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نبذة تعريفية

عن مركز

" إدراك 

للتدريب ا�داري"
أقسام

الخطة

التدريبية
"مركز " إدراك للتدريب ا�داري واالستشارات

تسعى إدارة مركز" إدراك للتدريب ا�داري واالستشارات " إلى تقديم خدمات مميزة 

في مجال التدريب واالستشـارات ا�داريـة وذلك بتسخـير كافة ا�مكـانيـات المادية 

والبشرية لتحـقيق التـدريب الذكي والفعـال لتنمـية المـوارد البشـرية لكـونها أحـد 

روافد التنمية المستدامة.

ابتكار أفضل الطرق والوسائل الداعمة لمهارات تطوير أداء العنصر البشري والـذي 

نرى أنه أهم عنصر من عناصر تنمية المجتمع.

رؤيتنا

تنويع وتطوير خدمات التدريب وفق أحدث ا¤ساليب والمعايير العلمية. 

تأهيل كفاءات وطنية تلبي احتياجات المجتمع الفعلية.

تقديم أرقى معايير الجودة من خالل خبراء واستشاريين في كل المجاالت.

عقد شراكات استشارية وتدريبية مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أكبر 

قدر ممكن من االستفادة وتبادل الخبرات.

أهدافنا

أن نكون قادرين على تقديم البرامج التدريبية والخدمات االستشارية على مستوى 

عالمي من خالل مجموعة واسعة من الخبراء والشراكات الدولية.

ا�مارات – أثينا – باريس – فِينا – المغرب- مدريد – جينيف – لندن – ماليزيا...

رسالتنا

�� � � ���� � � � � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ��� �� � � � �� � � � � � � � �

الدولية االعتمادات 

أماكن االنعقاد
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أقسام

الخطة

التدريبية • إدارة الموارد البشرية والتدريب 

• إدارة الجودة والتميز المؤسسي

• االبتكار واستشراف المستقبل

• االستراتيجية وإدارة ا¤داء

• ا�دارات العليا والتنفيذية

• الشؤون ا�دارية والسكرتارية

• العالقات العامة وإدارات الفعاليات

• خدمة المتعاملين واالتصال المؤسسي 

• المحاسبة والمالية وإدارة المشتريات

• البرامج ا�حصائية 

• البرامج القانونية

• الصحة والسالمة

• سالمة الغذاء

• البرامج ا¤منية

• حماية البيئة

• التدريب الجمركي

• الموانئ البحرية

• تقنية المعلومات

• التدريب الزراعي

• الهندسة وتخطيط المدن

• البرامج ا¤سرية

• التعليم وتطوير المعلمين

• القطاع المصرفي والبنوك

• إدارة المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية

 2021 الخطة السنوية
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المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

تطوير الكفاءات الوظيفية التخصصية
لمسؤولي إدارات الموارد البشرية

دبييناير

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

أفضل الممارسات العالمية ل¼دارة
الحديثة للموارد البشرية

االتجاهات الحديثة في تخطيط
المسارات الوظيفية وتوصيف الوظائف

االستراتيجيات العالمية لتحفيز
الموظفين وتحقيق التميز في ا¤داء

ا¤ساليب الحديثة للمقابالت الوظيفية
واكتشاف المواهب

تفويض السلطات واستراتيجية
التمكين الوظيفي

الجوانب القانونية في إدارة الموارد
البشرية وشؤون الموظفين

إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي

صياغة النظم واللوائح القانونية
للموارد البشرية

االبتكار في تدريب الموارد البشرية
وتحقيق الجودة الشاملة

بناء الجدارات الوظيفية طبقا
للمعايير الدولية

7 - 3

يناير 14 - 10

يناير 21 - 17

يناير 28 - 24

فبراير 11 - 7

فبراير 18 - 14

فبراير 25 - 21

مارس 11 - 7

مارس 18 - 14

يناير فبراير31 4 -

-4مارس28فبراير

إدارة الموارد

 البشرية

والتدريب
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إدارة الموارد

 البشرية

والتدريب
المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

ابريلربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي

لندن

ماليزيا

االتجاهات العالمية الحديثة في التدريب

مهارات تقييم التدريب
وقياس أثر التدريب

أساليب ومهارات التدريب
على رأس العمل

تحديد االحتياجات التدريبية
وتطوير الخطط

التخطيط االستراتيجي ¤قسام التدريب

مهارات االتصال لمسئولي التدريب

التقييم باستخدام الجدارات

التدريب والتنمية المستدامة 

8 - 4

مايو 20 - 16

مايو 27 - 23

يونيو 10 - 6

يونيو30 مايو 3 -

20 - 24يونيو

يوليو 8 - 4

يوليو 15 - 11

يوليو27يونيو 1-

جنيف

مدريد

المغرب

باريس

فينا

أثينا

دبي

القاهرة

قياس القيمة المضافة وتقييم
العائد من التدريب

مارس أبريل28 1-

دبي تطوير المهارات ا�دارية والفنية
لمنسقي التدريب

مارس 25 - 21
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إدارة الجودة

والتميز

المؤسسي
المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

منهجية كايزن للتميز ا�داري

معايير جوائز التميز المؤسسي

التميز في إدارة ا¤داء من منظور
الجودة الشاملة

منهجيات التميز وفق معايير
EFQM  الجودة ا¤وربية

دقق داخلي معتمد أيزو 

رئيس فريق تدقيق معتمد أيزو 

مقيم داخلي للتميز المؤسسي

يناير 14 - 10

يناير 28 - 24

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

45001

14001مدقق داخلي معتمد أيزو

مدقق داخلي معتمد أيزو

إعداد المراجع الداخلي لنظام
إدارة الجودة

 

Internal Auditor

22301

9001- Lead Auditor

فبراير 25 - 21

فبراير 11 - 7

-4مارس28فبراير

مارس 11 - 7

مارس 25 - 21

ابريل 8 - 4

مايو 20 - 16

مايو 27 - 23

متطلبات تظام الجودة أيزو 
ماليزيا

9001-2015
مايو 27 - 23
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إدارة الجودة

