدارتها ) أنظمة التحكم 155

 2023سبتمبر   COM 03  - 07مدير مكتب معتمد  156

 2023سبتمبر   14 -  10 السكرتارية االبداعية وادارة المكاتب  157

 2023سبتمبر   14 -  10 إدارة المكاتب والسكرتارية واالرشفة االلكترونية  158

 2023سبتمبر   21 -  10 وأخصائي السكرتارية واالدارة المكتبية المعتمدة المساعد التنفيذي  159

 2023سبتمبر   21 -  17 ادارة وتنسيق مكاتب القادة  160

 2023سبتمبر   21 -  17 إدارة االجتماعات وصياغة جداول االعمال الفعالة  161

 2023سبتمبر   21 -  17 المكاتب العليافي إدارة  التواصل مع الدبلوماسية واللباقة والمهنية 162

 2023سبتمبر   21 -  17 اعداد المراسالت وتقارير العمل وحفظ الوثائق  163

 2023سبتمبر   28 -  17 االدارة والقيادة والكاريزما في أعمال السكرتارية  164

 2023سبتمبر   28 -  24 التطبيقات اإلدارية الحديثة لجودة أعمال السكرتارية  165

 2023سبتمبر   28 -  24  تنظيم وتنسيق وتطوير العمل المكتبي واالداري  166

 2023سبتمبر   28 -  24 السلوك الدبلوماسي واالتيكيت والبروتوكول لمدراء المكاتب العليا 167

 2023سبتمبر   28 -  24 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 168



 

 
161 

 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023سبتمبر   28 -  24 إلدارة الرقمية السكرتارية العالمية في ظل منظومة ا 169

 2023أكتوبر  05 -  01 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  170

 2023أكتوبر  05 -  01 الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين 171

 2023أكتوبر  05 -  01 إدارة المكاتب المتقدمة ومهارات اإلدارة الفعالة  172

 2023أكتوبر  05 -  01 مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  173

 2023أكتوبر  05 -  01 السكرتارية التنفيذية الحديثة المهنيالدبلوم  174

 2023أكتوبر  06 -  02 المستوى التخصصي  - الحديثة وإدارة المكاتب العليا  السكرتارية 175

 2023أكتوبر  12 -  08 الشخصية والقدرة على التكيف في العمل بناء المرونة  176

 2023أكتوبر  12 -  08 الكفاءة والفعالية في إدارة المكاتب التنفيذية 177

 2023أكتوبر  08  - 12 (IEPAالمساعد الشخصي التنفيذي المعتمد ) 178

 2023أكتوبر  12 -  08  وإدارة االعمال المكتبية  السكرتاريةاالخصائي المعتمد في  179

 2023أكتوبر  12 -  08 المهارات االحترافية المتقدمة لمديري المكاتب والسكرتارية التنفيذية 180

 2023أكتوبر  12 -  08 االتصال المهني والتميز في إدارة المكاتب 181

 2023أكتوبر  19 -  15 المساعدين الشخصيينتطوير المهارات المهنية لكبار األمناء /  182

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة 183

 2023أكتوبر  19 -  15 السكرتارية التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب و 184

 2023أكتوبر  15  - 19 ( DMSفي المستندات وإدارتها ) أنظمة التحكم 185

186  ً  2023أكتوبر  19 -  15 إدارة المعلومات واألرشفة الرقمية المتقدمة والمستندات الكترونيا

 2023أكتوبر  19 -  15 التحول الرقمي وإدارة الملفات وسياسات آمن المعلومات  187

 2023أكتوبر  26 -  22 االبداع في تخطيط و تنظيم االعمال المكتبية واإلدارية 188

 2023أكتوبر  26 -  22 المكاتب والسكرتارية واالرشفة االلكترونية إدارة  189

 2023أكتوبر  26 -  22 إدارة الوثائق واالرشفة االلكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي  190

 2023أكتوبر  26 -  22 شهادة مهنية في إدارة الوثائق واالرشيف  191

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 المستوى التخصصي  - الحديثة وإدارة المكاتب العليا  السكرتارية 192
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 السكرتارية وإدارة المكاتب 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 ادارة وتنسيق مكاتب القادة  193

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير 194

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 إدارة االجتماعات وصياغة جداول االعمال الفعالة  195

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 تنظيم المهام وتحديد األولويات وإدارة مشاريع متعددة 196

 2023نوفمبر  09 -  05 االدارة الفعالة وتنظيم األولويات وتحقيق النتائج تحت الضغوط   197

 2023نوفمبر  09 -  05 اإللكترونية االرشفة الذكية وإدارة الوثائق والسجالت  198

 2023نوفمبر  09 -  05 في إدارة المكاتب العليا التواصل مع الدبلوماسية واللباقة والمهنية 199

 2023نوفمبر  09 -  05 مستوى متقدم - إدارة الوثائق واالرشيف   200

 2023نوفمبر  05  - 09 (IEPAالمساعد الشخصي التنفيذي المعتمد ) 201

 2023نوفمبر  09 -  05 اعداد المراسالت وتقارير العمل وحفظ الوثائق  202

 2023نوفمبر  16 -  12 التطبيقات اإلدارية الحديثة لجودة أعمال السكرتارية  203

 2023نوفمبر  16 -  12 السكرتارية التنفيذية الحديثة المهنيالدبلوم  204

 2023نوفمبر  16 -  12 واإلدارة الفعالة مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة  205

 2023نوفمبر  16 -  12 المسؤول االداري عالي االنتاجية والفعال 206

 2023نوفمبر  16 -  12 مهارات االدارة والمساعد الشخصي والسكرتارية  207

 2023نوفمبر  17 -  13 السلوك الدبلوماسي واالتيكيت والبروتوكول لمدراء المكاتب العليا 208

 2023نوفمبر  17 -  13 مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  209

 2023نوفمبر  17 -  13 السكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة الرقمية  210

 2023نوفمبر  23 -  19 السلوك الدبلوماسي واالتيكيت والبروتوكول لمدراء المكاتب العليا 211

 2023نوفمبر  23 -  19 السكرتارية التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب و 212

 2023نوفمبر  23 -  19 السكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة الرقمية  213

 2023نوفمبر  30 -  19 االدارة والقيادة والكاريزما في أعمال السكرتارية  214

 2023نوفمبر  30 -  26 الوظيفية المتقدمةمهارات الكتابة  215

 2023نوفمبر  30 -  26 بروتوكول وإتيكيت التعامل مع كبار الشخصيات  216
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    خدمة العمالء 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  Customer Experience Specialist 15  - 19أخصائي تجربة العمالء  1

 2023يناير  26 -  22 التميز في خدمة العمالء )المستوى المتقدم( 2

 2023يناير  26 -  22 إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء 3

 2023يناير  26 -  22 مهارات التعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء  4

 2023فبراير   Customer Experience Specialist 05  - 09أخصائي تجربة العمالء  5

 2023فبراير   09 -  05 بناء وصيانة وإدارة عالقات العمالء  6

 2023فبراير   16 -  12 األخصائي المعتمد في خدمة العمالء  7

 2023فبراير   16 -  12 إدارة التميز المؤسسي والعناية بخدمة المتعاملين  8

 2023فبراير   23 -  19 واألداء المتميز في خدمة المتعاملينأساسيات الجودة  9

 2023مارس  Customer Experience Specialist 05  - 09أخصائي تجربة العمالء  10

 2023مارس  09 -  05 إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء 11

 2023مارس  16 -  12 التميز في خدمة العمالء )المستوى المتقدم( 12

 2023مارس  16 -  12 مهارات التعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء  13

 2023مارس  23 -  19 إدارة التميز المؤسسي والعناية بخدمة المتعاملين  14

 2023مايو   04 - أبريل  30 األخصائي المعتمد في خدمة العمالء  15

 2023مايو  Customer Experience Specialist 07  - 11أخصائي تجربة العمالء  16

 2023مايو  CPD 07  - 11معتمد من  -كفاءة جودة الخدمة ورضا العمالء   17

 2023مايو  25 -  21 بناء وصيانة وإدارة عالقات العمالء  18

 2023يونيو  01 - مايو  28 أساسيات الجودة واألداء المتميز في خدمة المتعاملين 19

 2023يونيو  08 -  04 التميز في خدمة العمالء )المستوى المتقدم( 20

 2023يونيو  08 -  04 األخصائي المعتمد في خدمة العمالء  21

 2023يونيو  08 -  04 مهارات التعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء  22

 2023يونيو  CPD 18  - 22معتمد من  -كفاءة جودة الخدمة ورضا العمالء   23

 2023يوليو   28 -  24 إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء 24
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    خدمة العمالء 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يوليو   28 -  24 التميز في خدمة العمالء )المستوى المتقدم( 25

 2023يوليو   28 -  24 مهارات التعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء  26

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 المتعاملين إدارة التميز المؤسسي والعناية بخدمة  27

 2023أغسطس  10 -  06 مهارات التعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء  28

 2023أغسطس  Customer Experience Specialist 13  - 17أخصائي تجربة العمالء  29

 2023أغسطس  17 -  13 األخصائي المعتمد في خدمة العمالء  30

 2023أغسطس  17 -  13 وإدارة عالقات العمالء بناء وصيانة  31

 2023أغسطس  24 -  20 أساسيات الجودة واألداء المتميز في خدمة المتعاملين 32

 2023أغسطس  31 -  27 إدارة التميز المؤسسي والعناية بخدمة المتعاملين  33

 2023سبتمبر   CPD 03  - 07معتمد من  -كفاءة جودة الخدمة ورضا العمالء   34

 2023سبتمبر   28 -  24 التميز في خدمة العمالء )المستوى المتقدم( 35

 2023سبتمبر   28 -  24 األخصائي المعتمد في خدمة العمالء  36

 2023أكتوبر  Customer Experience Specialist 01  - 05أخصائي تجربة العمالء  37

 2023أكتوبر  CPD 01  - 05معتمد من  -كفاءة جودة الخدمة ورضا العمالء   38

 2023أكتوبر  05 -  01 إدارة التميز المؤسسي والعناية بخدمة المتعاملين  39

 2023أكتوبر  05 -  01 بناء وصيانة وإدارة عالقات العمالء  40

 2023أكتوبر  06 -  02 أساسيات الجودة واألداء المتميز في خدمة المتعاملين 41

 2023أكتوبر  19 -  15 ومهارات التعامل مع العمالءإدارة التميز في جودة الخدمة  42

 2023أكتوبر  19 -  15 أساسيات الجودة واألداء المتميز في خدمة المتعاملين 43

 2023أكتوبر  26 -  22 التميز في خدمة العمالء )المستوى المتقدم( 44

 2023أكتوبر  26 -  22 مهارات التعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء  45

 2023نوفمبر  Customer Experience Specialist 05  - 09أخصائي تجربة العمالء  46

 2023نوفمبر  23 -  19 األخصائي المعتمد في خدمة العمالء  47

 2023نوفمبر  30 -  26 إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء 48
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    إدارة المشاريع 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023يناير  12 -  08 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 1

 2023يناير  12 -  08 وإدارة البرنامج PMOبناء وتطوير مكتب ادارة المشاريع   2

 2023يناير  12 -  08 اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع 3

 2023يناير  12 -  08 االجراءات والمعامالت المالية للمشاريع الحكومية 4

 2023يناير  19 -  15 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 5

 2023يناير  19 -  15 أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة 6

 2023يناير  19 -  15 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  7

 2023يناير  19 -  15 ادارة المشاريع واالشراف على االستشاريين والمقاولين  8

 2023يناير  26 -  22 ادارة التغييرات في المشاريع  9

 2023يناير  26 -  22 المستوى األساسي  - ادارة المشاريع المتعددة  10

 2023يناير  26 -  22 أساسيات التميز في إدارة المشاريع 11

 2023يناير  26 -  22 إدارة المشاريع والجدولة واالمتثال  12

 2023فبراير  02 - يناير  29 مستوى متقدم - إدارة المشاريع والعقود   13

 2023فبراير  02 - يناير  29   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 14

 2023فبراير  02 - يناير  29 مراقبة وتقييم المشاريع وإدارة البيانات وتحليلها  15

 2023فبراير  02 - يناير  29 ( PMIمهارات إدارة المشاريع )® 16

 2023فبراير  02 - يناير  29 والمرنة للمشروعات اإلدارة الرشيقة   17

 2023فبراير  09 - يناير  29 أيام  10 - للمشاريع االستراتيجية وعقودها    اإلدارة المتقدمة 18

 2023فبراير   09 -  05 الذكاء العاطفي لمديري المشاريع 19

 2023ير فبرا  09 -  05 أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والبرامج 20

 2023فبراير   09 -  05 عيراشمال جماربو ظفاحم إدارة 21

 2023فبراير   16 -  12 إدارة المقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية في المشاريع 22

 2023فبراير   16 -  12 شهادة أخصائي قيادة المشاريع الرئيسية  23

 2023فبراير   16 -  12 المشاريع والبرامج والعملياتإدارة المخاطر في  24
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    إدارة المشاريع 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023فبراير   16 -  12 أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها 25

