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الخطة التدريبية



من نحن ؟

ا�مارات  دولة  في  واالستشارات  للتدريب  العلمي  النبراس  مركز  تأسس 
رؤية  تبلورت  الوقت  ذلك  ومنذ   ،2010 عام  الشارقة  مدينة  في  المتحدة  العربية 
النبراس أن يصبح الخيار ا�مثل لتقديم الحلول التدريبية واالستشارية 
بمختلف أنواعها، فكانت ثمرة العمل اعتماد النبراس من 
والتعليم  التربية  ووزارة  العليا  التقنية  كليات  قبل 
مؤسسات  من  بشركائنا  ونفخر  تدريبي.  كشريك 
على  و  الخاص  و  الحكومي  القطاع 
المتحدة  العربية  ا�مارات  مستوى 

والخليج العربي.

التدريب  لخدمات  تقديمنا  إلى  با�ضافة   
واالستشارات وزيارات المقارنة المعيارية واالطالع 
على أفضل الممارسات وتنظيم ملتقيات خاصة 

في القيادة واالبتكار سنويا. 
الموظفين  كبار  من  المئات  النبراس  مركز  درب 
قيادات  وتأهيل  والخاص  الحكومي  بالقطاعين 
في  منهم  العديد  التحق  حيث  الثاني  الصف 
سنغافورة  إلى  الهادفة  القيادية  الزيارات  برامج 
وألمانيا  وماليزيا  وفنلندا  الجنوبية  وكوريا 

وبريطانيا والصين.



المؤسسات  صدارة  في  لنكون  التميز  و  الريادة 
و  المتميزة  خدماتنا  جودة  خالل  من  التدريبية 
االستشارات  و  التدريب  مجاالت  في  المبتكرة 
الموارد  أفضل  و  التقنيات  أحدث  باستخدام 

البشرية.

الرؤية

و  تدريب  خالل  من  بالمجتمع  االرتقاء  و  النهوض 
تأهيل الموارد البشرية و رفع كفاءتها من خالل 
التخصصية وفق  التدريب  برامج  تنفيذ  و  تصميم 
مع  بالتعاون  العالمية  التدريب  معايير  أعلى 
احتاجات  لتلبية  العالمية  التدريب  مؤسسات 

سوق العمل.

الرسالة



القطاعات المستهدفة:

3 - المراكز البحثية ومراكز دعم القرار.

4 - المؤسسات التعليمية و  الجامعات و المدارس

2 - الشركات الخاصة ورواد ا�عمال.

1 - المؤسسات الحكومية.



قيمنا:

عميلنا في المقام ا�ول.
1

ا�يجابية و المثابرة وا�بتكار
3

ثقافة العمل الجماعي.
2



1 -  نبحث 

2 - نبدع

3 - نبتكر

4 - نتعاون

5 - نستكشف

6 - نصمم

7 - نخطط

8 - نبادر

منظومة العمل:
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 - دعم ونشر الثقافة والمعرفة وتطوير النشاط الفكري في المجتمعات العربية، 

بتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات والمجاالت مثل إدارة المعرفة والتنمية 

وإدارة ا�عمال وكذلك ا�بداع واالبتكار. 

- االهتمام با�جيال الشابة والناشئة بتطوير الحلول المعرفية المتكاملة، من أجل 

بناء المهارات والكفاءات القادرة على العمل وا�بداع.

 - السعي لتحقيق معايير الجودة العالمية في جميع النظم والعمليات التي من 

شأنها أن تزيد عمالءنا قيمة.
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2
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طموحاتنا:



الخبرة الوظيفية:

نتعهد لعمالئنا باالستمرار لتقديم الخدمات 
ورؤيتنا  طموحاتنا  مع  تتوافق  التي  ا�فضل 
نحو ا�فضل من خالل توفير خبراء مختصين 

في المجاالت التالية:

1   التدريب وحلول ا�عمال الحكومية.

    الوظائف القيادية.

    االبتكار

EFQM 4 معايير الهيئة ا�وربية �دارة الجودة

5 حلول الموارد البشرية

6 قياس مؤشرات ا�داء

    الحوكمة

8 إدارة المشاريع

9 ا�دارة المالية

1   التسويق

11  التعليم

1   التنوع الثقافي

     برامج تقنية معدة حسب الطلب

برامج قانونية

برامج الجمارك و الموانئ

برامج المالية و المحاسبة

إدارة المكاتب و السكرتارية

البرامج التربوية و ا�سرية

برامج تقنية المعلومات

برامج اللغة ا�نجليزية
 و إمتحانات اÅيلتس
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ونقدر  عمالئنا،  مع  الشراكة  ثقافة  نتبنى 
التدريبية  المنظومة  بناء  في  بنا  ثقتهم 
سويا  ونتعاون  ا�داء.  جودة  معايير  وفق 
تمثل  الثقة  والتميز.  النجاح  إلى  لنصل 
تحقيق  في  عليه  نعتمد  الذي  ا�ساس 
التدريبية  الخدمات  في  التوقعات 

واالستشارية المقدمة من طرفنا.
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 - البرامج التدريبة العامة.

 - البرامج المصممة حسب الطلب.

 - دورات تدريب ذكية تشمل التوجهات العالمية والحكومية.

 - رحالت المقارنات المعيارية واالطالع على أفضل الممارسات
     في مجاالت العمل.

 - االستشارات المتخصصة 

 - تعليم اللغات بجميع دول العالم بالتعاون مع شركة EF   العالمية.

خدماتنا:



إعتمادات المركز



الشركاء والعمالء:

الشارقة  هيئة  من  معتمد  مركز  العلمي  النبراس  مركز 
للتعليم ومسجل في البوابة الحكومية و النظام المالي، و 

نركز على إنشاء خدمة مستدامة تلبي احتياجات عمالءنا .



 Sharjah, KHF,U.A.E.

Mob .: 050 438 7081

Tel.: 092372889

P.O.Box: 10905, Sharjah,U.A.E.

Email: info@alnibrascenter.com
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تواصل معنا :



القيادة و ا�دارة الحديثة
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القيادة و ا�دارة الحديثة
عنوان البرنامج 

العمل بروح الفريق 

مهارات القائد العصري

إدارة ا�زمات

ا�دارة االستراتيجية

إدارة التغيير وتقييم ا�داء

التخطيط االستراتيجي الفعال

تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

تنمية المهارات ا�شرافية

مهارات التعامل مع ا»خرين

تنظيم االجتماعات

إعداد وكتابة التقارير والرسائل

تخطيط برامج العالقات العامة

التخطيط االستراتيجي المبني على النتائج

االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري

التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة

أساليب إعداد البحوث والدراسات في بيئة العمل وصناعة القرار ا�داري

تنمية وتطوير ا�نماط الشخصية والثروات الداخلية ( رحلة عبر الذات )

تحقيق ا�بداع الوظيفى وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير ا�بداعى

أسس بناء الشخصية القيادية في ا�دارة ( كيف تكون مدير¹ ناجح¸ ؟ )

ا�دارة با�هداف وتحقيق النتائج وقياس مؤشرات ا�داء

االستراتيجيات القيادية المتميزة واالتصال الفعال

ا�بداع في ا�داء والقيادة نحو الجودة والتميز

الرؤية ا�بداعية - التفويض والتميز في اتخاذ القرارات

المهارات ا�شرافية المتقدمة وتعزيز البيئة ا�بداعية في العمل



القيادة و ا�دارة الحديثة
القيادة االستراتيجية التنفيذية - تقييم وتحليل التحديات والتخطيط االستراتيجي

التميز ا�داري والقيادي واستراتيجات التفكير التحليلي

القيادة الالنمطية للمدراء

كيفية اعداد البحوث والدراسات التحليلية 

الرؤي ا�بداعية و كيفية صياغة ا�هداف ووضع الخطط االستراتيجية

إستخدام ا�ساليب ا�حصائية في تقييم ا�داء للعاملين وا�دارت

استراتيجية الجودة الشاملة وإعادة البناء

تقنيات االتصاالت التنظيمية لمجموعات العمل

االستراتيجيات القيادية المتميزة فى التأثير وبناء الثقة والنزاهة واالتصال الفعال

المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير االستراتيجى الحيوي وا�داء ا�بداعى لتحديد وتحقيق ا�هداف

التميز ا�داري في تحديد ا�ولويات واتخاذ القرارات تحت الضغوط

ا�بداع القيادى المتميز واالعداد التنظيمي االبتكارى للفرق ومجموعات العمل

تنظيم وتطوير العمل

إدارة فرق العمل

ا�حتياجات ا�دارية للمؤسسات

المنهج االوربي في التخطيط االستراتيجي وتحقيق الجودة الشاملة 

المهارات ا�شرافية للمرأة العاملة

دورة االنتماء الوظيفي

الترهل ا�داري وتحويل ا�فكار إلى خطط عمل 

مهـارات التفوق في ا�داء ا�داري

المدير المحترف المعتمد

مهــارات القيادة وبنـــــــاء فرق العمــــــل

تنشيــــــط الذاكــــــرة والتخطيـــــــــط الذهنــــــــي

المنهج الحديث �عادة هندسة الحلول ا�دارية

تكوين الصف الثاني من القيادات ا�دارية



القيادة و ا�دارة الحديثة
فنون و مهارات العرض والتقديم وا�لقاء ( أمام العمالء وكبار الشخصيات )

تقييم وتحليل ا�داء الفردي والمؤسسي

إدارة االستراتيجية في القطاع العام

تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وفق معايير ا�داء ا�ستراتيجي

فنون التعامل مع المشاكل واتخاذ القرارات الصائبة

دبلوماسية ا�دارة في إحداث وإدارة التغيير

TQM- نظم الجودة الشاملة والمواصفات العالمية

حقيبة المدير الناجح

التخطيط وإستراتيجية إختيار ورسم ا�هداف

أساليب إعداد البحوث والدراسات في بيئة العمل وصناعة القرار ا�داري بتدفق المعلومات

تحليل و توثيق إجراءات العمل

االستراتيجيات المتقدمة والتميز والتطوير

The Power of Leaders

المهارات ا�شرافية  لمشرفي ورؤساء ا�قسام

المهارات ا�دارية المتقدمة في ضوء التحوالت العالمية

اليقظة ا�ستراتيجية

القيــادة التنفيذيــة فى المنظمــات والمؤسسات

 تنمية القدرات ا�بتكارية للمساعدين ا�داريين (مستوى متقدم)