والتميز

المؤسسي
المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

منظومة الجيل الرابع للتميز المؤسسي

متطلبات نظام ايزو استمرارية ا¤عمال

العوامل الثمانية �نشاء نظام
إدارة الجودة المستدامة

القياس المقارن كأداة
لتطبيق أنظمة الجودة

الطرق وا¤ساليب
االحصائية لمراقبة الجودة

نظم توكيد الجودة في المؤسسات

استراتيجيات صناعة التميز المؤسسي

إعداد وتوثيق منهجيات الجودة
لتحقيق التميز المؤسسي

يوليو 15 - 11

دبي

يوليو 8 - 4

يونيو 24 - 20

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

مؤشرات ا¤داء KPIs وقياس ا¤داء

التميز بإدارة االعمال وتحفيز
الطاقات االبداعية

إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي

أغسطس 26 - 22

أغسطس 5 - 1

سبتمبر

أكتوبر 14 - 10

16 - 12

نوفمبر 18 - 14

نوفمبر 25 - 21

ديسمبر 30 - 26

ديسمبر 16 - 12
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االبتكار

واستشراف

المستقبل
المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

تطبيق الذكاء االصطناعي واالبتكار
في إدارة المشاريع

هندسة ا�بداع واستراتيجيات
ا¤عمال االبتكارية

أساليب تحويل ا¤فكار االبتكارية الى
خطط تنفيذية (مختبر تطبيقي)

إدارة المواهب وإعداد قادة المستقبل

الذكاء االصطناعي في
تطوير العمل ا�داري

االبتكار والذكاء االصطناعي

فبراير مدريد21 - 25

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

تمكين كفاءات العاملين البحثية
في إعداد أوراق العمل في

المنظومة المتكاملة لالبتكار في
مؤسسات أعمال المستقبل 

مايو 20 - 16

ابريل 8 - 4

مايو يونيو30 3-

-3مارس28فبراير

يونيو 10 - 6

يوليو 15 - 11

دبي يوليو 15 - 11

ANNUAL PLAN 2021
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االبتكار

واستشراف

المستقبل
المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

الذكاء االصطناعي وتطوير الموارد
البشرية والتدريب

التحكم بالبيانات الكبيرة
بالذكاء االصطناعي

تطبيق الذكاء االصطناعي في
استشراف المستقبل

استراتيجيات قيادة المستقبل

منهجيات وأدوات استشراف المستقبل

سبتمبر باريس26 - 30

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

استراتيجية إدارة الذكاء
واالبتكار في العمل المؤسسي

مختبرات االبتكار لصناعة
مستقبل االبتكار المؤسسي

أكتوبر 28 - 24

أكتوبر 7 - 3

-2نوفمبر30أكتوبر

نوفمبر 25 - 21

نوفمبر 18 - 14

ديسمبر 9 - 5

ماليزيا ديسمبر 16 - 12
الطرق وا¤ساليب االبتكارية

في حل المشكالت

القاهرةصناعة سيناريوهات المستقبل ديسمبر 23 - 19

ANNUAL PLAN 2021  2021 الخطة السنوية
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االستراتيجية