 2023فبراير   16 -  12 مبادئ وتطبيقات إدارة العقود والتفاوض لمديري المشروعات  26

 2023فبراير   16 -  12 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  27

 2023فبراير   23 -  12 أيام 10 - أدوات وتقنيات إدارة تكامل المشاريع  28

 2023فبراير   Agile PM 19  - 23 ادارة المشاريع المرنة  29

 2023فبراير   23 -  19 تدقيق المشاريع والعقود  30

 2023فبراير   23 -  19 وإدارة البرنامج PMOبناء وتطوير مكتب ادارة المشاريع   31

 2023فبراير   23 -  19 أساسيات إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع 32

 2023فبراير   23 -  19 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  33

 2023مارس   02 - فبراير  26 ادارة التغييرات في المشاريع  34

 2023مارس   02 - فبراير  26 اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع 35

 2023مارس   02 - فبراير  26 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 36

 2023مارس   02 - فبراير  26 ادارة المشاريع واالشراف على االستشاريين والمقاولين  37

 2023مارس  09 -  05 المستوى األساسي  - ادارة المشاريع المتعددة  38

 2023مارس  09 -  05 أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة 39

 2023مارس  09 -  05 اإلدارة الرشيقة والمرنة للمشروعات  40

 2023مارس  16 -  12 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 41

 2023مارس  Agile PM 12  - 16 ادارة المشاريع المرنة  42

 2023مارس  16 -  12 والجدولة واالمتثال إدارة المشاريع  43

 2023مارس  16 -  12 أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والبرامج 44

 2023مارس  12  - 16 ( PMIمهارات إدارة المشاريع )® 45

 2023مارس  23 -  12 أيام  10 - للمشاريع االستراتيجية وعقودها    اإلدارة المتقدمة 46

 2023مارس  23 -  19 االجراءات والمعامالت المالية للمشاريع الحكومية 47

 2023مايو   04 - أبريل  30 شهادة أخصائي قيادة المشاريع الرئيسية  48
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    إدارة المشاريع 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023مايو   04 - أبريل  30 أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها 49

 2023مايو   04 - أبريل  30 ي المشروعات مبادئ وتطبيقات إدارة العقود والتفاوض لمدير 50

 2023مايو   04 - أبريل  30 أساسيات إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع 51

 2023مايو  11 -  07 وإدارة البرنامج PMOبناء وتطوير مكتب ادارة المشاريع   52

 2023مايو  11 -  07 إدارة المخاطر في المشاريع والبرامج والعمليات 53

 2023مايو  11 -  07 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 54

 2023مايو  07  - 11 ( PMIمهارات إدارة المشاريع )® 55

 2023مايو  18 -  14 إدارة المقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية في المشاريع 56

 2023مايو  18 -  14 مستوى متقدم - إدارة المشاريع والعقود   57

 2023مايو  Agile PM 21  - 25 ادارة المشاريع المرنة  58

 2023مايو  25 -  21 إدارة المشاريع والجدولة واالمتثال  59

 2023يونيو  01 - مايو  28 شهادة أخصائي قيادة المشاريع الرئيسية  60

 2023يونيو  01 - مايو  28 أساسيات إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع 61

 2023يونيو  01 - مايو  28 االجراءات والمعامالت المالية للمشاريع الحكومية 62

 2023يونيو  01 - مايو  28 ( PMIمهارات إدارة المشاريع )® 63

 2023يونيو  08 -  04 اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع 64

 2023يونيو  08 -  04 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 65

 2023يونيو  08 -  04 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  66

 2023يونيو  08 -  04 ادارة المشاريع واالشراف على االستشاريين والمقاولين  67

 2023يونيو  08 -  04 مراقبة وتقييم المشاريع وإدارة البيانات وتحليلها  68

 2023يونيو  15 -  11 التغييرات في المشاريع ادارة  69

 2023يونيو  15 -  11 إدارة المخاطر في المشاريع والبرامج والعمليات 70

 2023يونيو  15 -  11 أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها 71

 2023يونيو  15 -  11 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  72
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    إدارة المشاريع 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023يونيو  22 -  11 أيام  10 - للمشاريع االستراتيجية وعقودها    المتقدمةاإلدارة  73

 2023يونيو  22 -  18 تدقيق المشاريع والعقود  74

 2023يونيو  22 -  18 الذكاء العاطفي لمديري المشاريع 75

 2023يونيو  22 -  18 أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة 76

 2023يونيو  22 -  18 الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والبرامجأفضل  77

 2023يونيو  22 -  18 عيراشمال جماربو ظفاحم إدارة 78

 2023يوليو   07 -  03 مستوى متقدم - إدارة المشاريع والعقود   79

 2023يو  يول 07 -  03 شهادة أخصائي قيادة المشاريع الرئيسية  80

 2023يوليو   14 -  10 مستوى متقدم - إدارة المشاريع والعقود   81

 2023يوليو   16  - 20 ( PMIمهارات إدارة المشاريع )® 82

 2023يوليو   27 -  16 أيام  10 - للمشاريع االستراتيجية وعقودها    اإلدارة المتقدمة 83

 2023يوليو   Agile PM 23  - 27 ادارة المشاريع المرنة  84

 2023يوليو   27 -  23 مراقبة وتقييم المشاريع وإدارة البيانات وتحليلها  85

 2023يوليو   28 -  24 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  86

 2023يوليو   28 -  24 اإلدارة الرشيقة والمرنة للمشروعات  87

 2023يوليو   28 -  24 األساسي المستوى  - ادارة المشاريع المتعددة  88

 2023يوليو   28 -  24 إدارة المقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية في المشاريع 89

 2023يوليو   28 -  24 وإدارة البرنامج PMOبناء وتطوير مكتب ادارة المشاريع   90

 2023يوليو   28 -  24 إدارة المخاطر في المشاريع والبرامج والعمليات 91

 2023يوليو   28 -  24 إدارة وإشراك أصحاب المصلحة  92

 2023يوليو   28 -  24 أساسيات التميز في إدارة المشاريع 93

 2023يوليو   28 -  24   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 94

 2023أغسطس  04 - يوليو  24 أيام 10 - أدوات وتقنيات إدارة تكامل المشاريع  95

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 96
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    إدارة المشاريع 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م 

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 االجراءات والمعامالت المالية للمشاريع الحكومية 97

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية  98

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 تشاريين والمقاولين ادارة المشاريع واالشراف على االس  99

 2023أغسطس  10 -  06 أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها 100

 2023أغسطس  10 -  06   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 101

 2023أغسطس  11 -  07 المستوى األساسي  - ادارة المشاريع المتعددة  102

 2023أغسطس  17 -  13 ادارة التغييرات في المشاريع  103

 2023أغسطس  17 -  13 اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع 104

 2023أغسطس  13  - 17 ( PMIمهارات إدارة المشاريع )® 105

 2023أغسطس  18 -  14 الذكاء العاطفي لمديري المشاريع 106

 2023أغسطس  18 -  14 والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريعإدارة العقود  107

 2023أغسطس  18 -  14 أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والبرامج 108

 2023أغسطس  Agile PM 20  - 24 ادارة المشاريع المرنة  109

 2023أغسطس  24 -  20 شهادة أخصائي قيادة المشاريع الرئيسية  110

 2023أغسطس  24 -  20 أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها 111

 2023أغسطس  24 -  20 اإلدارة الرشيقة والمرنة للمشروعات  112

 2023سبتمبر   07 -  03 قيادة وإدارة فرق المشاريع عالية األداء 113

 2023سبتمبر   07 -  03 أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة 114

 2023سبتمبر   07 -  03 أساسيات التميز في إدارة المشاريع 115

 2023سبتمبر   07 -  03 إدارة المشاريع والجدولة واالمتثال  116

 2023سبتمبر   14 -  10 مستوى متقدم - إدارة المشاريع والعقود   117

 2023سبتمبر   14 -  10 أساسيات إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع 118

 2023سبتمبر   14 -  10 مراقبة وتقييم المشاريع وإدارة البيانات وتحليلها  119

 2023سبتمبر   21 -  17 شهادة أخصائي قيادة المشاريع الرئيسية  120
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    إدارة المشاريع 
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 2023سبتمبر   21 -  17   الحكوميإدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع  122

 2023سبتمبر   Agile PM 24  - 28 ادارة المشاريع المرنة  123

 2023سبتمبر   28 -  24 مبادئ وتطبيقات إدارة العقود والتفاوض لمديري المشروعات  124

 2023أكتوبر  05 -  01 ادارة التغييرات في المشاريع  125

 2023أكتوبر  05 -  01 األداء الرئيسية في المشاريعإدارة المقاييس ومؤشرات  126
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 2023أكتوبر  05 -  01 اإلدارة الرشيقة والمرنة للمشروعات  130

 2023أكتوبر  06 -  02 المستوى األساسي  - ادارة المشاريع المتعددة  131

 2023أكتوبر  12 -  08 تدقيق المشاريع والعقود  132

 2023أكتوبر  12 -  08 وإدارة البرنامج PMOبناء وتطوير مكتب ادارة المشاريع   133

 2023أكتوبر  12 -  08 إدارة المخاطر في المشاريع والبرامج والعمليات 134

 2023أكتوبر  12 -  08 أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها وتقييمها 135

 2023أكتوبر  12 -  08 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 136
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 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  12 -  08 إدارة أوامر التغيير والمطالبات التعاقدية  1

 2023يناير  12 -  08 االعتبارات القانونية في التعاقد  2

 2023يناير  12 -  08 العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة 3

 2023يناير  12 -  08 تسوية المنازعات وإدارة العقود والوساطة  4

 2023يناير  12 -  08 المشتريات والعقود واالداء إدارة  5

 2023يناير  19 -  08 أيام  10 - اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة العقود  6

 2023يناير  19 -  15 أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة 7

 2023يناير  19 -  15 خبير صياغة العقود والمذكرات القانونية 8

 2023يناير  19 -  15 مستوى متقدم -  والتفاوض بشأنهاصياغة العقود  9

 2023يناير  15  - 19 ( PPPsإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ) 10

 2023يناير  19 -  15 كتابة العطاءات والمناقصات والمواصفات  11

 2023يناير  19 -  15 التغييرات بموجب العقود الحكومية  12

 2023يناير  19 -  15 المهارات المتقدمة في التفاوض ومتابعة تنفيذ العقود  13

 2023يناير  19 -  15 تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات  14

 2023يناير  26 -  22 أساسيات قانون العقود لغير المحامين 15

 2023يناير  26 -  22 ارة العقود ومنع النزاعاتاالستراتيجيات والمنهجيات الحديثة في إد 16

 2023يناير  FIDIC Contracts 22  - 26الممارسات المتقدمة في إدارة عقود الفيديك  17

 2023يناير  26 -  22 إدارة العقود ومراقبة الجودة  18

 2023يناير  26 -  22 إتقان المناقصات وإدارة العقود  19

 2023يناير  26 -  22 العقود واالتفاقيات القانونيةصياغة ومراجعة  20

 2023يناير  26 -  22 الجهة العملية والقانونية - االدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء   21

 2023يناير  26 -  22 أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات  22

 2023فبراير  02 - يناير  29 والعقودمهارات إعداد وإبرام االتفاقيات   23

 2023فبراير  02 - يناير  29 والبيئة القانونية  اإلدارة الفعالة للعقود  24
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 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير  02 - يناير  29 إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية والتفاوض بشأنها وصياغتها 25

 2023فبراير  02 - يناير  29   الحكوميإدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع  26

 2023فبراير  02 - يناير  29 قانون العقود المتقدم في الممارسة العملية 27

 2023فبراير  02 - يناير  29 إنشاء وتنفيذ العقود الذكية 28

 2023فبراير  02 - يناير  29 أخصائي إدارة العقود: تخطيط العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها  29

 2023فبراير  02 - يناير  29 إدارة العقود المتقدمة  30

 2023فبراير   09 -  05 األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود  31

 2023فبراير   09 -  05 تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات 32

 2023فبراير   09 -  05 العقود المبرمة إدارة المطالبات واألوامر التغييرية في ظل   33

 2023فبراير   09 -  05 افضل ممارسات صياغة ومراجعة وإدارة مفاوضات العقود واالتفاقيات  34

 2023فبراير   09 -  05 التخطيط للعقد: دراسة المخاطر والجوانب القانونية والتزامات األطراف  35

 2023فبراير   09 -  05 التوريدإدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة  36

 2023فبراير   09 -  05 كتابة وصياغة عقود اإلدارة والتشغيل  37

 2023فبراير   16 -  12 آليات ادارة وتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية  38

 2023فبراير   12  - 16 ( CPCMمدير العقود االحترافي المعتمد ) 39

 2023فبراير   16 -  12 المشتريات وإدارة العقود وكتابة المواصفات شهادة متقدمة في  40

 2023فبراير   16 -  12 التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود  41

 2023فبراير   23 -  19 تدقيق المشاريع والعقود  42

 2023فبراير   23 -  19 إدارة المشتريات والعقود واالداء  43

 2023مارس   02 - فبراير  19 ايام  10 -العقود ومعالجة المطالبات وعمليات تسوية المنازعات إدارة  44