دورالتعامل مع ا�حتياجات النفسية لتنمية الرضا الوظيفي

إدارة الجودة الشاملة: أدوات من أجل التحسين المستمر

ا�بداع والتميز في ا�دارة والقيادة

مبادئ القيادة

المهارات القيادية المتقدمة للقادة الجدد



القيادة و ا�دارة الحديثة
التحفيز إلى التميز

Change management

اسرار النجاح الوظيفي

القيادة التنفيذية والتخطيط للمستقبل

 .KPIS تقييم أداء المؤسسات بإستخدام

الدافعية ا�يجابية نحو االلتزام بالعمل

الريادة فى التطبيقات العملية لنظم المعلومات ا�دارية

المنهج االوربي في التخطيط االستراتيجي وتحقيق الجودة الشاملة 

التفكير ا�ستراتيجي للقياديين ( إدارة المستقبل )

تحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة جودة ا�عمال ا�دارية 

إعداد خطط وإستراتيجيات ا�عمال وكفاءة التعامل مع التحديات وا�زمات

ا�دارة الفعالة لصناعة و إتخاذ القرار

القيادة الموقفية والتنظيمية بين الواقع والرؤية

مهارات التفكير ا�بداعي في حل المشكالت

 تنمية مهارات إعداد خطط وبرامج التحفيز لزيادة ا�نتاجية.

سلوكيات العمل في ا�دارة الحديثة

ورشة عمل إدارة ضغوط العمل

مواصفات القائد العصري

ا�دارة الحديثة ومواجهة التحديات

 التفكير ا�بداعي  وا�بتكار ا�ستراتيجي

ا�دارة الحديثة باستخدام الكايزن والكايكاكو

المهارات القيادية المتقدمة و الذكاء ا�ستراتيجى فى إدارة ا�عمال 

سيكولوجية ا�بداع فى ا�تصال و ا�قناع وكفاءة التفاوض 

التميز ا�داري في ديناميكية التفكير وا�بداع الوظيفي وا�بتكار

كفاءات ومهارات االتصال وتحليل المعلومات وتوجيهها



القيادة و ا�دارة الحديثة
 Passionate Leadership - دبلوماسية القيادة االعاطفية فى العمل

التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية التخطيط , المتابعة , الريادة وتطوير بيئة ابتكارية فى العمل

القيادة التنفيذية وجدارة الديناميكية التنافسية فى تطوير نظم ا�عمال 

قيادة وتمكين فرق العمل واللجان المتميزة 

الكفاءة والجدارة فى التأثير وتقنيات التواصل وادارة الوقت 

المهارات االستراتيجية والتنظيم والتخطيط فى االدارة  الحديثة

ادارة العمل الجماعى تمكين ، تحفيز،والهام و توجيه ا�خرين والكفاءة فى بناء عالقات العمل 

المهارات ا�شرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز 

إدارة الموارد من منظور منهج الحوار المنطقي

مهارات التميز في التخطيط وتنظيم الوقت وا�ولويات وتطوير العمليات

ا�بداع القيادي ا�ستراتيجي وإعداد نماذج ا�عمال للتميز والجودة 

إستراتيجيات ا�تصال المتقدمة وكفاءة التميز فى ادارة التفاوض

"تحقيق مهارات وكفاءات ا�دارة العالمية المتقدمة 

"GLOBAL ADVANCED MANAGEMENT WORKSHOPS - GAMPS

ا�دارة با�هداف المتوازنة للتحول نحو المؤسسة الرقمية

الكفاءة فى التفكير ا�ستراتيجي القيادي وتحليل ا�عمال وبناء العالقات

أفضل ممارسات التميز الوظيفي وتطوير خطط عمل وتنفيذها بكفاءة

ديناميكية وتقنيات التميز في التعامل مع السلوكيات الصعبة وادارة الصراعات وحل النزاعات 

مهارات ا�شراف ا�بداعي وإعداد الخطط الذكية

PMPإدارة المشاريع االحترافية

الكفاءة والجدارة ا�شرافية وإعداد االستراتيجيات ا�بداعية في العمل 

ا�داء ا�بداعي في إستراتيجيات التعامل وجودة خدمة العمـالء

"التخطيط والتنظيم وكفاءة ا�داء وإدارة بروتوكوالت ا�عمال 

"Planning Organizational Ef�ciency and Managing Business Protocols

التفكير التوفيقى للتميز فى ا�دارة والقيادة



القيادة و ا�دارة الحديثة
إعداد ا�ستراتيجيات الذكية وتصميم سياسات التميز لتحقيق الريادة في العمل 

"قيادة وتطوير كفاءة وفعالية عمليات مركز ا�تصال 

"Leading & Improving Ef�ciency, Competency for Call Centre Operations

مهارات القيادة والتخطيط التشغيلي وتطوير الخطط ا�ستراتيجية 

القيادة المتقدمة وكفاءة بناء فرق عالية ا�نجاز

"الجدارة ومهارات التميز فى معالجة التوتر وضغوط العمل

"Stress, Relaxation and Coping At Work

أفضل ممارسات الكفاءة في منظومة التميز القيادى وا�داء ا�بداعى 

الممارسات المتميزة فى قيادة ا�داء ا�ستراتيجى لفرق العمل

قيادة ا�داء الحكومي

استراتيجيات ا�تصال القيادى والتفكير ا�ستراتيحي

ا�بــداع ا�دارى فـى التنظيـــم والتخطيـــط والتنسيـــق

"ا�دارة بالذكاء العاطفي والكفاءة فى مواجهة الضغوط 

"Emotional Intelligence Management and Effective Coping with Stress

ريادة المؤسسات في إدارة بوصلة رؤيتها المستقبلية

المهارات المتكاملة للتميز القيادى واعداد خرائط العمل ا�ستراتيجية

إعداد وتطوير خطط استمرارية ا�عمال

استراتيجية التدريب فى اطار ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة االداء

تدعيم وتفعيل مهارات التفكير ا�بداعي وفن صنع القرار ا�داري

مهارات التوجيه لÎداء المتميز

 قيادة التغيير وصياغة إستراتيجيات المستقبل 

The Global Leadership Practices ممارسات القيادة العالميــة

إدارة الموارد من منظور منهج الحوار المنطقي

القيادة التحويلية (رؤية جديدة في تغيير الفكر ا�داري المعاصر )

 التطوير الذاتي لÏداري المتميز 



القيادة و ا�دارة الحديثة

تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير ا�داء باستخدام 6 سيجما

ا�تجاهات التنظيمية ا�بتكارية فى تحسين اساليب العمل واعادة تصميم العمليات 

مهارات التميز فى التفكير ا�بداعي والتحليلي وا�بتكار ا�ستراتيجي

استراتيجيات إطالق طاقات ا�بداع في العمل

االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه

إدارة الحوكمة والتدقيق الداخلي

تحقيق الريادة والتميز ا�داري في الدوائر الحكومية

SPSS التحليل ا�حصائي

االتجاهات الحديثة في إدارة شؤون الموظفين



تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير ا�داء باستخدام 6 سيجما

ا�تجاهات التنظيمية ا�بتكارية فى تحسين اساليب العمل واعادة تصميم العمليات 

مهارات التميز فى التفكير ا�بداعي والتحليلي وا�بتكار ا�ستراتيجي

استراتيجيات إطالق طاقات ا�بداع في العمل

االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه

إدارة الحوكمة والتدقيق الداخلي

تحقيق الريادة والتميز ا�داري في الدوائر الحكومية

SPSS التحليل ا�حصائي

االتجاهات الحديثة في إدارة شؤون الموظفين

الخطة التدريبية
2020

 البيئة والصحة والسالمة



عنوان البرنامج 

إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية

ا�من الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر فى المنشآت الحيوية

إعداد خطط الطوارئ وفرق إدارة ا�زمات والكفاءة فى عمليات ا�خالء

ورشة عمل المعايير المتقدمة فى أنظمة السالمة واالنظمة ا�منية ومكافحة الحرائق

إعداد وتطبيق معايير السالمة والصحة المهنية والبيئية

الكفاءة فى إدارة التفتيش والمراقبة ا�منية وإعداد التقارير للمشرفين

كفاءة تقييمات المخاطر وتطوير خطط الوقاية من الحوادث

أفضل الممارسات والمعايير العالمية فى ادارة محطات تعبئة الوقود ومراجعة تقييم المخاطر

التميز المهنى لمشرفي ا�من الصناعي والسالمة المهنية

الكفاءة فى إعداد ا�جراءات ا�منية وبروتوكوالت التعامل مع المخاطر

IRCA Approved EMS ISO 14001 : 2004 Auditor / Lead Auditor Training Course

هندسة السالمة وادارة العمليات ا�منية فى حماية المنشآت

HAZWOPER) إدارة عمليات التعامل مع المواد الخطرة واالستجابة في حاالت الطوارئ

نظم ا�دارة البيئية المتكاملة ومطابقة نظام إدارة البيئة 

حماية البيئة الصناعية من التلوث وأساليب الوقاية

تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات وا�نشطة التنموية

ISO 14001  لنظام إدارة البيئة  IRCA  مراجع دولى معتمد من المنظمة العالمية للمراجعين الدولين