وإدارة

األداء

ANNUAL PLAN 2021

اعداد وتنفيذ وتقييم
الخطط االستراتيجية

بناء وتطوير الخطة االستراتيجية
ومؤشرات ا¤داء

احترافية وضع الخطة االستراتيجية
وترسيخ ثقافة االبتكار في

العمل المؤسسي

مؤشرات ا¤داء KPIs وقياس ا¤داء

استراتيجيات اخيار ورسم ا¤هداف

إدارة العمليات: رسم الخرائط
وتحسين ا¤داء

سيكولوجية االتصال الفعال
 التأثير وا�قناع واستراتيجية التفاوض

التطوير االستراتيجي والقيادة
االستراتيجية

 القائد االستراتيجي 

منهجية صنع القرار الذكي

سيناريوهات رسم المستقبل
والتفكير االستراتيجي

يناير 14 - 10

يناير 28 - 24

يناير فبراير31 4-

-4مارس28فبراير

فبراير 18 - 14

مارس 25 - 21

مايو 20 - 16

يونيو 10 - 6

يوليو 29 - 25

أغسطس 19 - 15

أغسطس 26 - 22

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

 2021 الخطة السنوية



المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

10

االستراتيجية

وإدارة

األداء

الموجهات االستراتيجية
الستشراف المستقبل

صناعة سيناريوهات المستقبل
للمؤسسة

التخطيط االستراتيجي
والقيادة االبداعية

تنمية ا¤داء المؤسسي من خالل
حلقات الجودة

معايير التميز المؤسسي
وقياس ا¤داء المتوازن

ترجمة الخطط االستراتيجية
إلى خطط تشغيلية

التخطيط االستراتيجي والقيادة
االبداعية

صياغة استراتيجيات المستقبل
وتنفيذها وتقييمها

المهارات المتقدمة للتفكير
االستراتيجي للقادة

نظرية االدارة الحية واستراتيجيات
التطوير المستدام

التخطيط ا�داري وصناعة ا¤هداف

سبتمبر 9 - 5

سبتمبر 16 - 12

سبتمبر 30 - 26

أكتوبر 7 - 3

أكتوبر 28 - 24

نوفمبر 11 - 7

نوفمبر 18 - 14

نوفمبر 25 - 21

ديسمبر 9 - 5

ديسمبر 16 - 12

ديسمبر 30 - 26

أثينا

باريس

فينا

المغرب

جنيف

القاهرة

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

ANNUAL PLAN 2021  2021 الخطة السنوية

ا�دارات

 العليا

والتنفيذية



المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

11

ا�دارات

 العليا

والتنفيذية

ANNUAL PLAN 2021

مهارات القائد الناجح

قيادة إدارة االبتكار

استراتيجيات قيادة الكفاءات

جدارات قيادة المستقبل

القيادة االستراتيجية وإدارة
المؤسسات لتحقيق الريادة

مهارات التفكير ا�بداعي
ل¼دارات والقيادات المتوسطة

الكفاءات ا�دارية للقيادة ا¤كثر تأثيرا

محترف القيادة الفعالة والتميز ا�داري

المهارات المتقدمة للتفكير
االستراتيجي للقادة  

القيادة والتحول نحو المؤسسات الذكية

منهجية صنع القرار الذكي

الديناميكية القيادية وتحقيق
المسار المتميز للفريق

مهارات زيادة الفاعلية الشخصية

قيادة التغيير المستمر

دور القائد في دعم االبتكار

القيادة بالتأثير وا�يحاء

المهارات المتقدمة للتفكير
االستراتيجي للقادة

تنمية القيادات الشابة الواعدة

القيادة بالتأثير وا�يحاء

تطوير الكفاءات الوظيفية التخصصية

يناير 14 - 10

يناير 21 - 17

أبريل 8 - 4

فبراير 11 - 7

مايو 20 - 16

يونيو 24 - 20

أغسطس 5 - 1

سبتمبر 30 - 26

أكتوبر 7 -3

نوفمبر 11 -7

ديسمبر 9 -5

ديسمبر 16 -12

أغسطس 19 - 15

أغسطس 26 - 15

مارس 25 - 21

مارس أبريل28 1-

يوليو27يونيو 1-

يوليو 8 - 4

يوليو 15 - 11

يوليو 29 - 25

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا
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الشؤون

اإلدارية

والسكرتارية
المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

التميز وا�بداع في كتابة الرسائل
والتقارير ا�دارية

فنون السكرتاريا وإدارة المكاتب

السكرتاريا التنفيذية في ظل

المكاتب الذكية

ا¤خطاء الشائعة في

المراسالت ا�دارية

مسرعات ا¤داء في السكرتارية

المؤسسية ونظم إدارة

الوثائق المحفوظات

التميز واالبتكار في أعمال السكرتارية

وإدارة المكاتب

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

ا�دارة االلكترونية  في أعمال

السكرتارية التنفيذية

التميـــــز واالبتكار في أعمــــال

السكرتاريـــــة وإدارة المكاتب

القيادة المكتبية للسكرتير المحترف

ANNUAL PLAN 2021

سبتمبر 9 - 5

سبتمبر 16 - 12

سبتمبر 23 - 19

سبتمبر 30 - 26

أكتوبر 7 - 3

أكتوبر 28 - 24

يوليو 29 - 25

أغسطس 5 - 1

15 - 19أغسطس

أغسطس سبتمبر29 3-

 2021 الخطة السنوية
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الشؤون

اإلدارية

والسكرتارية
المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

لسكرتارية المتقدمة ومهارات

ا¤رشفة ا�لكترونية

االمهارات المتكاملة لمديري المكاتب

مهارات ا�تيكيت والبرتوكول

في العمل المكتبي 

االستراتيجيات ا�بداعية لمدراء

مكاتب ا�دارات العليا

فنون إدارة مكاتب المدراء

وكبار المسؤولين التنفيذين

أسرار مفاتيح التعامل مع المدراء

فن وبروتوكول استخدام الهاتف

ووسائل التواصل االجتماعي

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

دورة تقليص ا¤عمال

الورقية في المكاتب

المراسم والبروتوكول ومهارات

تنظيم االجتماعات والمؤتمرات

أكتوبر 14 - 10

أكتوبر24 - 28

نوفمبر-3أكتوبر30

نوفمبر 11 - 7

نوفمبر 18 - 14

نوفمبر 25 - 21

ديسمبر 9 - 5

ديسمبر 16 - 12

ديسمبر 30 - 26

 2021 الخطة السنوية
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المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

دبيالتميز واالبتكار في العالقات العامة

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

إعداد مسئولي االتصال الحكومي

مهارات التعامل مع وسائل
ا�عالم ا�لكترونية

إعداد المتحدث الرسمي 

مهارات العالقات العامة
وا�تيكيت والبروتوكول 

إدارة العالقات مع وسائل ا�عالم 

مهارات الصحافة ا�لكترونية

خلق استراتيجيات عالية التأثير
في العالقات العامة

ديناميكية العالقات العامة
وا�عالم الفعال

إعداد وتأهيل أخصائي العالقات العامة

التعامل الفعال مع الدبلوماسيين
وكبار الشخصيات

دبلوم المراسم والبروتوكول
ومهارات تنظيم االجتماعات والمؤتمرات

فن إدارة المخاطر وا¤زمات ا�عالمية

يناير 14 - 10

يناير 21 - 17

فبراير 18 - 14

ابريل28مارس 1

مايو 27 - 23

ابريل 8 - 4

يونيو 10 - 6

يوليو 8 - 4

يوليو 29 - 25

أغسطس 5 - 1

أغسطس 19 - 15

سبتمبر 23 - 19

أكتوبر 28 - 24

-

العالقات

العامة

وإدارات

الفعاليات

دبي

أثينا

ANNUAL PLAN 2021

خدمة

المتعاملين

واالتصال

المؤسسي 
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المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

