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 السادة / عمالءنا           الكــــــرام
 لكم التوفيق فى اعمالكم.متمنيا بأطيب التحيات،  أرض املعــرفــــــة مركــــــزيتوجه 

 .2019عام  برام شهر فبراير هذا ونود ان نعرض لكم 
 

 اسم الدبلـــــوم تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد
 الدبلومات  

 الحكومية المؤسسات في للتدريب االستراتيجية المرتكزات دبلوم فبراير 42 - 42 تركيا/  دبي

 السياحي الترويج إدارة في مهني دبلوم فبراير 7 - 3 البحرين/   دبي

 واالستراتيجية العامة المنشأت أمن دبلوم فبراير 42 - 42 أسطنبول/  دبي

 اإلدارية والقرارات العقود إدارة في مهني دبلوم فبراير 7 - 3 دبي

 والتميز للجودة اإلحصائي الضبط دبلوم فبراير 47 - 77 دبي

 والسكرتارية اإلدارية األعمال إدارة دبلوم فبراير 47 - 77 دبي

 والغاز النفط إدارة دبلـــــوم فبراير 47 - 77 دبي

 المهنية والسالمة الصحة في المهني الدبلوم فبراير 42 - 42 دبي

 المشاريع إدارة دبلــــــــوم فبراير 47 - 77 أسطنبول/  دبي

 الحكومي األداء في التميز دبلوم فبراير 42 - 42 دبي

 الفعــالة اإلدارة ممارسات تدعيم في ودورها المؤسسية الحاكميــة دبلوم فبراير 47 - 77 دبي

 المهنيـــــة الشهادات قطاع  

 المصغر المهني االعمال ادارة ماجيستير فبراير 42 - 42 تركيأ/   دبي

 القانونية الشؤون ماجيستير   فبراير 37 - 33 البحرين/  دبي

 المصغر المهني الحكومية الخدمات جودة ماجيستير فبراير 42 - 42 دبي

 الصحية والمؤسسات المستشفيات إدارة ماجيستير فبراير 37 - 33 دبي

 المصغر المهني المدرسية اإلدارة ماجستير فبراير 72 - 73 تركيأ/   دبي

 المهنيــــــة والسالمه الصحة ماجيستير فبراير 42 - 42 دبي

 المنشأت تأمين إستيراتيجيات في المهني الماجيستير فبراير 37 - 33 دبي

 المالـــــية اإلدارة ماجيستير فبراير 42 - 42 دبي

 واالعالم العامه العالقات ماجيستير فبراير 37 - 33 دبي

 الجودة النظمة اآلحصائي الضبط ماجستير فبراير 72 - 73 دبي
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 المعتمدين المديرين شهادات
 شهادة Certified International Professional Trainer (CIPT) فبراير 72 - 73 أسطنبول/   دبي

 الدوليـــــــــــة المحترف المدرب
 مدير شهادة Certified Public Relations Manager (CPRM) فبراير 42 - 42 دبي

  معتمــــــــــــــد عامة عالقات
 عمالء خدمة مدير شهادة Certified Customer Service Manager فبراير 72 - 73 تركيا/  دبي

 معتمـــــــــد
  Consultants Courses   المستشارين إعداد  قطاع 

 عالقات استشاري شهادة Public Relations Consultant (PRC) فبراير 42 - 42 أسطنبول/   دبي

 PRC عامة
 إدارة استشاري شهادة Sales Management Consultant (SMC) فبراير 72 - 73 مدريد/  دبي

  SMC مبيعات

 المؤسسية والتنمية القيـــادة  

 االستراتيجية االدارة في الرباعي التحليل استخدام فبراير 42 - 42 البحرين/   دبي

 االبداعية الطاقات وتحفيز االعمال ادارة في التميز فبراير 37 - 33 ماليزيا

 الذكية المؤسسات نحو والتحول القيادة فبراير 72 - 73   دبي

 االستراتيجي والتحليل الخطط وتقييم االستراتيجية االعمال ادارة فبراير 47 - 77   دبي

 اإلدارية المتابعة و التخطيط لعمليات اإلستراتيجي المنظور فبراير 37 - 33 دبي

 التكيفية القيادة وممارسات االستراتيجية االدارة مهارات فبراير 42 - 42 دبي

البحرين/  دبي  والتعامل العمل في اإلدارية الفعالية مبادئ الداخل من القيادة فبراير 47 - 77 

أسطنبول/  دبي  اإلبتكارية اإلدارية الفرق وبناء للمشرفين اإلستراتيجية الرؤيا تبسيط فبراير 72 - 73 
 الفعالة

 التميز جوائز وفق المؤسسي التميز منهجيات فبراير 72 - 73 دبي
 ابداعية بطريقة رية اإلدا المشكالت لحل السبع المداخل فبراير 47 - 77 دبي

 عالية بجودة العمل خطط وتطوير الوظيفي التميز فبراير 37 - 33 دبي

 االبداعى واالداء الحيوي األستراتيجى للتفكير المتكاملة القيادية المنظومة فبراير 42 - 42 دبي
 األهداف وتحقيق لتحديد

 للفريق  المتميز المسار وتحقيق الفعال االتصال, القيادية الديناميكية فبراير 37 - 33 دبي

ماليزيا/  دبي ( متقدم برنامج) والتفكير اإلبداعية القيادة واستراتيجية االبداعى األداء فبراير 37 - 33 
 المستقبلي

 اإلبداعى والتفكير التميز إستراتيجية وصياغة الوظيفى اإلبداع تحقيق   فبراير 37 - 33 دبي
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 والقيادية االستراتيجية القرارات واتخاذ االدارة فى المراة دور فبراير 42 - 42 دبي

ماليزيا/  دبي   االبداعى والحس النقدي والتفكير التحليلي العقل , التنفيذية المهارات فبراير 47 - 77 

 ( التنفيذ - البناء - التخطيط)  االستراتيجي السيناريو فبراير 72 - 73 دبي

  اإلستراتيجية اليقظة فبراير 42 - 42 البحرين/  دبي
 االستراتيجي االداء قيادة في المتميزة الممارسات فبراير 47 - 77 دبي

 اإلدارة ودبلوماسية التغيير إدارة فبراير 72 - 73 دبي

 االداء قمة الى للوصول االدارية االتصاالت مهارات   فبراير 37 - 33 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 ووضع - االستراتيجية القيادة المتقدمة القيادية الممارسات ديناميكية فبراير 47 - 77
 لتحقيقها العمل اتجاهات وإعداد المستقبلية الرؤية

 ابداعيا اإلدارية المشكالت لحل السبع المداخل فبراير 42 - 42 دبي

                 اإلداريـــــــــة والمتابعـــــــة للتخطيــــط الحديثــة األســـاليب فبراير 37 - 33 دبي
 (إستراتيجيي منظور)

 اإلدارة وحقائق أوهام...  التيار ضد السباحة فبراير 72 - 73 دبي

 المستقبل لقادة المؤسسي والوالء الثقافة بناء فبراير 47 - 77 المغرب/  دبي

 االبتكارية االعمال واستراتيجيات االبداع هندسة فبراير 47 - 77 دبي

 تنفيذية خطط إلى اإلبتكارية األفكـــــــار تحويــــــل أســـــاليب فبراير 72 - 73 البحرين/  دبي
 وتحسينه العمل النظمة االبتكارية االتجاهات فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي

 السياسات ورسم األهـداف ووضع االستـراتيجيـة صيـاغـة فبراير 37 - 33 دبي

 كانري هوشين بوصلة بإستخدام الشركة توجيه...  اليابانية اإلدارة سر فبراير 47 - 77 دبي

 االداريـــة االزمات مع التعامل وفن االبداعية القيادة فبراير 72 - 73 دبي

 الذكية والحوكمة االستراتيجي التخطيط فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 النتائـــج على المبنية االدارة فبراير 72 - 73 دبي

 االنتاجية والفاعلية الكفاءة من قدر أكثر تحقيق فبراير 37 - 33 دبي

 الحكومية واألجهزة الدوائر فى اإلدارى والتميز الريادة تحقيق فبراير 37 - 33 دبي

 واالبداعي االداري التميز صناعة في االوروبي المنهج فبراير 72 - 73 دبي

 االدارية العمالة في الجودة ضبط ونظم االداري االداء كفاءة تقييم فبراير 37 - 33 دبي

 وتقييــم الفــرق وبــناء االدارية االعمال وتحليل االستراتيجي التفكير فبراير 42 - 42 دبي
 االداء

 االهــداف ووضع االستــراتيجيــة صيــاغــة - اإلستراتيجية تنفيذ قيادة فبراير 37 - 33 ماليزيا/  دبي
 السياسـات ورســـم

 االبتكارية االعمال واستراتيجيات االبداع هندسة فبراير 72 - 73 القاهرة/ دبي
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 الذكي اإلستراتيجي القرار صنع وسيكولوجية  اإلستيراتيجيات صياغة فن فبراير 47 - 77 دبي

 االستراتيجية العمل خرائط واعداد والسياسات الخطط تقييم فبراير 37 - 33 دبي

 واالبتكار اإلبداع وتحفيز تنظيمية ثقافة وبناء اإلدارية الفعالية تعزيز فبراير 42 - 42 دبي

 بفعالية اإلتصال نظم قيادة...  المفوه المدير فبراير 47 - 77 دبي
 المؤسسي التطوير واستراتيجيات اإلدارية الجدارة خماسية فبراير 47 - 77 دبي

 التغيير مقاومة وتقليل الثقة بناء:  اإلستراتيجية والمرونة الرشاقة فبراير 72 - 73 الشيخ شرم

 االداري واالمتياز المتقدمة االدارة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 اإلداري العمل في األخطاء من صفر درجة تحقيق فبراير 37 - 33 دبي

                    :عليا إدارية مناصب لتولى الوسطى االدارة تأهيل فبراير 42 - 42 دبي
 العليا االدارة الى الوسطى االدارة من التحول)

 موضـــع اإلستراتيجيـــــة ووضـــع اإلستراتيجيــة النظــم تخطيــط فبراير 42 - 42 دبي
 التنفيـــــذ

 المتقدمة  اإلدارية والمراسالت التقارير كتابة فن فبراير 47 - 77 دبي

 للتميز االيجابية الطاقة وتعزيز والضغوط اإلجهاد على والسيـطرة التحكــم فبراير 42 - 42 دبي
 االداء فى

 العليا و الوسطى اإلدارية المكاتب إدارة و التنفيذية األعمال فبراير 72 - 73 الشيخ شرم
 الضغوط مواجهة في والكفاءة العاطفي بالذكاء االدارة   فبراير 37 - 33 دبي

 االداري والتطوير العمل نظم تطوير فبراير 72 - 73 دبي

 االبداع الى للوصول واحد كفريق العمل وديناميكية الفعالة القيادة فبراير 47 - 77 دبي
 المؤسسي

 االمريكية بالنظرية القرارات ووضع المشاكل معالجة فبراير 47 - 77 دبي

 بفعالية اإلتصال نظم قيادة...  المفوه المدير   فبراير 37 - 33 دبي

 للتطويروالتغيير كاأداة االدارية الهندسة فبراير 72 - 73 دبي

 مع التعامل  في الكفاءة اآلخرين مع التعامل فى والتميز الغضب ادارة فبراير 42 - 42 دبي
 العمل في الثقة وبناء واألزمات المشاكل القضايا

              تنافسية بيئات فى واالبداع االستراتيجية الخطط اعداد   فبراير 37 - 33 الشيخ شرم
 (الحديثة للنظريات وفقا االدارية الوظائف)

 االولويات وتحديد االعمال ادارة فى للريادة والتحليلى االبداعى التفكير   فبراير 37 - 33 الشيخ شرم

 األفراد لتطوير كمدخل التمكين فبراير 42 - 42 القاهرة

 شرم/  دبي
 الشيخ

 الحكوميــــــة اإلدارات في اإلداريه الحوكمه تطبيق   فبراير 37 - 33



 

HEAD OFFICE OF COMPANY GROUP :  DUBAI – SH. ZAYED ROAD – CITY TOWER2 

CALL CENTER FOR COMPANY GROUP: 0097143513999 

CENTRAL FAX OF COMPANY GROUP  : 0097142557615 

P.O.Box : 86933  AL AIN – ABU DHABI - United Arab Emirates 

E-mail  : info@knowledgeland.ae    / www.knowledgeland.ae 

5 

 شرم/  دبي
 الشيخ

 التفاوض وإدارة التنظيمي والتطوير التغيير إدارة اإلبداعية القيادية الرؤية فبراير 72 - 73
 القرارات اتخاذ وتحسين

 االداري واالمتياز المتقدمة الدارة والمؤسسي الفردي األداء وتحليل تقييم فبراير 37 - 33 دبي
 قياس في ونورتون كابالن طريقة...  إستراتيجيا   الموجهة المؤسسة فبراير 37 - 33 القاهرة

 اإلستراتيجية واألولويات التوازن
 ونظرياتها اإلدارة تطبيقات في النظر إعادة...  االداري الذكاء فبراير 47 - 77 دبي

 المؤسسي للتطويــــــــــــــــــــــــــر كمدخل التمكين فبراير 42 - 42 أسطنبول

 الوظيفي التمكين واستراتيجية السلطات تفويض فبراير 37 - 33 دبي

 العالي لألداء التنافسية االسترارتيجية وفق اإلدارية القيادة فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي

 استراتيجية وتنفيذ واعداد االقناع,  التأثير,  الفعال اإلتصال سيكولوجية فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي
 التفاوض

 المنازعات وتسوية الصراعات منع استراتيجيات فبراير 42 - 42 دبي

 االدارية العمليه في الجودة ضبط ونظم االداري االداء كفاءة تقييم فبراير 72 - 73 الشيخ شرم

 ( المستقبليـة الرؤيـا وضع. االسـتراتيجيـة القـيادة) القيادية الذات بناء فبراير 37 - 33 القاهرة
 االداريـة الـخطط واعـداد