المنشآت الصناعية في ظل القوانين والتشريعات البيئية

شهادة مخاطر الحريق المعهد البريطانى الملكى للصحة البيئية

كيفية تعامل ا�من مع النفايات الخطرة

التقنيات المتقدمة في الوقاية من الحرائق في المنشآت السكنية

 القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ واالنقاذ واالخالء

 االستراتيجيات الحديثة للتدقيق على سياسات واجراءات الصحة والسالمة المهنية

 البيئة والصحة والسالمة



تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير ا�داء باستخدام 6 سيجما

ا�تجاهات التنظيمية ا�بتكارية فى تحسين اساليب العمل واعادة تصميم العمليات 

مهارات التميز فى التفكير ا�بداعي والتحليلي وا�بتكار ا�ستراتيجي

استراتيجيات إطالق طاقات ا�بداع في العمل

االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه

إدارة الحوكمة والتدقيق الداخلي

تحقيق الريادة والتميز ا�داري في الدوائر الحكومية

SPSS التحليل ا�حصائي

االتجاهات الحديثة في إدارة شؤون الموظفين

 البيئة والصحة والسالمة
مراجع دولى معتمد من المنظمة العالمية للمراجعين الدولين  IRCA  لنظام إدارة السالمة

OHSAS 18001 والصحة المهنية 

(HAZID)تقييم ا�خطار فى أماكن العمل وكيفية السيطرة عليها 

شهادة مخاطر الحريق المعهد البريطانى الملكى للصحة البيئية

HACCP - إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة 

اختبار الدبلومة الدولية للسالمة والصحة المهنية  - نيبوش 

IRCA Approved EMS ISO 14001 : 2004 Auditor / Lead Auditor Training Course

 OHSAS 18001 : 2007 المراجعة الداخلية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية

ا�وشا المتوافقة للصناعات العامة وا�نشاءات للسالمة والصحة المهنية ا�مريكية  

Nebosh International Diploma in Occupational Health and Safety

اختبار شهادة ا�دارة ا»منة للسالمة والصحة المهنية  - ا�يوش 

دبلومة السالمة والصحة المهنية معتمد من المعهد البريطاني الملكي 

 ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية واعداد الخطط التنفيذية

 ا�تجاهات الحديثة في ا�شراف ا�مني وإعداد الخطط وا�ستراتيجيات ا�منية وفق¸ للمعايير الدولية

 المراجعة والتفتيش على نظم السالمة وتقييم المخاطر

 OHSAS 18001 : 2007 المراجعة الداخلية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية

التميز في تنمية المهارات القيادية في ا�من والسالمة الصناعية

اختبار الشهادة االدارة االمنة للسالمة والصحة المهنية  - االيوش 

السالمة في مستودعات تخزين وتسويق المنتجات البترولية

برنامج ا�ساليب الحديثة في تطبيق السالمة بمواقع العمل

إدارة المخاطر والتهديد وإعداد الخطط واالستجابة للطواريء



الخطة التدريبية
2020

التسويق و خدمة العمالء

تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير ا�داء باستخدام 6 سيجما

ا�تجاهات التنظيمية ا�بتكارية فى تحسين اساليب العمل واعادة تصميم العمليات 

مهارات التميز فى التفكير ا�بداعي والتحليلي وا�بتكار ا�ستراتيجي

استراتيجيات إطالق طاقات ا�بداع في العمل

االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه

إدارة الحوكمة والتدقيق الداخلي

تحقيق الريادة والتميز ا�داري في الدوائر الحكومية

SPSS التحليل ا�حصائي

االتجاهات الحديثة في إدارة شؤون الموظفين



عنوان البرنامج 

التميز وا�بداع  في خدمة العمالء الداخليين والخارجيين

''The Effective Communication Skills & Techniques ''Best Practices

Call Center Training

.Service Marketing & 7 Ps of the Marketing Mix

Call Center ادارة مركز االتصال

إدارة جودة الخدمات والتعامل المتميز مع الشكاوى وتحقيق رضا العمالء

‘‘Customer Service Skills; ‘’The Art of Dealing with Public

التميز في خدمة العمالء االستراتيجيين

بناء الفريق الفعال

أخصائي معتمد في خدمة العمالء

التميز في خدمة العمالء الداخليين والخارجيين

الشهادة التخصصية في خدمة العمالء

Mastering Customer Service in Hospitality

البيع السحري (موعد، مقابلة، عرض، تحديد الحاجة، تحفيز، إقناع، بيع، خدمات مابعد البيع)

الشهادة التخصصية في خدمة العمالء

ا�ستراتيجيات التسويقية لتحليل السوق والمنافسين

المهارات المتكاملة في خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور

نظام شكاوي العمالء: أداة لتطوير خدمة العمالء

القوة الثالثية في خدمة العمالء وفن البيع وأسرار التسويق االستراتيجي 

ا�داء االبداعي في خدمة العمالء 

التميز في خدمة العمالء االستراتيجيين

المهارات المتكاملة في خدمة المتعاملين

التسويق و خدمة العمالء



الخطة التدريبية
2020

التواصل و تطوير الذات



تصميم وتقديم العروض التقديمية

طاقة وانطالقة

لغة الجسد التعبيرية 

NLP البرمجة اللغوية العصبية

فن التعامل مع ا»خرين وفعالية االتصال التأثيري 

مهارات االتصال والنجاح في إقناع ا»خرين

اللياقة الذهنية كمدخل لÏبداع الوظيفي

ترتيب ا�ولويات والتحكم في الضغوطات 

أخصائي االتصال المؤسسي 

استخدام وتطبيق بطاقات ا�داء المتوازن في االتصال المؤسسي

إدارة الصراع والتوتر في العمل  

ا�دارة ا�يجابية للذات 

مهارات االتصال الفعال والتأثير في ا»خرين 

العادات السبع لذوي الفعالية العالية 

MBTI تحليل أنماط الشخصية بأسلوب

سيكولوجية ا�بداع فى ا�تصال و ا�قناع وكفاءة التفاوض 

التواصل على مستوى المؤسسة وا�دارات

الخطوات الذكية لالتصال الناجح

بناء الدافعية ا�يجابية  نحو االلتزام بالعمل

NLP البرمجة اللغوية العصبية

إدارة الذات وتحقيق النجاح 

قيادة وتطوير كفاءة وفعالية عمليات مركز ا�تصال 

التحكم في ضغوط العمل 

كتابة التقارير والمراسالت ا�دارية 

التواصل و تطوير الذات



هندسة ا�بداع وإستراتيجيات ا�عمال ا�بتكارية 

القبعات السبع في التفكير 

مهارات إعداد وتنظيم ا�جتماعات واللجان 

الوصول إلى ذروة ا�داء الشخصي واللياقة الذهنية المتميزة

الطرق العـــقلية في زيادة الكفاءة االستيعابية

ادارة العمل الجماعى تمكين ، تحفيز،والهام و توجيه ا»خرين والكفاءة فى بناء عالقات العمل 

سيكـلوجيــة ا�تصال الفعــال , التأثــير , االقنـاع  واعـداد وتـنفيـذ اسـتراتيجيــة التفـاوض

التفكير ا�يجابي وتوليد ا�فكار 

صياغة التقارير والرسائل والمذكرات ا�دارية 

الكتابة ا�دارية المتميزة 

المهارات المتقدمة في التواصل

تغيير عادات الموظفين بالتحفيز

ا�دارة ا�يجابية للذات 

الوصول إلى ذروة ا�داء الشخصي واللياقة الذهنية المتميزة

تنمية المهارات ا�يجابية للموظفين 

كفاءات ومهارات االتصال وتحليل المعلومات وتوجيهها

تـحقـيق أقصى قـدر مـن الكفاءة ، الفعاليـة، ا�نتاجية وتقليل الوقت والجهد 

مهارات التواصل مع ا»خرين

التحفيز ودوافع العاملين 

االتصاالت المكتبية الحديثة وإدارة السجالت 

الخطوات الذكية لالتصال الناجح

تطوير مهارات السلوك ا�داري

االتصاالت المكتبية الحديثة وإدارة السجالت 

التواصل و تطوير الذات



التواصل و تطوير الذات
ديناميكية وتقنيات التميز في التعامل مع السلوكيات الصعبة وادارة الصراعات وحل النزاعات 

الوصول إلى ذروة ا�داء الشخصي واللياقة الذهنية المتميزة

تقوية الذاكرة وتنمية الذكاء 

أخصائي االتصال المؤسسي المعتمد

القراءة السريعة 

تطبيقات الذكاء العاطفى فى ا�دارة

كفاءات ومهارات االتصال وتحليل المعلومات وتوجيهها

ا�دراك والشخصية ا�نسانية ودورها في النجاح والتميز

التحفيز الذاتي والسعي وراء ا�نجازات

تطوير الذات وتنمية أداء العاملين 

التطوير الذاتي والتوازن النفسي 

تغيير عادات الموظفين بالتحفيز

تنمية المهارات ا�يجابية للموظفين 

مهارات االتصال والتواصل الفعال

كيف تدير وتطور ذاتك ؟

تـحقـيق اقصى قـدر مـن الكفاءة ، الفعاليـه ، االنتاجية وتقليل الوقت والجهد 

الطاقة ا�يجابية

ا�قناع والتأثير

 العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس ا�بداعي

مهارات لغة الجسد لذوي االعاقة 



الخطة التدريبية
2020

الجمارك

عنوان البرنامج 

أخالقيات عمل المفتش الجمركي

السلع المحظوراستيرادها والسلع الخاضعة لنظام التقييد 

االستهداف الجمركي وإدارة المخاطر

القيمة لÎغراض الجمركية

الحوكمة الجمركية

السياسات الجمركية والقانون الدولي 

اتفاقية كيوتو المعدلة

جرائم التهريب الجمركي في قانون الجمارك الموحد لدول 

مجلس التعاون (ا�ركان – العقوبات )



الجودة و التميز

الخطة التدريبية
2020



عنوان البرنامج 

التميز المؤسسي وفق معايير الجودة

المهارات ا�شرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز

القياس المقارن كأداة لتطبيق أنظمة الجودة

EFQM التطبيقات العملية لصياغة وتطبيق الخطط ا�ستراتيجية وفق نموذج التميز المؤسسي ا�وروبي