ا¤ساليب الحديثة �دارة خدمات العمالء

دبي
القاهرة

أثينا

باريس

فينا

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

ا¤دوات وا¤ساليب الحديثة �دارة التسويق

فنون ا�قناع وإدارة دوافع العمالء

الوصول إلى التميز في خدمة العمالء
والسرعة في ا¤داء

االبتكار في خلق القيمة لدى المتعاملين

التميز في تقديم خدمات تفوق
توقعات المتعاملين

إدارة المقترحات والشكاوي من المتعاملين
الداخليين والخارجيين

كيف تكون موظف خدمة عمالء محترف؟

عداد المسوق المحترف

التسويق ا�لكتروني من خالل مواقع
التواصل االجتماعي

ا¤دوات وا¤ساليب الحديثة �دارة التسويق

المهارات القيادية لمدراء التسويق

فنون البيع الهاتفي

تطوير مهارات إعداد خطط التسويق
والمبيعات الفعالة

مهارات التعامل مع ا¤نماط الصعبة من العمالء

يناير 28 - 24

14 - 18مارس

21 - 25مارس الخدمات الحكومية المتميزة ٧ نجوم

مايو 20 - 16

ابريل 8 - 4

يونيو 24 - 20

يونيو 17 - 13

يوليو 15 - 11

يوليو 29 - 25

أغسطس 26 - 22

أغسطس 19 - 15

سبتمبر 16 - 12

سبتمبر 26 - 19

خدمة

المتعاملين

واالتصال

المؤسسي 

دبي

أثينا

أكتوبر باريس3 - 7

دراسة الجدوى التسويقية وتقييم المشاريع

أكتوبر 28 - 24

المغرب

مدريدإدارة العالقات العامة بين االبتكار والتطبيق

إسعاد الـمتعاملين واالتصال المؤسسي

نوفمبر 11 - 7

ديسمبر جنيف26 - 30

ANNUAL PLAN 2021

يناير فبراير31 4-

نوفمبر30أكتوبر 4-

المحاسبة

والمالية

وإدارة

المشتريات



إدارة و تقييم المخاطر المالية

اÎليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي

المالية لغير الماليين ومهارات إعداد الموازنات 

محاسبة وإدارة ا¤صول الثابتة طبقÏ للمعايير الحديثة

 الممارسات الحديثة للجودة في المشتريات وإدارة العقود

إعداد الموازنات التخطيطية والخطط المالية

ا¤سس الحديثة للمحاسبة وإعداد الموازنات لغير المحاسبين

التقنيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

معايير قياس وتقييم ا¤داء والتحليل المالي

كشف تزوير التواقيع والوثائق والمستندات

ا�دارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر

إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد

تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق المعايير الدولية

إعداد التقارير المالية وفق معايير المحاسبة الدولية

التحليل المالي واستراتيجيات إدارة المخاطر

24-28 ینایر

31 ینایر و1- 4 فبرایر

14-18 فبرایر

21-25 فبرایر

14-18 مارس

21-25 مارس

28 مارس -31 1ابریل

4-8 ابریل

16-20 مایو

23-27 مایو

06-10 یونیو 

13-17 یونیو 

4-8 یولیو

11-15 یولیو

25-29 یولیو

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية
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المحاسبة

والمالية

وإدارة

المشتريات
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المحاسبة

والمالية

وإدارة

المشتريات

ANNUAL PLAN 2021

االبتكار واالبداع المالي

إدارة ا¤زمات والمخاطر المالية 

فن إعداد الموازنات الصفرية 

التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار المالي

 التحليل المالي وكيفية رقابة المصاريف العامة 

 كيفية إعداد موازنة الموارد البشرية 

كيفية وضع المؤشرات المالية وبطاقة ا¤داء المالي المتوازن 

منظومة ا�مداد اللوجستي

ا¤من والسالمة في المخازن والمستودعات

إعداد وترسية المناقصات ومتابعة تنفيذها

نظم ترتيب وتصنيف المخازن

إعادة تنظيم المخازن لزيادة كفاءة الرقابة على المخزون

فن التفاوض مع الموردين

Scor إدارة سلسلة ا�مداد وفقا لنموذج

12-16 سبتمبر

19-23 سبتمبر

26-30 سبتمبر

3-7 أکتوبر

10-14 أکتوبر

24-28 أکتوبر

30أکتوبر- 4 نوفمبر 

7-11 نوفمبر 2021

14-18 نوفمبر2021

21-25 نوفمبر2021

5-9 دیسمبر2021

12-16 دیسمبر2021

19-23 دیسمبر2021

26-30 دیسمبر 2021

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية
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SPSS التحليل ا�حصائي باستخدام

تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق ا�حصائية

إنشاء وتطوير نظم ا�حصاء

٦ سيجما والتحكم ا�حصائي للعمليات 

التقنيات ا�حصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات

التحليل ا�حصائي المعمق للبيانات االجتماعية واالقتصادية

تطبيقات الحكومة ا�لكترونية في مجال التسجيل وا�حصاء

ا�حصاء والمسح الميداني

إعداد وكتابة التقارير ا�حصائية

تصميم العينات

تقييم بيانات التعداد العام للسكن والمساكن

أسس ا�حصاء الصحي 

ا�حصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات 

مهارات الحسابات االحصائية الستخدام ا�كسل

24-28 ینایر

21-25 فبرایر

28 فبرایر 1-4 مارس

25-21 مارس

8-4 ابریل 

20-16 مایو

27-23 مایو

24-20 یونیو 

4-8 یولیو

29أغسطس-2سبتمبر 

26 -30 سبتمبر

3-7 أکتوبر

7-11 نوفمبر 

5-9 دیسمبر

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

18

البرامج

اإلحصائية 
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البرامج

القانونية

ANNUAL PLAN 2021

التحقيق ا�داري 

القواعد الحاكمة للعقود وا¤خطاء الشائعة

صياغة العقود القانونية واكتشاف التدليس

العقود والتوقيع االلكتروني

مهارات االستشارات القانونية 

التعامل القانوني مع الجرائم االلكترونية

قواعد التحكيم الدولي في المنازعات التجارية واالستثمارية

قانون الطيران المدني 

الباحث القانوني

كتابة التقارير والبحوث القانونية 

10-14 ینایر 

17-21 ینایر

14-18 فبرایر

21-25 فبرایر

7-11 مارس

14-18 مارس

28 مارس- 1 ابریل 

4-8 ابریل

16-20 مایو

23-27 مایو

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

الالئحـــة التنظيمية

المعدلة في قانون

ا�جــراءات المــدنية
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البرامج

القانونية

ANNUAL PLAN 2021

BOT  تنفيذ العقود ا�دارية بنظام

صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات ا�دارية

االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية وضبط الفساد ا�داري 

ا¤نظمة القانونية لشؤون الموظفين

القواعد القانونية للمناقصات والمزايدات الدولية 

تسوية المنازعات الناشئة عن العقود ا�دارية والمناقصات 

ا¤سس الفنية لصياغة المذكرات القانونية

المهارات والضوابط الفنية في التحقيق الجنائي ا�لكتروني

االتجاهات القانونية والممارسات الحديثة ¤من المعلومات

 