  الحكومية للمؤسسات المعرفية القاعدة فبراير 72 - 73 الشيخ شرم

 االبتكارية والخطط  األبداع وإدارة الجماعى للعمل المتقدمة القيادة فبراير 47 - 77 المغرب/  دبي

 ديناميكية عمل بيئة وبناء القيادي التميز في الممارسات أفضل فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 ادارة - التحفيز - األعمال   تفويض - التوجيه:  اإلبداعية القيادية الرؤية فبراير 72 - 73 دبي
 النتائج

 اإلداريه المنظومه في المنظومه في االستيراتيجية الكفاءة فبراير 47 - 77 دبي

 الرادار تقنية باستخدام المؤسسي االداء تقييم مبادئ فبراير 37 - 33 ماليزيا/  دبي

 المستجدات الحدث طبقا المؤسسي العمل وتطوير االجراءات تبسيط فبراير 72 - 73 دبي

 االعمال جدولة  الذاكرة قوة ,االتصال, والتنسيق ,التنظيم التخطيط فبراير 37 - 33 دبي
 الضغوط مع والتعامل

 المنظمات وتطوير لتنمية العالمية التوجهات فبراير 47 - 77 دبي

 اإلدارية الشئون فى العمل نظم لتطـــوير الممارسات أحدث فبراير 72 - 73 المغرب
 االبداعي واالبتكار االستراتيجي والتفكير المتقدم االداري التميز فبراير 37 - 33 ماليزيا/  دبي

 العدائية المواقف  مع والتعامل للسيطرة المتقدمة االستراتيجيات فبراير 42 - 42 دبي
 السلوكيات تحويل فن والصراعات,

 االداء لتحسين المتقدمه االدارة في األبداعي التميز فبراير 37 - 33 دبي
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 ومجموعات للفرق االبتكارى التنظيمي واالعداد المتميز القيادى اإلبداع فبراير 7 - 3 دبي
 العمل

 األعمال ريادة فى العاطفي الذكاء فبراير 47 - 77 القاهرة
 اإلبتكارية للقيادات العقلية المهارات فبراير 7 - 3 دبي

 الحكومية المؤسسات في التغيير إدارة و االستراتيجي التخطيط فبراير 7 - 3 دبي

 اإلستراتيجى اإلشرافيةوالتفكير القيادة: النموذجي اإلشرافي األداء فبراير 72 - 73 دبي

 واتخاذ االداء تحـسين , المبادرات:  األستراتيجية القيادية الرؤية فبراير 47 - 77 دبي
 القـرارات

 الحكومية الدوائر في الخدمة وتميز األداء تطوير فبراير 42 - 42 دبي

 الحكومية للمؤسسات االدارية االحتياجات فبراير 7 - 3 دبي

 القيادية االدارة في والتميز المعرفه ادارة مهارات فبراير 42 - 42 دبي

 ونظرياتها اإلدارة تطبيقات في النظر وإعادة االداري الذكاء فبراير 7 - 3 دبي

 المؤسسى التميز استراتيحية وتنفيذ تطوير رؤية خالل من القيادة فبراير 72 - 73 المغرب/  دبي

 المؤسسات داخل االداري التنظيم مهارات فبراير 42 - 42 المغرب/  دبي

 الحكومية المنظمات في الهندرة واستخدام االداري التطوير فبراير 47 - 77 دبي

 والمرونة الحوكمة بين ما المؤسسية الرشاقة فبراير 72 - 73 دبي
 اإلستراتيجية القرارات واتخاذ دعم في واإلبداع المعلومات نظم فبراير 47 - 77 دبي

 اإلداري الفكر وتطور العمل وأساليب نظم تطوير فبراير 72 - 73 القاهرة

 االجراءات وتبسيط العمل وتطوير التنظيم في االوربي المنهج فبراير 7 - 3 دبي

 لتنفيذية للقيادةا الجديدة األدوار احد االستراتيجى التخطيط فبراير 72 - 73 تايالند

 فعالة واقعية برامج إلى الخطط تحويل مهارات تمتلك كيف فبراير 7 - 3 البحرين/  دبي

 االستراتيجي والتخطيط التنفيذي القائد فبراير 47 - 77 دبي

 واإلبداع التميز لتحقيق الحقيقية األدوات أهم االستراتيجي التفكير فبراير 47 - 77 دبي

 Effective planning  الفعال التخطيط نظام تصميم فبراير 42 - 42 دبي

 التميز وإدارة االستراتيجي التخطيط مختبر فبراير 7 - 3 الشيخ شرم

 األعمال ريادة في وأثره اإلبداعي التفكير فبراير 42 - 42 دبي

 الوظيفى االبداع على واثره التحليلي التفكير مناهج فبراير 7 - 3 دبي

 القـرارات واتخاذ االداء تحـسين , المبادرات:  االستراتيجية الرؤية فبراير 72 - 73 دبي

 ومهارات الذكية القرارات صنع وسيكولوجية االستراتيجيات صياغة فبراير 7 - 3 دبي
 الحيوي التفكير

 فعالة واقعية برامج إلى الخطط تحويل مهارات تمتلك كيف فبراير 42 - 42 شرم/  دبي
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 الشيخ

 احتياجات تحديد,   العمل برامج وتخطيط األهداف تحديد ومهارات اساليب فبراير 7 - 3 تركيا/  دبي
 والتشغيل العمل

 األعمال تنفيذ ومتابعة التخطيط في الحديثة األساليب فبراير 7 - 3 دبي

 الذهنية القدرات وتطوير واالشرافية االدارية الجدارات تنمية فبراير 47 - 77 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

  العمل ومجموعات للفرق االبتكارى التنظيمي واالعداد المتقدمة القيادة فبراير 47 - 77
 (متقدم برنامج)

 واألنشطة والبرامج والخطط االستراتيجيات من العائد قياس فبراير 72 - 73 دبي

 العامة اإلدارة فى واإلبداعية المتكاملة المنظومة فبراير 7 - 3 دبي

 الشاملة الجودة نحو  المؤسسي للتحول االستراتيجي التخطيط مهارات فبراير 7 - 3 دبي
 متقدم عرض) المرؤوسين في والتأثير التحفيز وأساليب المؤسسي الوالء فبراير 47 - 77 دبي

) 
 القرارات صناعة في المباشر وأثرة والتحليل التنبؤ استراتيجية فبراير 7 - 3 دبي

 االستراتيجية
 األداء وقياس      تطوير على القائم اإلداري المستوى تحسين    فبراير 7 - 3 دبي

 المهنية الجودة معايير وفق المؤسسي
 وإجراءاته العمل لتطوير التنظيمية والمهارات الحديثة المنظومة فبراير 47 - 77 دبي

 عرض)    التغيير ومهارات العمل إدارة فى والتميز الممارسات افضل فبراير 7 - 3 دبي
 المستمر(متقدم

 المخططة االهداف النجاز والتوجيه األداء وادارة القيادة فبراير 47 - 77 دبي

 اإلدارة في النجاح ومفاتيح محاور فبراير 47 - 77 دبي

 الفعالة االبتكارية االدارية الفرق وبناء االستراتيجية الرؤية تبسيط فبراير 42 - 42 دبي

 والتدريب البشرية الموارد قطاع  

 للمؤسسات االستراتيجية الخطط تنفيذ في البشرية الموارد إدارة فبراير 42 - 42 أسطنبول/  دبي

 الخدمة وانهاء التأديبية النظم( والتعويضات المزايــا)  فبراير 7 - 3 دبي

 للمؤسسات الوظيفى الهيكل إمداد طرق فبراير 42 - 42  دبي

 MBTI بإستخدام البشرية الموارد في الحديثة اإلتجاهات فبراير 47 - 77 دبي
 البشرية للموارد االستيراتيجية االدارة ميكانزمات فبراير 42 - 42  دبي

 الموظفين شؤون وأحكام أنظمة ومراقبة تنفيذ فبراير 72 - 73 الشيخ شرم

 ( متقدم برنامج) الكترونيا البشرية الموارد ادارة فبراير 7 - 3 دبي

 أطر ضمن التنظيمى األداء على البشرية الموارد فعالية قياس معايير فبراير 72 - 73 دبي
 العمل
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 الخدمات وتميز جودة أليات وتصميم األعمال عمليات هندسة إعادة فبراير 47 - 77 دبي

 بالقيمه الموجهه البشرية الموارد إدارة فبراير 42 - 42  دبي

 الى الكفاءات تسرب لمنع الموظفين على للحفاظ السبع الخطوات فبراير 7 - 3 الشيخ شرم
 للمنافسين

 البشري االتصال هندسة فبراير 42 - 42 الشيخ شرم

 البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة فبراير 7 - 3 البحرين/   دبي

 المنظمات تحويل في البشرية الموارد استراتيجية فبراير 72 - 73 الشيخ شرم

 البشرية الموارد أداء وتطوير للموظفين المعرفي األداء تطوير فبراير 42 - 42 دبي

 (األمثل التوطين) الوظيفي واإلحالل الداخلية الكفاءات إستقطاب فبراير 47 - 77 دبي

 الخدمات وتميز جودة أليات وتصميم األعمال عمليات هندسة إعادة فبراير 47 - 77 دبي

 المتوازن األداء بطاقات باستخدام األداء تقييم استراتيجيات فبراير 7 - 3 دبي

 الجودة وتحقيق العمل نظم وهندسة التخطيط إعادة قى اإلدارية الكفاءة فبراير 47 - 77 دبي
 الشاملة

 للمؤسسات الوظيفى الهيكل إمداد طرق فبراير 72 - 73 دبي

 الموظفين شؤون  واحكام أنظمة ومراقبة وتنفيذ لتخطيط المتقدمة النظم فبراير 7 - 3 دبي

 في شراكة الى التقليدي الدور من البشرية الموارد في المعتمد األخصائي فبراير 72 - 73 دبي
 العمل

 البشري المال رأس ادارة الى البشرية الموارد ادارة من التحول فبراير 7 - 3 القاهرة

 47 - 77   الشيخ شرم

 فبراير
 الهيكلة وإعادة التنظيمية الهياكل إعداد فــي والتطبيقية العلمية المعايير

 المؤسسي والتنظيم

 الوظيفية والمزايا التعويضات فبراير 7 - 3 دبي

 الموظفين شؤون و البشرية للموارد الشاملة الجودة وإدارة التميز فبراير 42 - 42 دبي
 االدارى والتطوير

 47 - 77   دبي

 فبراير
 النتائج لوحة باستخدام البشرية الموارد إدارة

 HR إدارة على وتطبيقاته للتفكير هيرمان مقياس فبراير 72 - 73 دبي
 البشرية الموارد قانون ظل في الموظفين واجبات و حقوق فبراير 7 - 3 البحرين/  دبي

 الوظائف وتقييم وتوصيف تحليل فبراير 42 - 42 الشيخ شرم

 األداء وادارة واختيارها الكفاءات استفطاب, المقابالت إجراء فبراير 7 - 3 دبي

 الموظفين من صنف كل مع التعامل واستراتيجيات للموظفين  ABC تحليل فبراير 7 - 3 دبي
 البشرية الموارد منظور من الكلية المعرفة إدارة 47 - 77   دبي
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 فبراير
 .العاملين في الكامنه الطاقات تفجير...  تنافسية كقوة البشرية لموارد ا فبراير 7 - 3 دبي

 استراتيجيا شريكا ---  البشرية الموارد فبراير 7 - 3 دبي

 الوظيفية االهداف وتحقيق االستراتيجي التدريب في والجودة االبداع فبراير 72 - 73 دبي

 المتميزين الموظفين استقرار على والحفاظ البشرية األصول صيانة فبراير 47 - 77 دبي

 الموظفين شئون واجراءات سياسات رسم فبراير 47 - 77 دبي

 الزجاجية البيوت فكرة خالل من البشرية الموارد تنمية فبراير 47 - 77 دبي

 البشري المال راس إدارة في الثمانية الجواهر فبراير 7 - 3 دبي

 البشرية الموارد وإدارة األداري التطوير في التنظيمي التميز تحقيق فبراير 47 - 77 دبي

 العاملين لدى والسلوكية الوظيفية الكفاءات بناء فبراير 42 - 42 دبي

 متقدم برنامج)  .MBTI بإستخدام البشرية الموارد في الحديثة اإلتجاهات فبراير 7 - 3 دبي

) 
 البشرية الموارد إدارة في والرقابة المراجعة ونظم الداخلي التدقيق فبراير 42 - 42 دبي

 KPI's _البشرية الموارد فبراير 47 - 77 دبي
 شرم/  دبي

 الشيخ
 العمل اعباء و المهنية الكفاءة و التوظيف مستوي قياس و قييم فبراير 42 - 42

 الجدارة لمفهوم وفقا الترقية و االستبقاء و التعيين و التوظيف فبراير 72 - 73 دبي

 وموازنة وتصميم الوظيفية المسارات تخطيط في الحديثة االتجاهات فبراير 7 - 3 دبي
 الوظائف

 والمحليات البلديات ادارة في العاملين وخبرات مهارات تنمية فبراير 72 - 73 دبي

 المتوازن األداء بطاقات باستخدام العاملين أداء لتقييم الحديثة األساليب فبراير 47 - 77 دبي

 البشرية للموارد االلكترونيــة االدارة تكنولوجيـــا فبراير 7 - 3 دبي

 (Competency Based HR)بالكفاءات البشرية الموارد إدارة فبراير 7 - 3 دبي
 شرم/  دبي

 الشيخ
 المؤسسات في االفراد شئون أدارة فبراير 7 - 3

 البشرية للموارد األداء وتحسين الوظيفي والتطوير التخطيط في الجدارة فبراير 72 - 73 دبي

 المستقبليه اليشرية الموارد تخطيط في ماركـــوف أسلوب فبراير 7 - 3 دبي

 البشرية الموارد وإجراءات سياسات في العالميــة الممارسات أفضل فبراير 47 - 77 دبي
 االفراد وشئوون