 2023مارس   02 - فبراير  26 إعداد العقود وتخطيط وكتابة نطاق العمل 45

 2023مارس   02 - فبراير  26 افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها  46

 2023مارس   02 - فبراير  26 ومراقبتها العقود وتحليلهاتقنيات ادارة المخاطر في  47

 2023مارس   02 - فبراير  26 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 48
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 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مارس   02 - فبراير  26 مستوى متقدم -  صياغة العقود والتفاوض بشأنها 49

 2023مارس   02 - فبراير  26 ( PPPsإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ) 50

 2023مارس   02 - فبراير  26 تسوية المنازعات وإدارة العقود والوساطة  51

 2023مارس   02 - فبراير  26 إتقان المناقصات وإدارة العقود  52

 2023مارس   02 - فبراير  26 الجهة العملية والقانونية - االدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء   53

 2023مارس   02 - فبراير  26 تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات  54

 2023مارس  09 -  05 أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة 55

 2023مارس  09 -  05 االسس القانونية إلعداد العقود، المذكرات والقرارات  56

 2023مارس  09 -  05 ومعالجة المطالبات والمنازعات وأنشطة اإلغالق إدارة العقود  57

 2023مارس  09 -  05 تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات 58

 2023مارس  09 -  05 افضل ممارسات صياغة ومراجعة وإدارة مفاوضات العقود واالتفاقيات  59

 2023مارس  16 -  05 أيام  10 - العقود اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة  60

 2023مارس  16 -  12 اساسيات التعاقد على المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات  61

 2023مارس  16 -  12 إدارة أوامر التغيير والمطالبات التعاقدية  62

 2023مارس  16 -  12 أساسيات قانون العقود لغير المحامين 63

 2023مارس  16 -  12 صياغة العقود والمذكرات القانونيةخبير  64

 2023مارس  16 -  12 العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة 65

 2023مارس  16 -  12 أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات  66

 2023مارس  16 -  12 إدارة العقود المتقدمة  67

 2023مايو   04 - أبريل  30 منازعات عقود التجارة االلكترونية آليات ادارة وتسوية  68

 2023مايو   04 - أبريل  30 االستراتيجيات والمنهجيات الحديثة في إدارة العقود ومنع النزاعات 69

 2023مايو   04 - أبريل  FIDIC Contracts 30الممارسات المتقدمة في إدارة عقود الفيديك  70

 2023مايو   04 - أبريل  30 االعتبارات القانونية في التعاقد  71

 2023مايو   04 - أبريل  30 كتابة العطاءات والمناقصات والمواصفات  72
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 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مايو   04 - أبريل  30 أخصائي إدارة العقود: تخطيط العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها  73

 2023مايو   04 - أبريل  30 الحكومية التغييرات بموجب العقود  74

 2023مايو   04 - أبريل  30 التخطيط للعقد: دراسة المخاطر والجوانب القانونية والتزامات األطراف  75

 2023مايو   04 - أبريل  30 صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات القانونية 76

 2023مايو  11 -  07 والبيئة القانونية  اإلدارة الفعالة للعقود  77

 2023مايو  11 -  07 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 78

 2023مايو  07  - 11 ( CPCMمدير العقود االحترافي المعتمد ) 79

 2023مايو  11 -  07 إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية والتفاوض بشأنها وصياغتها 80

 2023مايو  11 -  07 المشتريات وإدارة العقود وكتابة المواصفات شهادة متقدمة في  81

 2023مايو  11 -  07 إدارة المطالبات واألوامر التغييرية في ظل العقود المبرمة  82

 2023مايو  11 -  07 إتقان المناقصات وإدارة العقود  83

 2023مايو  11 -  07 إدارة المشتريات والعقود واالداء  84

 2023مايو  18 -  14 األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود  85

 2023مايو  18 -  14 ومراقبتها تقنيات ادارة المخاطر في العقود وتحليلها 86

 2023مايو  18 -  14 االسس القانونية إلعداد العقود، المذكرات والقرارات  87

 2023مايو  18 -  14 إدارة العقود ومنع النزاعاتاالستراتيجيات والمنهجيات الحديثة في  88

 2023مايو  18 -  14 أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات  89

 2023مايو  18 -  14 إدارة العقود المتقدمة  90

 2023مايو  25 -  21 مهارات إعداد وإبرام االتفاقيات والعقود 91

 2023مايو  25 -  21 التجارة االلكترونية آليات ادارة وتسوية منازعات عقود   92

 2023مايو  25 -  21 افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها  93

 2023مايو  25 -  21 مستوى متقدم -  صياغة العقود والتفاوض بشأنها 94

 2023مايو  21  - 25 ( PPPsإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ) 95

 2023مايو  25 -  21 صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات القانونية 96



 

 
181 

 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يونيو  01 - مايو  28 االعتبارات القانونية في التعاقد  97

 2023يونيو  01 - مايو  28 العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة 98

 2023يونيو  01 - مايو  28 كتابة العطاءات والمناقصات والمواصفات  99

 2023يونيو  01 - مايو  28 تسوية المنازعات وإدارة العقود والوساطة  100

 2023يونيو  01 - مايو  28 الجهة العملية والقانونية - االدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء   101

 2023يونيو  08 - مايو  28 أيام  10 - اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة العقود  102

 2023يونيو  08 - مايو  28 ايام  10 -إدارة العقود ومعالجة المطالبات وعمليات تسوية المنازعات  103

 2023يونيو  08 -  04 االسس القانونية إلعداد العقود، المذكرات والقرارات  104

 2023يونيو  08 -  04 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 105

 2023يونيو  08 -  04 خبير صياغة العقود والمذكرات القانونية 106

 2023يونيو  08 -  04 إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية والتفاوض بشأنها وصياغتها 107

 2023يونيو  08 -  04 شهادة متقدمة في المشتريات وإدارة العقود وكتابة المواصفات  108

 2023يونيو  08 -  04 العقود: تخطيط العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها أخصائي إدارة  109

 2023يونيو  08 -  04 التخطيط للعقد: دراسة المخاطر والجوانب القانونية والتزامات األطراف  110

 2023يونيو  08 -  04 إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد 111

 2023يونيو  08 -  04 اإلدارة والتشغيل كتابة وصياغة عقود  112

 2023يونيو  15 -  11 اساسيات التعاقد على المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات  113

 2023يونيو  15 -  11 أساسيات قانون العقود لغير المحامين 114

 2023يونيو  11  - 15 ( PPPsإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ) 115

 2023يونيو  15 -  11 االستراتيجيات والمنهجيات الحديثة في إدارة العقود ومنع النزاعات 116

 2023يونيو  15 -  11 قانون العقود المتقدم في الممارسة العملية 117

 2023يونيو  15 -  11 إدارة العقود ومراقبة الجودة  118

 2023يونيو  15 -  11 وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات تحديد المخاطر وتقييم المطالبات  119

 2023يونيو  15 -  11 إدارة العقود المتقدمة  120



 

 
182 

 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يونيو  22 -  18 آليات ادارة وتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية  121

 2023يونيو  22 -  18 أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة 122

 2023يونيو  22 -  18 أوامر التغيير والمطالبات التعاقدية إدارة  123

 2023يونيو  22 -  18 تدقيق المشاريع والعقود  124

 2023يونيو  22 -  18 تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات 125

 2023يونيو  22 -  18 افضل ممارسات صياغة ومراجعة وإدارة مفاوضات العقود واالتفاقيات  126

 2023يونيو  22 -  18 التغييرات بموجب العقود الحكومية  127

 2023يوليو   07 -  03 افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها  128

 2023يوليو   07 -  03 األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود  129

 2023يوليو   07 -  03 ومراقبتها وتحليلهاتقنيات ادارة المخاطر في العقود   130

 2023يوليو   07 -  03 إدارة العقود ومعالجة المطالبات والمنازعات وأنشطة اإلغالق  131

 2023يوليو   14 -  10 ومراقبتها تقنيات ادارة المخاطر في العقود وتحليلها 132

 2023يوليو   14 -  10 إدارة العقود المتقدمة  133

 2023يوليو   20 -  16 والبيئة القانونية  اإلدارة الفعالة للعقود  134

 2023يوليو   20 -  16 مستوى متقدم -  صياغة العقود والتفاوض بشأنها 135

 2023يوليو   20 -  16 إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية والتفاوض بشأنها وصياغتها 136

 2023يوليو   20 -  16 واألوامر التغييرية في ظل العقود المبرمة إدارة المطالبات   137

 2023يوليو   20 -  16 إنشاء وتنفيذ العقود الذكية 138

 2023يوليو   20 -  16 إتقان المناقصات وإدارة العقود  139

 2023يوليو   27 -  16 ايام  10 -إدارة العقود ومعالجة المطالبات وعمليات تسوية المنازعات  140

 2023يوليو   27 -  23 تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات 141

 2023يوليو   FIDIC Contracts 23  - 27الممارسات المتقدمة في إدارة عقود الفيديك  142

 2023يوليو   27 -  23 االعتبارات القانونية في التعاقد  143

 2023يوليو   27 -  23 لعقود واالتفاقيات افضل ممارسات صياغة ومراجعة وإدارة مفاوضات ا 144



 

 
183 

 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يوليو   27 -  23 المهارات المتقدمة في التفاوض ومتابعة تنفيذ العقود  145

 2023يوليو   28 -  24 والبيئة القانونية  اإلدارة الفعالة للعقود  146

 2023يوليو   28 -  24 تسوية المنازعات وإدارة العقود والوساطة  147

 2023يوليو   28 -  24 إدارة المشتريات والعقود واالداء  148

 2023يوليو   28 -  24 آليات ادارة وتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية  149

 2023يوليو   28 -  24 افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها  150

 2023يوليو   28 -  24 األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود  151

 2023يوليو   28 -  24   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 152

 2023يوليو   28 -  24 أخصائي إدارة العقود: تخطيط العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها  153

 2023أغسطس  06  - 10 ( CPCMمدير العقود االحترافي المعتمد ) 154

 2023أغسطس  10 -  06 االستراتيجيات والمنهجيات الحديثة في إدارة العقود ومنع النزاعات 155

 2023أغسطس  10 -  06   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 156

 2023أغسطس  10 -  06 كتابة العطاءات والمناقصات والمواصفات  157

 2023أغسطس  10 -  06 العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها أخصائي إدارة العقود: تخطيط  158

 2023أغسطس  10 -  06 الجهة العملية والقانونية - االدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء   159

 2023أغسطس  11 -  07 مهارات إعداد وإبرام االتفاقيات والعقود 160

 2023أغسطس  11 -  07 القانونيةخبير صياغة العقود والمذكرات  161

 2023أغسطس  11 -  07 تسوية المنازعات وإدارة العقود والوساطة  162

 2023أغسطس  11 -  07 قانون العقود المتقدم في الممارسة العملية 163

 2023أغسطس  11 -  07 العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة 164

 2023أغسطس  17 -  13 وكتابة نطاق العملإعداد العقود وتخطيط  165

 2023أغسطس  17 -  13 االسس القانونية إلعداد العقود، المذكرات والقرارات  166

 2023أغسطس  17 -  13 التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود  167

 2023أغسطس  17 -  13 أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات  168



 

 
184 

 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أغسطس  18 -  14 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 169

 2023أغسطس  18 -  14 التخطيط للعقد: دراسة المخاطر والجوانب القانونية والتزامات األطراف  170

 2023أغسطس  18 -  14 صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات القانونية 171

 2023أغسطس  25 -  14 ايام  10 -المطالبات وعمليات تسوية المنازعات إدارة العقود ومعالجة  172

 2023أغسطس  24 -  20 آليات ادارة وتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية  173

 2023أغسطس  20  - 24 ( PPPsإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ) 174

 2023أغسطس  24 -  20 وإدارة العقود وكتابة المواصفات شهادة متقدمة في المشتريات   175

 2023أغسطس  FIDIC Contracts 20  - 24الممارسات المتقدمة في إدارة عقود الفيديك  176

 2023أغسطس  31 -  20 ايام  10 -إدارة العقود ومعالجة المطالبات وعمليات تسوية المنازعات  177

 2023أغسطس  31 -  27 والبيئة القانونية  اإلدارة الفعالة للعقود  178

 2023أغسطس  31 -  27 العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة 179

 2023أغسطس  31 -  27 كتابة وصياغة عقود اإلدارة والتشغيل  180

 2023أغسطس  31 -  27 إدارة العقود المتقدمة  181

 2023سبتمبر   07 -  03 والحوكمةأفضل ممارسات إدارة العقود   182

 2023سبتمبر   07 -  03 األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود  183

 2023سبتمبر   07 -  03 ومراقبتها تقنيات ادارة المخاطر في العقود وتحليلها 184

 2023تمبر سب   07 -  03 االستراتيجيات والمنهجيات الحديثة في إدارة العقود ومنع النزاعات 185

 2023سبتمبر   07 -  03 إنشاء وتنفيذ العقود الذكية 186

 2023سبتمبر   07 -  03 المهارات المتقدمة في التفاوض ومتابعة تنفيذ العقود  187

 2023سبتمبر   14 -  10 أساسيات قانون العقود لغير المحامين 188

 2023سبتمبر   14 -  10 اإلغالق إدارة العقود ومعالجة المطالبات والمنازعات وأنشطة  189