20-24 یونیو 

4- 8 یولیو

11-15 یولیو

29 أغسطس 2 سبتمبر

5-9 سبتمبر

19-23 سبتمبر

24-28 أکتوبر

14-18 نوفمبر

12-16 دیسمبر

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

تنفيذ القطاع الحكومي والخاص للعقود ا�دارية

طبقÏ لقانون المناقصات العامة 
دبي13-17 یونیو

20

البرامج

القانونية

الالئحـــة التنظيمية

المعدلة في قانون

ا�جــراءات المــدنية
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الصحة

والسالمة

ANNUAL PLAN 2021

مهارات كتابة وإعداد التقارير ا¤منية

إدارة ا¤زمات والكوارث 

استراتيجيات التخطيط ا¤مني لحاالت الطوارئ وا¤زمات بالمنشآت

أساليب تفعيل الحس ا¤مني للعاملين بالمنشآت

  IOSH Managing Safely (Leve    )l

متطلبات الصحة والسالمة المهنية بمواقع العمل 

 أمن وسالمة المنشآت والمباني

14-18 فبرایر

14-18 مارس

4-8 ابریل 

16-20  مایو

23-27 مایو

13-17  یونیو

20-24 یونیو 

15-11یولیو

27 یونیو -1 یولیو

15-19 أغسطس

19-23 سبتمبر

10-14 أکتوبر

14-18 نوفمبر

12-16 دیسمبر

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

الوقاية من المخاطر ا¤منية بالمنشآت الصناعية

نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة

اللوائح وا¤نظمة البيئية المتعلقة بالنفايات

وخطط الطوارئ البيئية �دارة لنفايات

الهندسة ا¤منية لتأمين المنشآت الحيوية

والحساسة والتخطيط �دارة الطوارئ

3

استراتيجيات إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق

التدريب على إجراءات السالمة المهنية

دورة كبير مراجعي نظام إدارة السالمة

18001 OHSAS والصحة المهنية
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سالمة

الغذاء

ANNUAL PLAN 2021

المفاهيم ا¤ساسية لصحة الغذاء 

 HACCP سالمة ا¤غذية باستخدام نظام

أساسيات سالمة ا¤غذية

إدارة المخلفات الغذائية

تقدير المخاطر لضمان سالمة ا¤غذية

نظام إدارة سالمة الغذاء

ا�دارة المهنية لضمان سالمة ا¤غذية

HACCP سالمة ا¤غذية باستخدام نظام

المفاهيم ا¤ساسية لصحة الغذاء

الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة

طرق التفتيش على المنشآت الغذائية

صحة البيئة وسالمة ا¤غذية

طرق واساليب فحص شحنات االعالف واالغذية الحيوانية

الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة

التفتيش على حاويات المواد الغذائية واالغذية

17-21 ینایر

7-11 فبرایر

14-18 مارس

4-8 ابریل 

23-27 مایو

06-10 یونیو

13-17 یونیو 021

11-15یولیو

25-29یولیو

15-19 أغسطس

22-26أغسطس

19-23سبتمبر

3-7أکتوبر

7-11 نوفمبر

12-16 دیسمبر

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية



 2021 الخطة السنوية
23

البرامج

األمنية

ANNUAL PLAN 2021

استراتيجية ا�دارة ا¤منية الرشيدة 

إدارة المعوقات والمشاكل الوظيفية لرجال الشرطة

 تطوير المهارات القيادية لبيئة االحتراف ا¤مني

        منظومة إدارة المعلومات ا¤منية

التعامل ا¤مني مع مواقع التواصل االجتماعي

أمن المعلومات والبيانات ا¤منية

 منظومة إجادة تقديم الخدمات ا¤منية

كتابة التقارير ا¤منية

تنمية الحس ا¤مني وأساليب جمع المعلومات

التحقيق في الجرائم االلكترونية

ا¤ساليب الحديثة في مكافحة الجرائم المستحدثة

ا¤ساليب الحديثة في مكافحة الجريمة المنظمة

امن وسياسة المعلومات االلكترونية

الحس ا¤مني ولغة الجسد

10-14 ینایر 

7-11 فبرایر

14-18 مارس

4-8 ابریل 

16-20 مایو

06-10 یونیو 

1-5 اغسطس

15-19 أغسطس

5-9 سبتمبر

12-16 سبتمبر

24-28 أکتوبر

30 أکتوبر 4 نوفمبر 

7-11 نوفمبر 

12-16 دیسمبر

5-9 دیسمبر

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

استراتيجية التخطيط والتنظيم
والرقابة ا¤منية لمكافحة الجرائم



 2021 الخطة السنوية
24

حماية

البيئة 

ANNUAL PLAN 2021

ا�دارة البيئية الرشيدة

التعامل مع النفايات العضوية

تقييم المؤثرات البيئية

إدارة المخلفات الصلبة وكيفية معالجتها

ا¤ثر البيئي للمشروعات الزراعية

تقييم ا¤ثر البيئي لطرق التخلص من النفايات

حماية البيئة الصناعية من التلوث

التفتيش البيئي وإعداد المفتشين

مصادر التلوث البيئي وحماية البيئة

تطوير ا¤داء البيئي

تقييم اÎثار البيئية

ا�دارة البيئية الرشيدة

24-28 ینایر

31 ینایر و1- 4 فبرایر

07-11 فبرایر

21-25 فبرایر

28 فبرایر -4 مارس

28 مارس -1 ابریل

4-8 ابریل 

27-23 مایو

30 مایو -3 یونیو 

11-15یولیو

25-29 یولیو

26-30 سبتمبر

3-7 أکتوبر

7-11 نوفمبر 

12-16 دیسمبر

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

تقييم مخاطر النفايات والتدريب
على تقييم خطورة النفايات

التخلص اÎمن من النفايات
الصلبة والخطرة وأسلوب إدارتها

Ïإنشاء وتطبيق نظم ا�دارة البيئية طبق
للمواصفة القياسية الدولية
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أساسيات الجمارك واالستخبارات