 الموارد لسياسات الداخلية الالئحة وإعداد تخطيط في المتقدمة المعايير فبراير 7 - 3 دبي
 البشرية
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 متعددة البشرية الموارد إدارة)  المتعددة الثقافات مع التعامل مهارات فبراير 42 - 42 دبي
 (الثقافات

  البشرية الموارد في المخاطر إدارة       فبراير 47 - 77 دبي
 القيادات من الثاني الصف وتكوين االحالل وسياسات استراتيجيات فبراير 72 - 73 دبي

 االدارية
 ظل فى اآللي الحاسب باستخدام الموظفين شؤون معلومات تطوير فبراير 7 - 3 دبي

 اإللكترونية الحكومة
 والتطويـــر التدريــب لمسئولــي التمــيز مـحــاور فبراير 42 - 42 دبي

 القوى وتحليل وتخطيط البشرية الموارد إدارة تكنولوجيا إستراتيجيات فبراير 7 - 3 دبي
 والتطوير والتدريب العاملة

 والـتـدريـب اإلداري لـلـتطـويـر الـبـشريـة الـمـوارد فـي الـمـشاريـع إدارة فبراير 7 - 3 الشيخ شرم

 العمل أثناء التـدريـب برامـج ومتابعة التدريـب ومنسقي محللي تأهيل    فبراير 47 - 77 القاهرة

 والـتطـويـــر التدريب مـسئـولـي مـهـارات تـنـمـيـة فبراير 7 - 3 دبي

 التدريبية الخطط وإعداد صياغة وفن الفعال التدريب مدير إعداد فبراير 72 - 73 دبي

 وقـيـاس وتـنـفـيـذها إعـدادهـا/  الـسـنـويــة الـتـدريـبـيـة الـخـطـة بـنــاء فبراير 47 - 77 الشيخ شرم
 عـائـدهــا

 الوظيفية األهداف وتحقيق االستراتيجي التدريب في والجودة اإلبداع فبراير 47 - 77 دبي
 والتنظيمية

  البشرية الموارد وتنمية التــــــدريب قطــاع وإدارة تنظيم فبراير 47 - 77 دبي

 T.O.T المــــدربـين وتدريـب إعـــداد فبراير 47 - 77 دبي
 التدريب من العائد وقياس تقييم فبراير 47 - 77 دبي

 التـــدريب ومـــــوازنـــات خـــطط إعـــداد أســـاليب فبراير 47 - 77 دبي

 التدريبية للعمليات االستراتيجية والمراجعة التدريب نظم تصميم  فبراير 42 - 42 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 التدريبية الحقائب وتقييم وإعداد تصميم مهارات فبراير 42 - 42

 وانهاء التاديبية وانظم والتوظيف االختيار فى المتقدمة االستراتيجيات  فبراير 7 - 3 دبي
 الخدمة

 المعلومات عصر في والتدريب البحث حقل فبراير 47 - 77 دبي

  الوظيفية اإلجراءات تنظيم و وتخطيط األعمال وتوصيف تحليل فبراير 42 - 42 القاهرة/ دبي

 ( باأللعاب التدريب)  التدريب في المستخدمه الحديثة األساليب فبراير 72 - 73 دبي

 الشامل الموظف صناعة في التدريب دور فبراير 7 - 3 دبي

 االداري التدريب في   NLP   استخدام فبراير 72 - 73 دبي
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 التدريب لتقييم المتعددة اإلستراتيجيات فبراير 42 - 42 دبي

 التدريب خطط وتجهيز إعداد في اإللكتروني الحاسب إستخدامات فبراير 47 - 77 الشيخ شرم

 في الحديثة واالتجاهات االستراتيجيات في( تطبيقي مختبر) عمل ورشة   فبراير 72 - 73 ماليزيا/  دبي
 الوظيفي والتطوير التدريب عملية إدارة

 اإلداء وتقييم العمليات هندسة وإعادة العاملة القوى تخطيط فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 التدريب لتقييم المتعددة اإلستراتيجيات فبراير 72 - 73 دبي

 التدريبية االحتياجات لتحديد الالزمة االستقصاءات تصميم مهارات فبراير 7 - 3 المغرب/  دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 عالقته , مجاالته ـ التدريب أهمية)  التدريبية للعملية المتكامل المدخل فبراير 47 - 77
 ( الفعال التدريب أسس , التدريبية العملية مكونات اإلدارية, بالتنمية

 المدربين تدريب استراتيجيات – التدريب ومنسقى أخصائى إعداد فبراير 47 - 77 دبي

 (متقدمة دورة) الوظيفي والتطوير الموظفين لشؤون المتقدمة االدارة فبراير 42 - 42 دبي

 والموازنات الخطط وإعــداد البشريـــة الموارد وتنميــة تطــوير فبراير 7 - 3  دبي
 التدريبيـــة

 التدريبية الخطط صياغةوإعداد وفن الفعال التدريب مدير إعداد فبراير 72 - 73 القاهرة

 والتقييم التنظيم , التدريب , للتطوير المتقدمة االستراتيجيات فبراير 7 - 3 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 المتغيرات ضوء في البشرية الموارد وتنمية للتدريب الحديثة االتجاهات فبراير 42 - 42
 الحالية

 متطلباته وتحديد التدريبي النشاط تخطيط
 التدريبية للعمليات االستراتيجية والمراجعة التدريب نظم تصميم فبراير 7 - 3 دبي

 البشري باألداء لالرتقاء قسم إلى التدريب قسم تحويل فبراير 7 - 3 دبي
 المعلومات بتكنولوجيا وربطها التدريب إدارات في العمل أداء طرق فبراير 47 - 77 دبي

 واالتصاالت
 الوظيفية والمزايا التعويضات أنظمة وضع في الفعال البشرية الموارد دور فبراير 72 - 73 دبي

 .باأللعاب الحديثة التدريبية االساليب فبراير 47 - 77 دبي

 التفاعلية التدريبية الوحدات تصميم منهجيات فبراير 47 - 77 دبي

 اإلستراتيجي التدريب في الجودة معايير فبراير 7 - 3 دبي

 التدريبية للعمليات االستراتيجية والمراجعة التدريب نظم تصميم فبراير 7 - 3 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 PPT باألداء الموجه التدريب فبراير 47 - 77

 التدريبي المعلومات نظام بناء – التدريبية اإلحتياجات وتحديد تخطيط فبراير 7 - 3 دبي
 المتكامل

 الوظيفــــــي اإلحالل وخطط التدريب فبراير 47 - 77 دبي
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 العمل أثناء التدريب برامج ومتابعة التدريب ومنسقي محللي تأهيل فبراير 47 - 77 تايالند/ دبي

 الوظيفي المسار بتخطيط وعالقته التدريب فاعلية فبراير 42 - 42 دبي

 ( باأللعاب التدريب)  التدريب في المستخدمه الحديثة األساليب فبراير 7 - 3 القاهرة/ دبي

 العاملة القوي وسياسات التدريب لتطوير  اإلستراتيجي التخطيط فبراير 42 - 42 المغرب/  دبي

 تكلفة حساب فى جديدة رؤية) الحقيقية التكلفة لحساب شامل إطار نحو فبراير 47 - 77 دبي
 ( التدريب

 وتخطيط التدريب تخطيط في البشرية الموارد أقسام بين التكاملية األدوار فبراير 42 - 42 دبي
 الوظيفي المسار

 وأبعاده ونطاقه العائد وماهية , للتدريب الحقيقية التكلفة مفهوم فبراير 72 - 73 دبي

 Total كلية شاملة جودة خالل من والتكتيكى اإلستراتيجى التدريب تخطيط فبراير 7 - 3 دبي
Quality. 

 التـدريب فى اإلستثمار على والعائد التكلفـة قيـاس أساليب فبراير 72 - 73 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 البشرية الموارد أداء كفاءة قياس و الوظائف وتصميم تحليل فبراير 42 - 42

 التدريبي باألداء الخاصة والمؤشرات الوسائل وضبط اإلشكاليات فبراير 47 - 77 دبي

 التدريبية العملية جوانب إنجاز في المنشأة دور فبراير 72 - 73 دبي

 الترقي نظم لدعم التدريبية والمسارات األداء تقييم نظم فبراير 7 - 3 دبي

 التدريب من المستهدف واألداء الحالي األداء بين الفرق تحديد فبراير 72 - 73 دبي

 التدريب على االقتصادي العائد وحساب التدريبيى األداء تقييم فبراير 7 - 3 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

  التدريب من العائد تعظيم في التدريب جهات دور فبراير 47 - 77

 التدريب نظـم فى الشاملة الجودة إدارة تطبيق فبراير 7 - 3 دبي

   العامـة العالقات  

 التميز تحقيق في ودورها العامة العالقات لتخطيط المتكامل المنهج فبراير 42 - 42 القاهرة/ دبي 
  اإلداري

 والمراسم والمعارض الصحفية المؤتمرات وادارة تنظيم فبراير 7 - 3 دبي
 االداء في والسرعة العمالء خدمة في التميز الى الوصول فبراير 42 - 42 دبي

 والبروتوكول والمراسم العامة للعالقات الحديثة اإلدارة فبراير 7 - 3 دبي

 .العام الرأي وإدارة األزمات وإدارة مواجهـة فى العامة العالقات دور فبراير 72 - 73 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 .اإلعالم و العامة العالقات مسؤولي أداء تطوير فبراير 42 - 42
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 األرباح زيادة في العامة العالقات دور تنمية فبراير 47 - 77 دبي

 واإلعالن اإلعالمية الحمالت إعداد فبراير 72 - 73 دبي

 العامة العالقات إلدارة اإلستيراتيجي التخطيط فبراير 47 - 77 المغرب/  دبي

 E.P.R اإللكترونية العامة العالقات فبراير 42 - 42 القاهرة
 والمعارض المؤتمرات وتنظيم إعداد فبراير 72 - 73 مدريد

 CRM العمالء عالقات  إدارة فبراير 47 - 77 القاهرة/ دبي
 والبروتوكول والمراسم  العامة العالقات مجال في العمل أخالقيات فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 VIP الشخصيات كبار مع التعامل وفن والتشريفات العامة العالقات فبراير 72 - 73 تايالند/ دبي
  العامة العالقات مسئولي مهارات تطوير فبراير 7 - 3 تايالند/ دبي

 واإلدارة الشاملة الجودة لمعايير وفقا التميز فائقة والخدمة العامة العالقات فبراير 7 - 3 دبي
 المعاصرة االلكترونية

 الحديثة التقنيات ظل في الفعال واالعالم العامة العالقات ديناميكية فبراير 42 - 42 المغرب/  دبي

 العامة العالقات لموظفي الميدانيـة المهارات فبراير 47 - 77 دبي

 المعلومات وتكنولوجيا العولمة متغيرات خالل من العامة العالقات إدارة فبراير 42 - 42 دبي

 السمعة وإدارة الذهنية الصورة بناء إستيراتيجيات فبراير 7 - 3 دبي

 واإلعالم العامة العالقات قيادات إلعداد المتكامل المنهج    فبراير 72 - 73 الشيخ شرم

 شرم/  دبي
 الشيخ

 والخاصة الحكومية المؤسسات في العامة العالقات مهارات فبراير 47 - 77

 المتقدمة والتفاوض األتصال مهارات فبراير 7 - 3 دبي

 برامج ووضع   والمهارات العامة العالقات ألقسام الممارسات أفضل فبراير 7 - 3 دبي
 المؤسسات

 واإلحتفاالت والمراسم المؤتـــمرات وإدارة وتنظيــــم العامة العالقات فبراير 7 - 3 دبي
 الكبرى

 اآلخرين في والتأثير الفعال والتواصل االتصال مهارات فبراير 72 - 73 دبي

 والملتقيات والندوات    المعارض وادارت اقامة وفن العامة العالقات فبراير 47 - 77 دبي

 واإلتصاالت العامة العالقات فى واإلبتكار التميز فبراير 72 - 73 دبي

  السلكية االتصاالت في الهواتف علي العاملين مهارات فبراير 7 - 3 دبي

 التليفزيوني اإلنتاج مجال في التكنولوجية المستحدثات فبراير 47 - 77 دبي

 الدولية العامة العالقات حمالت وتفعيل تخطيط اساليب فبراير 47 - 77 دبي
  الجمهور مع التعامل وفن االتصال مهارات فبراير 7 - 3 مدريد/  دبي

 العامــــة العالقــــات  أداء في  التفوق مهارات فبراير 47 - 77 دبي
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 العامة العالقات منظومة إدارة فبراير 47 - 77 دبي

 المكاتب مدراء و العامة العالقات لمسئولي والبرتوكول اإلتيكيت فبراير 72 - 73 دبي

 العامـــــــــــــة العالقات اخصائي مهارات تنمية فبراير 47 - 77 البحرين

 الشخصيات كبار مع التعامل وفن والبروتوكوالت واإلتيكيت المراسم فبراير 42 - 42 دبي
 المنظمات في التغيير وادارة االعالم فبراير 42 - 42 دبي

 الفعال األمني اإلعالم مهارات فبراير 42 - 42 دبي

 والبروتوكول المراسم وفن العامة العالقات لمسئولي األدوارالمستقبلية فبراير 72 - 73 دبي

 العمالء خدمة  

 والبروتوكول االتيكيت فن فبراير 42 - 42 دبي

 العمالء خدمة لتطوير أداة: العمالء شكاوي نظام فبراير 47 - 77 دبي

 المتميـــزة الخدمة تعلم فبراير 72 - 73 دبي

 الوالء و العمالء رضا  Customer Satisfaction and Loyalty فبراير 47 - 77 البحرين/   دبي