مقيم داخلي للتميز المؤسسي

إدارة الورش ا�نتاجية وفق نظم الجودة

   ISO / IEC 17025   التأهيل والمنح  لشهادة

KPIs مهارات ادارة ا�داء:  تحديد ا�هداف ومؤشرات القياس

ا�بداع القيادي ا�ستراتيجي وإعداد نماذج ا�عمال للتميز والجودة

ASQ Certi�ed Manager of Quality/Organizational Excellence Refresher

التميز في إدارة ا�داء من منظور الجودة الشاملة

ا�داء ا�بداعي في إستراتيجيات التعامل وجودة خدمة العمـالء

BSC تصميم وتطوير بطاقة ا»داءالمتوازن

ISO 9001 لنظام إدارة الجودة  IRCA  مراجع دولى معتمد من المنظمة العالمية للمراجعين الدولين

 EFQM التطبيقات العملية لمفهوم إدارة الكوادر البشرية وفق نموذج التميز المؤسسي ا�وروبي

EFQM منهجيات التميز وفق معايير الجودة ا�وربية

إدارة جودة الخدمات والتعامل المتميز مع الشكاوى وتحقيق رضا العمالء

إدارة التغيير االستراتيجي في مؤسسات القطاع العام

Certi�ed Quality Management Professional

سداسية سيجما الحزام ا�خضر

الكفاءة ا�دارية قى إعادة التخطيط وهندسة نظم العمل وتحقيق الجودة الشاملة 

تكاليف الجودة وإدارة الجودة الكلية

ا�ساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية وجودة المراجعة الداخلية 

االستراتيجيات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة

الجودة و التميز



أساليب تطبيق المواصفات العالمية

القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسى

إدارة وقياس ا»داء المؤسسي

منهجيات التميز المؤسسي وفق جوائز التميز

البرنامج المتكامل في منهجية 6 سيجما

TQM مدير جودة معتمد

معايير التميز المؤسسي وقياس ا�داء المتوازن

SKEA دورة المقيميين المعتمدين لجائزة الشيخ خليفة لالمتياز

تعزيز االستدامة في سلسلة ا�مداد 

تطبيق منهجيات التحسين

الشهادة المتقدمة في هندسة الجودة الشاملة

نظم الجودة الشاملة (TOM ) والمواصفات العالمية

 Six sigma Black Belt

دورة التقييم الذاتي للمؤسسات حسب نموذج التميز المؤسسي االوروبي

الشهادة المتقدمة في استراتيجيات الجودة

(EFQM: Journey to Excellence (J2E

CQC استشاري جودة معتمد

تبسيط العمليات وإجراءات العمل

الجودة و التميز



الحاسبات والمعلومات

الخطة التدريبية
2020

عنوان البرنامج 

Graphic Design programs

Engineering Software

Landscape Design Software

أمن التطبيقات المتنقلة

أمن حسابات التواصل االجتماعي

ا�من االلكتروني



الخطة التدريبية
2020

 السكرتارية وإدارة المكاتب



عنوان البرنامج 

إدارة المكاتب ا�مامية والفرق بينها وبين إدارة المكاتب ا�خرى

أسس صياغة الرسائل والمذكرات وإعداد التقارير ا�دارية

السكرتارية ا�لكترونية ودورها الهام في المكاتب

( VIP ) دارة العليا والشخصيات الهامةÏإدارة المكاتب ل

تطبيقات بطاقات ا�داء المتوازن فى بناء ا�ستراتيجيات ا�دارية الحديثة

استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات ا�تصال في ادارة و تنظيم المكاتب

Dealing With Dif�cult People

فن وبرتوكول إستخدام الهاتف

إعداد وتجهيز االجتماعات في ظل منهجية الحكومة ا�لكترونية

المنظومة المتكاملة �عمال السكرتارية وا�دارة المكتبية

إدارة المكاتب المتقدمة باستخدام الكايزن 

تبسيط ا�جراءات وتطوير أساليب العمل بإستخدام الكمبيوتر

"البرنامج التخصصى المتكامل فى

"MS Outlook مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب وا�رشفة وتطبيقاتها باستخدام

الدبلوم ا�حترافي �دارة المكاتب

The Highly Productive and Effective Administrator

إدارة المكاتب المتقدمة باستخدام الكايزن 

الجدارات الوظيفية لمديري مكاتب ا�دارة العليا

إدارة المكاتب العليا المتقدمة والبروتوكول وتنظيم أعمال المدراء

إعداد وتجهيز االجتماعات في ظل منهجية الحكومة ا�لكترونية

إعداد وكتابة التقارير والمكاتبات الرسمية

تطبيقات بطاقات ا�داء المتوازن فى بناء ا�ستراتيجيات ا�دارية الحديثة

المهـــارات ا�داريــة والســلوكية لمدراء المكاتـــــب

فن وبرتوكول إستخدام الهاتف

 السكرتارية وإدارة المكاتب



المنظومة المتكاملة �عمال السكرتارية وا�دارة المكتبية

الدبلوم ا�حترافي �دارة المكاتب

السكرتارية التنفيذية وا�دارة ا�لكترونية

تطبيقات ا�رشفة ا�لكترونية والتنظيم ا�لكتروني للمعلومات والوثائق 

الطرق الحديثة باستخدام الحاسوب فى الدورات المستندية و المراسالت البريدية لمدراء المكاتب

إعداد وتجهيز االجتماعات في ظل منهجية الحكومة ا�لكترونية

سمات ومالمح مديرى مكاتب المستقبل

الدبلوم المتكامل في السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

Dealing With Dif�cult People

المهارات ا�ساسية لعمل السكرتارية

( VIP ) دارة العليا والشخصيات الهامةÏإدارة المكاتب ل

المهـــارات ا�داريــة والســلوكية لمدراء المكاتـــــب

تبسيط ا�جراءات وتطوير أساليب العمل بإستخدام الكمبيوتر

البرمجة اللغوية العصبية للسكرتارية وإدارة المكاتب

Ef�cient Administration Skills

إعداد مدير المكتب المحترف

المنظومة المتكاملة �دارة المكاتب باستخدام االوت لوك

السكرتارية التنفيذية ا�كثر فعالية

تنمية المهارات ا�دارية لمدراء المكاتب العليا والسكرتارية التتنفيذية

مهارات ا�شراف ا�داري والتواصل الفعال

السكرتارية ا�لكترونية ودورها الهام في المكاتب

 السكرتارية وإدارة المكاتب



الخطة التدريبية
2020

 العالقات العامة وا�عالم

المنظومة المتكاملة �عمال السكرتارية وا�دارة المكتبية

الدبلوم ا�حترافي �دارة المكاتب

السكرتارية التنفيذية وا�دارة ا�لكترونية

تطبيقات ا�رشفة ا�لكترونية والتنظيم ا�لكتروني للمعلومات والوثائق 

الطرق الحديثة باستخدام الحاسوب فى الدورات المستندية و المراسالت البريدية لمدراء المكاتب

إعداد وتجهيز االجتماعات في ظل منهجية الحكومة ا�لكترونية

سمات ومالمح مديرى مكاتب المستقبل

الدبلوم المتكامل في السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

Dealing With Dif�cult People

المهارات ا�ساسية لعمل السكرتارية

( VIP ) دارة العليا والشخصيات الهامةÏإدارة المكاتب ل

المهـــارات ا�داريــة والســلوكية لمدراء المكاتـــــب

تبسيط ا�جراءات وتطوير أساليب العمل بإستخدام الكمبيوتر

البرمجة اللغوية العصبية للسكرتارية وإدارة المكاتب

Ef�cient Administration Skills

إعداد مدير المكتب المحترف

المنظومة المتكاملة �دارة المكاتب باستخدام االوت لوك

السكرتارية التنفيذية ا�كثر فعالية

تنمية المهارات ا�دارية لمدراء المكاتب العليا والسكرتارية التتنفيذية

مهارات ا�شراف ا�داري والتواصل الفعال

السكرتارية ا�لكترونية ودورها الهام في المكاتب



عنوان البرنامج 

مهارات العرض وا�لقاء 

إدارة وتنظيم المكاتب

مهارات التعامل مع وسائل ا�عالم

تنظيم المؤتمرات والمعارض

المراسم وا�تيكيت والبروتوكول

التميز في خدمة العمالء

العالقات العامة وإدارة ا�زمات والكوارث

إدارة وتنظيم وتخطيط الفعاليات والمؤتمرات

إعداد وتأهيل المدرب المحترف في العالقات العامة

العالقات العامة المتقدمة والتميز في الخطاب االقناعي

المراسم والبرتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات والقادة

إدارة شبكات التواصل االجتماعي

فعالية تخطيط وتنفيذ الحمالت ا�عالمية للتوعية وا�رشاد االجتماعي

التميز في صناعة ا�سس العلمية والعملية �دارة العالقات العامة وا�عالم

ا�ساليب الحديثة في إدارة مواقع التواصل االجتماعي

العالقات العامة وأساليب التميز في خدمة المواطنين

صياغة وتصميم المبادرات وتنفيذها

بناء الهوية والصورة الذهنية والسمعية للمؤسسات

أخصائي ا�عالم الرقمي

تنمية مهارات العاملين في إدارة العالقات العامة واالعالم

ميكنة العالقات العامة وا�عالم ومسايرة االتجاهات الحديثة

التقديم التلفزيوني الحواري

ورشة عمل ميدانية على التصوير في احدث االستوديوهات المتطورة

 العالقات العامة وا�عالم



المنظومة المتكاملة �عمال السكرتارية وا�دارة المكتبية

الدبلوم ا�حترافي �دارة المكاتب

السكرتارية التنفيذية وا�دارة ا�لكترونية

تطبيقات ا�رشفة ا�لكترونية والتنظيم ا�لكتروني للمعلومات والوثائق 

الطرق الحديثة باستخدام الحاسوب فى الدورات المستندية و المراسالت البريدية لمدراء المكاتب

