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المذة  المذينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــم الـذوره 
 باأليام

عذد 
 الساعاث

يونيو 24-15 تطوير مهارات القياده الرئيسيه لتقديم مشاريع أفضل   50 10 كوااللمبور 

 2019  -خطت البرامج الخارجيت 

يوليو 22-13 قيادة السوق وإستراتيجيات التسويق  50 10 كوااللمبور 

اغسطس 5 –يوليو  27 التخطيط والتنظيم ومراقبة المشاريع   50 10 كوااللمبور 

يوليو 15- 6 مدير معتمد إلدارة الجوده الشامله  50 10 كوااللمبور 

تنمية القياده باستخدام بطاقة اآلداء المتوازن وتحول 
 اإلستراتيجيه الى واقع

يوليو 15- 6  50 10 لندن 

يونيو KPI’S 15-24بناء مؤشرات اآلداء   50 10 لندن 

يونيو 22-13 مدقق موارد بشريه معتمد   50 10 لندن 

اغسطس 5 –يوليو  27 تطبيقات الذكاء االصطناعي في الخدمات الحكوميه  50 10 لندن 

يونيو 24-15 إدارة وقياس التدريب، التعلم والتنميه   50 10 القاهره 

يوليو 15- 6 حل المشكالت ومهارات صنع القرار   50 10 القاهره 

اإلجراءات المتقدمه في إعداد المناقصات والعطاءات ونظمها 
 القانونيه وصياغة عقودها 

يوليو 13-22  50 10 القاهره 



المذة  المذينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــم الـذوره 
 باأليام

عذد 
 الساعاث

يونيو TOT 15-24تدريب المدربين    50 10 عمان 

 2019  -خطت البرامج الخارجيت 

يوليو 15- 6 مهارات اإلستشارات الداخليه في العمل   50 10 عمان 

يوليو 22-13 التخطيط والتنبؤ المالي   50 10 عمان 

التدريب على معايير الجوده والتميز وفقًا لمعايير التميز 
 EFQMاألوروبي 

اغسطس 5 –يوليو  27  50 10 عمان 

يونيو 24-15 التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي والقياده  50 10 جنيف 

االستراتيجيات الحديثه لتحديد االحتياجات التدريبيه 
 باستخدام الكفاءات 

يوليو 15- 6  50 10 جنيف 

يونيو 24-15 إستراتيجيات إدارة الموارد البشريه وقياس كفاءة اآلداء   50 10 باريس 

يوليو 15- 6 إستراتيجيات وخطط العالقات العامه   50 10 باريس 

يوليو 15- 6 مدقق موارد بشريه معتمد   50 10 برشلونه 

يونيو OSHA 15-24المعايير المهنيه الحديثه لإلداره العامه والصحه   50 10 برشلونه 

اغسطس 5 –يوليو  27 إدارة المواهب اإلستراتيجيه   50 10 برشلونه 



المذة  المذينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــم الـذوره 
 باأليام

عذد 
 الساعاث

يونيو 24-15 اإلستراتيجيات التسويقيه لتحليل السوق والمنافسين   50 10 ميونخ 

 2019  -خطت البرامج الخارجيت 

التحليل المالي، التخطيط والتحكم المالي، التخطيط 
 والرقابه على الميزانيات 

يوليو 13-22  50 10 ميونخ 

يوليو 15- 6 حوكمة المؤسسات   50 10 ميونخ 

اغسطس 5 –يوليو  27 إدارة المشتريات وإدارة سالسل التوريد   50 10 ميونخ 

يونيو 24-15 إستشراف المستقبل  50 10 مدريد 

يوليو 15- 6 مهارات التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي وفق معايير التميز   50 10 مدريد 

يوليو 22-13 تحديد اإلحتياجات وقياس أثر التدريب   50 10 مدريد 

يونيو 24-15 مدقق موارد بشريه معتمد   50 10 فينا 

يوليو 22-13 مدير معتمد إلدارة الجوده الشامله  50 10 فينا 

اغسطس 5 –يوليو  TOT 27تدريب المدربين   50 10 فينا 



المذة  المذينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــم الـذوره 
 باأليام

عذد 
 الساعاث

تنمية القياده باستخدام بطاقة اآلداء المتوازن وتحول 
 اإلستراتيجيه الى واقع

يونيو 15-24  50 10 أسطنبول 

 2019  -خطت البرامج الخارجيت 

الماليه  اإلستدامهإدارة القطاع العام ، الحوكمه والتقنيات  يوليو 15- 6   50 10 أسطنبول 

يوليو 22-13 إدارة المناقصات والمواصفات والعقود   50 10 أسطنبول 

اغسطس 5 –يوليو  27 مدير معتمد إلدارة الجوده الشامله  50 10 أسطنبول 

يونيو 24-15 العموالت واألهداف البيعيه   50 10 دبي 

(كوتش معتمد ) تدريب المدربين  يوليو 15- 6   50 10 دبي 

يوليو 22-13 حوكمة المؤسسات  50 10 دبي 

اغسطس 5 –يوليو  Blockchain 27قواعد بيانات العمالت الرقميه المتداوله    50 10 دبي 



 الرؤيت
الخيااار اإلقليمااي والعربااي    

األول للباااحثين عاان التنميااة 

المهنيااة، والتميااز المؤسسااي 

 . المستدام

 الرسالت
تطااوير مهااارات العاااملين   

وإطاااالق ماااواهبهم خدماااة 

لتحقيااق أهاادافهم وأهااداف  

مؤسسااااااتهم، وتقاااااديم  

االستشاااارات اإلدارياااة فاااي 

القطاعين العام والخاص التي 

تمكن المؤسساات مان اإلدارة   

بتميز وتحقيق نتائج بااهرة،  

ماان خااالل تطبيااق أحاادث   

الممارسات اإلدارية، وتوظياف  

معارف خبرائناا المحتارفين   

 .بالعمل اإلداري المتميز

 القيم المؤسسيت
oالتميز. 

oااللتزام. 

oاإلحترافية. 

oالشراكات اإلستراتيجية. 
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