 العمالء خدمة إدارة Customer Service Management فبراير 72 - 73 دبي

 العميل خدمة في الجودة ضمان تواجه التي والضغوط التحديات فبراير 47 - 77 دبي

 العمالء خدمة في التميزExcellence in Customer Service فبراير 7 - 3 دبي
 الجسد لغه وسيكولوجية الفعال االتصال ديناميكية فبراير 72 - 73 دبي

 العام الرأي فى والتأثيرى اإلقناعى االتصال ومهارات العامة العالقات فبراير 7 - 3 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 العمالء وخدمة الذاتية المهارات فبراير 7 - 3

 الخارجـــــي العميل رضاء وقياس ضمــان فبراير 42 - 42   البحرين/  دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 (به وتحتفظ عميال تجتذب كيف)  العميل رضا استبيان معيار فبراير 47 - 77

 العمالء خدمة فى الجودة ضمان تواجه التي والضغوط التحديات فبراير 47 - 77 دبي

 ( الخدمة مثلث) االداء في والسرعه العمالء خدمة في التميز الى الوصول فبراير 7 - 3 دبي

 العمالء خدمة في المعتمد االخصائي فبراير 72 - 73 دبي

 منها االستفادة ومدي العمالء بخدمة وعالقتها الجسد لغة فبراير 47 - 77 دبي

 العمالء خدمة تقنيات فبراير 7 - 3 دبي

 المهمة الشخصيات مع التعامل وكيفية العمالء خدمة فبراير 7 - 3 دبي

 العمالء خدمة فى الشاملة الجودة معايير تطبيق فبراير 72 - 73 دبي

 العمالء وخدمة المبيعات موظفي فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 (نجوم سبع)الخدمة في الجودة ومنظومة العميل رضا فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي
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 Call Center الهاتفية الخدمات مركز موظفي مهارات   فبراير 7 - 3  دبي

 الحكومي القطاع في الخدمة متلقي معاملة في التميز فبراير 47 - 77 دبي

 الفعال التواصل و االستراتيجيين الشركاء إدارة فبراير 47 - 77 دبي

 العميل ومتطلبات احتياجات وفهم معرفة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 جدد عمالء استقطاب فبراير 7 - 3  دبي

 الواقع و التوقعات بين الفجوة العميل وطبيعة الخدمة فبراير 47 - 77 دبي

 االقناعي والتخاطب والتجاذب والحوار االصغاء في التميز- العمالء خدمة فبراير 47 - 77 دبي

 العمالء لخدمة 73334يزو األ دليل فبراير 72 - 73 دبي

 الخدمية المؤسسات في العمالء خدمة تطوير تقنيات فبراير 47 - 77 القاهرة/ دبي

 محترف؟ عمالء خدمة موظف تكون كيف فبراير 47 - 77 دبي

 والمبيعات التسويق قطاع  

  الخدمـــــــــــات وبيــــــــع لتسويــق الحديثـة اإلستراتيجـيات فبراير 47 - 77 دبي

 التسويق عائدات وتعظيم قياس يناير 37 - 47 دبي

 البيع فرق وإدارة( Lateral Marketing) الجانبي التسويق فبراير 7 - 3 دبي
 الناجحة التسويقية الصفقات وابرام التفاوض مهارات فبراير 42 - 42 البحرين/  دبي

 واستيراتيجية المبيعات تنشيط وأساليب التسويقية الخطط اعداد مهارات فبراير 47 - 77 دبي
 العمالء رضا

 الخاص والقطاع  الحكومية للمؤسسات والتسويق البيع مهارات فبراير 42 - 42 دبي
 والشركات

 السوق قوى وتتبع لتوقع حديثة ادوات – للتسويق االستيراتيجي التخطيط فبراير 72 - 73 دبي

  والعالمية المحلية األسواق لدخول التسويقية اإلستراتيجيات فبراير 7 - 3 دبي

 بنجـــاح التسويقية الصفقات ابرام مهارات فبراير 72 - 73 دبي

 التسويقية األزمات إدارة أساليب فبراير 47 - 77 دبي

 االلكترونى التسويق   فبراير 47 - 77 دبي

عليها الحصول وكيفية السوق لدراسات الالزمة البيانات فبراير 72 - 73 دبي  

الخدمية المنتجات وبيع تسويق فبراير 7 - 3 دبي   
 خطط البيعيةواعداد العمليات وتطوير الخدمية والمبيعات التسويق مبادئ فبراير 72 - 73 دبي

    التسويق
البيعية للقوى التنظيمية والجوانب الفعالة االدارة فبراير 7 - 3 دبي  
المصرفية للمنتجات الفعال الترويج فبراير 47 - 77 دبي  

للمبتدئين البيع وتقنيات اساسيات دورة فبراير 47 - 77 دبي  
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بالتحفيـــز فريقك مبيعات من تضاعف كيف فبراير 42 - 42 دبي  

تفعيل في اإلعالم لوسائل األمثل االستخدام فبراير 7 - 3 دبي والمبيعات التسويق خطط   

التسويقية الخطط وعائد اثر قياس فبراير 72 - 73 دبي   

البيعية المقابالت وإجراء التفاوض مهارات فبراير 7 - 3 دبي  (Consultative Selling) 
 المكاتب وإدارة السكرتارية  

 المكاتب ومدراء  السكرتاريـــــة أعمــــال في واإلبتكــــار التميـــــز فبراير 42 - 42 دبي

 االجتماعات ومحاضر اإلدارية والتقارير الرسائل كتابة فبراير 7 - 3 البحرين

 . والسكرتارية العليـــا المكاتب إدارة أعمال تنفيذ في الممارسات أفضل فبراير 42 - 42 دبي

 المدراء مكاتب في والبروتوكول االيتكيت فبراير 42 - 42 دبي

 التنفيذية والسكرتارية اإلداري للمساعد التقارير وكتابة إعداد مهارات فبراير 72 - 73 دبي

 .الحديثة المكاتب وأدارة التنفيذية السكرتارية ممارسات أفضل فبراير 42 - 42 دبي

 الجمهور مع التعامل ومهارات االتيكيت وفنون الحديثة السكرتارية فبراير 47 - 77 دبي

 للسكرتارية األولويات وتحديد الوقت إدارة   فبراير 72 - 73 دبي

 اإلدارية اإلجراءات تبسيط و الحديثة المكاتب إدارة فبراير 47 - 77 البحرين/  دبي

 المحترف للسكرتير المكتبية القيادة فبراير 47 - 77 دبي

 والسكرتارية المكاتب إدارة في المتقدمة النظم فبراير 72 - 73 دبي

 اإلدارة ظل فى  الوظيفي الروتين على والقضاء اإلجراءات تبسيط مهارات فبراير 47 - 77 دبي
 اإللكترونية

 العليا للقيادات الخاص السكرتيــر مهارات تنميــة   فبراير 7 - 3 دبي

 الوقت وادارة العمل ضغوط على التغلب فبراير 72 - 73 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 ومنسقي للسكرتارية  الصالحيات وتفويض واالجتماعات الوقت إدارة فبراير 7 - 3
 المكاتب

 الكترونيا المستندات وإدارة المتقدمة الرقمية واالرشفة الفهرسة فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 االتصال وقوة الحوار فن في والتميز المتقدمة التنفيذية السكرتارية فبراير 42 - 42

 المكاتب ومدراء للسكرتارية واإلسترجـــــــاع الحفـــظ نظـــــم فبراير 47 - 77 دبي

 .والتقارير المراسالت وصياغه اعداد فبراير 42 - 42 دبي

 الحكوميــــة المراسالت كتابة في والتميز اإلبداع فبراير 7 - 3 دبي

 والمحاضـر التقارير إعداد مهارات تنمية  فبراير 72 - 73 دبي
 والمدراء القادة مكاتب مديرو فيها يقع التي الشائعة األخطاء تجنب فبراير 47 - 77 دبي

 القانونيه السكرتارية مهارات تنمية فبراير 7 - 3 دبي
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 المعاصرة المكاتب وهندرة الحديثة السكرتارية فبراير 7 - 3 دبي

 الناجح للسكرتير العالقات وتقوية إدارة فن فبراير 7 - 3 دبي

 المكاتب ومدراء  التنفيذية السكرتارية اعمال لتطوير البريطاني المنهج فبراير 72 - 73 دبي
 المسؤولين وكبار

 االخرين مع التواصل ومهارات االجتماعي الذكاء فبراير 47 - 77 البحرين/  دبي

 العمل في واالجهاد التوتر مع تتعامل كيف فبراير 7 - 3 دبي

 المدير لعمل المسانده والشخصية االدارية الخدمات توفير مهارات فبراير 7 - 3 دبي

 بوزان توني الذهنية الخريطة باستخدام التفكير فبراير 47 - 77 دبي

 السلبي التفكير عن لتخلي الثالث الطرق فبراير 47 - 77 دبي

 تريـــــــز بنظرية المنهجي االبتكار فبراير 7 - 3 دبي

 اليومــي ضغطك مع وتعايش بعمق تنفس فبراير 47 - 77 القاهرة/ دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 كايزون بمفهوم التنفيذية السكرتارية مهارات تنمية فبراير 47 - 77

 الذاكرة وتنشيط االختزال السريعة القراءة ومهارات العصرية السكرتارية فبراير 72 - 73 دبي

 المكاتب إدارة و   السكرتارية مهارات فى المتكامل التخصصى البرنامج فبراير 47 - 77 البحرين

  MS Outlook باستخدام وتطبيقاتها واألرشفة

 واالنجليزية العربية باللغتين والتقارير الرسائل كتابة فبراير 47 - 77 دبي

 الرقمية المصادر في المعلومات عن البحث وتقنيات مهارات  فبراير 47 - 77 دبي

 اإللكترونية واألرشفة التوثيق فبراير 47 - 77 دبي

 السكرتارية أعمال أساسيات فبراير 42 - 42 دبي

 التنفيذية والسكرتارية المكاتب إدارة في الشاملة للجودة المتقدمة المفاهيم فبراير 7 - 3 دبي

 والماليــــه المحاسبـة  
 IFRS الدولية المالية التقارير ومعايير IAS الدولية المحاسبة معايير   فبراير 72 - 73 دبي

 4372 وتعديالت
 المخاطر على المبنى التدقيق   فبراير 47 - 77 دبي

 .االجور و الرواتب لمحاسبة الحديثة المحاسبية االتجاهات فبراير 72 - 73 دبي

 المحاسبية االجراءات تبسيط   فبراير 47 - 77 دبي

 المستقبلية المالية القوائم واعداد المالي التخطيط فبراير 42 - 42 دبي

 الجردية تسوية فى المتقدمة المحاسبه فبراير 7 - 3 دبي

 وأهميتها الشركات فى المراجعة لجان   فبراير 42 - 42 دبي

 التكاليف محاسبة ادارة فى الحديثة االتجاهات فبراير 7 - 3 دبي
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 واإلدارى المالى األداء سالمة لضمان واإلدارية المالية المراجعة   فبراير 72 - 73 دبي

 األداء ترشيد ألغراض التكاليف نظم بناء إعادة فبراير 42 - 42 دبي

 الدولية المحاسبة  معايير وفق للمحاسبة المهنى األداء تطوير   فبراير 47 - 77 دبي

 الجـاهـزة المـالبس صناعة فى والتكاليف المحاسبة   فبراير 7 - 3 دبي
 .المصرفية المخاطر ادارة فبراير 72 - 73 دبي

 الـفنـدقـية المنـشأت فى والتكاليف المحاسبة فبراير 7 - 3 دبي

 الداخلى المراجع أداء كفاءة لرفع الحديثة االتجاهات فبراير 7 - 3 دبي

 الحكومية الوحدات فى المالية الرقابة فبراير 42 - 42 دبي

 .واألداء البرامج موازنة إلى البنود موازنة من التحول فبراير 42 - 42 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 التكاليف تقارير وتطوير تصميم.  فبراير 7 - 3

 .الثابتة األصول تقييم   فبراير 72 - 73 القاهرة/ دبي

 الختامية والحسابات المالية والقوائم المحاسبية القيود إعداد فبراير 47 - 77 دبي

  VAT المضافة القيمة لضريبة المحاسبة القواعد فبراير 7 - 3 دبي
 باستخدام المالية للقوائم النقدية والقراءة الميزانيات وفحص تحليل فبراير 7 - 3 دبي

  .اآللى الحاسب
 KPI المؤشرات وفق الميزانيات واعداد المالي التخطيط رقابة فبراير 7 - 3 دبي
 والمصروفات المدفوعات بأقسام للعاملين المحاسبية المهارات تنمية   فبراير 7 - 3 دبي

 االداء تطوير وادوات المالى المدير فبراير 72 - 73 دبي

 الحسابات وفحص للمراجعة الحديثة األتجاهات فبراير 47 - 77 دبي

 .والربحية السيولة تخـطيط فبراير 7 - 3 دبي

 المخاطر وادارة المالى االداء وتحليل وتقييم المتقدمة المالية المحاسبة فبراير 47 - 77 دبي
 الموازنات واعداد المالية

 .المالى والضبط التخطيط أدوات تطوير فبراير 47 - 77 دبي

 المالى اإلحتيال مخاطر وضبط تدقيق فى الحديثة االتجاهات   فبراير 47 - 77 دبي

 المدفوعات بأقسام للعاملين المحاسبية المهارات تنمية فبراير 7 - 3 دبي

 السيولة واعداد الصندوق ادارة فبراير 7 - 3 دبي

 المالى واالحتيال لالختالسات والتدقيق الرقابة أساليب فبراير 47 - 77 دبي

 المتقدمة المالية المحاسبة مهارات فبراير 72 - 73 دبي
 المالية المعامالت فى والتزوير الغش أكتشاف مهارات فبراير 47 - 77 دبي

 المالية االزمات ادارة فبراير 47 - 77 دبي
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 ومعالجتها المحاسبية واالخطاء الجردية التسويات فبراير 47 - 77 دبي