 2023سبتمبر   14 -  10 تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات 190

 2023سبتمبر   14 -  10 إدارة المطالبات واألوامر التغييرية في ظل العقود المبرمة  191

 2023سبتمبر   14 -  10 االعتبارات القانونية في التعاقد  192



 

 
185 

 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023سبتمبر   14 -  10 العقود ومراقبة الجودة إدارة  193

 2023سبتمبر   14 -  10 افضل ممارسات صياغة ومراجعة وإدارة مفاوضات العقود واالتفاقيات  194

 2023سبتمبر   14 -  10 إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد 195

 2023سبتمبر   14 -  10 ب المنازعات تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجن  196

 2023سبتمبر   21 -  10 أيام  10 - اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة العقود  197

 2023سبتمبر   21 -  17 افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها  198

 2023سبتمبر   21 -  17 إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية والتفاوض بشأنها وصياغتها 199

 2023سبتمبر   21 -  17   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 200

 2023سبتمبر   21 -  17 التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود  201

 2023سبتمبر   21 -  17 التغييرات بموجب العقود الحكومية  202

 2023سبتمبر   28 -  24 المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات اساسيات التعاقد على  203

 2023سبتمبر   28 -  24 إعداد العقود وتخطيط وكتابة نطاق العمل 204

 2023سبتمبر   28 -  24 إدارة أوامر التغيير والمطالبات التعاقدية  205

 2023سبتمبر   28 -  24 كتابة العطاءات والمناقصات والمواصفات  206

 2023سبتمبر   28 -  24 أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات  207

 2023أكتوبر  05 -  01 آليات ادارة وتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية  208

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم -  صياغة العقود والتفاوض بشأنها 209

 2023أكتوبر  01  - 05 ( PPPsالقطاعين العام والخاص )إدارة عقود الشراكة بين  210

 2023أكتوبر  05 -  01 االستراتيجيات والمنهجيات الحديثة في إدارة العقود ومنع النزاعات 211

 2023أكتوبر  05 -  01 قانون العقود المتقدم في الممارسة العملية 212

 2023أكتوبر  05 -  01 والوساطة تسوية المنازعات وإدارة العقود  213

 2023أكتوبر  05 -  01 أخصائي إدارة العقود: تخطيط العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها  214

 2023أكتوبر  05 -  01 المهارات المتقدمة في التفاوض ومتابعة تنفيذ العقود  215

 2023أكتوبر  05 -  01 والتزامات األطراف التخطيط للعقد: دراسة المخاطر والجوانب القانونية  216



 

 
186 

 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023أكتوبر  05 -  01 الجهة العملية والقانونية - االدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء   217

 2023أكتوبر  05 -  01 إدارة العقود المتقدمة  218

 2023أكتوبر  06 -  02 أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات  219

 2023أكتوبر  12 -  08 األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود  220

 2023أكتوبر  12 -  08 تدقيق المشاريع والعقود  221

 2023أكتوبر  12 -  08 إدارة العقود والمطالبات وفض المنازعات بالمشاريع 222

 2023أكتوبر  12 -  08 خبير صياغة العقود والمذكرات القانونية 223

 2023أكتوبر  12 -  08 إدارة العقود ومعالجة المطالبات والمنازعات وأنشطة اإلغالق  224

 2023أكتوبر  12 -  08 شهادة متقدمة في المشتريات وإدارة العقود وكتابة المواصفات  225

 2023أكتوبر  19 -  15 مهارات إعداد وإبرام االتفاقيات والعقود 226

 2023أكتوبر  19 -  15 القانونية إلعداد العقود، المذكرات والقرارات االسس  227

 2023أكتوبر  15  - 19 ( CPCMمدير العقود االحترافي المعتمد ) 228

 2023أكتوبر  FIDIC Contracts 15  - 19الممارسات المتقدمة في إدارة عقود الفيديك  229

 2023أكتوبر  19 -  15 العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة 230

 2023أكتوبر  19 -  15 التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود  231

 2023أكتوبر  26 -  22 اساسيات التعاقد على المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات  232

 2023أكتوبر  26 -  22 أفضل ممارسات إدارة العقود والحوكمة 233

 2023أكتوبر  26 -  22 أساسيات قانون العقود لغير المحامين 234

 2023أكتوبر  26 -  22 إتقان المناقصات وإدارة العقود  235

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29   إدارة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الحكومي 236

 2023نوفمبر  09 -  05 افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها  237

 2023نوفمبر  09 -  05 والبيئة القانونية  اإلدارة الفعالة للعقود  238

 2023نوفمبر  09 -  05 تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات 239

 2023نوفمبر  09 -  05 االعتبارات القانونية في التعاقد  240



 

 
187 

 إدارة العقود والمشتريات 
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023نوفمبر  09 -  05 مفاوضات العقود واالتفاقيات افضل ممارسات صياغة ومراجعة وإدارة  241

 2023نوفمبر  09 -  05 إدارة المشتريات والعقود واالداء  242

 2023نوفمبر  09 -  05 إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد 243

 2023نوفمبر  09 -  05 تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات  244

 2023نوفمبر  16 -  12 ومراقبتها تقنيات ادارة المخاطر في العقود وتحليلها 245

 2023نوفمبر  16 -  12 قانون العقود المتقدم في الممارسة العملية 246

 2023نوفمبر  16 -  12 إدارة العقود ومراقبة الجودة  247

 2023نوفمبر  16 -  12 القانونيةصياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات  248

 2023نوفمبر  16 -  12 الجهة العملية والقانونية - االدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء   249

 2023نوفمبر  16 -  12 إدارة العقود المتقدمة  250

 2023نوفمبر  23 -  12 أيام  10 - اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة العقود  251

 2023نوفمبر  17 -  13 افضل ممارسات إدارة العقود لغير المختصين بها  252

 2023نوفمبر  17 -  13 األساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود  253

 2023نوفمبر  17 -  13 التخطيط للعقد: دراسة المخاطر والجوانب القانونية والتزامات األطراف  254

 2023نوفمبر  19  - 23 ( PPPsالشراكة بين القطاعين العام والخاص )إدارة عقود  255

 2023نوفمبر  23 -  19 إعداد العقود التجارية والوثائق القانونية والتفاوض بشأنها وصياغتها 256

 2023نوفمبر  23 -  19 التغييرات بموجب العقود الحكومية  257

 2023نوفمبر  23 -  19 ومتابعة تنفيذ العقود المهارات المتقدمة في التفاوض  258

 2023نوفمبر  30 -  26 اساسيات التعاقد على المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات  259

 2023نوفمبر  30 -  26 إدارة أوامر التغيير والمطالبات التعاقدية  260

 2023نوفمبر  30 -  26 النزاعاتاالستراتيجيات والمنهجيات الحديثة في إدارة العقود ومنع  261

 2023نوفمبر  30 -  26 شهادة متقدمة في المشتريات وإدارة العقود وكتابة المواصفات  262

 2023نوفمبر  30 -  26 إدارة المطالبات واألوامر التغييرية في ظل العقود المبرمة  263

 2023نوفمبر  30 -  26 العقود الدولية: القواعد واإلعداد والصياغة 264
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 المشتريات والمخازن
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  12 -  08 اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع 1

 2023يناير  12 -  08 إدارة المخازن وتحليل ومراقبة المخزون  فيالنظم المتقدمة  2

 2023يناير  08  - 12 ( CILTاألخصائي المعتمد في إدارة المشتريات ) 3

 2023يناير  12 -  08 إدارة مخاطر الموردين وبناء المرونة في أوقات عدم اليقين 4

 2023يناير  12 -  08 واألداء إدارة المشتريات والعقود  5

 2023يناير  Certified Purchase Manager 08  - 12مدير المشتريات المعتمد  6

 2023يناير  19 -  08 أيام 10  - اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود  7

 2023يناير  19 -  15 إدارة المشتريات والعطاءات والمفاوضات مع الموردين  8

 2023يناير  19 -  15 والعمليات ومستوى الخدمة تطوير سياسات الشراء   9

 2023يناير  19 -  15 كتابة العطاءات والمناقصات والمواصفات  10

 2023يناير  19 -  15 تكنولوجيا التميز واالبداع في إدارة المشتريات والمخازن  11

 2023يناير  19 -  15 أساسيات استخدام ستة سيغما في سالسل التوريد  12

 2023يناير  19 -  15 إدارة عمليات الدعم اللوجستي، النقل، التخزين والعقود 13

 2023يناير  26 -  22 إتقان المناقصات وإدارة العقود  14

 2023يناير  26 -  22 اإلدارة اللوجستية للمخازن واالمداد والتحكم بالمخزون  15

 2023يناير  26 -  22 الجودة الحديثة تخطيط وتنظيم أعمال المشتريات في ظل معايير  16

 2023يناير  26 -  22 أخصائي العقود والمشتريات المعتمد 17

 2023يناير  26 -  22 أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات  18

 2023يناير  Logistics Network Design 22  - 26 -تصميم وادارة شبكات اللوجستيات   19

 2023يناير  26 -  22 الجهة العملية والقانونية - المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء  االدارة  20

 2023يناير  26 -  22 االطر القانونية والمالية للمناقصات والمزايدات الحكومية  21

 2023يناير  26 -  22 إدارة المنازعات التعاقدية للمشتريات  22

 2023فبراير  02 - يناير  22 أيام 10 - لتموين سلسلة التوريد وعقودها اإلدارة المتقدمة للمشتريات وا  23

 2023فبراير  02 - يناير  29 إدارة العقود المتقدمة  24



 

 
190 

 المشتريات والمخازن
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير  02 - يناير  29 المهارات الحديثة في ادارة المستودعات والمخازن   25

 2023فبراير  02 - يناير  29 االستمرارية واالستدامة في عمليات سلسلة التوريد 26

 2023فبراير  02 - يناير  29 المستوى المتقدم  -التعاقدات وادارة المشتريات  27

 2023فبراير  02 - يناير  29 إستراتيجيات اإلدارة اللوجستية الدولية 28

 2023فبراير  02 - يناير  29 حوكمة ممارسات سالسل اإلمداد  29

 2023فبراير  02 - يناير  29 ممارسات ومعايير نظم الشراء والتعاقد الحكومي  أحدث 30

 2023فبراير  02 - يناير  29 ادارة المشتريات والعقود اللوجستية  تجدارا 31

 2023فبراير  02 - يناير  29 حوكمة إجراءات الشراء الحكومي  32

 2023فبراير   09 -  05 المواصفات إلى إكمال العقدإدارة المشتريات المتقدمة: إتقان عملية الشراء من  33

 2023فبراير   09 -  05 المخزون وسالسل التوريد  المستودعات:إدارة  34

 2023فبراير   Certified  Warehouse Manager 05  - 09مدير المخازن المعتمد  35

 2023فبراير   09 -  05 هندسة عمليات اإلمدادات والتموين 36

 2023فبراير   05  - 09 (CSCPأخصائي سلسلة االمداد والتوريد المعتمد ) 37

 2023فبراير   09 -  05 التميز التشغيلي للمشتريات وإدارة المصادر االستراتيجية والموردين 38

 2023فبراير   09 -  05 إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد 39

 2023فبراير   16 -  12 المستودعات وأنظمة التحكم المستودعي الحديثة أنظمة إدارة  40

 2023فبراير   16 -  12 المستندية واالعتماداتإدارة العقود والمشتريات الدولية   41

 2023فبراير   16 -  12 التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود  42

 2023فبراير   16 -  12 اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد شهادة متقدمة في الخدمات  43

 2023فبراير   16 -  12 شهادة متقدمة في المشتريات وإدارة العقود وكتابة المواصفات  44

 2023فبراير   16 -  12 متقدم - أفضل الممارسات في إدارة المخزون  45

 2023فبراير   23 -  19 الموردين إدارة المشتريات والعطاءات والمفاوضات مع  46

 2023فبراير   23 -  19 إدارة عمليات المشتريات المستدامة  47

 2023فبراير   19  - 23 ( CILTاألخصائي المعتمد في إدارة المشتريات ) 48
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 المشتريات والمخازن
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023فبراير   23 -  19 االتجاهات المتقدمة النظمة المشتريات والمناقصات وادارة العقود  49

 2023فبراير   23 -  19 المشتريات والعقود واالداء إدارة  50

 2023فبراير   23 -  19 تكنولوجيا التميز واالبداع في إدارة المشتريات والمخازن  51

 2023مارس   02 - فبراير  26 اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع 52

 2023  مارس 02 - فبراير  26 تطوير سياسات الشراء والعمليات ومستوى الخدمة  53

 2023مارس   02 - فبراير  26 إتقان المناقصات وإدارة العقود  54

 2023مارس   02 - فبراير  26 اإلدارة اللوجستية للمخازن واالمداد والتحكم بالمخزون  55

 2023مارس   02 - فبراير  26 إدارة عمليات الدعم اللوجستي، النقل، التخزين والعقود 56