التعرفة الجمركية والنظام المنسق

لغة الجسد والحس ا¤مني الجمركي 

دور الجمارك في النزاهة ومكافحة الفساد

تفتيش ا¤شخاص وا¤متعة

أهمية االتفاقيات الدولية وأثارها على الجمارك

أنظمة وتقنيات كشف التسلل والتهريب التحتمائي

31 ینایر - 4 فبرایر

7-11 فبرایر

28 مارس- 1 ابریل

4-8 ابریل 

30 مایو -3 یونیو 

06-10 یونیو 

27 یونیو- 1یولیو

4-8 یولیو

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

استخدام أجهزة الكشف با¤شعة في
فحص البضائع في العمل الجمركي

استخدام الكالب الجمركية في
التفتيش، ومهارات التعامل معها

التخليص الجمركي وا�فراج عن
البضائع وفقا لالتفاقيات الدولية

إجراءات النقل والشحن والتخليص
الجمركي والتأمين للصادرات

دور الجمارك في حماية التعدي
على حقوق الملكية الفكرية

11-15 یولیو

29 أغسطس -2 سبتمبر 

1-5 اغسطس

12-16 سبتمبر

دبي

أثينا

باريس

فينا

25

التدريب

الجمركي
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قانون الجمارك الموحد

برنامج االتفاقيات التجارية الجمركية وقواعد المنشأ

تدقيق االعتمادات المستندية وبوالص الشحن

الضبطية القضائية

مهارات التفتيش الجمركي

إدارة المخاطر الجمركية

19-23 سبتمبر

3-7 أکتوبر

10-14أکتوبر

30 أکتوبر -4 نوفمبر

7-11 نوفمبر 

14-18نوفمبر

5-9 دیسمبر

12-16 دیسمبر

19-23 دیسمبر

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

دبي

أثينا

باريس

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

النظم الجمركية وآلية تطبيق ا�جراءات

الجمركية للتماشى مع اتفاقية كيوتو

ا�عفاءات الجمركية

المهارات المتقدمة في مجال الضبط الجمركي

القيمة الجمركية وقواعد المنشأ

القاهرة21-25 نوفمبر

26

التدريب

الجمركي
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ا¤من والسالمة البحرية

التأمين البحري وتسوية المطالبات والشروط

استراتيجيات خدمات النقل البحري

استراتيجية المنظومة البيئية �دارة الموانئ البحرية

إدارة دوافع المرؤوسين في شركات النقل البحري

التخطيط االستراتيجي لشركات النقل البحري

31 ینایر - 4 فبرایر

7-11 مارس

4-8 ابریل 

23-27 مایو

20-24 یونیو 

25-29 یولیو

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

أثينا

باريس

فينا

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

االتجاهات الحديثة �دارة وقياس

ا¤داء بقطاع النقل البحري

تطوير أساليب السكرتارية وا¤رشيف

االلكتروني بقطاع النقل البحري

ا�دارة المتكاملة للمواد الخطرة داخل

الدوائر والمخازن الجمركية

لتجارة الدولية وتأثيرها على النقل البحري

طرق الشحن والتفريغ والعوامل المؤثرة

تداول البضائع الخطرة بالموانئ

3-7 ینایر

3- 7أکتوبر

21-25 نوفمبر

5-9 دیسمبر

26-30 سبتمبر

1- 5  اغسطس

فينا

دبي

القاهرة

27

الموانئ

البحرية
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البرامج

القانونية
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التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات

Paython لغة البرمجة

 برنامج ا�كسل المتقدم

أمن المعلومات والشبكات وطرق حمايتها

تصميم وإدارة أمن الشباكات وكيفية تأمينها ضد االختراق

ICDL ليÎالرخصة الدولية لقيادة الحاسب ا

 أيزو نظام إدارة أمن المعلومات ٢٧٠٠١

تكنولوجيا المعلومات لغير المتخصصين

10-14 ینایر 

7-11 فبرایر

06-10 یونیو 

1-5 اغسطس

15-19 أغسطس

5-9 سبتمبر

7-11 نوفمبر 

5-9 دیسمبر

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

المغرب

مدريد

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

28

تقنية

المعلومات 

الممارسات الفعالة غي أتمتة الخدمات

وزيادة استخدام العمالء لها 
فينا12-16 سبتمبر
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زراعة الشتالت والعناية بالشتالت

إعادة تدوير المخلفات الزراعية

زراعة ا¤نسجة النباتية

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

فينا

باريس

المغرب

جنيف

مدريد

استخدام مياه الصرف الصحي

لري النباتات في البيئات الجافة

المشاتل وأنواعها والعمليات الرئيسية

لزراعة الشتالت والعناية بالشتالت

استخدام ا¤سمدة العضوية في

الزراعات النظيفة والحديثة

زراعة المسطحات الخضراء

(النجيل) والنخيل وكيفية صيانتهما

الزراعة المحمية وكيفية

إدارة الصوب الزراعية وملحقاتها

الزراعة بدون تربة في البيئات الجافة

هندسة وتصميم الحدائق

4-8 ابریل 

16-20 مایو

23-27 مایو

17-21 ینایر

14-18 فبرایر

14-18 مارس

21-25 مارس

27یونیو - 1 یولیو

24-28 ینایر

7-11 فبرایر

29

التدريب

الزراعي
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التقنيات الحديثة للمشاتل