 تطويره وأسس المالى النظام بناء خطوات   فبراير 42 - 42 دبي

 المشروعات وإدارة والتميز الجودة  

 الجودة منهجية ظل في اإللكترونية الحكومة وتكتيكات استراتيجيات فبراير 42 - 42 دبي
  الشاملة

 الواحد الفريق بروح األعمال إدارة في الشاملة اإلدارية الجودة فبراير 7 - 3 دبي

 والـتـمـيـز للـتـنــافـسيـة كمدخل الشاملة بالجودة اإلدارة فبراير 42 - 42 القاهرة/ دبي

 / ISO 17025  ايزو - المعايرة ومختبرات لالختبار الداخلي التدقيق فبراير 7 - 3 دبي
2005 

 1337/4332 األيزو مراجعى كبير اعداد شهادة فبراير 72 - 73 دبي
 لمشروعات الجودة مراقبة فبراير 42 - 42 دبي

 البيولوجي المعمل في الجودة وضبط التحكم فبراير 42 - 42 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 الجودة تكاليف وتخفيض الجودة تحسين فبراير 72 - 73

 الجودة وثائق فى التحكم نظم فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 الجودة إدارة لنظام الداخلى المراجع فبراير 47 - 77 دبي

 ISO26000 ومعايير اإلجتماعية المسئولية أخصائي فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي
 المختبرات في الجودة ضبط فبراير 47 - 77 أسطنبول/  دبي

 72337/4332 األيزو مراجعى كبير اعداد شهادة  فبراير 7 - 3 دبي
 سيجما 6 مدخل خالل من األداء في التميز فبراير 72 - 73 القاهرة/ دبي

 القرارات باتخاذ وعالقتها للجودة االحصائية العمليات فبراير 7 - 3 دبي

 72337 االيزو تطبيقات فبراير 7 - 3 دبي
 (ISO 2000) الحديثة العالمية القياسية المواصفات فبراير 7 - 3 دبي
 .التعليمية المؤسسات في الشاملة الجودة وتطبيق إدارة فبراير 42 - 42 دبي

 الحكومية المؤسسات في الشاملة الجودة إدارة فبراير 42 - 42 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 HACCP - الغذاء سالمة نظم مراجعين كبير إعداد فبراير 42 - 42

 األيزو بين الفرق و(  التأهيل شروط)  4331/  1337 األيزو تعريف فبراير 42 - 42 دبي

 ( التأهيل شروط - العناصر)  4332/  1333
 الضيافة فى الشاملة الجودة فبراير 42 - 42 دبي

 .المستدامة الجودة إدارة نظام النشاء الثمانية العوامل فبراير 7 - 3 دبي
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 الجودة توكيد     Quality Assurance (QA) فبراير 7 - 3 دبي
 .الشاملة الجودة منهج ظل فى العامة الخدمات ادارة فى االبداع و التمييز فبراير 7 - 3 دبي

 .العالمى الجودة لنظام طبقا   األمنية األزمة إدارة فبراير 72 - 73 دبي

 لمديري األداء وتطوير والتحويل الجودة إلدارة الداعمة التنظيمية الثقافة فبراير 72 - 73 دبي
 والسكرتارية المكاتب

  .الجودة لتطبيقات الشائعة االخطاء فبراير 47 - 77 دبي

 الحكومية والمؤسسات الهيئات في الشاملة الجودة إدارة فبراير 47 - 77 دبي

 .للمعاييرالدولية وفقا الجودة ضبط مراقبة فبراير 7 - 3 دبي

 والبلدية المحلية االدارة فى الشاملة الجودة مفاهيم تطبيقات فبراير 47 - 77 دبي

 الجودة منهج ظل فى العمل نظم اجراءات لتبسيط الحديثة االساليب فبراير 47 - 77 ماليزيا/ دبي
 .الشاملة

 1332 األيزو الجودة معايير فبراير 47 - 77 دبي
 شرم/  دبي

 الشيخ
 الجودة ضابط دور قياس فبراير 47 - 77

 البحوث ومراكز الجامعات فى الشاملة للجودة االستراتيجية اإلدارة  فبراير 47 - 77 ماليزيا/ دبي
 .العلمية

 .والمنظمات الشركات في الجودة لتنفيذ االستراتيجي التخطيط فبراير 47 - 77 تايالند/ دبي

 4331/  37333 للمواصفاتالدولية طبقا المؤسسية المخاطر إدارة فبراير 72 - 73 دبي
 الداخلية البيئة مراجعة فبراير 47 - 77 دبي

 والمعايرة الميكانيكية واالختبارات القياس          فبراير 47 - 77 دبي

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 الزراعية المنتجات جودة لتقدير المختلفة الطرق فبراير 47 - 77

 ISO 17025  والمختبرات  المعامل لكفاءة الشاملة الجودة إدارة فبراير 42 - 42 المغرب

 سيجما 6 باستخدام الحكومي األداء في الشاملة الجودة إدارة تطبيقات فبراير 7 - 3 ماليزيا/ دبي

 المشروعات إدارة    

 وتقييمها للمشروعات والقيادية اإلدارية المهارات فبراير 42 - 42 دبي

 المشاريع أداء رفع في المثالية التكنولوجيا استخدام فبراير 7 - 3 دبي

 المشروعات تأمين كيفية فبراير 72 - 73 دبي
 .المشروعات ومتابعة التخطيط في اآللي الحاسب استخدام فبراير 42 - 42 دبي

 .البريمافيرا باستخدام المشاريع وضبط وجدولة التخطيط فبراير 47 - 77 دبي

 .والهندسية الفنية التقارير وكتابة صياغة فبراير 72 - 73 تايالند/ دبي
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 .للمشروعات االقتصادية الجدوى دراسات استراتيجيات فبراير 47 - 77 البحرين/ دبي

 .والمنشأت المباني وصيانة الدارة العالمية والنظم المتقدم الفكر فبراير 42 - 42 تركيا/   دبي

 .المشروعات وتخطيط إدارة في الشائعة األخطاء فبراير 72 - 73 تايالند/ دبي

 .والمراقبة والجدولة التخطيط :المشاريع إلدارة الحديثة األساليب فبراير 47 - 77 ماليزيا/ دبي
 .المشروعات في النقدي التدفق فبراير 7 - 3 مدريد/  دبي

 باستخدام كفاءتها ورفع والوقائية المخططة الصيانة أعمال وتقييم تنفيذ فبراير 72 - 73 دبي
 .اآللي الحاسب

 .اإلنشائية المشاريع مواقع إلدارة الفعالة واألساليب األدوات فبراير 72 - 73 ماليزيا/ دبي

 .المشروعات في KPI العام للمفتاح التحتية البنية تكنولوجيا استخدام فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي
 .التآكل ومراقبة ورصد اختيار في الحديثة الطرق فبراير 42 - 42 البحرين

 .اآلالت مراقبة وأنظمة التنبؤية الصيانة فبراير 47 - 77 دبي

 .ISO 9000  العالمية المواصفات وفق الصيانة إدارة فبراير 42 - 42 دبي

 .المهنية والسالمة الصناعية العمليات في السالمة هندسة فبراير 7 - 3 تركيا/   دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 المشروعات وتقييم اإلستراتيجي التخطيط فبراير 72 - 73

 .المشروعات إدارة مجال في المستخدمة الكمية األساليب فبراير 47 - 77 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 والمنشأة والمرافق المباني وصيانة لتنظيم الحديثة التطورات فبراير 47 - 77

 Microsoft) برنامج باستخدام للمشروعات اإلقتصادية الجدوى دراسة فبراير 7 - 3 دبي
Project.) 

 .للمشاريع التمويل استقطاب فبراير 47 - 77 مدريد/  دبي

ال اإلشراف فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي  .المشروعات تنفيذ على الفعَّ

 .الماليزية التجربة - االحترافية المشاريع إدارة في والتمّيز اإلبداع فبراير 7 - 3 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 مع  األعمال وإستراتيجيات المشاريع لتحسن Six Sigma مفاهيم تطبيق فبراير 47 - 77

 النفقات تخفيض

 .المباني تشييد في الجودة وضبط التفتيش فبراير 7 - 3 دبي

   والقيادة المشروعات نجاح لتأمين األساسية التحفيز آليات فبراير 47 - 77 دبي

 .اإلنشائية المشاريع إدارة في الحديثة التقنيات فبراير 47 - 77 دبي

 .المشروعات أداء وتقييم المالي التحليل فبراير 72 - 73 دبي

 (اللوجستيه والمخازن المشتريات) قطاع  

 الشرائى والتفاوض الموردين اختيار - العطاءات- للمشتريات فى التميز فبراير 7 - 3 دبي
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 الشروط كراسه واعداد للمشتريات الفنية المواصفات صياغه فبراير 7 - 3 دبي

 والشراء للتوريد االستراتيجية اإلدارة في التميز فبراير 42 - 42 دبي

 أداء وقياس والتفاوض المشتريات نظم إدارة في المتقدمة الفنية االساليب فبراير 47 - 77 دبي
 الموردين

 GRC االحتياجي الدوران بنظام المخازن ومتابعة المشتريات ادارة فبراير 42 - 42 أسطنبول/  دبي
 فعليأ المناسب العطاء تحديد الية و دراستها الية و العطاءات انواع فبراير 72 - 73 دبي

 الشحن مستندات ودراسة المستندية االعتمادات في الحديثة االستراتيجيات فبراير 47 - 77 دبي
 الدولية القواعد ضوء في

 الجرد قوائم وتكنولوجياتحسين التخزين وسالمة المخازن إدارة في التميز فبراير 47 - 77 تايالند/ دبي

 الموردين مع التفاوض وتكتيكات العطاءات إعداد فن فبراير 72 - 73 دبي

 االدارية المهارات تعزيز التخزين وتكنولوجيا للمخازن المتقدمة االدارة فبراير 47 - 77 أسطنبول/  دبي
 الموردين مع والتعامل المخازن أداء قياس في التقنية والمعرفة

 الداخلي والتدقيق الرقابــة فبراير 42 - 42 تركيا/  دبي

 الموردين تقييم أساليب   فبراير 42 - 42 ماليزيا/ دبي

 المشتريات وإدارة تخطيط فبراير 47 - 77 القاهرة/ دبي

 اللوجستية والعقود المشتريات ادارة فبراير 42 - 42 دبي
 شرم/  دبي

 الشيخ
 المناقصات طرح وأجراءات الشراء طرق فبراير 7 - 3

 والمخازن المستودعات إدارة في so الـــ تطبيقات فبراير 72 - 73 القاهرة/  دبي
 INVRNTORY CONTROL المخزون على الرقابة   فبراير 47 - 77 دبي

 المخزن مراقبة في الثالثي التحليل أسلوب تطبيق فبراير 7 - 3 ماليزيا/ دبي

 M.R.P المواد من االحتياجات تحديد نظام فبراير 7 - 3 دبي
 (4) والتموين اإلمداد وسالسل اللوجستيات إدارة فبراير 7 - 3 دبي
 واإلمداد النقل فى التحكم ونظم للمستودعات اللوجستية اإلدارة فبراير 72 - 73 دبي

 اإلمـداد وسالسل والنقل اللوجستيات الخدمات مسؤولي مـهـارات تنمية فبراير 47 - 77 القاهرة/ دبي

 اللوجستية الخدمات أنشطة فى للعاملين المهني األداء دعم فبراير 7 - 3 دبي

 اللوجستية الخدمات إدراة فى الحديثة التقنيات فبراير 7 - 3 دبي

 المخزون وجرد وتحليل اللوجستية والمخازن للمشتريات الفعالة اإلدارة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 والمخاطر اإلمداد وسالسل اللوجستيات إدارة في المتقدمة التقنيات فبراير 47 - 77 دبي
 المضافة القيمة وتحقيق العمالء رضا علي اللوجستية اإلدارة أثر فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 اللوجستيات أعمال إلدارة الفعال التخطيط فبراير 7 - 3 دبي
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 االيزو ظلمتطلبات في والمشتريات اللوجستيات إدارة أساليب فبراير 47 - 77 دبي

 اللوجستيات أنشطة بين التنسيق مجال فى الحديثة االتجاهات فبراير 47 - 77 دبي

 اللوجستية الشبكة خالل من التموين عمليات وتنفيذ االستراتيجى التخطيط فبراير 72 - 73 دبي

 والنقل اللوجستيات إدارة في الممارسات أحدث فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي
 شرم/  دبي

 الشيخ
 سالسل الخدماتاللوجستية مسؤولي أداء وتطوير الشاملة الجودة إدارة فبراير 47 - 77

 اإلمداد
 المخزون قيمة في واالستثمار اللوجستية المستودعات إدارة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 المستودعات وإدارة وتشغيل اللوجستية إالدارة فبراير 42 - 42 ماليزيا/ دبي

 الـشراء عملية وأساسيات اللوجستية إالدارة فبراير 7 - 3 ماليزيا/ دبي

 اإلمداد وسالسل والنقل اللوجستية الخدمات في المتقدمة المهارات فبراير 42 - 42 ماليزيا/ دبي

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 اللوجستية األعمال إدارة تطبيق في الحديثة اآلتجاهات   فبراير 7 - 3

 GLOBAL COUNCILمعتمده شهادة والمناقصات العقود و القانون قطاع  
FOR LOW, ARBITATION AND INTELLCTUAL PROPERTY 

 المخاطرالمالية من والحد العقود وادارة اعداد وتقنيات استراتيجيات فبراير 42 - 42 ماليزيا/ دبي
 والقانونية

 القابل العقد العقودوتحديد فى والتدليس الغش لكشف المتقدمة التقنيات فبراير 7 - 3 المغرب/   دبي
 لإلبطال

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 التنافسي والتفاوض العطاءات وتقييم اعداد فى الحديثة النظم فبراير 42 - 42

 (الماليزية التجربة) الوظيفي واالنضباط للتفتيش القانونية االحكام فبراير 42 - 42 المغرب/  دبي