 2023مارس   02 - فبراير  26 الجهة العملية والقانونية - ألعمال المناقصات وعقود الشراء  االدارة المتقدمة  57

 2023مارس   02 - فبراير  26 تخزين ومناولة المواد الكيميائية السامة والمواد الخطرة  58

 2023مارس   09 - فبراير  26 أيام 10 - اإلدارة المتقدمة للمشتريات والتموين سلسلة التوريد وعقودها  59

 2023مارس  09 -  05 ادارة المشتريات والمخازن واللوجستيات وسالسل االمداد  60

 2023مارس  09 -  05 النظم المتقدمة فى إدارة المخازن وتحليل ومراقبة المخزون  61

 2023مارس  09 -  05 ادارة عمليات التجهيز وأنظمة اإلمداد والتموين الحديثة 62

 2023مارس  09 -  05 الشراء المتقدمة والمناقصات واختيار الموردينتقنيات  63

 2023مارس  Certified Purchase Manager 05  - 09مدير المشتريات المعتمد  64

 2023مارس  09 -  05 أساسيات استخدام ستة سيغما في سالسل التوريد  65

 2023مارس  09 -  05 ممارسات ومعايير نظم الشراء والتعاقد الحكومي  أحدث 66

 2023مارس  09 -  05 االطر القانونية والمالية للمناقصات والمزايدات الحكومية  67

 2023مارس  16 -  12 اساسيات التعاقد على المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات  68

 2023مارس  16 -  12 وبناء المرونة في أوقات عدم اليقينإدارة مخاطر الموردين  69

 2023مارس  16 -  12 إدارة العقود المتقدمة  70

 2023مارس  16 -  12 االستمرارية واالستدامة في عمليات سلسلة التوريد 71

 2023مارس  16 -  12 المستوى المتقدم  -التعاقدات وادارة المشتريات  72
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 المشتريات والمخازن
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مارس  16 -  12 إستراتيجيات اإلدارة اللوجستية الدولية 73

 2023مارس  16 -  12 أساسيات العقود والمناقصات وافضل الممارسات  74

 2023مارس  16 -  12 إدارة المنازعات التعاقدية للمشتريات  75

 2023مارس  23 -  12 أيام 10  - اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود  76

 2023مايو   04 - أبريل  30 أنظمة إدارة المستودعات وأنظمة التحكم المستودعي الحديثة  77

 2023مايو   04 - أبريل  30 كتابة العطاءات والمناقصات والمواصفات  78

 2023مايو   04 - أبريل  30 المهارات الحديثة في ادارة المستودعات والمخازن   79

 2023مايو   04 - أبريل  30 والمشتريات المعتمدأخصائي العقود  80

 2023مايو   04 - أبريل  Logistics Network Design 30 -تصميم وادارة شبكات اللوجستيات   81

 2023مايو   04 - أبريل  30 (CSCPأخصائي سلسلة االمداد والتوريد المعتمد ) 82

 2023مايو  11 -  07 هندسة عمليات اإلمدادات والتموين 83

 2023مايو  11 -  07 إتقان المناقصات وإدارة العقود  84

 2023مايو  11 -  07 إدارة المشتريات والعقود واالداء  85

 2023مايو  11 -  07 تكنولوجيا التميز واالبداع في إدارة المشتريات والمخازن  86

 2023مايو  11 -  07 تخطيط وتنظيم أعمال المشتريات في ظل معايير الجودة الحديثة  87

 2023مايو  11 -  07 شهادة متقدمة في المشتريات وإدارة العقود وكتابة المواصفات  88

 2023مايو  11 -  07 التميز التشغيلي للمشتريات وإدارة المصادر االستراتيجية والموردين 89

 2023مايو  11 -  07 حوكمة إجراءات الشراء الحكومي  90

 2023مايو  14  - 18 ( CILTإدارة المشتريات )األخصائي المعتمد في  91

 2023مايو  18 -  14 تطوير سياسات الشراء والعمليات ومستوى الخدمة  92

 2023مايو  18 -  14 إدارة العقود المتقدمة  93

 2023مايو  18 -  14 اإلدارة اللوجستية للمخازن واالمداد والتحكم بالمخزون  94

 2023مايو  18 -  14 والمناقصات وافضل الممارسات أساسيات العقود   95

 2023مايو  18 -  14 االطر القانونية والمالية للمناقصات والمزايدات الحكومية  96
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 المشتريات والمخازن
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مايو  25 -  14 أيام 10  - اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود  97

 2023مايو  Certified  Warehouse Manager 21  - 25مدير المخازن المعتمد  98

 2023مايو  25 -  21 االتجاهات المتقدمة النظمة المشتريات والمناقصات وادارة العقود  99

 2023مايو  25 -  21 أساسيات استخدام ستة سيغما في سالسل التوريد  100

 2023مايو  25 -  21 تخزين ومناولة المواد الكيميائية السامة والمواد الخطرة  101

 2023مايو  25 -  21 متقدم - أفضل الممارسات في إدارة المخزون  102

 2023يونيو  01 - مايو  21 أيام 10 - اإلدارة المتقدمة للمشتريات والتموين سلسلة التوريد وعقودها  103

 2023يونيو  01 - مايو  28 إدارة المشتريات المتقدمة: إتقان عملية الشراء من المواصفات إلى إكمال العقد 104

 2023يونيو  01 - مايو  28 ادارة المشتريات والمخازن واللوجستيات وسالسل االمداد  105

 2023يونيو  01 - مايو  28 ادارة عمليات التجهيز وأنظمة اإلمداد والتموين الحديثة 106

 2023يونيو  01 - مايو  28 كتابة العطاءات والمناقصات والمواصفات  107

 2023يونيو  01 - مايو  28 المهارات الحديثة في ادارة المستودعات والمخازن   108

 2023يونيو  01 - مايو  28 تقنيات الشراء المتقدمة والمناقصات واختيار الموردين 109

 2023يونيو  01 - مايو  Logistics Network Design 28 -تصميم وادارة شبكات اللوجستيات   110

 2023يونيو  01 - مايو  28 إدارة عمليات الدعم اللوجستي، النقل، التخزين والعقود 111

 2023يونيو  01 - مايو  28 الجهة العملية والقانونية - االدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء   112

 2023 يونيو 08 - مايو  28 أيام 10  - اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود  113

 2023يونيو  08 - مايو  28 إدارة عمليات المشتريات المستدامة  114

 2023يونيو  08 -  04 اإلدارة الفعالة لمشتريات المشاريع 115

 2023يونيو  08 -  04 هندسة عمليات اإلمدادات والتموين 116

 2023يونيو  08 -  04 شهادة متقدمة في الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد  117

 2023يونيو  08 -  04 شهادة متقدمة في المشتريات وإدارة العقود وكتابة المواصفات  118

 2023يونيو  08 -  04 التميز التشغيلي للمشتريات وإدارة المصادر االستراتيجية والموردين 119

 2023يونيو  08 -  04 إدارة العقود وتقنيات التفاوض في بيئة التوريد 120
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يونيو  15 -  11 اساسيات التعاقد على المشتريات: أنواع العقود وأفضل الممارسات  121

 2023يونيو  15 -  11 أنظمة إدارة المستودعات وأنظمة التحكم المستودعي الحديثة  122

 2023يونيو  15 -  11 إدارة العقود المتقدمة  123

 2023يونيو  15 -  11 يداالستمرارية واالستدامة في عمليات سلسلة التور 124

 2023يونيو  15 -  11 تخطيط وتنظيم أعمال المشتريات في ظل معايير الجودة الحديثة  125

 2023يونيو  11  - 15 (CSCPأخصائي سلسلة االمداد والتوريد المعتمد ) 126

 2023يونيو  15 -  11 الحوكمة في نظم المشتريات والمناقصات والمنافسات  127

 2023يونيو  22 -  18 إدارة المستودعات : المخزون وسالسل التوريد  128

 2023يونيو  22 -  18 شهادة في محاسبة المشتريات والمخزون والتكاليف  129

 2023يونيو  22 -  18 تكنولوجيا التميز واالبداع في إدارة المشتريات والمخازن  130

 2023يونيو  22 -  18 المستوى المتقدم  -التعاقدات وادارة المشتريات  131

 2023يونيو  22 -  18 حوكمة ممارسات سالسل اإلمداد  132

 2023يونيو  Certified Purchase Manager 18  - 22مدير المشتريات المعتمد  133

 2023يونيو  22 -  18 احدث ممارسات ومعايير نظم الشراء والتعاقد الحكومي  134

 2023يونيو  22 -  18 المنازعات التعاقدية للمشتريات إدارة  135

 2023يوليو   07 -  03 إدارة المشتريات المتقدمة: إتقان عملية الشراء من المواصفات إلى إكمال العقد 136

 2023يوليو   07 -  03 إدارة عمليات المشتريات المستدامة  137

 2023يوليو   07 -  03 التوريد أساسيات استخدام ستة سيغما في سالسل  138

 2023يوليو   07 -  03 جدرات ادارة المشتريات والعقود اللوجستية  139

 2023يوليو   07 -  03 حوكمة إجراءات الشراء الحكومي  140

 2023يوليو   14 -  10 هندسة عمليات اإلمدادات والتموين 141

 2023يوليو   14 -  10 إدارة العقود المتقدمة  142

 2023يوليو   14 -  10 االطر القانونية والمالية للمناقصات والمزايدات الحكومية  143

 2023يوليو   20 -  16 ادارة عمليات التجهيز وأنظمة اإلمداد والتموين الحديثة 144
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 المشتريات والمخازن
   

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يوليو   16  - 20 ( CILTاألخصائي المعتمد في إدارة المشتريات ) 145

 2023يوليو   20 -  16 العقود إتقان المناقصات وإدارة  146

 2023يوليو   20 -  16 المهارات الحديثة في ادارة المستودعات والمخازن   147

 2023يوليو   20 -  16 تخزين ومناولة المواد الكيميائية السامة والمواد الخطرة  148
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 2023يناير  RCM 08  - 12  –الصيانة المرتكزة على الموثوقية   1

 2023يناير  12 -  08 تقييم وتحسين أداء األصول وعمليات الصيانة  2

 2023يناير  12 -  08 إدارة هندسة الصيانة والعمليات التشغيلية 3

 2023يناير  12 -  08 إدارة عمليات المرافق والصيانة  4

 2023يناير  12 -  08 مستوى متقدم - صيانة المنظومات الكهربائية  5

 2023يناير  08  - 12 ( CMMSأحـدت التطـورات فـي أنظمـة االدارة المحوسـبة العمال الصيانـة ) 6

 2023يناير  12 -  08 ممارسات إدارة الصيانة الفعالة والتحسين المستمر 7

 2023يناير  12 -  08 الكهربائية في المناطق الخطرة التأسيسات  8

 2023يناير  19 -  15 أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات في التشغيل والصيانة  9

 2023يناير  19 -  15 قياس وتحليل الفعالية الكلية للمعدات  10

 2023يناير  19 -  15 الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية ومراقبة الحالة  11

 2023يناير  HVAC 15  - 19هندسة نظم التبريد وتكييف الهواء والتدفئة  12

 2023يناير  19 -  15 هندسة المخاطر والموثوقية وحل المشاكل الهندسية  13

 2023يناير  19 -  15 تنفيذ الصيانة القائمة على الموثوقية: من التحليل إلى التطبيق  14

 2023يناير  19 -  15 الفعالة من حيث التكلفة إدارة الصيانة  15

 2023يناير  HAZOP 15  - 19  - دراسة المخاطر وقابلية التشغيل  16

 2023يناير  26 -  22 تطوير الكفاءات والتميز اإلداري لمشرفي الصيانة 17

 2023يناير  TPM 22  - 26تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة  18

 2023يناير  26 -  22 تدقيق عمليات الصيانة وقياس وتحسين األداءمنهجيات  19

 2023يناير  26 -  22 مهارات متقدمة في كتابة التقارير الفنية وعرضها  20

 2023يناير  26 -  22 تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها  21

 2023فبراير  02 - يناير  29 إدارة عمليات إيقاف التشغيل والتحوالت واالنقطاعات  22

 2023فبراير  02 - يناير  PM 29 - أحدث اساليب وممارسات عمليات الصيانة الوقائية   23

 2023فبراير  02 - يناير  29 اعداد الخطط االستراتيجية واستراتيجيات الصيانة الفعالة  24
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    التشغيل والصيانة برامج 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج   –اسم الدورة  م

 2023فبراير  02 - يناير  29 أفضل ممارسات الصيانة واالعتمادية  25

 2023فبراير  02 - يناير  29 األساليب والتقنيات المرنة في مشاريع الصيانة 26

 2023فبراير  02 - يناير  29 فحص وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية  27

 2023فبراير  02 - يناير  29 افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت  28

 2023فبراير   09 -  05 الصيانة والجدولة افضل الممارسات لتخطيط  29

 2023فبراير   09 -  05 تقنيات ومنهجيات الصيانة الحديثة والذكية 30

 2023فبراير   09 -  05 التقنيات التحليلية في أعمال الصيانة الفعالة 31

 2023فبراير   09 -  05 التقنيـات الحديثـة واألسـاليب المتطورة في إدارة الصيانة  32

