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 January 

 الودينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــن الـدوره 
الودة 
 باأليام

عدد 
 الساعاث

 شهر ينايـر

يناير 31 -27 قيادة السوق وإستراتيجيات التسويق  25 5 الرياض 

فبراير KPI’S 10-14بناء مؤشرات اآلداء   25 5 الرياض 

 February 

الودة  الودينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــن الـدوره 
 باأليام

عدد 
 الساعاث

 شهر فبراير 

فبراير 20-17 مهارات البيع اإلحترافي  20 4 الرياض 

مارس  13- 11 حوكمة المؤسسات   15 3 الرياض 

March 

الودة  الودينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــن الـدوره 
 باأليام

عدد 
 الساعاث

شهر هارس    

مارس  21-17 المعهد المالي إلختبارأساسيات التأمين المؤهل   25 5 الرياض 

مارس  28-24 السكرتاريه اإللكترونيه وأعمال األرشفه والتوثيق اإللكتروني  25 5 الدمام 

 2019  -خطت البراهج الداخليت  



 التخطيط اإلستراتيجي باستخدام بطاقة اآلداء المتوازن  
ابريل  4 -مارس 31 (  تحويل االستراتيجيه الى واقع)  25 5 الرياض 

April 

 الودينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــن الـدوره 
الودة 
 باأليام

عدد 
 الساعاث

شهر ابريل   

ابريل  3 -مارس 31 مهارات البيع داخل المعارض  20 4 الخبر 

ابريل IFRS 7-11المعايير الدوليه إلعداد التقارير الماليه    25 5 الرياض 

ابريل 17-15 مهارات التسويق اإللكتروني  18 3 الرياض 

ابريل 25-21 مدقق موارد بشريه معتمد   25 5 الرياض 

 2019  -خطت البراهج الداخليت  

سبتمبر KPI’S 8-12بناء مؤشرات اآلداء   25 5 الرياض 

September 

الودة  الودينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــن الـدوره 
 باأليام

عدد 
 الساعاث

شهر سبتوبر   

سبتمبر IFRS 8-12المعايير الدوليه إلعداد التقارير الماليه    25 5 الخبر 

سبتمبر 19-15 إستشراف المستقبل  25 5 الرياض 

سبتمبر 26-22 المعهد المالي إلختبارأساسيات التأمين المؤهل   25 5 الرياض 

اكتوبر 2 -سبتمبر 29 مهارات البيع داخل المعارض  20 4 الرياض 



اكتوبر 10-6 اإلستراتيجيات التسويقيه لتحليل السوق والمنافسين   25 5 الرياض 

October 

 الودينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــن الـدوره 
الودة 
 باأليام

عدد 
 الساعاث

شهر أكتىبر   

اكتوبر 10-6 تطبيقات الذكاء االصطناعي في الخدمات الحكوميه  25 5 الرياض 

اكتوبر 17-13 تطوير مهارات العاملين في مجال السالمه المهنيه  25 5 الرياض 

اكتوبر 24-20 مدير معتمد إلدارة الجوده الشامله  25 5 الرياض 

نوفمبر 5 -اكتوبر 27 (كوتش معتمد ) تدريب المدربين   50 10 جدة 

اكتوبر 30-27 مهارات البيع داخل المعارض  20 4 الرياض 

 2019  -خطت البراهج الداخليت  

نوفمبر 7-3 الماليه لغير الماليين   25 5 الرياض 

November 

 الودينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــن الـدوره 
الودة 
 باأليام

عدد 
 الساعاث

شهر نىفوبر   

نوفمبر 6-4 أسس تحصيل الديون المتعثره  15 3 الرياض 

نوفمبر 13-10 كيف تبيع كمحترف   20 4 الرياض 

نوفمبر 20-18 تحديد اإلحتياجات وقياس أثر التدريب   15 3 الرياض 

نوفمبر 28-24 إدارة المناقصات والمواصفات والعقود   25 5 الرياض 



ديسمبر 5-1 األساليب الحديثه في تخفيض التكاليف  25 5 الرياض 

December 

 الودينت تاريخ إنعقادهـــــا إســـــــــن الـدوره 
الودة 
 باأليام

عدد 
 الساعاث

شهر ديسوبر   

ديسمبر 12-8 إعداد الموازنات العامه   25 5 الرياض 

ديسمبر18-16 مهارات اإلختيار والتوظيف  18 3 الرياض 

 2019  -خطت البراهج الداخليت  



 الرؤيت
الخيااار اإلقليمااي والعربااي    

األول للباااحثين عاان التنميااة 

المهنيااةو والتمياام المؤسسااي 

 . المستدام

 الرسالت
تطااوير مهااارات العاااملين   

وإطاااالق ماااواهبه  خدماااة 

لتحقيااق أهاادافه  وأهااداف  

مؤسسااااااته و وتقااااادي   

االستشاااارات اإلدارياااة فاااي 

القطاعين العام والخاص التي 

تمكن المؤسساات مان اإلدارة   

بتميم وتحقيق نتائج بااهرةو  

ماان خااالل تطبيااق أحاادث   

الممارسات اإلداريةو وتوظياف  

معارف خبرائناا المحتارفين   

 .بالعمل اإلداري المتميم

 القين الوؤسسيت
oالتميم. 

oااللتمام. 

oاإلحترافية. 

oالشراكات اإلستراتيجية. 
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