 والعقود والمواصفات المناقصات ادارة فى التميز فبراير 72 - 73 القاهرة

   الظروف,  تغير السعر, ضبط اإلطار, عقود) للعقود الوقائية صياغة فبراير 42 - 42 ماليزيا/ دبي
 االتفاقية, التعويضات/ التأخير غرامة القاهرة, القوة

 (والمنازعات والمطالبات  التغييرات  إدارة
 (ونتائجها قواعدها) الحرة التجارة اتفاقيات فبراير 47 - 77 ماليزيا/ دبي

 قانوني منظور من الحكومية والمحاسبة الحديثة المالية الرقابة فبراير 72 - 73 ماليزيا/ دبي

 بشأنها والتحكيم العقدية والمطالبات التغيرية واالوامر العقود إدارة فبراير 47 - 77 ماليزيا/ دبي

 العقود وتحليل تدقيق, صياغة فى الممارسات وأفضل التقنيات فبراير 72 - 73 تايالند/ دبي

 القانونية اإلستشارات على والرد التقييم في المتقدمة المهارات فبراير 47 - 77 دبي

 القانونية المخالفات ومعالجة دراسة فى المهنية الكفاءة وتحقيق التميز فبراير 7 - 3 دبي
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 عقودها وادارة والمناقصات المشتريات ألنظمة المتقدمة االتجاهات فبراير 72 - 73 القاهرة

 التشريعية الصياغة تقنيات و للعقود القانونية جمة والتر الكتابة فبراير 7 - 3 دبي

 المحاكم أمام والدفاع التقاضي وإجراءات ومهارات فنون فبراير 7 - 3 دبي

 القانونية المذكرات وكتابة القانوني التفسير أصول فبراير 42 - 42 الشيخ شرم
 شرم/  دبي

 الشيخ
 بطاقات االعتداءعلى جرائم عن القانونية والحماية االلكترونية المعامالت 

 مشروع الغير واالستخدام  االئتمان
 International Academy   معتمده شهادة المهنيه والسالمه األمن  

for Homeland Security  USA 
 واالحتواء السيطرة التخزين النقل الخطرة المواد عمليات على إلشراف فبراير 42 - 42 دبي

 الخطرة المواد لحوادث اإلستجابة   كفاءة ورفع
 الحرجة المراقبة ونقطة المخاطر وتحليل الغذائية السالمة إدارة فبراير 7 - 3 المغرب

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 الخسائر ومنع البيئة حماية تكنولوجيا فبراير 42 - 42

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 واالنقاذ الطوارئ عمليات الدارة التنظيمية والمهارات , التخطيط , القيادة فبراير 7 - 3
 واالخالء

 الحوادث وتحليل المخاطر ورصد والسيطرة الوقاية فبراير 72 - 73 دبي

  البيئة حماية قوانين و البيئية االثار تقييم و البيئي التخطيط فبراير 42 - 42 دبي

 التنفيذية الخطط واعداد المهنية والصحة السالمة انظمة إدارة فبراير 47 - 77 القاهرة/  دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 محطات وتشغيل   إدارة في الرقابي األمن كفاءة ومدى الوقائية السالمة فبراير 72 - 73
 الوقود

 شرم/  دبي
 الشيخ

 المعامل فى  الجودة وتوكيد البيولوجية والسالمة األمن معايير فبراير 47 - 77
 والمختبرات

 الحرائق ومكافحة السالمه انظمة في الحديثة التقنيات إدارة فبراير 7 - 3 دبي

  ergonomics المهنية المخاطر من والحد البشرية العوامل هندسة فبراير 72 - 73 ماليزيا/  دبي
 OSHA للسالمة الدولية والمعايير الفنية المواصفات وتطبيق ادارة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

18001 
 التقارير وإعداد المهنية والصحة السالمة نظم وتقييم التفتيش فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 والبيئة والصحة والسالمه األمن أزمات إدارة في الكفاءة ممارسات أفضل فبراير 72 - 73 تركيا/  دبي

 االستاتيكية والكهرباء الكهرباء مخاطر فبراير 7 - 3 القاهرة/  دبي

 االمريكية Osha لمعايير وفقا المهنية والسالمة والصحة األمن إدارة فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي
 عليها التدقيق وكيفية ( OHSAS180001) البريطانية والمواصفة
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 ISO19011 وتنفيذها
 - العامة  الحدائق) العامــــة االماكن في المهنية والسالمة الصحة معايير   فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي

 (النوادي - الموالت - العامة الحمامات
 4374172337 آيزو  البيئيه اإلدارة نظام   فبراير 47 - 77 المغرب دبي

 والمشعة الخطرة المواد مع اآلمن التعامل معايير فبراير 42 - 42 دبي

 به المسوح والحد الهواء ملوثات فبراير 72 - 73 دبي

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 وتدويرها ومعالجتها الصلبة النفايات ادارة فبراير 47 - 77

 والخدمـــات لالنتاج الجودة ضبط فبراير 7 - 3 دبي

 الملوثات من الحد   فبراير 7 - 3 دبي

 الطبيعية للمحميات الفعال التخطيط   فبراير 7 - 3 دبي

 االوشا لمعاير وفقا الجذرية االسباب وتحليل الحوادث في التحقيق فبراير 72 - 73 دبي
 االمريكية

 (.OHSAS-18001 ) لمواصفة طبقا المهنية والصحه السالمة فبراير 47 - 77 دبي
 الخسائــر فى والتحكــم السالمــة منظومــة إدارة فبراير 7 - 3 دبي

 البترولية العمليات في والسالمة األمن فبراير 7 - 3 دبي
 .المصاعد حوادث مع التعامل كيفية فبراير 47 - 77 دبي

 والصحة البيئة نظام على التعامل فبراير 47 - 77 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 .الإلنقاذ معدات صيانة فبراير 47 - 77

 والسائلة الصلبة المخلفات لمعالجة الحديثة الطرق فبراير 7 - 3 تركيا/  دبي

 .منها والوقايــة المعديـة األمراض فبراير 47 - 77 دبي

 .األول المستوى - الخطرة المواد مع التعامل كيفية فبراير 47 - 77 أسطنبول/  دبي

  .األمريكية األوشا لمعايير وفقا السالمة مشرفى أداء تفعيل فبراير 72 - 73 دبي

 .العمل إصابات إحصائيات فبراير 47 - 77 دبي

 .والصلبة السائلة للنفايات اآلمنة االدارة فبراير 47 - 77 دبي

 .االستاتيكية والكهرباء الكهرباء مخاطر فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 . المهنية والسالمة الصحة لمشرفي المتكامل البرنامج فبراير 72 - 73 القاهرة

 .الطبيعية للمحميات الفعال التخطيط فبراير 42 - 42 المغرب/  دبي
 االستيراتيجي البيـــــــئ األثر تقييم فبراير 7 - 3 دبي

 البيئـــــــــــي القانون فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي
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 الخطـــرة النفايات وتخزين إدارة فبراير 72 - 73 دبي

 البريطانيNEBOSH    ال منهج وفق والسالمة االمن فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي
 OSHAS  المهنية والسالمة الصحة لنظام الداخليين المراجعيين تأهيل فبراير 47 - 77  دبي

18001/2007 
 البيئة وحماية اليئية  والمخاطر , الموارد من التخفيف فبراير 72 - 73 دبي

 االوشا لمواصفة طبقا األولية االسعافات فبراير 47 - 77 المغرب/   دبي

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 المخاطر وتقييم السالمة نظم على والتفتيش المراجعة فبراير 47 - 77

 الغالل صوامع في المهنية السالمة و الصناعي األمن فبراير 72 - 73 ماليزيا/  دبي

 العمل مخاطر على والسيطرة ,والتحكم الوقائي والتنبؤ السالمة هندسة فبراير 47 - 77 دبي

 العمل مخاطر على والسيطرة فبراير 47 - 77 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 العمل بيئة لمخاطر الحيوي والرصد والبيئي الصحي التقييم  فبراير 47 - 77

 واالنفجارات  الحرائق بحوادث والتحكم والسيطرة الحماية معايير فبراير 47 - 77 دبي
 الصناعية

 الشوكية بالرافعات الخاصة السالمة تعليمات   فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 االوشا لمعايير وفقا ( التلقائية)  الثابتة الحريق إطفاء معدات   فبراير 7 - 3 دبي

 االوشا لمعايير وفقا والسالمة الخطر عالمات رموز       فبراير 47 - 77 المغرب/  دبي

 المواد أخطار على السيطرة تقنيات و الكيميائية المخاطر أوجه    فبراير 42 - 42 دبي
 أخطارها على السيطرة و الفيزيائية المخاطر الكيميائيةوأوجه

 اليدوية العدد استخدام في السالمة وإرشادات تعليمات   فبراير 7 - 3 البحرين/  دبي

 International Academy معتمده شهادة والمنافذ المنشأت أمن قطاع  
for Homeland Security  USA 

 إلدارة والتخطيط والحساسة الحيوية المنشآت لتأمين األمنية الهندسة فبراير 7 - 3 دبي
 الطوارئ

 األمني التفاوض ومهارات األمنية األزمات إدارة فبراير 72 - 73 الشيخ شرم

 الخسائر ومنع المتكاملة والسالمة األمن أنظمة وإدارة تخطيط فبراير 42 - 42 دبي

 األزمات إدارة والتوجيهو االدارى والتنظيم التخطيط استراتيجيات فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 والتفكير األمني اإلدراكوالحس مهارات لتنمية الحديثة االستراتيجيات فبراير 72 - 73 دبي
 الذهني

 األمنية والرقابة التفتيش فبراير 47 - 77 دبي
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 أمن على السيطرة في المتقدمة الدول وتجارب العالمية التقنيات أحدث فبراير 47 - 77 دبي
 الهامة المنشآت

 الجريمة من للوقاية االمنية التنبؤات فبراير 72 - 73 دبي
 .واالنفجـارات الحرائــق من المنشآت تأمين تكنولوجيـا فبراير 72 - 73 دبي

 بالبشر االتجار لمكافحة الدولة مستوى على االستراتيجة الخطة فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 القرارات اتخاذ وأدوات وتحليلها العمليات تصميم في النظامية األساليب فبراير 72 - 73 ماليزيا/  دبي

 واإلجتماعات والمؤتمرات االحتفاالت تأمين فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 السلوكية المهارات  ودور االرهاب من المنشأت لحماية األمنية الهندسة فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي
 األمن لرجال

 االمني الحس مهارات وتنمية االنسان وحقوق االمن فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي

 الجودة ادارة تطبيق واليات الصناعية بالمنشآت األمنية المخاطر فبراير 47 - 77 دبي

 TQM)الشاملة
  التقنيات عصر في السرية و االختراق بين االمنية المعلومات فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي

 األمني المسح  عمليات واجراء االمنية للتفتيشات الحديثة االتجاهات   فبراير 72 - 73 أسطنبول/  دبي
 الحساسة للمنشآت

 والسيطرة القيادة بمراكز الحديثة الفنية والتجهيزات  األمنية األنظمة فبراير 72 - 73 دبي

 المسلحين مع والتعامل الحيوية المنشأت لحماية االمنية الهندسة فبراير 7 - 3 دبي

 المنظمات لمعايير طبقا الهامة والشخصيات المنشات وحماية تامين فبراير 7 - 3 دبي
 الدولية

 ومكافحتها االلكترونية االنظمة في االمنية الثغرات فبراير 7 - 3 دبي
 الطارئة واألحداث  األزمـــات ظــــــروف في المفاوضــــــات إدارة فبراير 7 - 3 دبي

 االمنية الدوريات تطوير أساليب فبراير 72 - 73 دبي

 والمؤسسات والهيئات العامة المنشات وسالمة امن فبراير 47 - 77 دبي

 االمن لرجل المكان لغــة فبراير 7 - 3 دبي

 االمنية للتحقيقات الفنية االسس فبراير 7 - 3 دبي

 المعلومات جمع وأساليب األمني الحس فبراير 47 - 77 دبي

 الحدودي التفتيش في التكنولوجيا استخدام فبراير 47 - 77 دبي

 النسائية للشرطة التأسيسية المطارات أمن فبراير 47 - 77 دبي

 التشبيهي الحاسوب بنظام األمني والتفتيش الكشف فبراير 72 - 73 دبي

 واإلشعاعية الكيميائية المواد مع التعامل فبراير 47 - 77 دبي

 المطارات في المخاطر تقييم فبراير 47 - 77 دبي
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 الحدودية المنافذ تأمين فبراير 47 - 77 البحرين/  دبي

 التسلل لمكافحة الوقاية إجراءات فبراير 7 - 3 البحرين/   دبي

 اإلرهاب مواجهة في والمواني المطارات تأمين فبراير 47 - 77 دبي

  الخاصة اإلحتياجات لذوي بالمطارات األمني التفتيش فبراير 7 - 3 دبي
 المطارات في الذعر إدارة فبراير 47 - 77 دبي

 والمسافرين الجمهور مع التعامل مهارات فبراير 42 - 42 دبي

 الطائرات وكوارث حوادث إدارة فبراير 7 - 3 أسطنبول/  دبي

 الجمركي والتفتيش الجمارك قطاع  

 ( الثنائية التجارة - الجمارك - اإلجراءات)  التصدير  فبراير 72 - 73 دبي

 .األلي التتبع ونظام والترانزيت المؤقت اإلدخال إجراءات   فبراير 7 - 3 دبي

 المسافرين تفتيش إجراءات في الحديثة النظم   فبراير 42 - 42 دبي

 .والخطرة الكيميائية المواد مع للتعامل والوقاية الفسح االفراج إجراءات   فبراير 7 - 3 دبي

 .الجمركي العمل في والتأمين البنكية التعامالت    فبراير 72 - 73 دبي

 .الجمارك تحديث إستراتيجيات       فبراير 42 - 42 ماليزيـــا

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 .للمستجدين الجمركي العمل ببيئة التعريف    فبراير 47 - 77