استصالح واستزراع ا¤راضي الصحراوية

إدارة المزارع

تأثير سوسة النخيل في البيئات الجافة

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

فينا

باريس

المغرب

جنيف

مدريد

طرق الوقاية والمكافحة لàمراض

والحشرات الزراعية في النباتات

تنمية مهارات مهندسي الزراعة والري

الترشيد المائي في مجالي الزراعة

واالستهالك المنزلي

الطرق الحديثة للصيانة الزراعية

العوامل المؤثرة على إنشاء الحدائق

زراعة وإنشاء مصدات الرياح

قنيات الزراعة الملحية في البيئات الجافة

٧-١١ نوفمبر 

١٤-١٨ نوفمبر

٥-٩ دیسمبر

٤-٨یولیو

١٢-١٦ سبتمبر

١٩-٢٣سبتمبر

٢٤- ٢٨ أکتوبر

١٠-١٤ أکتوبر

١٢-١٦ دیسمبر

١-٥ اغسطس

١٥-١٩ أغسطس

30

التدريب

الزراعي
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الهندسة

وتخطيط

المدن

ANNUAL PLAN 2021

١٠-١٤ ینایر

١٧-٢١ ینایر

٢٤-٢٨ ینایر

٣١ ینایر - ٤ فبرایر

٧-١١ فبرایر

١٤-١٨فبرایر

٢١-٢٥ فبرایر

٢٨ فبرایر -٤ مارس

١٤-١٨مارس

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

تصميم المنشآت الخرسانية

طبقا للمواصفات الحديثة

ا¤عمال الخرسانية

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

مدريد

خطيط النقل والمرور في المدن

التدريب على البناء والهندسة المدنية

هندسة الصرف الصحي

استخدامات الطاقة البديلة

صيانة محطات معالجة الصرف الصحي

التدريب على الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

إدارة  مخططات التنمية ا�قليمية

إعداد المخططات الهيكلية

المغرب٧-١١مارس



االرتقاء بمناطق ا�سكان العشوائي

إدارة وتنمية المدن الجديدة

إعداد سياسات التجديد العمراني 

إصالح وتقوية ا¤جزاء الخرسانية

الشروخ في الخرسانة المسلحة أنواعها

وأسبابها وتصنيفها وخطورتها

للمهندسين االستشاريين للهندسة العقود

FIDIC Red Book(99) والتحكيم

ضبط الجودة وتقييم المنشآت

باالختبارات غير المتلفة
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الهندسة

وتخطيط

المدن

ANNUAL PLAN 2021

٢٨ مارس- ابریل

٤-٨ ابریل

١٦-٢٠ مایو

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

أثينا ٠٦-١٠ یونیو 

٣٠ مایو -٣ یونیو

٢٣-٢٧ مایو

جنيف

القاهرة

دبي

٢١-٢٥ مارس
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البرامج

األسرية

ANNUAL PLAN 2021

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

استراتيجيات الحياة ا¤سرية الناجحة

مفاتيح الحياة الزوجية

فن التعامل الزوجي

نحو أسرة سعيدة

فن التعامل مع الوالدين المسنين

أسرار التعامل مع ا¤زواج

كيف نكسب ثقة أوالدنا

إدارة الذات لتحقيق الثقة والنجاح

كيف يتعلم أبناؤنا

فن التعامل مع ا¤زمات ا¤سرية

التعامل مع الطفل العنيد

التوافق النفسي في ا¤سرة

١٣-١٧ یونیو

٢٠-٢٤ یونیو

٢٧یونیو -١یولیو

٤-٨یولیو

١١-١٥یولیو

٢٥-٢٩یولیو

١-٥ اغسطس

١٥-١٩ أغسطس

٢٢-٢٦أغسطس

٢٩أغسطس  -٢ سبتمبر

١-٥ اغسطس

١٢-١٦ سبتمبر

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس



العواصف الفكرية

التخطيط المالي الذكي لàسرة

تمكين المرأة

لغة الجسد وأثرها في التواصل مع أفراد ا¤سرة

اكتشاف الذات والتحكم بها

فن وإتيكيت الحوار العائلي

التخطيط الذاتي

االغتراب ا¤سري

ا�بداع واالبتكار والتعامل مع  ا¤سرة

ا�رشاد ا¤سري

ما لم يخبرني به ابي عن الحياة

مقدمة في اساسيات البحث االجتماعي

المدخل إلى علم االجتماع

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب
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البرامج

األسرية

ANNUAL PLAN 2021

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

١٩-٢٣ سبتمبر

٢٦-٣٠ سبتمبر

٣-٧ أکتوبر

١٠-١٤أکتوبر

٢٤-٢٨ أکتوبر

٣٠ أکتوبر- ٤ نوفمبر

٧-١١ نوفمبر 

١٤-١٨ نوفمبر

٢١-٢٥ نوفمبر

٥-٩ دیسمبر

١٢-١٦ دیسمبر

١٩-٢٣ دیسمبر

٢٦-٣٠ دیسمبر 
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التعليم

وتطوير

المعلمين

ANNUAL PLAN 2021

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

أساليب حديثة في التدريس 

فنون التعامل واحتواء الطالب

معايير تقييم أداء المعلمين

دليل المعلم إلى التعلم القائم على المعايير

العصف الذهني ودوره في التعليم

مهارات التعلم بالسيناريوهات

إدارة ا¤نشطة الصفية

Ïكيف يصبح المعلم مدرب

تنمية مهارات التفكير

تحفيز الطالب على التعلم الذاتي

١٠-١٤ ینایر 

١٤-١٨ فبرایر

٢٨ مارس- ١ ابریل

٤-٨ ابریل 

٢٣-٢٧ مایو

٠٦-١٠ یونیو 

١٣-١٧ یونیو

٢٠-٢٤ یونیو

٢٧ یونیو -١ یولیو

٤-٨یولیو

دبي

باريس

فينا

المغرب

مدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

دبي

التطبيقات الذكية في ا�دارة

المدرسية الحديثة
أثينا١٧-٢١ ینایر

التعليم

وتطوير

المعلمين



الجدارات الوظيفية للمعلم

القيادة التحويلية ( إدارة التغيير المدرسي )