 2023فبراير   09 -  05 فحص وصيانة الغاليات وأوعية الضغط  33

 2023فبراير   09 -  05 الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة 34

 2023فبراير   09 -  05 برمجة وتوثيق أعمال الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي  35

 2023فبراير   16 -  12 تقنيات تخطيط وتنفيذ الصيانة الميكانيكية 36

 2023فبراير   16 -  12 اعداد ميزانية الصيانة وترشيد التكاليف 37

 2023فبراير   16 -  12 تقنيات ومنهجيات إدارة الصيانة المتقدمة 38

 2023فبراير   16 -  12 تقييم وتحسين أداء األصول وعمليات الصيانة  39

 2023فبراير   12  - 16  (RBMالصيانة القائمة على المخاطر ) 40

 2023فبراير   16 -  12 اســتراتيجيات الصيانــة والتشــغيل ومراقبــة األداء وإدارة عقودها  41

 2023فبراير   16 -  12 استكشاف األعطال واصالحها وحل المشكالت الهندسية  42

 2023فبراير   12  - 16 ( CMMSأحـدت التطـورات فـي أنظمـة االدارة المحوسـبة العمال الصيانـة ) 43

 2023فبراير   23 -  19 أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات في التشغيل والصيانة  44

 2023فبراير   MMP 19  - 23 –أخصائي إدارة الصيانة  45

 2023فبراير   23 -  19 الصيانة وأساليبها الحديثة في المنشآت الصناعية  46

 2023فبراير   23 -  19 مستوى متقدم - الكهربائية صيانة المنظومات  47

 2023فبراير   23 -  19 هندسة المخاطر والموثوقية وحل المشاكل الهندسية  48
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    التشغيل والصيانة برامج 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج   –اسم الدورة  م

 2023فبراير   19  - 23 ( KPI\'sمؤشرات األداء الرئيسية للصيانة )   49

 2023فبراير   23 -  19 إدارة الصيانة الفعالة من حيث التكلفة  50

 2023مارس   02 - فبراير  RCM 26  - الصيانة المرتكزة على الموثوقية   51

 2023مارس   02 - فبراير  26 إدارة التآكل والمعالجة في عمليات اإلنتاج 52

 2023مارس   02 - فبراير  RBPS 26المخاطر   إدارة سالمة العمليات القائمة على 53

 2023مارس   02 - فبراير  26 ابيبصيانة وحماية صهاريج تخزين البترول وخطوط األن  54

 2023مارس   02 - فبراير  26 منهجيات تدقيق عمليات الصيانة وقياس وتحسين األداء 55

 2023مارس   02 - فبراير  26 تقنيات إدارة ومراقبة جودة أعمال الصيانة 56

 2023مارس   02 - فبراير  HVAC 26هندسة نظم التبريد وتكييف الهواء والتدفئة  57

 2023مارس   02 - فبراير  26 الكتابة الفنية المتخصصة للمهندسين 58

 2023مارس  09 -  05 قياس وتحليل الفعالية الكلية للمعدات  59

 2023مارس  09 -  05 الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية ومراقبة الحالة  60

 2023مارس  09 -  05 تنفيذ الصيانة القائمة على الموثوقية: من التحليل إلى التطبيق  61

 2023مارس  09 -  05 مهارات متقدمة في كتابة التقارير الفنية وعرضها  62

 2023مارس  09 -  05 تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها  63

 2023مارس  16 -  12 الصيانة الميكانيكيةتقنيات تخطيط وتنفيذ  64

 2023مارس  16 -  12 إدارة هندسة الصيانة والعمليات التشغيلية 65

 2023مارس  16 -  12 البرنامج المتقدم في تخطيط وجدولة ومراقبة أعمال الصيانة  66

 2023مارس  TPM 12  - 16تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة  67

 2023مارس  16 -  12 الخطط االستراتيجية واستراتيجيات الصيانة الفعالة اعداد  68

 2023مارس  16 -  12 اســتراتيجيات الصيانــة والتشــغيل ومراقبــة األداء وإدارة عقودها  69

 2023مارس  16 -  12 التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة  70

 2023مايو   04 - أبريل  30  (RBMالصيانة القائمة على المخاطر ) 71

 2023مايو   04 - أبريل  30 فحص وصيانة الغاليات وأوعية الضغط  72
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    التشغيل والصيانة برامج 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج   –اسم الدورة  م

 2023مايو   04 - أبريل  30 أفضل ممارسات الصيانة واالعتمادية  73

 2023مايو   04 - أبريل  30 الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة 74

 2023مايو   04 - أبريل  30 واصالحها وحل المشكالت الهندسية استكشاف األعطال   75

 2023مايو   04 - أبريل  30 ممارسات إدارة الصيانة الفعالة والتحسين المستمر 76

 2023مايو   04 - أبريل  30 افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت  77

 2023مايو   04 - أبريل  HAZOP 30  - دراسة المخاطر وقابلية التشغيل  78

 2023مايو  11 -  07 افضل الممارسات لتخطيط الصيانة والجدولة  79

 2023مايو  11 -  07 تطوير الكفاءات والتميز اإلداري لمشرفي الصيانة 80

 2023مايو  11 -  07 اعداد ميزانية الصيانة وترشيد التكاليف 81

 2023مايو  PM 07  - 11 - أحدث اساليب وممارسات عمليات الصيانة الوقائية   82

 2023مايو  11 -  07 إدارة عمليات المرافق والصيانة  83

 2023مايو  11 -  07 األساليب والتقنيات المرنة في مشاريع الصيانة 84

 2023مايو  18 -  14 والصيانة أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات في التشغيل   85

 2023مايو  18 -  14 تقنيات ومنهجيات الصيانة الحديثة والذكية 86

 2023مايو  18 -  14 إدارة عمليات إيقاف التشغيل والتحوالت واالنقطاعات  87

 2023مايو  18 -  14 التقنيـات الحديثـة واألسـاليب المتطورة في إدارة الصيانة  88

 2023مايو  18 -  14 وتوثيق أعمال الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي برمجة  89

 2023مايو  14  - 18 ( CMMSأحـدت التطـورات فـي أنظمـة االدارة المحوسـبة العمال الصيانـة ) 90

 2023مايو  25 -  21 تقنيات تخطيط وتنفيذ الصيانة الميكانيكية 91

 2023مايو  25 -  21 والجدولة افضل الممارسات لتخطيط الصيانة   92

 2023مايو  25 -  21 تطوير الكفاءات والتميز اإلداري لمشرفي الصيانة 93

 2023مايو  25 -  21 تقنيات ومنهجيات إدارة الصيانة المتقدمة 94

 2023مايو  25 -  21 تقنيات إدارة ومراقبة جودة أعمال الصيانة 95

 2023مايو  25 -  21 والتشــغيل ومراقبــة األداء وإدارة عقودها اســتراتيجيات الصيانــة  96
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    التشغيل والصيانة برامج 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج   –اسم الدورة  م

 2023مايو  21  - 25 ( KPI\'sمؤشرات األداء الرئيسية للصيانة )   97

 2023مايو  25 -  21 التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة  98

 2023يونيو  01 - مايو  28 التقنيات التحليلية في أعمال الصيانة الفعالة 99

 2023يونيو  01 - مايو  28 هندسة المخاطر والموثوقية وحل المشاكل الهندسية  100

 2023يونيو  01 - مايو  28 تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها  101

 2023يونيو  01 - مايو  HAZOP 28  - دراسة المخاطر وقابلية التشغيل  102

 2023يونيو  RBPS 04  - 08المخاطر   إدارة سالمة العمليات القائمة على 103

 2023يونيو  TPM 04  - 08تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة  104

 2023يونيو  08 -  04 قياس وتحليل الفعالية الكلية للمعدات  105

 2023يونيو  08 -  04 الصيانة وأساليبها الحديثة في المنشآت الصناعية  106

 2023يونيو  08 -  04 التقنيات الفنية في قراءة وكتابة الرسومات الهندسية  107

 2023يونيو  08 -  04 تنفيذ الصيانة القائمة على الموثوقية: من التحليل إلى التطبيق  108

 2023يونيو  08 -  04 إدارة الصيانة الفعالة من حيث التكلفة  109

 2023يونيو  RCM 11  - 15  - الصيانة المرتكزة على الموثوقية   110

 2023يونيو  15 -  11 إدارة هندسة الصيانة والعمليات التشغيلية 111

 2023يونيو  15 -  11 منهجيات تدقيق عمليات الصيانة وقياس وتحسين األداء 112

 2023يونيو  Technical Leadership 11  - 15 - قيادة وإدارة الفرق الفنية   113

 2023يونيو  11  - 15 ( CMMSالصيانـة ) ألعمالأحـدت التطـورات فـي أنظمـة االدارة المحوسـبة  114

 2023يونيو  15 -  11 مهارات متقدمة في كتابة التقارير الفنية وعرضها  115

 2023يونيو  15 -  11 الكتابة الفنية المتخصصة للمهندسين 116

 2023يونيو  22 -  18 تقييم وتحسين أداء األصول وعمليات الصيانة  117

 2023يونيو  22 -  18 الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة 118

 2023يونيو  22 -  18 استكشاف األعطال واصالحها وحل المشكالت الهندسية  119

 2023يونيو  22 -  18 والتحسين المستمرممارسات إدارة الصيانة الفعالة   120
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    التشغيل والصيانة برامج 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج   –اسم الدورة  م

 2023يوليو   07 -  03 تقنيات ومنهجيات إدارة الصيانة المتقدمة 121

 2023يوليو   TPM 03  - 07تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة  122

 2023يوليو   07 -  03 قياس وتحليل الفعالية الكلية للمعدات  123

 2023يوليو   07 -  03 المرنة في مشاريع الصيانةاألساليب والتقنيات  124

 2023يوليو   07 -  03 إدارة الصيانة الفعالة من حيث التكلفة  125

 2023يوليو   07 -  03 التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة  126

 2023يوليو   14 -  10 أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات في التشغيل والصيانة  127

 2023يوليو   20 -  16 تقنيات تخطيط وتنفيذ الصيانة الميكانيكية 128

 2023يوليو   20 -  16 افضل الممارسات لتخطيط الصيانة والجدولة  129

 2023يوليو   20 -  16 التقنيـات الحديثـة واألسـاليب المتطورة في إدارة الصيانة  130

 2023يوليو   20 -  16 ومراقبــة األداء وإدارة عقودها اســتراتيجيات الصيانــة والتشــغيل   131

 2023يوليو   20 -  16 أفضل ممارسات الصيانة واالعتمادية  132

 2023يوليو   20 -  16 إدارة عمليات المرافق والصيانة  133

 2023يوليو   HVAC 16  - 20هندسة نظم التبريد وتكييف الهواء والتدفئة  134

 2023يوليو   21 -  17 المخاطر والموثوقية وحل المشاكل الهندسية هندسة  135

 2023يوليو   27 -  23 تطوير الكفاءات والتميز اإلداري لمشرفي الصيانة 136

 2023يوليو   27 -  23 إدارة التآكل والمعالجة في عمليات اإلنتاج 137

 2023يوليو   MMP 23  - 27 –أخصائي إدارة الصيانة  138

 2023يوليو   27 -  23 تقييم وتحسين أداء األصول وعمليات الصيانة  139

 2023يوليو   PM 23  - 27 - أحدث اساليب وممارسات عمليات الصيانة الوقائية   140

 2023يوليو   27 -  23 التقنيات التحليلية في أعمال الصيانة الفعالة 141

 2023يوليو   27 -  23 ومراقبة الحالة الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية  142

 2023يوليو   27 -  23 برمجة وتوثيق أعمال الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي  143

 2023يوليو   27 -  23 فحص وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية  144
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 2023يوليو   27 -  23 افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت  145

 2023يوليو   28 -  24 وتحليل الفعالية الكلية للمعدات قياس  146

 2023أغسطس  10 -  06 استكشاف األعطال واصالحها وحل المشكالت الهندسية  147
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 2023أغسطس  13  - 17  (RBMالصيانة القائمة على المخاطر ) 152

 2023أغسطس  17 -  13 األداءمنهجيات تدقيق عمليات الصيانة وقياس وتحسين  153
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 2023أغسطس  HAZOP 13  - 17  - دراسة المخاطر وقابلية التشغيل  156
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 2023أغسطس  18 -  14 تقنيات إدارة ومراقبة جودة أعمال الصيانة 158
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 2023أغسطس  24 -  20 تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها  163
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 2023سبتمبر   21 -  17 اســتراتيجيات الصيانــة والتشــغيل ومراقبــة األداء وإدارة عقودها  180

 2023سبتمبر   HVAC 17  - 21هندسة نظم التبريد وتكييف الهواء والتدفئة  181

 2023سبتمبر   21 -  17 التقنيات الفنية في قراءة وكتابة الرسومات الهندسية  182

 2023سبتمبر   21 -  17 تنفيذ الصيانة القائمة على الموثوقية: من التحليل إلى التطبيق  183

 2023سبتمبر   RCM 24  - 28  - الصيانة المرتكزة على الموثوقية   184
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 2023أكتوبر  05 -  01 أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات في التشغيل والصيانة  189