إعداد وتجهيز االجتماعات في ظل منهجية الحكومة ا�لكترونية

سمات ومالمح مديرى مكاتب المستقبل

الدبلوم المتكامل في السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

Dealing With Dif�cult People

المهارات ا�ساسية لعمل السكرتارية

( VIP ) دارة العليا والشخصيات الهامةÏإدارة المكاتب ل

المهـــارات ا�داريــة والســلوكية لمدراء المكاتـــــب

تبسيط ا�جراءات وتطوير أساليب العمل بإستخدام الكمبيوتر

البرمجة اللغوية العصبية للسكرتارية وإدارة المكاتب

Ef�cient Administration Skills

إعداد مدير المكتب المحترف

المنظومة المتكاملة �دارة المكاتب باستخدام االوت لوك

السكرتارية التنفيذية ا�كثر فعالية

تنمية المهارات ا�دارية لمدراء المكاتب العليا والسكرتارية التتنفيذية

مهارات ا�شراف ا�داري والتواصل الفعال

السكرتارية ا�لكترونية ودورها الهام في المكاتب

مهارات العرض و التقديم و التأثير ا�عالمي الفعال

ا�دارة التحريرية ومهارات مدير التحرير

Public Relation Campaign: From Planning to Execution

البرنامج العملي المتكامل في التعامل مع وسائل ا�عالم

فن إجراء المقابالت الصحفية  

تنمية مهارات العاملين في إدارة العالقات العامة واالعالم

مختبر ا�دارة التنفيذية والتخطيط ا�ستراتيجي للعالقات العامة وا�عالم

أخالق وقوانين العمل ا�عالمي

أسس ومهارات الكتابة وتحرير لصحف والمطبوعات االلكترونية

البرنامج العملي في إدارة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الرياضية 

استراتيجيات ا�عالم ا�لكتروني على مواقع التواصل االجتماعي

مهارات الصحفي المتكامل

الموظف النموذجي في بيئة العمل ا�عالمي           

 مهارات إدارة أسطول النقل وفنون الضيافة بالمؤسسات

أسس ومهارات فنون الضيافة

مهارات العالقات العامة وا�عالم

تصميم وإخراج المواقع الصحفية على ا�نترنت     

صياغة وتصميم المبادرات وتنفيذها

فنون ومهارات الكتابة الصحفية  

ا�دارة التحريرية ومهارات مدير التحرير

تنمية مهارات الطفل واكتشاف الموهوبين

بناء الهوية والصورة الذهنية والسمعية للمؤسسات

أخصائي العالقات العامة المعتمد

مهارات إعداد وتنظيم االجتماعات واللجان ا�عالمية

مهارات تركيز الصوت وا�لقاء

 العالقات العامة وا�عالم



أهم منصات وأدوات ا�عالم الرقمي

ا�ساليب الحديثة في إدارة مواقع التواصل االجتماعي

Public Relation Campaign: From Planning to Execution

العالقات العامة وأساليب التميز في خدمة المواطنين

مهارات المراسل التلفزيوني

مهارات العرض وا�لقاء والتامل مع الجمهور

إعداد مقدمي البرامج ا�عالمية

أخالق وقوانين العمل ا�عالمي

أخصائي ا�عالم الرقمي

التسويق ا�لكتروني باستخدام مواقع التواصل االجتماعي          

ورشة عمل ميدانية على التصوير في احدث االستوديوهات المتطورة

العالقات العامة وإدارة ا�زمات والكوارث

صحافة ا�نترنت

الموظف النموذجي في بيئة العمل ا�عالمي           

ميكنة العالقات العامة وا�عالم ومسايرة االتجاهات الحديثة

أخصائي المسؤولية االجتماعية في مجال ا�عالم

المراسم والبرتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات والقادة

مهارات العرض و التقديم و التأثير ا�عالمي الفعال

ا�دارة التحريرية ومهارات مدير التحرير

أسس ومهارات العمل الصحفي            

تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات الفعالة 

إعداد وتأهيل المدرب المحترف في العالقات العامة

مفاتيح العالقات العامة في فن التعامل مع ا»خرين

بناء الهوية والصورة الذهنية والسمعية للمؤسسات

 العالقات العامة وا�عالم



المنظومة المتكاملة �عمال السكرتارية وا�دارة المكتبية

الدبلوم ا�حترافي �دارة المكاتب

السكرتارية التنفيذية وا�دارة ا�لكترونية

تطبيقات ا�رشفة ا�لكترونية والتنظيم ا�لكتروني للمعلومات والوثائق 

الطرق الحديثة باستخدام الحاسوب فى الدورات المستندية و المراسالت البريدية لمدراء المكاتب

إعداد وتجهيز االجتماعات في ظل منهجية الحكومة ا�لكترونية

سمات ومالمح مديرى مكاتب المستقبل

الدبلوم المتكامل في السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

Dealing With Dif�cult People

المهارات ا�ساسية لعمل السكرتارية

( VIP ) دارة العليا والشخصيات الهامةÏإدارة المكاتب ل

المهـــارات ا�داريــة والســلوكية لمدراء المكاتـــــب

تبسيط ا�جراءات وتطوير أساليب العمل بإستخدام الكمبيوتر

البرمجة اللغوية العصبية للسكرتارية وإدارة المكاتب

Ef�cient Administration Skills

إعداد مدير المكتب المحترف

المنظومة المتكاملة �دارة المكاتب باستخدام االوت لوك

السكرتارية التنفيذية ا�كثر فعالية

تنمية المهارات ا�دارية لمدراء المكاتب العليا والسكرتارية التتنفيذية

مهارات ا�شراف ا�داري والتواصل الفعال

السكرتارية ا�لكترونية ودورها الهام في المكاتب

مهارات تركيز الصوت وا�لقاء

البرنامج العملي المتكامل في التعامل مع وسائل ا�عالم

فعالية تخطيط وتنفيذ الحمالت ا�عالمية للتوعية وا�رشاد االجتماعي

فن إعداد البرنامج ا�عالمي " صحافة - إذاعة – تليفزيون

Events and Conferences Management

برنامج تطوير إدارة العالقات العامة في تنظيم االجتماعات واللقاءات الدولية

الموظف النموذجي في بيئة العمل ا�عالمي           

هندسة وإدارة المؤسسات ا�عالمية وا�عالنية ( الفنون والمهارات )

مفاتيح العالقات العامة في فن التعامل مع ا»خرين

دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمنظمات

البرنامج العملي المتكامل في التعامل مع وسائل ا�عالم 

أخالق وقوانين العمل ا�عالمي

صياغة وتصميم المبادرات وتنفيذها

دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمنظمات

Public Relations and Media Skills

تخطيط وقياس وتقييم فاعلية الحمالت ا�عالمية

تصميم وإخراج المواقع الصحفية على ا�نترنت     

رؤية جديدة في فنون ومهارات التعامل مع وسائل ا�عالم (السهل الممتنع)

إدارة برامج الطفولة والشباب

اخصائي المسؤولية االجتماعية في مجال ا�عالم

ا�عالم الجديد

العالقات العامة وأساليب التميز في خدمة المواطنين

مهارات إعداد وتنظيم االجتماعات واللجان ا�عالمية

 العالقات العامة وا�عالم



 العالقات العامة وا�عالم

ا�ستراتيجيات الحديثة للعالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت

مهارات العرض و التقديم و التأثير ا�عالمي الفعال

بناء الهوية والصورة الذهنية والسمعية للمؤسسات

فن إعداد البرنامج ا�عالمي " صحافة - إذاعة – تليفزيون

تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات الفعالة 

مهارات إعداد وتنظيم االجتماعات واللجان ا�عالمية

تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات الفعالة 

Public Relation Campaign: From Planning to Execution

الصحافة ا�لكترونية            

التقديم التلفزيوني الحواري

أخالق وقوانين العمل ا�عالمي

إعداد وتأهيل المدرب المحترف في العالقات العامة

العالقات العامة المتقدمة والتميز في الخطاب ا�قناعي



القانونية و العقود والتحكيم

الخطة التدريبية
2020



عنوان البرنامج 

فن التحقيق واعداد المذكرات القانونية

المدخل العام الى علم القانون

مهارات إعداد وصياغة العقود ا�دارية

جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية

مهارات التحقيق ا�داري

فض المنازعات في التأمين

أصول التحقيق ا�داري والتنفيذ وتمثيل االدعاء أمام المحاكم  

الجوانب القانونية والفنية في المعامالت االلكترونية

تحليل وإبرام عقود التأمين الطبي والصحي

المعايير الحديثة فى الكتابة والترجمة للعقود والمذكرات القانونية

الجوانب القانونية لÎوراق المالية

إعداد المحكمين الدوليين 

إدارة وإجراء التحقيقات فى المخالفات ا�دارية والمالية وإعداد لوائح الدعاوى التأديبية 

مهارات التفسير القانوني و صياغة و متابعة ا�جراءات القانونية 

مستشار قانوني معتمد ( متقدم )

أصول التحقيق في البالغات والشكاوي

أسس وقواعد التفسير القانوني و كتابة المذكرات القانونية

 مهارات إدارة المفاوضات في النزاعات قبل وأثناء الترسية

مهارات صياغة عقود المناقصات والممارسات

 صياغة ا�نظمة واللوائح والقرارات ا�دارية

الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية

مدرب قانوني معتمد

التحكيم التجاري الدولي

مهارات صياغة دليل سياسات التدريب للدوائر الحكومية

القانونية و العقود والتحكيم



أسس التنفيذ وقواعد المشاركة في مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية

أسس صياغة مذكرات قضايا النقض 

عقود الفيديك والتحكم - البرنامج العملي الشامل الستخدام الشروط التعاقدية والتحكم

الجوانب القانونية للوظيفة العامة

تأهيل خبراء التفاوض وصياغة العقود

حماية الملكية الفكرية في ظل المتغيرات الدولية

إعداد خبير تسوية منازعات معتمد

العقود ا�دارية وآثارها

دورة ا�جراءات القانونية 

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والجوانب القانونية المتعلقة بها

المسؤولية القانونية لمدراء الدوائر الحكومية

إشكاالت بيع وشراء وتأجير العقارات من واقع قضايا نظرتها المحاكم 

رعاية خريجي الشريعة والحقوق

العلم اليقيني بالقرار ا�داري

 التحقيق ا�داري في المخالفات العمالية

مهارات صياغة عقود شركات البترول

مهارات التفسير القانوني و صياغة و متابعة ا�جراءات القانونية 

الكفاءة فى البحث القانونى والكتابة القانونية

الكفاءة فى التفاوض والتحكيم والتقاضى فى إدارة العقود 

إجراءات التعاهد وتنفيذ العهود في مجالي المناقصات والمزايدات ومشاكلها القانونية

إعداد خبير تسوية منازعات معتمد

مستشار قانوني معتمد ( متقدم )

التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فـــى االستشـارات القـانـونيــة 

أفضل ممارسات جودة ا�داء وكفاءة التميز �خصائي العقود

إدارة وإجراء التحقيقات فى المخالفات ا�دارية والمالية وإعداد لوائح الدعاوى التأديبية 

القانونية و العقود والتحكيم



دبلومة التحكيم في منازعات البترول ( عربي - إنجليزي )

مستشار قانوني معتمد ( متقدم )

دبلومة التحكيم في منازعات االستثمار وسوق المال

مهارات كتابة المذكرات القانونية والقرارات ا�دارية 

الرقابة على تنفيذ ا�نظمة و اللوائح القانونية

المنازعات القانونية الناشئة عن التعامالت المصرفية وطرق حلها

 عقود التجارة الدولية

دبلومة التحكيم في المنازعات البحرية ( عربي - إنجليزي )

العالقة القانونية بين ا�دارة وموظفيها منذ بداية الخدمة وحتى نهايتها.