فن التعامل مع سلوكيات المراهقة

ا¤ساليب الحديثة في التعلم النشط

االنتقال إلى المدارس الذكية

أثينا

باريس

المغرب

ا¤ردن

لندن
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التعليم

وتطوير

المعلمين

ANNUAL PLAN 2021

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

١١-١٥ یولیو

٢٥- ٢٩ یولیو

١٥-١٩ أغسطس

٥-٩ سبتمبر

١٩-٢٣ دیسمبر

نظرية TRIZ في الحلول ا�بداعية

للمشكالت وتطبيقاتها في التربية

الذكاءات المتعددة واستخداماتها

في التعليم

تقنيات التعليم واستخداماتها

في التعليم

فينا١-٥  اغسطس

مدريد

جنيف

٢٢-٢٦ أغسطس

٢٩ أغسطس -٢ سبتمبر
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القطاع

المصرفي

والبنوك

ANNUAL PLAN 2021

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

جاهات الحديثة للرقابة الداخلية في البنوك

مبادئ حوكمة البنوك

الجرائم المرتبطة بعمليات البنوك

الجوانب القانونية لالئتمان و التمويل

الكشف عن التزييف والتزوير

٢٤-٢٨ ینایر

١٤-١٨ فبرایر

٤-٨ ابریل 

١٦-٢٠ مایو

 

٤-٨ یولیو

دبي

أثينا

فينا

المغرب

ا¤ردن

إدارة مخاطر المعامالت المصرفية

باريس٧-١١ مارسللمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مدريد

جنيف

لندن

٢٣-٢٧ مایو

٠٦-١٠ یونیو

٢٥-٢٩ یولیو

االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية

من منظور المخاطر المصرفية

االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية

من منظور المخاطر المصرفية

فحص المستندات المقدمة على

قوة االعتمادات المستندية

القطاع

المصرفي

والبنوك



تقييم مخاطر البنوك والمؤسسات المالية

تحليل القوائم المالية

الديون المتعثرة وطرق معالجتها

أساليب التزييف والتزوير وطرق اكتشافها
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القطاع

المصرفي

والبنوك

ANNUAL PLAN 2021

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

١٥-١٩ أغسطس

٢٦-٣٠ سبتمبر

٣- ٧ أکتوبر

٢٦-٣٠ دیسمبر

أساسيات العمل المصرفي

المتوافق مع الشريعة
القاهرة١٢-١٦ سبتمبر

ماليزيا

دبي

أثينا

باريس

المغرب

فينا

مدريد

جنيف

١٤- ١٨ نوفمبر

٢١-٢٥ نوفمبر

١٢-١٦ دیسمبر

٢٤- ٢٨ أکتوبر
(الجوانب التطبيقية لالئتمان

المصرفي (حاالت عملية

أساليب التمويل المصرفي دورة تحول

(حماية ا¤صول والتدفق النقدي)

تطوير الشئون االدارية و المالية في

البنوك و المؤسسات المالية

عمليات ومهام إدارة الخزينة في

المصارف ا�سالمية

إدارة

المستشفيات

ومؤسسات

الرعاية الصحية



مهارات التعامل وإسعاد مع المرضى

ا¤من والسالمة في المؤسسات الطبية
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إدارة

المستشفيات

ومؤسسات

الرعاية الصحية

ANNUAL PLAN 2021

المكانتاريخ ا�نعقادالبرامج التدريبية

١٧-٢١ ینایر

٢٤-٢٨ ینایر

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

فينا

المغرب

١٤- ١٨ مارس

٢١-٢٥ مارس

٢٨-٣١مارس ١ابریل

٤-٨ ابریل

٢٣-٢٧ مایو

٣١ینایر  ١-٤ فبرایر

٧-١١ فبرایر

ا�دارة االستراتيجية للجودة الشاملة

في المستشفيات والقطاعات الصحية

ا�دارة الحديثة في الخدمات

الطبية والرعاية الصحية

ا�دارة االستراتيجية في مؤسسات

الرعاية الصحية

ا¤ساليب الحديثة في إدارة المستشفيات

مهارات التعامل مع آليات

ا�سعاف وا�نقاذ

ا¤ساليب الناجحة �دارة الخدمات

الصحية في ظروف ا¤زمات والكوارث

ا¤ساليب الحديثة لتقييم مستوى الخدمة

في قطاع الخدمات الصحية

إدارة

المستشفيات

ومؤسسات

الرعاية الصحية
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التدقيق المالي لخدمات التأمين الصحي

المهارات  الحديثة في السكرتارية الطبية

استراتيجيات وسياسات

التعامل مع الحاالت الطارئة

١٣-  ١٧ یونیومكافحة العدوي في المنشآت الصحية

جنيف

مدريدمدريد

جنيف

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

ا¤ردن

لندن

ماليزيا

القاهرة

دبي

أثينا

باريس

١١-١٥یولیو

٢٥-٢٩ یولیو

١٥-١٩ أغسطس

٢٢- ٢٦ أغسطس

١٩-٢٣سبتمبر

٢٦-٣٠ سبتمبر

٣-٧ أکتوبر

٢٠-٢٤ یونیو

الطرق الحديثة لمعالجة المخلفات

الصلبة والسائلة بالمؤسسات الطبية

المداخل ا�بداعية في إدارة

المستشفيات والمستوصفات الطبية

إدارة المخازن والمستودعات الطبية

إدارة الجودة الشاملة في التمريض

إدارة الخالفات في المستشفيات

إدارة

المستشفيات

ومؤسسات

الرعاية الصحية
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تطوير أداء العاملين في

قطاع الخدمات الصحية

إدارة الجودة الشاملة في التمريض

ضبط وتوكيد جودة االختبارات

الطبية المعملية

٢٤- ٢٨ أکتوبر

فينا١٠-١٤ أکتوبر

المغرب

مدريد

جنيف

لندن

ا¤ردن

ماليزيا

القاهرة

 ٢١- ٢٥ نوفمبر

٥-٩ دیسمبر

١٢-١٦ دیسمبر

١٩- ٢٣ دیسمبر

١٤ -١٨  نوفمبر

٧- ١١ نوفمبر

تطوير القادة الجدد في

إدارة المستشفيات

مهارات التعامل وإسعاد

المراجعين في المستشفيات

التخطيط التشغيلي العملي

في المستشفيات

إدارة المخاطر في المستشفيات

ضبط وتوكيد جودة

االختبارات الطبية المعملية