 2023أكتوبر  05 -  01 إدارة التآكل والمعالجة في عمليات اإلنتاج 190
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 2023أكتوبر  05 -  01 استكشاف األعطال واصالحها وحل المشكالت الهندسية  193

 2023أكتوبر  05 -  01 برمجة وتوثيق أعمال الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي  194

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - صيانة المنظومات الكهربائية  195

 2023أكتوبر  05 -  01 ممارسات إدارة الصيانة الفعالة والتحسين المستمر 196

 2023أكتوبر  05 -  01 افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت  197

 2023أكتوبر  12 -  08 تقنيات ومنهجيات الصيانة الحديثة والذكية 198

 2023أكتوبر  12 -  08 التشغيل والتحوالت واالنقطاعات إدارة عمليات إيقاف  199

 2023أكتوبر  12 -  08 تقنيات ومنهجيات إدارة الصيانة المتقدمة 200

 2023أكتوبر  RBPS 08  - 12المخاطر   إدارة سالمة العمليات القائمة على 201

 2023أكتوبر  12 -  08 األساليب والتقنيات المرنة في مشاريع الصيانة 202

 2023أكتوبر  08  - 12 ( KPI\'sمؤشرات األداء الرئيسية للصيانة )   203
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 2023أكتوبر  12 -  08 الكتابة الفنية المتخصصة للمهندسين 206

 2023أكتوبر  19 -  15 التقنيات التحليلية في أعمال الصيانة الفعالة 207

 2023أكتوبر  19 -  15 التقنيـات الحديثـة واألسـاليب المتطورة في إدارة الصيانة  208

 2023أكتوبر  19 -  15 فحص وصيانة الغاليات وأوعية الضغط  209

 2023أكتوبر  19 -  15 واستراتيجيات الصيانة الفعالة اعداد الخطط االستراتيجية   210

 2023أكتوبر  19 -  15 قياس وتحليل الفعالية الكلية للمعدات  211

 2023أكتوبر  19 -  15 اســتراتيجيات الصيانــة والتشــغيل ومراقبــة األداء وإدارة عقودها  212

 2023أكتوبر  19 -  15 أفضل ممارسات الصيانة واالعتمادية  213

 2023أكتوبر  19 -  15 الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية ومراقبة الحالة  214
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 2023نوفمبر  PM 05  - 09 - أحدث اساليب وممارسات عمليات الصيانة الوقائية   228
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 2023نوفمبر  30 -  26 قياس وتحليل الفعالية الكلية للمعدات  254

 2023نوفمبر  30 -  26 إدارة الصيانة الفعالة من حيث التكلفة  255

 2023نوفمبر  30 -  26 فحص وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية  256

 2023نوفمبر  30 -  26 الكهربائية في المناطق الخطرة التأسيسات  257

 2023ديسمبر  07 -  03 تطوير الكفاءات والتميز اإلداري لمشرفي الصيانة 258
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    األمن والسالمة والصحة المهنية 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م

 2023يناير  12 -  08 تدقيق السالمة والتفتيش إدارة عمليات  1

 2023يناير  12 -  08 الخطرة  إدارة وتخزين ومعالجة النفايات 2

 2023يناير  IOSH 08  - 12 –إدارة وتنفيذ أنظمة العمل اآلمنة  3

 2023يناير  12 -  08 السالمة وإدارة المخاطر البيئية 4

 2023يناير  12 -  08 وممارساتها الفعالةنظم اإلدارة األمنية الحديثة  5

 2023يناير  12 -  08 منظومة اإلدارة المتكاملة للطوارئ واإلغاثة والتعافي  6

 2023يناير  12 -  08 الصحة والسالمة والبيئة في المشاريع الهندسية 7

 2023يناير  19 -  15 وفن اإلتصال األمني  المهارات األمنية المتقدمة 8

 2023يناير  19 -  15 عمليات الحوادث الكيميائية والبيولوجية والنووية واإلشعاعية  9

 2023يناير  HAZOP 15  - 19  - دراسة المخاطر وقابلية التشغيل  10

 2023يناير  19 -  15 األمن والسالمة الوقائية في العمليات البترولية 11

 2023يناير  19 -  15 م المخاطر االستجابة لحاالت الطوارئ، إدارة األزمات وتقيي  12

 2023يناير  19 -  15 دورة مكافحة الحريق واإلخالء االمن 13

 2023يناير  19 -  15 الوقاية والسالمة من أخطار الحريق وطرق المكافحة واإلطفاء  14

 2023يناير  19 -  15 المعايير العالمية الحديثة للسالمة والصحة المهنية 15

 2023يناير  19 -  15 التحقيق في حوادث العمل وكتابة التقاريرمهارات  16

 2023يناير  19 -  15 مستوى متقدم - المسح األمني وتأمين المواقع  17

 2023يناير  26 -  22 التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير 18

 2023يناير  26 -  22 أمن الفعاليات وإدارة التهديدات  19

 2023يناير  26 -  22 التخطيط االمني االستراتيجي واعداد خطط الطوارئ واالزمات  20

 2023يناير  26 -  22 القيادة االبداعية في المنظومة الشرطية 21

 2023يناير  HSM 22  - 26 - نظم ادارة السالمة والصحة المهنية   22

 2023يناير  OSHA 22  - 26السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير  23

 2023يناير  26 -  22 تطوير نظام إدارة السالمة وتحليل الحاالت  24
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 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م

 2023يناير  26 -  22 الممارسات المتقدمة في إدارة السالمة والمخاطر  25

 2023فبراير  02 - يناير  29 الصناعيةاإلجراءات والمعايير الدولية لألمن والسالمة  26

 2023فبراير  02 - يناير  29 اخصائي األمن والسالمة والصحة المهنية المعتمد   27

 2023فبراير  02 - يناير  29 اإلحتراف والتميز في إدارة المخاطر واتخاذ القرارات  28

 2023فبراير  02 - يناير  29 تنمية الحس األمني وتفعيل الحلول اإلستباقية 29

 2023فبراير  02 - يناير  29 أساسيات الهندسة البيئية 30

 2023فبراير  02 - يناير  29 النظم المتقدمة لألمن الصناعي ومعايير السالمة العامة  31

 2023فبراير  02 - يناير  29 القيادة التكتيكية والسيطرة على الحوادث في خدمة اإلطفاء  32

 2023فبراير  02 - يناير  29 إدارة المخلفات اإلشعاعية الكفاءة في  33

 2023فبراير   09 -  05 إدارة االزمات األمنية والتفاوض األمني المتقدم  34

 2023فبراير   09 -  05 الجدارة والتميز في التعامل مع المواقف واألزمات األمنية 35

 2023فبراير   09 -  05 األزمات إدارة العالقات اإلعالمية واالتصاالت في  36

 2023فبراير   OSHA 05  - 09 - معايير السالمة والصحة المهنية في الصناعات العامة  37

 2023فبراير   09 -  05 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية  38

 2023فبراير   09 -  05 إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر  39

 2023فبراير   09 -  05 الحوادث وتحليل األسباب الجذرية واعداد التقارير التحقيق في  40

 2023فبراير   09 -  05 مهارات القيادة األمنية والحس األمني 41

 2023فبراير   09 -  05 االدارية والصناعية  المنشأةقيادة العمليات األمنيـة في  42

 2023فبراير   09 -  05 والوقاية من حوادث العمل االدارة الفعالة للسالمة المهنية  43

 2023فبراير   09 -  05 كفاءة التميز في إدارة األخطار وأمن المنشآت  44

 2023فبراير   09 -  05 السالمة العامة والحماية لمناطق التشغيل عالية الخطورة  45

 2023فبراير   09 -  05 ةيعانصال ةمالسالو ةينهمال إدارة الصحة  46

 2023فبراير   16 -  05 أيام  10 - التقنيات الحديثة الكتشاف ومواجهة التهديدات األمنية  47

 2023فبراير   16 -  12 الطارئة   لظروفاالقرار تحت تخاذ افي  لقائد األمني امهارة  48
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    األمن والسالمة والصحة المهنية 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج –اسم الدورة  م

 2023فبراير   16 -  12 االتجاهات المعاصرة في اإلدارة العلمية لألمن الصناعي 49

 2023فبراير   16 -  12 تقنيات هندسة السالمة والصحة المهنية 50

 2023فبراير   Occupational Safety Specialist 12  - 16السالمة المهنية  أخصائي 51

 2023فبراير   16 -  12 اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة  52

 2023فبراير   HACCP 12  - 16 -ادارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة  53

 2023فبراير   16 -  12 التخطيط اإلستراتيجي وتقييم المنظومة األمنية 54

 2023فبراير   23 -  19 دورة متقدمة في إدارة و تخزين المواد الكيميائية 55

 2023فبراير   KPIs 19  - 23بناء وقياس مؤشرات أداء السالمة والصحة المهنية والبيئة  56

 2023فبراير   23 -  19 مشرف السالمة والصحة المهنية المعتمد  57

 2023فبراير   19  - 23 ( Ergonomicsهندسة السالمة والعوامل اإلنسانية )  58

 2023فبراير   23 -  19 الضبط والتحقيق اعداد وكتابة التقارير األمنية ومحاضر  59

 2023فبراير   23 -  19 تكنولوجيا السالمة وتحليل وإدارة المخاطر  60

 2023فبراير   23 -  19 المنظومة المتكاملة إلدارة التعامل مع المواد الخطرة  61

 2023فبراير   23 -  19 اإلعالم األمني والعالقات العامة لمسئولي األمن 62

 2023فبراير   23 -  19 الممارسات المتقدمة في إدارة السالمة والمخاطر  63

 2023مارس   02 - فبراير  RBPS 26المخاطر   إدارة سالمة العمليات القائمة على 64

 2023مارس   02 - فبراير  26 األمن الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر 65

 2023مارس   02 - فبراير  26 والسالمة والبيئةاإلدارة التطبيقية للصحة  66

 2023مارس   02 - فبراير  26 التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير 67

 2023مارس   02 - فبراير  26 السالمة من الحرائق: المفاهيم األساسية والوقاية والسيطرة  68

 2023مارس   02 - فبراير  26 الكيميائية السامة والمواد الخطرة تخزين ومناولة المواد  69

 2023مارس   02 - فبراير  26 إدارة السلوك البشري والحد من األعمال غير اآلمنة  70
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 2023يوليو   07 -  03 التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة  33

 2023يوليو   07 -  03 أنظمة التوزيع الكهربائية )التشغيل واالختبار والحماية(  34

 2023يوليو   20 -  16 أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات  35

 2023يوليو   20 -  16 قراءة وتفسير المخططات الكهربائية 36

 2023يوليو   27 -  23 تحليل األخطاء واألعطال الكهربائية وإصالحها  37

 2023يوليو   27 -  23 مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية  38

 2023أغسطس  OSHA 06  - 10السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير  39

 2023أغسطس  17 -  13 المولدات الكهربائية )التشغيل والصيانة(  40

 2023أغسطس  24 -  20 تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها  41

 2023أغسطس  31 -  27 التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة  42

 2023سبتمبر   07 -  03 أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات  43

 2023سبتمبر   14 -  10 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية  44

 2023سبتمبر   14 -  10 مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية  45

 2023سبتمبر   21 -  17 تحليل األخطاء واألعطال الكهربائية وإصالحها  46

 2023سبتمبر   21 -  17 قواطع الدارة والمفاتيح الكهربائية :التشغيل، التركيب، والصيانة 47

 2023سبتمبر   OSHA 24  - 28السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير  48
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    الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة

 االنعقاد تاريخ  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023سبتمبر   28 -  24 أنظمة التوزيع الكهربائية )التشغيل واالختبار والحماية(  49

 2023أكتوبر  05 -  01 مستوى متقدم - المنظومات الكهربائية صيانة  50

 2023أكتوبر  05 -  01 أنظمة التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي  51

 2023أكتوبر  12 -  08 المولدات الكهربائية )التشغيل والصيانة(  52

 2023أكتوبر  19 -  15 الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين  53

 2023أكتوبر  19 -  15 قراءة وتفسير المخططات الكهربائية 54

 2023أكتوبر  26 -  22 مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية  55

 2023أكتوبر  26 -  22 التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة  56

 2023أكتوبر  26 -  22 ، التركيب، والصيانةالكهربائية: التشغيلقواطع الدارة والمفاتيح  57

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 أنظمة التوزيع الكهربائية )التشغيل واالختبار والحماية(  58

 2023نوفمبر  09 -  05 تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها  59

 2023نوفمبر  09 -  05 إدارة المشاريع لمهندسي الطاقة ومديري الطاقة  60

 2023نوفمبر  09 -  05 الطاقة والشواحن والبطاريات أنظمة استمرار  61

 2023نوفمبر  16 -  12 تحليل األخطاء واألعطال الكهربائية وإصالحها  62

 2023نوفمبر  OSHA 12  - 16السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير  63

 2023نوفمبر  16 -  12 برنامج تدريب القوى الكهربائية والتحكم 64

 2023نوفمبر  23 -  19 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية  65

 2023نوفمبر  23 -  19 تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء 66

 2023نوفمبر  30 -  26 التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة  67