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 .الدولية التجارة في التزويد سلسلة وتسهيل أمن معايير عمل إطار فبراير 72 - 73

 .الجمركي التهرب مكافحة    فبراير 47 - 77 دبي

 الجمركي العمل في مواجهةالجماهير ومهارات الموظف وواجبات حقوق فبراير 47 - 77 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 والتفتيش الرقابة لعمليات االقسام رؤساء تأهيل فبراير 72 - 73

 .الجمركي االستخبار فبراير 47 - 77 دبي

 الجمركي والضبط التحري مهارات فبراير 7 - 3 دبي

 والمنافذ المطارات تامين اسرار   فبراير 72 - 73 دبي

 الفكرية الملكية حقوق على التعدي حماية في الجمارك دور فبراير 7 - 3 دبي

 .واالستهداف الجمركية المخاطر إدارة فبراير 7 - 3 دبي

  والالحقة الحالية الجمركية والمراجعة التدقيق فبراير 42 - 42 القاهرة/  دبي

 الدولي والقانون الجمركية السياسات فبراير 47 - 77 القاهرة/  دبي
 شرم/  دبي

 الشيخ
 .الموحد الجمارك نظام   فبراير 42 - 42
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 .الجمركية النزاعات تسويق وطرق الجمركية اللجان       فبراير 7 - 3 دبي

 الجمركي الضبط محاضر أحكام فبراير 72 - 73 ماليزيا/  دبي

 .الفعال والتدقيق التزويير عن الكشف مهارات فبراير 72 - 73 دبي

 .االغراق مكافحة في الجمارك دور فبراير 7 - 3 دبي

 .المقلده والمواد استيرادها المحظور المواد على التعرف فبراير 7 - 3 دبي
 .العربية الدول بين التجاري التبادل وتنمية تيسير اتفاقية      فبراير 7 - 3 دبي

 إسطنبول واتفاقية المعدلة كيوتو اتفاقية فبراير 7 - 3 دبي

 .الجمركي والتفتيش االمني الحس فبراير 72 - 73 دبي

 .والحاويات الشحن أمن ادارة   فبراير 47 - 77 دبي

 .الكيميائية األسلحة حظر اتفاقية   فبراير 7 - 3 دبي

 .الحاويات اتفاقية   فبراير 7 - 3 دبي

 .الفساد ومكافحة النزاهة أروشا بيان     فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 .الجمارك في التحديث متغيرات مع السلوكي التفاعل فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 الجمركية الناحية من البشرية الموارد إدارة   فبراير 47 - 77 دبي

 الجمركي التفتيش عملية في الجسد لغة إستخدام فبراير 7 - 3 دبي

 الجمركي العمل مواجهةالجماهيرفي ومهارات  الموظف وواجبات حقوق فبراير 47 - 77 دبي

 .الجمركي العمل في وأثرها الشاملة الجودة نظام   فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 التهريب لمكافحة     الحديثة واألساليب الجمركي التهريب أشكال فبراير 72 - 73 مدريد/  دبي
 .الجمركي

 الجمركي العمل بيئة في الجمهور مع التعامل مهارات فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 .الدولية التجارة تسهيل آليات   فبراير 47 - 77

 (.االيرادات - االعفاءات - التعريفة) الجمركي األلي النظام   فبراير 47 - 77 دبي

 .لألمن اإللكتروني الجمركي النظام فبراير 42 - 42 دبي

 .الخليجي الجمركي واإلتحاد الموحد الجمارك نظام   فبراير 7 - 3 دبي

 .الجمركيين للمخلصين الجمركية األعمال      فبراير 42 - 42 تايالند/ دبي

 .الجمركية واالعفاءات التعاريف فبراير 72 - 73 ماليزيا/  دبي

 البريدية وغير البريدية للطرود الجمركية اإلجراءات فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي

 .الجمركية والمعاينة التفتيش فبراير 47 - 77 دبي

 .الشحن مستندات في التزوير كشف فبراير 72 - 73 دبي

 .اآللي والترحيل والمتروكات المحجوزات نظام   فبراير 47 - 77 دبي
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 وأثرها  الفكرية الملكية حقوق وحماية والتقليد التجاري الغش مكافحة فبراير 72 - 73 دبي
 الدولية التجارة حركة على

 .اآللي الجمركي التعهدات نظام فبراير 47 - 77 دبي
 الحدود عبر لألموال المادي االنتقال فبراير 7 - 3 دبي

 (.الجمركية بالمنافذ للتدقيق) االلية المقاصة إجراءات   فبراير 72 - 73 دبي

 البرى الشحن حركة لتسجيل اآللية اإلجراءات   فبراير 7 - 3 دبي

 الشحن واجراءات الجمركية المستخلصات في العملية الممارسات فبراير 7 - 3 دبي
 والتفريغ

 .الضبط محاضر وشاشات القانونية للقضايا اآللي النظام    فبراير 42 - 42 دبي

 . والمراقبة التحكم وغرف االلكتروني التتبع نظام فبراير 47 - 77 دبي

 .العالمية الجمارك شبكة فبراير 42 - 42 دبي

 . الواردات في اإلشعاعي التلوث عن الكشف   فبراير 7 - 3 دبي

 .الجمركي األمن فبراير 72 - 73 دبي

 الجمركــــــي واألمن السيطرة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 .الجمركي العمل في االلي الحاسب استخدام في االساسية المهارات   فبراير 7 - 3 دبي

 .المنافذ في والسالمة الحراسات لموظفي األساسية المبادئ  فبراير 7 - 3 دبي
 الجسد لغة باستخدام الضبط عمليات فبراير 7 - 3 دبي

 .والتصدير لالستيراد الجمركية االجراءات فبراير 7 - 3 دبي

 .الجمركي التفتيش عن والمسؤولين الجمارك مفتشي فبراير 72 - 73 دبي

 .الجمارك لموظفي والسلوكيـة والفنيـة اإلدارية المهارات تنمية فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 .المنافذ عبر المسافرين مراقبة فبراير 7 - 3 دبي

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 .الجمركية الحوكمة فبراير 47 - 77

 .القومي االمن على الجمركي والتفتيش األمني الحس دور فبراير 47 - 77 دبي

 اإللكترونية المنشأ لشهادات العملية التطبيقات فبراير 47 - 77 دبي

 الجمركية البيانات وحماية أمن فبراير 7 - 3 دبي

 .التفتيش على وأثرها واإلستخبارات التحريات في الممارسات أفضل فبراير 47 - 77 مدريد/  دبي

 .الجمركية االعفاءات من القصوى االستفادة اسرار   فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 .الترانزيت ادارة فبراير 72 - 73 ماليزيا/  دبي

 المــــــروري الضبط  

 المروري الضبط فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي
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 النارية الدراجات قيادة   فبراير 7 - 3 دبي

 األمنيـــة  الدوريات وواجبات مهام فبراير 42 - 42 دبي

   للضباط السريعة الطرق على الشرطية األعمال فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 لألفراد السريعة الطرق على الشرطية العمليات فبراير 72 - 73

 للمركبات الفني الفحص فبراير 42 - 42 ماليزيا/  دبي

 المرور لرجل المكان لغة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 الجمهور مع المرور رجل تعامل مهارات فبراير 72 - 73

 الطرق وسالمة المرور هندسة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 الرسمية المواكب وتنظيم قيــادة فبراير 72 - 73 دبي

 المرورية المخالفات في الدبلوماسيين مع التعامل فبراير 72 - 73 دبي

 المرورية المخالفات من الحد في النقاط نظام دور فبراير 47 - 77 دبي

 ( الطرق هندسة) المروري التحكم نظم وتصميم تخطيط فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 المرورية البالغات تقارير إعداد فبراير 72 - 73 دبي

 المرورية المطاردات رة إدا في التأسيسية الدورة فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي
 شرم/  دبي

 الشيخ
 المرورية التوعية ت حمال وتنفيذ تخطيط فبراير 7 - 3

 المروري الحادث مسرح في العمل إجراءات فبراير 42 - 42 دبي

/  تايالند/ دبي
 تركيا

 المتقدمة المرورية الحوادث في التحقيق فبراير 47 - 77

   العقابيــه والمؤسسات السجون    

 االحداث مع التعامل إجراءات فبراير 47 - 77 دبي

 العقابية المؤسسات ة إدار في الحديثة النظم   فبراير 47 - 77 دبي

 الموقوفين النزالء  وتأمين ونقل حراسة فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 العقابيــة المنشأت في العنف مواجهة فبراير 72 - 73 ماليزيا/  دبي

 الدولية للمعايير وفقا للمحبوسين االنسان حقوق دليل   فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 للعاملين االدارى التأهيل في القبلي التدريب فاعلية مدى االول البرنامج فبراير 47 - 77 دبي
 بالسجون

 السجناء هروب حالة في اإلجراءات فبراير 47 - 77 دبي

/  تايالند/ دبي  العاليــــه األبراج خالل من المراقبـــــة فبراير 7 - 3
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 تركيا
 النزالء تفتيش فبراير 7 - 3 دبي

 والمحاكم والنيابة اإلصالحية المنشأت بين العالقة فبراير 47 - 77 دبي

 للعاملين  االمني التأهيل في القبلي التدريب فاعلية مدى الثاني البرنامج فبراير 47 - 77 ماليزيـــا
 بالسجون

 النزالء مع الطبي التعامل مهارات فبراير 7 - 3 دبي

  االنساني التأهيل في القبلي التدريب فاعلية مدى الثالث البرنامج فبراير 7 - 3 أسطنبول/  دبي
 بالسجون للعاملين واالجتماعي

 للنزالء النفسي للتكيف كأساس الذات فهم فبراير 7 - 3  دبي

 للنزالء التشغيلية الخطط وتنظيم إعداد فبراير 72 - 73 دبي

 البحرية المـــــواني  

 البحرية والسالمة األمن فبراير 42 - 42 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 PDP الموانيء داخل العمالة تطوير فبراير 7 - 3

 البحري النقل شركات في المرؤوسين دوافع ة إدار فبراير 42 - 42 مدريد/  دبي

 الجمركية الدوائروالمخازن داخل الخطرة للمواد المتكاملة ة االدار فبراير 7 - 3 ماليزيـــا

 البحري النقل بقطاع  االلكتروني واالرشيف السكرتارية أساليب تطوير فبراير 72 - 73 أسطنبول/  دبي

 الموانىء في والتفريغ الشحن طرق على المؤثرة العوامل فبراير 42 - 42 دبي

 بالموانيء البحرية والتحقيقات والكوارث الحوادث فبراير 47 - 77 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 الموانيء داخل الخطرة المواد تداول فبراير 72 - 73

 والشروط المطالبات وتسوية البحري التأمين فبراير 47 - 77 تركيا/   دبي

 AMERICAN  معتمده شهادة الصحية والمؤسسات المستشفيات  
INSTITUTE OF HEALTH CARE AND HOSPITAL 

MANAGEMENT 
 االوليــــــــــــــــــة االسعافات   فبراير 7 - 3 دبي

 الطبية والمراكز المشتشفيات في الشاملة الجودة فبراير 72 - 73 ماليزيـــا

 العالجية والمؤسسات المستشفيات وسالمة أمن   فبراير 42 - 42 دبي

 المستشفيات في اإلستراتيجي التخطيط فبراير 47 - 77 ماليزيا/  دبي

 والتطبيق النظرية بين المستشفيات إدارة فبراير 72 - 73 ماليزيـــا

 المرضى لملفات والتنظيم التدقيق   فبراير 47 - 77 ماليزيـــا
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 بالمستشفيات الخاصة المخازن إدارة   فبراير 72 - 73 ماليزيـــا

 الطارئة الحاالت مع التعامل وسياسات إستراتيجيات فبراير 72 - 73 دبي

 التمريض في الشاملة الجودة ة إدار فبراير 7 - 3 دبي

 الطبية والمستودعات المخازن إدارة فبراير 72 - 73 دبي

 المستشفيات ة إدار في الجدد القادة تطوير فبراير 7 - 3 دبي

 المستشفيات في المخاطر ة إدار فبراير 42 - 42 دبي

 (المدرسية االدارة تطوير) التربوي القطاع  

 .المعلمين أداء تقييم معايير دورة فبراير 42 - 42 دبي

 .والتدريبية التعليمية الوســــائل وإعــــداد تصميــــم دورة فبراير 7 - 3 ماليزيـــا

 التعليــم وفنــون تكنولوجـــيا فبراير 7 - 3 دبي

 التربوي لإلشراف والقـــــيادي اإلداري اإلبــــداع فبراير 42 - 42 دبي

 إبتكاري منظور من التعليمية العملية تطوير فبراير 72 - 73 البحرين/  دبي

 .الجديدة المنهجية ضوء في المدرسية المنظومة إدارة فبراير 72 - 73 دبي

 التعليمية والمعاهد للمدارس الحديثة اإلدارة فبراير 47 - 77 دبي

 .للمعلم الوظيفية الجدرات   فبراير 72 - 73 ماليزيـــا

 .المتعددة الذكاءات نظرية في التطبيقات فبراير 7 - 3 دبي

 .التربية في وتطبيقاتها   للمشكالت اإلبداعية الحلول في TRIZ نظرية فبراير 7 - 3 دبي
 .التربوي اإلستيراتيجي التخطيط فبراير 47 - 77 دبي
 .والتدريب التدريس أساليب معايير   فبراير 42 - 42 دبي