الجوانب القانونية للمذكرات القانونية والتقارير واستعراض لÎخطاء الشائعة.

االعداد والتأهيل القانوني لرجال القضاء

كيفية فهم دروس القانون وربط الجانب النظري بالعملي

آليات التعاون القضائي الدولي وتسليم المجرمين

الجرائم المنظمة

جرائم النشر االلكتروني ومزودي الخدمات التقنية

إنشاء وتطوير ا�دارات القانونية.

قوانين غسيل ا�موال في دول الخليج والتطبيقات العملية لها.

القواعد القانونية لغير القانونيين

دبلومة التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية ( عربي - إنجليزي )

ماهية ا�خطاء الطبية وطلبات التعويض

سلطة ا�دارة في إنهاء العقد ا�داري

االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود

متطلبات عمل ا�دارة القانونية

دبلومة التحكيم في عقود ا�نشاءات الدولية ( عربي - إنجليزي )

نزع الملكية للمصلحة العامة وإشكاالت التطبيق

القانونية و العقود والتحكيم



اللغات

الخطة التدريبية
2020

عنوان البرنامج 

دورة تأسيسية في اللغة االنجليزية

دورة تأسيسية في اللغة الفرنسية

دورة تأسيسية في اللغة الصينية

دورة تأسيسية في اللغة االوردية

دورة تأسيسية في اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية

دورة تحضيرية المتحان ا»يلتس

دورة تحضيرية المتحان التوفل



المالية و المحاسبة

الخطة التدريبية
2020



عنوان البرنامج 

إعداد موازنة الرواتب وا�جور

مهارات التدقيق الداخلي

التحليل ا�حصائي باستخدام ا�كسل

التحليل المالي وإعداد التقارير المالية

التدقيق والرقابة المالية

اا�شراف المالي والتدقيق على ا�داء والرقابة المالية 

المحاسبة المالية للمبتدئين 

البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية والتنبؤ المالي

التحول من النظام المحاسبي النقدي إلى نظام االستحقاق ( متقدم )

ا�ستراتيجية المتكاملة �عداد الموازنات والتقارير المالية

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير ا�داء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية

أفصل ممارسات الكفاءة العالمية فى ادارة العمليات المالية المتقدمة

إدارة المخاطر االئتمانية: االطار، القياس، االئتمان المؤسسي

CMA محاسب إداري معتمد

إعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم ا�داء

نظم المعلومات وتطبيقات الحاسب ا»لي في إدارة المواد

التطبيقات ا�لكترونية المتقدمة فى االدارة المالية والتحليل المالى ا�ستراتيجي

(IPSAS) تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى

اعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب االلى 

Certi�ed Fixed Assets Professional

CAM مدير تدقيق حسابات معتمد

المهارات المتخصصة فى التدقيق والتفتيش المالى وا�دارى

(IPSAS) تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى

المالية و المحاسبة



المعلومات المالية كأداة فعالة لمتخذي القرارت المالية

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير ا�داء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية

Financial Analysis Workshop: A Hands-On Approach

النظم المحاسبية �جور ورواتب الموظفين فى الشئون ا�دارية

Accounts Receivable and Credit Policies Management

النظم المالية المتقدمة وإعداد الموازنات وكفاءة ادارة المخاطر المالية 

مهارات اعداد الخطط المالية والمستقبيلة وقياس االداء المالى

تنمية المهارات المالية والمحاسبية للمدراء غير المحاسبين

المدير المالى وادوات تطوير االداء

إدارة الموازنات ونظم التكاليف المعيارية وتحليل انحرافاتها

CAM خبير معتمد في إدارة ا�صول

Accounting and Comparison of IFRS and GAAP

IFRS ومعايير التقارير المالية الدولية IAS معايير المحاسبة الدولية

Cash Flow Statement Workshop: Preparation and Analysis

(IPSAS) تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى

تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي

CRA خبير تحليل مخاطر معتمد

Analysis and Management of Financial Risk تحليل وإدارة المخاطر المالية

دبلوم الشؤون المالية واالدارية

مهارات اعداد الخطط المالية والمستقبيلة وقياس االداء المالى

المهارات المتخصصة فى التدقيق والتفتيش المالى وا�دارى

Accounting and Comparison of IFRS and GAAP

المحاسبة المتقدمة في التسويات الجرديه واعداد القوائم المالية 

مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية

أفضل الممارسات العالمية للرقابة المالية الحكومية والحوكمة المؤسسية وفقا المعايير الدولية

المالية و المحاسبة



مهارات اعداد الخطط المالية والمستقبيلة وقياس االداء المالى

تطبيقات معايير المحاسبة الدولية ( معايير العرض واالفصاح )

ا�ساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية وجودة المراجعة الداخلية 

Spreadsheets التنبؤ المالي واعداد الموازنات التخطيطية بإستخدام الجداول ا�لكترونية

تقنيات القياس المحاسبية وتطوير نظم ا�جور والحوافز

(IAS / IFRS ) نظم ومعايير المحاسبة المالية المتقدمة

A.B.C ألرقابة على التكاليف بأستخدام نظرية مراقبة التكاليف على اساس ا�نشطة

 KPI - كفاءة التخطيط المالى وإعداد الميزانيات وفق مؤشرات

Accounts Receivable and Credit Policies Management

 Microsoft Excel إعداد النماذج المحاسبية والبيانات المالية باستخدام

السياسات المحاسبية المتقدمة واعداد التقارير المالية والقوائم المحاسبية

الذكاء المالي فى تحليل القوائم المالية ومراجعة البيانات المحاسبية 

وضع الموازنات الفّعالة ورقابة التكاليف

ا�دارة المالية لغير الماليين

(IPSAS) تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى

إعداد وتحليل وإدارة الرواتب

Accounting and Comparison of IFRS and GAAP

IFRS ومعايير التقارير المالية الدولية IAS معايير المحاسبة الدولية

Cash Flow Statement Workshop: Preparation and Analysis

تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي

البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية والتنبؤ المالي

التحول من النظام المحاسبي النقدي إلى نظام االستحقاق ( متقدم )

تقنيات تقييم وقياس ا�داء المالي

االستراتيجيات المتقدمة لتطوير ا�داء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية

المالية و المحاسبة



المشتريات والمخازن

الخطة التدريبية
2020



عنوان البرنامج 

إدارة وتنظيم المشتريات الحكومية

المناقصات والمزايدات الحكومية

االتجاهات المتقدمة فى إدارة المشتريات وجودة عمليات الشراء وإعداد العقود 

ا�دارة ا�ستراتيجية المشتريات وسلسلة ا�مدادات اللوجستية

هندسة وتكنولوجيا إدارة المخازن ونظم الجودة

إدارة العقود ومخاطر التعاقد وا�عداد القانونى للمطالبات

ا�دارة المتقدمة للعمليات التشغيلية للمخازن وا�عمال اللوجستية المتكاملة

إستراتيجيات ا�دارة المتقدمة المشتريات والمنقاصات والعقود والعطاءات

كفاءة مراقبة عمليات المشتريات ومراجعة عمليات التوريد وتحديد مخاطر ا�حتيال 

االحتراف فى تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي

تخطيط وتصميم وتشغيل وقياس فعالية سلسلة ا�مداد المتكاملة

الكفاءة التخطيطية في إدارة المشتربات والعقود اللوجستية 

أفضل الممارسات لتخطيط وتنظيم ومراقبة المواد والمستودعات وإدارة التخزين

معالجة طلبات الشراء العاجل

التميز فى تقييم المناقصات وإدارة العقود 

تقنيات التخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات

ادارة الجودة الشاملة للمشتريات والعمليات االستراتيجية لسالسل التوريد والنقل وا�مداد

الممارسات المتقدمة في إدارة منظومة المشتريـات وإمدادات الطلب وإدارة المخزون

النظم ا�لكترونية المتقدمة �دارة المستودعات وكفاءة وفعالية التميز فى العمل المخزني

االتجاهات المتقدمة فى إدارة المشتريات وجودة عمليات الشراء وإعداد العقود

طر ق التخلص من المخزون الراكد

أفضل الممارسات فى تخطيط سلسلة ا�مدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات

التقنيات واالستراتيجيات الحديثة الخصائي ا�مدادات والمشتريات والعقود

ا�دارة المتقدمة للعمليات التشغيلية للمخازن وا�عمال اللوجستية المتكاملة

إستراتيجيات ا�دارة المتقدمة المشتريات والمنقاصات والعقود والعطاءات

التفاوض الفعال �دارة المشتريات ومهارات التعاقد

كفاءة مراقبة عمليات المشتريات ومراجعة عمليات التوريد وتحديد مخاطر ا�حتيال 

المشتريات والمخازن



الشراء الدولي واالستيراد

تشغيل وإدارة المستودعات

ISO9000 - إدارة الجودة الشاملة والكفاءة في المشتريات والمخازن

الممارسات المتقدمة في إدارة منظومة المشتريـات وإمدادات الطلب وإدارة المخزون

االستـراتيجيـات المتقدمــة للمشتــريـات والمخــازن وادارة الخـدمات اللوجستيــة 

ا�ساليب الحديثة �دارة المستودعات والرقابة على المخزون

تقنيات التخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات

النظم التشغيلية المعيارية المتقدمة فى ادارة سالسل ا�مداد ا�ستراتيجي والخدمات اللوجستية التعاقدية