 2023نوفمبر  30 -  26 المولدات الكهربائية )التشغيل والصيانة(  68

 2023نوفمبر  30 -  26 التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي أنظمة  69

 2023ديسمبر  07 -  03 مستوى متقدم - صيانة المنظومات الكهربائية  70

 2023ديسمبر  07 -  03 مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية  71
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 إدارة الطاقة
   

 االنعقاد تاريخ  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  19 -  15 أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات  1

 2023فبراير  02 - يناير  29 قراءة وتفسير المخططات الكهربائية 2

 2023فبراير   09 -  05 برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال الطاقة المتجددة  3

 2023فبراير   23 -  19 الكهربائيين الهندسة الكهربائية للمهندسين غير  4

 2023مارس  16 -  12 برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال الطاقة المتجددة  5

 2023مايو   04 - أبريل  30 أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات  6

 2023مايو  11 -  07 الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين  7

 2023مايو  18 -  14 وتفسير المخططات الكهربائيةقراءة  8

 2023يونيو  22 -  18 الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين  9

 2023يوليو   20 -  16 أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات  10

 2023يوليو   20 -  16 قراءة وتفسير المخططات الكهربائية 11

 2023سبتمبر   07 -  03 الطاقة والشواحن والبطاريات أنظمة استمرار  12

 2023سبتمبر   14 -  10 برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال الطاقة المتجددة  13

 2023أكتوبر  19 -  15 الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين  14

 2023أكتوبر  19 -  15 قراءة وتفسير المخططات الكهربائية 15

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29  أساسيات إدارة مشاريع الطاقة  16

 2023نوفمبر  09 -  05 أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات  17

 2023نوفمبر  09 -  05 إدارة المشاريع لمهندسي الطاقة ومديري الطاقة  18

 2023نوفمبر  16 -  12 برنامج تدريب القوى الكهربائية والتحكم 19

 2023نوفمبر  23 -  19 ادارة عمليات تدقيق الطاقة وتحسين الكفاءة  20

 2023نوفمبر  30 -  26 تطوير وقيادة استراتيجيات كفاءة الطاقة واالستدامة  21

 2023ديسمبر  07 -  03 برنامج التدريب على الديناميكا الحرارية والتكييف 22

 2023ديسمبر  07 -  03 الطاقة المتجددة برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال  23
 

 



 

 
247 

 



 

 
248 

    الدورات التدريبية للجهات العسكرية 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يناير  12 -  08 جمع المعلومات االستخبارية وتقنيات المراقبة اإلرهابية والعدائية  1

 2023يناير  12 -  08 الدورة التأسيسية ألمن وحماية الشخصيات الهامة  2

 2023يناير  12 -  08 الحراسات واالجراءات األمنية المشددة دورة  3

 2023يناير  12 -  08 برنامج تدريب أساسي على األمن والبنية التحتية 4

 2023يناير  19 -  15 مستوى متقدم - المسح األمني وتأمين المواقع  5

 2023يناير  26 -  22 دورة القيادة التكتيكية لمكافحة اإلرهاب وتخليص الرهائن 6

 2023يناير  26 -  22 الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة  7

 2023يناير  26 -  22 إدارة المخاطر األمنية بالمنشآت الحيوية والحساسة  8

 2023فبراير   09 -  05 قيادة الدعم اللوجيستي واالسناد في العمليات العسكرية  9

 2023فبراير   09 -  05 الشرطة لمكافحة اإلرهاب الكفاءة في إدارة غرف عمليات  10

 2023فبراير   09 -  05 تخطيط وإدارة عمليات البحث واإلنقاذ 11

 2023فبراير   16 -  12 التفكير االستراتيجي النقدي للقادة العسكريين  12

 2023فبراير   16 -  12 القيادة الميدانية المتقدمة للضباط 13

 2023فبراير   16 -  12 والتفاوض األمني وإدارة األزمات الرهائن  14

 2023فبراير   23 -  19 الكفاءة في إدارة عمليات الحماية العالمية عالية التهديد 15

 2023مارس   02 - فبراير  26 تقنيات وتقييم وتحليل التهديدات والوعي األمني للبيئات المعادية 16

 2023مارس   02 - فبراير  26 وحماية الشخصيات الهامة الدورة التأسيسية ألمن  17

 2023مارس   02 - فبراير  26 دورة الحراسات واالجراءات األمنية المشددة  18

 2023مارس   02 - فبراير  26 تخطيط وإدارة أمن الحدث  19

 2023مارس   02 - فبراير  26 إدارة المخاطر األمنية بالمنشآت الحيوية والحساسة  20

 2023مارس  09 -  05 الحماية التنفيذية والتخطيط التشغيلي األمني في بيئات عالية التهديد  21

 2023مارس  09 -  05 مستوى متقدم - المسح األمني وتأمين المواقع  22

 2023مارس  09 -  05 الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة  23

 2023مارس  09 -  05 العمليات العسكرية قيادة الدعم اللوجيستي واالسناد في  24
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    الدورات التدريبية للجهات العسكرية 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023مارس  09 -  05 برنامج تدريب أساسي على األمن والبنية التحتية 25

 2023مارس  16 -  12 كفاءات وجدارات القادة في التعامل مع األحداث االرهابية  26

 2023مارس  16 -  12 دورة القيادة التكتيكية لمكافحة اإلرهاب وتخليص الرهائن 27

 2023مارس  16 -  12 معايير وإجراءات التخطيط للعمليات المشتركة متعددة الجنسيات  28

 2023مايو   04 - أبريل  30 التفكير االستراتيجي النقدي للقادة العسكريين  29

 2023مايو   04 - أبريل  30 جمع المعلومات االستخبارية وتقنيات المراقبة اإلرهابية والعدائية  30

 2023مايو  11 -  07 الكفاءة في إدارة عمليات الحماية العالمية عالية التهديد 31

 2023مايو  11 -  07 القيادة الميدانية المتقدمة للضباط 32

 2023مايو  18 -  14 تقنيات وتقييم وتحليل التهديدات والوعي األمني للبيئات المعادية 33

 2023مايو  18 -  14 األمنية المشددة دورة الحراسات واالجراءات  34

 2023مايو  18 -  14 إدارة المخاطر األمنية بالمنشآت الحيوية والحساسة  35

 2023مايو  18 -  14 الرهائن والتفاوض األمني وإدارة األزمات  36

 2023مايو  18 -  14 معايير وإجراءات التخطيط للعمليات المشتركة متعددة الجنسيات  37

 2023مايو  25 -  21 الحماية التنفيذية والتخطيط التشغيلي األمني في بيئات عالية التهديد  38

 2023مايو  25 -  21 الدورة التأسيسية ألمن وحماية الشخصيات الهامة  39

 2023مايو  25 -  21 الكفاءة في إدارة غرف عمليات الشرطة لمكافحة اإلرهاب  40

 2023يونيو  01 - مايو  28 االستخبارية وتقنيات المراقبة اإلرهابية والعدائية جمع المعلومات  41

 2023يونيو  01 - مايو  28 دورة القيادة التكتيكية لمكافحة اإلرهاب وتخليص الرهائن 42

 2023يونيو  01 - مايو  28 الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة  43

 2023يونيو  01 - مايو  28 األمن والبنية التحتيةبرنامج تدريب أساسي على  44

 2023يونيو  08 -  04 مستوى متقدم - المسح األمني وتأمين المواقع  45

 2023يونيو  08 -  04 قيادة الدعم اللوجيستي واالسناد في العمليات العسكرية  46

 2023يونيو  08 -  04 تخطيط وإدارة أمن الحدث  47

 2023يونيو  08 -  04 عمليات البحث واإلنقاذتخطيط وإدارة  48
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    الدورات التدريبية للجهات العسكرية 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023يونيو  22 -  18 كفاءات وجدارات القادة في التعامل مع األحداث االرهابية  49

 2023يوليو   07 -  03 جمع المعلومات االستخبارية وتقنيات المراقبة اإلرهابية والعدائية  50

 2023يوليو   07 -  03 المشددة دورة الحراسات واالجراءات األمنية  51

 2023يوليو   07 -  03 دورة القيادة التكتيكية لمكافحة اإلرهاب وتخليص الرهائن 52

 2023يوليو   07 -  03 الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة  53

 2023يوليو   20 -  16 الكفاءة في إدارة عمليات الحماية العالمية عالية التهديد 54

 2023يوليو   27 -  23 تقنيات وتقييم وتحليل التهديدات والوعي األمني للبيئات المعادية 55

 2023يوليو   27 -  23 التفكير االستراتيجي النقدي للقادة العسكريين  56

 2023يوليو   27 -  23 إدارة المخاطر األمنية بالمنشآت الحيوية والحساسة  57

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 والتخطيط التشغيلي األمني في بيئات عالية التهديد الحماية التنفيذية  58

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 الدورة التأسيسية ألمن وحماية الشخصيات الهامة  59

 2023أغسطس  03 - يوليو  30 برنامج تدريب أساسي على األمن والبنية التحتية 60

 2023أغسطس  10 -  06 اطالقيادة الميدانية المتقدمة للضب  61

 2023أغسطس  10 -  06 قيادة الدعم اللوجيستي واالسناد في العمليات العسكرية  62

 2023أغسطس  17 -  13 مستوى متقدم - المسح األمني وتأمين المواقع  63

 2023أغسطس  17 -  13 الكفاءة في إدارة غرف عمليات الشرطة لمكافحة اإلرهاب  64

 2023أغسطس  24 -  20 وجدارات القادة في التعامل مع األحداث االرهابية كفاءات  65

 2023أغسطس  31 -  27 تخطيط وإدارة أمن الحدث  66

 2023أغسطس  31 -  27 معايير وإجراءات التخطيط للعمليات المشتركة متعددة الجنسيات  67

 2023سبتمبر   07 -  03 التفكير االستراتيجي النقدي للقادة العسكريين  68

 2023سبتمبر   07 -  03 جمع المعلومات االستخبارية وتقنيات المراقبة اإلرهابية والعدائية  69

 2023سبتمبر   07 -  03 برنامج تدريب أساسي على األمن والبنية التحتية 70

 2023سبتمبر   07 -  03 إدارة المخاطر األمنية بالمنشآت الحيوية والحساسة  71

 2023سبتمبر   21 -  17 الدورة التأسيسية ألمن وحماية الشخصيات الهامة  72
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    الدورات التدريبية للجهات العسكرية 

 تاريخ االنعقاد  البرنامج -اسم الدورة  م

 2023سبتمبر   21 -  17 دورة الحراسات واالجراءات األمنية المشددة  73

 2023سبتمبر   21 -  17 دورة القيادة التكتيكية لمكافحة اإلرهاب وتخليص الرهائن 74

 2023سبتمبر   28 -  24 العالمية عالية التهديدالكفاءة في إدارة عمليات الحماية  75

 2023سبتمبر   28 -  24 مستوى متقدم - المسح األمني وتأمين المواقع  76

 2023سبتمبر   28 -  24 الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة  77

 2023أكتوبر  05 -  01 تقنيات وتقييم وتحليل التهديدات والوعي األمني للبيئات المعادية 78

 2023أكتوبر  05 -  01 القيادة الميدانية المتقدمة للضباط 79

 2023أكتوبر  12 -  08 الحماية التنفيذية والتخطيط التشغيلي األمني في بيئات عالية التهديد  80

 2023أكتوبر  12 -  08 قيادة الدعم اللوجيستي واالسناد في العمليات العسكرية  81

 2023أكتوبر  26 -  22 وإجراءات التخطيط للعمليات المشتركة متعددة الجنسيات معايير  82

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 التفكير االستراتيجي النقدي للقادة العسكريين  83

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 كفاءات وجدارات القادة في التعامل مع األحداث االرهابية  84

 2023نوفمبر  02 - أكتوبر  29 الحدث تخطيط وإدارة أمن  85

 2023نوفمبر  09 -  05 برنامج تدريب أساسي على األمن والبنية التحتية 86

 2023نوفمبر  09 -  05 الكفاءة في إدارة غرف عمليات الشرطة لمكافحة اإلرهاب  87

 2023نوفمبر  16 -  12 جمع المعلومات االستخبارية وتقنيات المراقبة اإلرهابية والعدائية  88

 2023نوفمبر  23 -  19 دورة الحراسات واالجراءات األمنية المشددة  89

 2023نوفمبر  23 -  19 الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة  90

 2023نوفمبر  23 -  19 إدارة المخاطر األمنية بالمنشآت الحيوية والحساسة  91

 2023نوفمبر  30 -  26 متقدممستوى  - المسح األمني وتأمين المواقع  92

 2023نوفمبر  30 -  26 الدورة التأسيسية ألمن وحماية الشخصيات الهامة  93

 2023نوفمبر  30 -  26 دورة القيادة التكتيكية لمكافحة اإلرهاب وتخليص الرهائن 94

 2023نوفمبر  30 -  26 معايير وإجراءات التخطيط للعمليات المشتركة متعددة الجنسيات  95

 2023ديسمبر  07 -  03 الكفاءة في إدارة عمليات الحماية العالمية عالية التهديد 96
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