 .المراهقة سلوكيات مع التعامل فن فبراير 7 - 3 دبي

 .التربوية المؤسسات في الحوكمه فبراير 72 - 73 دبي

 .للطلبة الدراسي التحصيل مستوى تقييم معايير فبراير 47 - 77 دبي

 .التعليم في واستخداماتها التعليم تقنيات فبراير 7 - 3 دبي

 التعليمية المؤسسات على اإلداري اإلشراف مهارات تنمية   فبراير 7 - 3 دبي

 التعليم لمؤسسات تنافسية قوة البشرية الموارد   فبراير 7 - 3 دبي

 .والتعليم اإلشراف أثر وقياس تقويم استراتيجيات فبراير 72 - 73 دبي

 .التعليم في ودوره الذهني العصف فبراير 47 - 77 دبي

 .التغيير مع والتعامل واالبتكار اإلبداع فبراير 7 - 3 دبي

 .المتعددة الذكاءات نظرية في تطبيقات فبراير 47 - 77 دبي

 ( ICT)  التعليم في الحاسوب استخدام فبراير 47 - 77 دبي
 .اآلخرين في والتأثير التخاطب قوة مهارات فبراير 7 - 3 دبي
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 .العاطفي الذكاء فبراير 47 - 77 دبي

 .والضغوطات التوتر من والتخلص االسترخاء تقنيات   فبراير 47 - 77 دبي

 .األطفال رياض معلمات إعداد    فبراير 72 - 73 دبي

 13/ 73 قاعدة فبراير 72 - 73 دبي

 GLOBAL INSTITUTE OF  معتمدة شهادة والفندقه السياحة  
TOURISM AND HOSPITALITY 

  التطبيقي والمجال النظري اإلطار السياحي التسويق   فبراير 42 - 42 دبي

 .السياحة عقود   فبراير 7 - 3 دبي

 .والمأمول الواقع بين البيئية السياحه فبراير 42 - 42 دبي

 لدعم والواعدة القائمة السياحية اإلمكانات وتطوير لتنمية األمثل االستغالل فبراير 7 - 3 دبي
 .السياحة صناعة

 والوزارات الهيئات في للعاملين االعمال التخطيط في االستراتيجية   فبراير 72 - 73 دبي
 السياحية

  السياحي والترويج التسويق سياسات وقيادة تطوير فبراير 42 - 42 دبي
 السياحية والفعاليات المهرجانات تنظيم فبراير 47 - 77 دبي

 العملي اإلطار – السياحي التخطيط فبراير 47 - 77 دبي

 جوى مضيف اعداد فبراير 72 - 73 ماليزيـــا

 .السياحية المنشأت فى العامة العالقات فبراير 72 - 73 دبي

 والزوار السياح مع الفعال االتصال مهارات فبراير 72 - 73 ماليزيـــا/  دبي

 السياحية االنشطة ممولي وأستقطاب أقناع في الحديثة االساليب فبراير 72 - 73 ماليزيـــا/  دبي

 سياحيا وإستثمارها والتراث الثقافة سياحة تنمية فبراير 47 - 77 دبي

 السياحية الخدمات تقديم في التميز فبراير 7 - 3 ماليزيـــا/  دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 السياحية للمهرجانات والتخطيط االعداد مهارات فبراير 72 - 73

 شرم/  دبي
 الشيخ

 .الضــيافــة صــنـاعة فى الجـــــودة إدارة فبراير 7 - 3

 شرم/  دبي
 الشيخ

 السياحي االرشاد مهارات فبراير 7 - 3

 صيانة وطرق المتاحف مقتنيات وعرض إضاءة فى الحديثة االتجاهات   فبراير 42 - 42 تايالند/ دبي
 التحف ومعالجة

 السياحية التنمية عملية في ودمجها المحلية المجتمعات مشاركة تفعيل فبراير 42 - 42 الشيخ شرم
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 والعقارات االراضي قطاع  

 .الدولية المعايير وفق عقاري مقيم إعداد دورة فبراير 7 - 3 ماليزيـــا/  دبي

 العقاري والتطوير االستثمار فبراير 72 - 73 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

  العقارى( التقييم) التثمين فى مقدمه فبراير 42 - 42

 التطوير في ودورة المعماري التصميم في واالبتكار واالبداع التمييز فبراير 47 - 77 دبي
 العقاري

 العقاري المجال أهمية فبراير 72 - 73 دبي

 العقارية الجدوى لدراسات التسويقية الدراسة فبراير 47 - 77 دبي

 .العقارية للمشروعات الجدوى دراسات فبراير 47 - 77 القاهرة

 .العقاري للوسيط الدولية الرخصة فبراير 72 - 73 دبي

 (.العقارية المبيعات) العقارات بيع فن فبراير 47 - 77 دبي

 .العقاري التسويق فبراير 7 - 3 دبي

 .السياحي التسويق فبراير 72 - 73 دبي

 (IVSC) الدولية والمواصفات المعايير فبراير 47 - 77 دبي

 .العقاري والرهن والتمويل التقييم فبراير 7 - 3 دبي

 – امالك ادارة– تقييم – تسويق) عقارية خدمات مشروع تنفذ كيف فبراير 47 - 77 ماليزيـــا/  دبي
 (جدوى دراسات

 شرم/  دبي
 الشيخ

 .العقارات تثمين و تسويق و ادارة فبراير 47 - 77

 الرياضية االنديــة قطاع  

 الرياضي المجال في المتميزة البيعية المهارات        فبراير 47 - 77 تايالند/ دبي

 الرياضية المؤسسات في اإلدارة أنماط فبراير 47 - 77 ماليزيـــا/  دبي

 الخضراء المسطحات وإنشاء تخطيط هندسة فبراير 47 - 77 دبي

 وتطبيقاتها( هوائي ال هوائي,) الرياضية البرامج تصميم    فبراير 7 - 3 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 والكشفية الرياضية المعسكرات وإدارة تنظيم      فبراير 47 - 77

 الرياضى التسويق فبراير 7 - 3 دبي

 الرياضى المجال فى العامــة العــالقات فبراير 7 - 3 ماليزيـــا/  دبي

 الرياضي والتحكيم المنازعات فض   فبراير 72 - 73 دبي

 الخارجية والمالعب الصناعي النجيل مالعب وتنفيذ انشاء تقنيات       فبراير 42 - 42 شرم/  دبي
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 الصحيحة الوقائية الصيانة عمل وكيفية الشيخ

 التدريب وتكنيك البدنية اللياقة لعناصر والتقييم اإلختبارات فبراير 47 - 77 دبي

  والدولية المحلية البطوالت إدارة فن فبراير 42 - 42 دبي

   الخاصة اإلحتياجات ذوي معلمي تأهيل قطاع  

 الخاصة اإلحتياجات ذوي معلمي تاهيل    يناير 37 - 47 دبي

 البسيطة اإلعاقات معلمي وتأهيل اعداد فبراير 7 - 3 دبي

 الخاصة االحتياجات لذوي النفسية الصحة فبراير 42 - 42 ماليزيـــا/  دبي

 الخاصة التربية معلم اعداد في الحديثة واالتجاهات المهنية المعايير   فبراير 7 - 3 دبي

 الخاصة اإلحتياجات لذوي التدريس واستيراتيجيات أساليب فبراير 72 - 73 دبي

 االبتدائي والتعليم المدرسة قبل ما لمرحلة الخاصة التربية    فبراير 42 - 42 ماليزيـــا/  دبي

 التوحد أطفال لعالج بيكس برنامج فبراير 47 - 77 ماليزيـــا/  دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 الخاصة االحتياجات لذوي واألسري النفسي واإلرشاد التوجيه فبراير 72 - 73

 التوحد وأطفال باللعب العالج   فبراير 7 - 3 دبي

 السمعية لإلعاقة التعليم وطرق مناهج فبراير 72 - 73 ماليزيـــا/  دبي

 للتوحد( ABA) التطبيقي السلوك تحليل فبراير 7 - 3 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 التوحد ألطفال والذاتية واالجتماعية الحياتية المهارات برنامج فبراير 47 - 77

 يواجهها التي والمشكالت الخاصة التربية معلم فبراير 42 - 42 دبي

 التوحد وطيف التوحد    فبراير 47 - 77 دبي

 المعلومات امن قطاع  

 المعلومات وتكنولوجيا أمن حوكمه فبراير 42 - 42 دبي

 المعلومات نظم اختراق لمواجهه التوجهات احدث فبراير 7 - 3 البحرين

 COBIT معيار باستخدام المعلومات تكنولوجيا حوكمه فبراير 42 - 42 دبي

 ISO20 المعلومات تقنية إدارة في الشاملة الجودة أنظمة تطبيق دورة فبراير 42 - 42 دبي
000 

 Linux لينوكس التشغيل نظام حماية دورة فبراير 72 - 73 دبي

   الالسلكية الشبكات أمن دورة فبراير 42 - 42 دبي

 األعمال إدارة فى اآللى الحاسب تطبيقات فى الحديث الفكر فبراير 47 - 77 دبي

 المعلومات امن فى مقدمه دورة فبراير 72 - 73 دبي

 االلكترونية المعلومات أمن في متقدمة دورة فبراير 47 - 77 البحرين/  دبي
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    البيانات خصوصية دورة فبراير 47 - 77 دبي

   المعلومات أمن في والتدريب والتعليم التوعية دورة فبراير 72 - 73 دبي

 المعلومات تكنولوجيا باستخدام المشاريع ادارة دورة فبراير 47 - 77 دبي

 Help Desk الفني الدعم إدارات في واإلبداع التميز   فبراير 7 - 3 دبي

 االختراق اختبار معمل دورة دورة فبراير 72 - 73 دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 الرقمي الجنائي التحليل أساسيات دورة فبراير 7 - 3

 اإللكترونية الجنائية واألدلة اإللكترونية الجرائم دورة فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 شرم/  دبي
 الشيخ

 اإللكترونية والمعلومات الوثائق أمن استراتيجيات دورة فبراير 42 - 42

 اإلنترنت عبر السريع والوصول البيانات قواعد مع التعامل فن دورة فبراير 47 - 77 دبي

Access 2007 

 Infrastructure المنهجالبريطاني وفق المعلومات نظم ادارة دورة فبراير 42 - 42 دبي
Library- ITIL 

 االمني المعيار في الحديثة التقنية المهارات دورة فبراير 7 - 3 دبي

 االنترنت وحماية المعلومات المن CISSP-CISE العالمي االمني المعيار فبراير 72 - 73 دبي

 التدريب مجال في المعلومات نظم وبناء تصميم فى والتميز اإلبداع دورة فبراير 47 - 77 دبي

 والنظم( DSS) القرار دعم نظم مع التعامل مهارات و اإللكترونية اإلدارة فبراير 7 - 3 دبي

 الخبيرة

 المتعلقة والتقنيات المعلومات تقنية ضوابط دورة فبراير 7 - 3 دبي

   المعلومات أمن في والمراجعة والصالحيات التحقق   فبراير 7 - 3 دبي

 لإلدارة المساندة المعلومات نظم وإنشاء وتصميم تحليل فبراير 7 - 3 دبي

 واألداء التطبيقات واالهداف االهمية - اإللكترونية الحكومة دورة فبراير 72 - 73 دبي

 EDI    الكترونيا البيانات تبادل كيفية فى المتقدمة المفاهيم فبراير 47 - 77 البحرين/  دبي

   المعلومات أمن في المتقدم التحليل تقنيات دورة فبراير 7 - 3 دبي

 االختراق ضد تأمينها وكيفية الشبكات أمن وإدارة تصميم دورة فبراير 7 - 3 دبي

   المحمولة األجهزة أمن دورة فبراير 47 - 77 دبي

     اإلنترنت أمن دورة فبراير 42 - 42 دبي

 SPSS باستخدام اإلحصائي التحليل فن دورة فبراير 47 - 77 دبي

 االلكترونية والجرائم المعلومات امن فبراير 7 - 3 دبي

 المعلومات تقنية ألقسام االستراتيجي التخطيط فبراير 47 - 77 القاهرة/ دبي
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 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  

 شرم/  دبي
 الشيخ

 المتقدمة والشبكات والالسلكية السلكية االتصاالت فبراير 47 - 77

 االتصال نظم بيانات فبراير 72 - 73 دبي

 العريض النطاق ذات واالتصاالت السلكي المحمول, فبراير 47 - 77 البحرين

 والالسلكية السلكية االتصاالت أنظمة من أنواع فبراير 47 - 77 دبي

 اإللكترونية والهندسة والالسلكية السلكية االتصاالت فبراير 47 - 77 دبي

 والالسلكية السلكية االتصاالت أساسيات فبراير 42 - 42 دبي

 والشبكات والالسلكية السلكية االتصاالت فبراير 7 - 3 دبي

 العالمي المعهد                                           البيئية السياحة قطاع  

 (7) والفنادق للسياحة
Global Institute of Tourism and Hospitality 

 بالبيئية السياحة عالقة فبراير 42 - 42 تركيـــــــــا

 البيئية السياحة اقتصاديات فبراير 7 - 3 كونك هونج

 البيئية السياحية المقاصد إدارة فبراير 47 - 77 المغرب

 البيئية السياحة مستقبل فبراير 42 - 42 ماليزيا

 البيئية السياحة لتشجيع عربية استراتيجية نحو فبراير 47 - 77 ماليزيا

 والمأمول الواقع بين البيئية السياحة فبراير 7 - 3 ماليزيا

 البيئية السياحة تنمية  في المدني المجتمع دور فبراير 42 - 42 ماليزيا

 (والمعوقات واالسس المفاهيم)  البيئية السياحة أهمية فبراير 42 - 42 المغرب/  دبي

 (الطبيعية المحميات ودور تنميتها)  البيئية السياحة فبراير 7 - 3 ماليزيا/  دبي

 البيئة على للسياحة والسلبية االيجابية اآلثار فبراير 47 - 77 ماليزيا

 البيئية السياحة تنمية في الطبيعية المحميات دور فبراير 47 - 77 ماليزيا

 المستقبلية وافاقها المستدامه البيئية السياحة فبراير 47 - 77 ماليزيا

   
 
 

 ورضاكم وأن تكون استمرارا للتواصل المثمر فيما بيننا. آملين أن تنال إعجابكم

 
BEST REGARDS 

Training Department 

CALL CENTER FOR COMPANY GROUP :0097143513999 

MOBILE 00971526208493 
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