التميز فى تقييم المناقصات وإدارة العقود 

الكفاءة التخطيطية في إدارة المشتربات والعقود اللوجستية 

أسس الجرد المخزني لمنع االختالس

التخطيط اللوجستى لعمليات الشراء و تقييم المخازن وادارة النقل والتوزيع

تخطيط وتصميم وتشغيل وقياس فعالية سلسلة ا�مداد المتكاملة

النظم ا�لكترونية المتقدمة �دارة المستودعات وكفاءة وفعالية التميز فى العمل المخزني

ا�دارة ا�ستراتيجية المشتريات وسلسلة ا�مدادات اللوجستية

إدارة العقود ومخاطر التعاقد وا�عداد القانونى للمطالبات

ا�دارة المتقدمة للعمليات التشغيلية للمخازن وا�عمال اللوجستية المتكاملة

أساليب اختيار الموردين والتفاوض معهم

إستراتيجيات ا�دارة المتقدمة المشتريات والمنقاصات والعقود والعطاءات

كفاءة مراقبة عمليات المشتريات ومراجعة عمليات التوريد وتحديد مخاطر ا�حتيال 

دراسة العطاءات وتقدير ا�سعار

االتجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون

ا�ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس أداء الموردين

ادارة عمليات التجهيز واالمدادات االستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة

ا�دارة ا�ستراتيجية المشتريات وسلسلة ا�مدادات اللوجستية

هندسة وتكنولوجيا إدارة المخازن ونظم الجودة

"التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات

المشتريات والمخازن



الموارد البشرية و التدريب

الخطة التدريبية
2020



عنوان البرنامج 

المهارات ا�دارية والسلوكية للموظفين الجدد

مهارات التفاوض

إعادة هندسة العمليات

المبادرة واالبتكار

إعداد الرسائل والتقارير ا�دارية

إدارة الجودة الشاملة

ا�جراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير ا�داري

إعداد أخصائي التدريب المعتمد

آليات ووسائل وإدارة وتطوير الموارد البشرية وفق متطلبات جوائز التميز العالمية

تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل

تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب

أخصائي معتمد في الموارد البشرية: من الدور التقليدي إلى شراكة في العمل

االستراتيجيات المعاصره في تحديد االحتياجات التدريبية

االتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين ( المزايا والتعويضات ) 

ورشة عمل في كتابة الوصف الوظيفي

التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات

BSC فعالية تخطيط وتنمية الموارد البشرية باستخدام الـ

Performance and Reward Management إدارة ا�داء والمكافآت

فعالية التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة

االبتكار في إدارة تدريب الموارد البشرية وتحقيق الجودة الشاملة 

"البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب وا�رشفة وتطبيقاتها 

MS Outlook باستخدام

فعالية التدريب وعالقته بتخطيط المسار الوظيفي

مهارات المقابالت و االختيار و التعيين

"تخطيط ا�ستراتيجيات الوظيفية وتكوين الموارد البشرية

وفق المعايير الدولية"

تقييم ا�داء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي

الموارد البشرية و التدريب



تصميم البرامج و المناهج التدريبية

إدارة شؤون الموظفين : تحفيز، توبيخ، تعديل

تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة ا�داء و سياسات التحفيز

المدرب الناجح ومهارات إعداد الحقيبة التدريبية

استراتيجيات التخطيط ا�حاللي واعداد مشروعات توصيف الوظائف 

Certi�ed Human Resources Professional: From Traditional HR Role to Business Partner

تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الموارد البشرية

تقييم وتحليل ا�داء الفردي والمؤسسي

التــــدريب والتنميـــــــة البشريــــــــة المعاصـــــــــرة

الموارد البشرية كقوة تنافسية

الكفاءة في إدارة العالقات الوظيفية وأنظمة شؤون الموظفين 

أساليب ومهارات التدريب على رأس العمل

ا�تجاهات الحديثة في إدارة ا�فراد

Train the Trainer: From Design to Delivery

تنمية مهارات أخصائي التدريب

قياس ا�داء المؤسسي وتقييم أداء العاملين 

.MBTI البرنامج المتقدم المعتمد دوليا لتطوير الموارد البشرية باستخدام

استقطاب الكفاءات الداخلية وا�حالل الوظيفي (التوطين ا�مثل)

تقييم و قياس إدارة الموارد البشرية

آليات ووسائل وإدارة وتطوير الموارد البشرية وفق متطلبات جوائز التميز العالمية

تطويرالمسار الوظيفى وفقا لمفهوم الجدارة

إعداد أخصائي الموارد البشرية

تكنولوجيا ا�داء البشري، مدخل جديد لزيادة فعالية المدير العربي

إدارة ا�داء: تحديد ا�هداف وإجراء التقييم

أخصائي معتمد في الموارد البشرية: من الدور التقليدي إلى شراكة في العمل

Talent Management: Developing Multicultural Leaders

شؤون الموظفين : ا�دوار والمسؤوليات

االستقطاب والمقابلة الشخصية واالختيار

الموارد البشرية و التدريب



جودة العملية التدريبية – المعايير و المقاييس و قياس العائد من التدريب

ا�دارة االستراتيجية للموارد البشرية

(ISO 10015) الكفاءة في إدارة االموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفى

"ا�تجاهات الحديثة في

إعادة هندسة الهياكل التنظيمية وكفاءة تكوين المناخ التنظيمي للتميز المؤسسي"

"أفضل الممارسات ا�ستراتيجية فى

تقييم القدرات التنظيمية الشاملة وتطوير كفاءة الموارد البشرية"

ا�خصائي المعتمد في التدريب والتطوير

Auditing HR Processes

ا�بداع والجودة في التدريب االستراتيجى والتمكين الوظيفي 

ورشة عمل في كتابة الوصف الوظيفي

استراتيجيات التخطيط ا�حاللي وإعداد مشروعات توصيف الوظائف

"تخطيط ا�ستراتيجيات الوظيفية وتكوين الموارد البشرية

وفق معايير واليات التميز العالمية"

Human Resources KPIS: Benchmarking HR Performance

تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة ا�داء و سياسات التحفيز

.MBTI البرنامج المتقدم المعتمد دوليا لتطوير الموارد البشرية باستخدام

Train the Trainer: From Design to Delivery

مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين ا�داء

جودة العملية التدريبية – المعايير و المقاييس و قياس العائد من التدريب

استراتيجيات إطالق طاقات ا�بداع في العمل

ا�دارة المتقدمة لعالقات الموظفين

إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني

Performance and Reward Management إدارة ا�داء والمكافآت

تقييم أثر التدريب على أداء المتدرب

تطويرالمسار الوظيفى وفقا لمفهوم الجدارة

التعويضات والمزايا الوظيفية

تنظيم وإدارة القوى العاملة وتحليل ا�عمال وجودة التدريب 

الموارد البشرية و التدريب



التمكين الوظيفي وتفويض الصالحيات

اكتشاف المواهب ورعايتهم وغرس القيم المؤسسية 

E-HRM ا�دارة ا�لكترونية للقوى البشرية وتخطيط وظائفها وتقييم ادائها

التصميم وا�شراف على التدريب ومراجعة إستراتيجيات التطوير الوظيفى 

إعادة هندسة الموارد البشرية

االستقطاب والمقابلة الشخصية واالختيار

رؤية جديدة نحو إستراتيجيات تخطيط وتنمية الموارد البشرية

الكفاءة في إدارة العالقات الوظيفية وأنظمة شؤون الموظفين 

فعالية التدريب وعالقته بتخطيط المسار الوظيفي

آليات ووسائل وإدارة وتطوير الموارد البشرية وفق متطلبات جوائز التميز العالمية

إدارة الموارد البشرية ا�ستراتيجية وتطوير انتاجية المعرفة 

ا�خصائي المعتمد في التدريب والتطوير

(ISO 10015) الكفاءة في إدارة االموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفى

تنظيم وإدارة القوى العاملة وتحليل ا�عمال وجودة التدريب 

إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وإدارة ا�داء

االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف

"تخطيط ا�ستراتيجيات الوظيفية وتكوين الموارد البشرية

وفق معايير وآليات التميز العالمية"

تنظيم وإدارة القوى العاملة وتحليل ا�عمال وجودة التدريب 

ورشة عمل في كتابة الوصف الوظيفي

إدارة ا�داء: تحديد ا�هداف وإجراء التقييم

"ا�تجاهات الحديثة في

إعادة هندسة الهياكل التنظيمية وكفاءة تكوين المناخ التنظيمي للتميز المؤسسي"

Identifying Training Needs and Evaluating Training

"أفضل الممارسات ا�ستراتيجية فى

تقييم القدرات التنظيمية الشاملة وتطوير كفاءة الموارد البشرية"

استمرارية إدارة ا�عمال

Train the Trainer: From Design to Delivery

الموارد البشرية و التدريب



الكفاءة في إدارة العالقات الوظيفية وأنظمة شؤون الموظفين 

جودة العملية التدريبية – المعايير و المقاييس و قياس العائد من التدريب

استراتيجيات التخطيط ا�حاللي واعداد مشروعات توصيف الوظائف 

Human Resources KPIs: Benchmarking HR Performance

E-HRM ا�دارة ا�لكترونية للقوى البشرية وتخطيط وظائفها وتقييم أدائها

إدارة تكنولوجيا ا�داء البشري وجودة العمل 

اكتشاف المواهب ورعايتهم وغرس القيم المؤسسية 

ا�بداع والجودة في التدريب االستراتيجى والتمكين الوظيفي 

إدارة القوى البشرية ا�ستراتيجية وتخطيط وظائفها وتقويم أدائها 

التخطيط االستراتيجي ودعم اتخاذ القرار

شؤون الموظفين : ا�دوار والمسؤوليات

المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ا�داء و تطوير الموظفين

تقييم ا�ثر  والعائد من التدريب 

E-HRM ا�دارة ا�لكترونية للقوى البشرية وتخطيط وظائفها وتقييم ادائها

"ا�تجاهات الحديثة في

إعادة هندسة الهياكل التنظيمية وكفاءة تكوين المناخ التنظيمي للتميز المؤسسي"

ا�خصائي المعتمد في التدريب والتطوير

إدارة الموارد البشرية ا�ستراتيجية وتطوير انتاجية المعرفة 

إعداد أخصائي معتمد في الموارد البشرية

تحسين ا�داء من خالل اسلوب المراجعات الالحقة  

تحقيق الريادة والتميز ا�داري في الدوائر الحكومية

استراتيجيات التخطيط ا�حاللي واعداد مشروعات توصيف الوظائف 

"تكنولوجيا التميز التنظيمي في

إدارة الموارد البشرية والتطوير ا�داري وشؤون الموظفين "

تطويرالمسار الوظيفى وفقا لمفهوم الجدارة

التصميم وا�شراف على التدريب ومراجعة إستراتيجيات التطوير الوظيفى 

Performance and Reward Management إدارة ا�داء والمكافآت

ا�دارة المتقدمة لعالقات الموظفين

الموارد البشرية و التدريب



أفضل الممارسات ا�ستراتيجية فى تقييم القدرات التنظيمية الشاملة وتطوير كفاءة الموارد البشرية

Auditing HR Processes

ا�بداع والجودة في التدريب االستراتيجى والتمكين الوظيفي 

ورشة عمل في كتابة الوصف الوظيفي

Talent Management: Developing Multicultural Leaders

تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية

"تخطيط ا�ستراتيجيات الوظيفية وتكوين الموارد البشرية

وفق معايير وآليات التميز العالمية"

Human Resources KPIs: Benchmarking HR Performance

معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ا�داء التنظيمى ضمن أطر العمل

.MBTI البرنامج المتقدم المعتمد دوليا لتطوير الموارد البشرية باستخدام

Train the Trainer: From Design to Delivery

ا�دارة االستراتيجية للموارد البشرية

ا�دارة المتقدمة لعالقات الموظفين

ا�خصائي المعتمد في التدريب والتطوير

تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل

إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني

النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين 

مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية

االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم

إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية

تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية

 ا�دارة االستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل وا�مداد

الموارد البشرية و التدريب



مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية

ا�بداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق ا�هداف التنظيمية

"استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير"

الطريق نحو التميز  ا�داري( منهجية رادار )

االستراتيجيات الحديثة في إدارة المعرفة

إدارة العمليات وتبسيط ا�جراءات

KPIS مهارات إدارة ا�داء - تحديد ا�هداف ومؤشرات القياس

الموارد البشرية و التدريب



الخطة التدريبية
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الهندسة و البترول



عنوان البرنامج 

إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية

إدارة مخططات التنمية ا�قليمية

Ms Project ادارة المشروعات العملية باستخدام 

Mechanical Equipment Maintenance

التخطيط التنفيذي في المنشأة الصناعية

نظم ا�دارة البيئية المتكاملة ومطابقة النظام.

حساب محطات القوي  و ادارة الطاقة في حقول النفط 

دبلومة المساحة العملية لالجهزة والبرامج المساحية والهندسية

 Environmental Engineering الهندسة البيئية 

تطوير مراكز المدن

الصيانة التنبؤية للتوربينات الغازية

Cathodic Protection الحماية الكاثودية 

الصحة والسالمة المهنية في المنشآت النفطية

عداد المواصفات والتقارير الفنية وإدارة عقود الصيانة

Engineering Drawing and Planning Reading الرسم الهندسي و قراءة المخططات

Nautilus Course E936: Reservoir Engineering Principles and Practice

الجودة في ادارة عمليات الصيانة

Value Engineering Workshop ورشة عمل الهندسة القيمية

التصرف الصحيح و السلوك ا»من أثناء الحوادث بالمنشآت الصناعية

ادارة النفايات المعملية لمختبرات الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية

 مخططات الصيانة لمصانع البتروكيماويات

Maintenance Auditing كفاءة تقييم ومراجعة عمليات إدارة الصيانة

 معدات التشغيل و التحكم لمصانع البتروكيماويات

Quality Management in Projects إدارة الجودة في المشاريع

االستدامة البيئية 

 مراقبة الجودة في مصانع البتروكيماويات

تصميم أعمال المياه والصرف الصحى

الهندسة و البترول



 Instruments Calibration  معايرة اجهزة القياس و التحكم لمصانع البتروكيماويات 

نظم ا�دارة البيئية المتكاملة ومطابقة النظام.

Managing Risks and Strategic Decisions in Petroleum Exploration & Production

إدارة عمليات الصيانة الحديثة

 Rotary machine equipment

تخطيط وإدارة عمليات الصيانة الشاملة -بإستخدام الحاسب ا»لى 

ISO/ IEC/ 17025 التطبيقات الحديثة فى المعامل وتقدير الاليقين طبقا  للمواصفة

التحكم في فواقد الضغط في رحلة الموائع ( خطوط النقل والملحقات )

تشغيل و صيانة المنشآت النفطية و البتروكيمياوية

نظم ا�دارة البيئية المتكاملة ومطابقة النظام.

Engineering Economy & Industrial Costs االقتصاد الهندسي و محاسبة التكاليف الصناعية

 التنميةالمستدامة في ا�نتاج الحيواني

تكنولوجيا خطوط نقل السوائل والغازات 

Maintenance Auditing كفاءة تقييم ومراجعة عمليات إدارة الصيانة

تحليل وتصميم منظومة التكييف وانظمة التحكم الهوائية- باستخدام الحاسب ا�لى

المبادالت الحرارية – أسس التشغيل والصيانة 

Evaluating Well Performance in Conventional and Unconventional Reservoirs

Water Treatment for Re�ning and Petrochemical Operations

War Against  Corrosion مكافحة التاكل  

oil informatics تحليل النتائج بأستخدام قاعدة معلومات

إدارة الطرق االسفلتية المعدات - المواد - مراجعة التصاميم

Advanced Reservoir Engineering

CSA Z662 Oil and Gas Pipeline Systems Code

Maintenance Management & ISO 9000 إدارة الصيانة وفق المواصفات العالمية

نظم ا�دارة البيئية المتكاملة ومطابقة النظام.

ادارة النفايات المعملية لمختبرات الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية

Applied Reservoir Engineering

Arti�cial-Lift Training
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تصميم المنظومات الهيدروليكية 

زراعة نباتات التنسيق الداخلي االسس والتطبيق

Crude oil interface Level Measurement system

ا�نظمة النيوماتية (الهوائية)

تحقيق الجودة الشاملة TQM لالغذية من خالل تطبيق نظام HACCP وااليزو 22000

Booster compressor operation and maintenance

نظم الجودة فى مختبرات الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية

إعداد المواصفات والتقارير الفنية وإدارة عقود الصيانة

 Environmental Engineering الهندسة البيئية 

إعداد المواصفات والتقارير الفنية وإدارة عقود الصيانة

 Environmental Engineering الهندسة البيئية 

                                 Centrifugal Pumps

الجودة الشاملة فى مختبرات البيولوجيا الجزيئية

Engineering Drawing and Planning Reading الرسم الهندسي و قراءة المخططات

Valves  تشغيل و صيانة صمامات السوائل و الغازات 

تحسين اداء العاملين فى هندسة المساحة

Air Compressor Maintenance and Troubleshooting

افضل االستراتيجيات في تخططيط الصيانه لنتائج تحاليل االعتمادية ومواجهة تحديات التنفيذ

تصميم وتخطيط الحدائق والمتنزهات 

Corrosion Control

(MDA) كفاءة التخطيط وتحليل بيانات الصيانة والتشغيل ووضع معايير ا�داء

 Mechanical Engineering الهندسة الميكانيكية

 (Advance Fluid Mechanics  (One Week

ا�عتبارات البيئية في تصميم وتنفيذ المشاريع الهندسية

كفاءة التفتيش والفحص وا�ختبار لمشرفى الصيانة والتشغيل 

نظم ا�دارة البيئية المتكاملة ومطابقة النظام.

تخطيط وجدولة أعمال الصيانة ومشترياتها
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Tectonic Features Identi�able From Drillcuttings

Condition Based Maintenance Engineering هندسة الصيانة الوقائية التنبؤية

Evaluating Well Performance in Conventional and Unconventional Reservoirs

 Fundamentals of Fluid Mechanics

عداد المواصفات والتقارير الفنية وإدارة عقود الصيانة

Pump Maintenance

 Mechanical Engineering الهندسة الميكانيكية

Engineering Economy & Industrial Costs االقتصاد الهندسي و محاسبة التكاليف الصناعية

Modern grounding systems @ earthling protection االنظمة الحديثة في التأريض والحماية االرضية

تكنولوجيا خطوط نقل السوائل والغازات 

Maintenance Auditing كفاءة تقييم ومراجعة عمليات إدارة الصيانة

تحليل وتصميم منظومة التكييف وانظمة التحكم الهوائية- باستخدام الحاسب ا�لى

المبادالت الحرارية – أسس التشغيل والصيانة 

Evaluating Well Performance in Conventional and Unconventional Reservoirs

Engineering Drawing and Planning Reading الرسم الهندسي و قراءة المخططات

Evaluating Well Performance in Conventional and Unconventional Reservoirs

الوقاية من االشعاع الطبيعي أثناء استخراج وتكرير النفط 

صيانة و تشغيل االالت الدوارة

Ms Project ادارة المشروعات العملية باستخدام 
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تطوير الذات

عنوان البرنامج 

الطاقة ا�يجابية

ا�قناع والتأثير

 العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس ا�بداعي

مهارات لغة الجسد لذوي االعاقة 

الخطة التدريبية
2020




