
مكان االنعقادالىمنالمدةاسم البرنامجرقم

1
تحسٌن المستوى اإلداري المائم على تطوٌر ولٌاس األداء المؤسسً وفك معاٌٌر 

الجودة المهنٌة
اسطنبول- تركٌا July 20185July2018 1 أٌام5

2
تأهٌل المدراء للمٌادة اإلدارٌة والتنفٌذٌة وإدارة المؤسسات الحكومٌة بمعاٌٌر الجودة 

الشاملة الدولٌة
عمان- االردن July 20185July2018 1 أٌام5

3
االسالٌب الحدٌثة لتبسٌط اجراءات نظم العمل فً ظل منهج الجودة الشاملة

لندن- برٌطانٌا July 201812 July 2018 8 أٌام5

4
المنظومة المتكاملة لخدمة العمالء المتمٌزة وتحمٌك الجودة الشاملة

دبً- االمارات July 201812 July 2018 8 أٌام5

5
إدارة الجودة الشاملة

اسطنبول- تركٌا July 201819 July 2018 15 أٌام5

6
العاللات العامة ومهارات االتصال اإللناعى والتأثٌرى فى الرأي العام

دبً- االمارات July 201819 July 2018 15 أٌام5

7
تطوٌر وتبسٌط اإلجراءات فً إطار إعادة هندسة العملٌات

لندن- برٌطانٌا July 201826 July 2018 22 أٌام5

8
إدارة الولت وتحدٌد األولوٌات

روما- اٌطالٌا July 201826 July 2018 22 أٌام5

9
مهارات التفاوض واأللناع الفعال

دبً- االمارات July 20182 August 2018 29 أٌام5

10
مهارات المٌادة التنفٌذٌة والتخطٌط اإلستراتٌجً المتمٌز وتحمٌك األهداف

كواللمبور- مالٌزٌا July 20182 August 2018 29 أٌام5

11
التمٌز اإلداري المتمدم والتفكٌر االستراتٌجً واالبتكار اإلبداعً

عمان- االردن August 20189 August 2018 5 أٌام5

12
أفضل الممارسات أللسام العاللات العامة والمهارات ووضع برامج المؤسسات

عمان- االردن August 20189 August 2018 5 أٌام5

13
إدارة األزمـــــــــــات واتخاذ المرارات اإلبتكارٌـة

عمان- االردن August 201816 August 2018 12 أٌام5

14
مهارات اإللماء و التمدٌم

دبً- االمارات August 201816 August 2018 12 أٌام5

15
بطالات األداء المتوازن

عمان- االردن September 20186 August 2018 2 أٌام5

16
مهارات وفنون التعامل مع الرؤساء والمرؤوسٌن

دبً- االمارات September 20186 August 2018 2 أٌام5

17
الصحافة اإللكترونٌة

دبً- االمارات September 201813 September 2018 9 أٌام5

18
بناء الفرق و العمل الجماعً

روما- اٌطالٌا September 201813 September 2018 9 أٌام5

دبً-االمارات September 201820 September 2018 16 أٌام5(مختبر تطبٌمً)أســـــالٌب تحوٌــــــل األفكـــــــار اإلبتكارٌة إلى خطط تنفٌذٌة 19

20
(منظور إستراتٌجًٌ)األســـالٌب الحدٌثــة للتخطٌــــط والمتابعـــــــة اإلدارٌـــــــــة 

عمان- االردن September 201820 September 2018 16 أٌام5

21
تنمٌة المهارات المٌادٌة واإلشرافٌة

ابوظبً- االمارات September 201827 September 2018 23 أٌام5

22
العاللات العامة والخدمة فائمة التمٌز وفما لمعاٌٌر الجودة الشاملة واإلدارة 

االلكترونٌة المعاصرة
اسطنبول- تركٌا September 201827 September 2018 23 أٌام5

23
Six Sigma- تطوٌر األداء والجودة عبر منهجٌة 

الدار البٌضا- المغرب October 20184 October 2018 1 أٌام5

24
التمٌز اإلداري المتمدم والتفكٌر االستراتٌجً واالبتكار اإلبداعً

بٌروت- لبنان October 20184 October 2018 1 أٌام5

ابوظبً- االمارات October 201811 October 2018 7 أٌام5مهارات جدولة و تخطٌط العمل25

ابوظبً- االمارات October 201811 October 2018 7 أٌام5الرؤٌة اإلبداعٌة و كٌفٌة صٌاغة األهداف ووضع الخطط اإلستراتجٌة26

دبً- االمارات October 201818 October 2018 14 أٌام5أخاللٌات العمل27

28
االدارة المتمدمة واالمتٌاز االداري

ابوظبً- االمارات October 201818 October 2018 14 أٌام5

29
اإلستراتٌجٌات الحدٌثة للعاللات العامـــــــــــــــة واإلعالم

الدار البٌضا- المغرب October 201825 October 2018 21 أٌام5

دبً- االمارات October 201825 October 2018 21 أٌام5مهارات المٌادة التنفٌذٌة والتخطٌط اإلستراتٌجً المتمٌز وتحمٌك األهداف30

31
تخطٌــط النظــم اإلستراتٌجٌــة ووضـــع اإلستراتٌجٌـــــة موضـــع التنفٌـــــذ

ابوظبً- االمارات October 20181 November 2018 28 أٌام5

32
الوصول إلى التمٌز فً خدمة وعناٌة العمالء والسرعة فً األداء: مثلث الخدمة

عمان- االردن October 20181 November 2018 28 أٌام5

33
(المفاتٌح العشرٌن للنجاح و التمٌز اإلداري  )المٌادة اإلدارٌة المتمٌزة 

اسطنبول- تركٌا November 20188 November 2018 4 أٌام5

34
تحسٌن المستوى اإلداري المائم على تطوٌر ولٌاس األداء المؤسسً وفك معاٌٌر 

الجودة المهنٌة
روما- اٌطالٌا November 20188 November 2018 4 أٌام5

35
خماسٌة الجدارة اإلدارٌة واستراتٌجٌات التطوٌر المؤسسً: ملتمى الجدارة اإلدارٌة

بٌروت- لبنان November 201815 November 2018 11 أٌام5

36
SPSSتطبٌمات عملٌة فً التحلٌل اإلحصائً باستخدام برنامج 

بٌروت- لبنان November 201815 November 2018 11 أٌام5

37
 )العاللات العامة وتنظٌــــم وإدارة المؤتـــمرات والمراسم واإلحتفاالت الكبرى 

(المدخل اإلبداعً
الماهرة- مصر November 201821 November 2018 18 أٌام5

38
والتخلص العادات السلبٌة فً العمل (الهندرة)الهندسة اإلدارٌة 

دبً- االمارات November 201821 November 2018 18 أٌام5

39
مختبر ودلٌل تحمٌك وتطوٌر التفكٌر االبتكاري واإلبداع الوظٌفً

دبً- االمارات November 201829 November 2018 25 أٌام5

40
تنمٌة المهارات المٌادٌة واإلشرافٌة

دبً- االمارات November 201829 November 2018 25 أٌام5

إدارة التغٌٌر ودبلوماسٌة اإلدارة41
دبً- االمارات December 20186 December 2018 2 أٌام5

42
اإلبــداع اإلدارى فـى التنظٌـــم والتخطٌـــط والتنسٌـــك

كواللمبور- مالٌزٌا December 20186 December 2018 2 أٌام5

43
بطالات األداء المتوازن

دبً- االمارات December 201813 December 2018 9 أٌام5

44
التمٌز اإلداري المتمدم والتفكٌر االستراتٌجً واالبتكار اإلبداعً

بٌروت- لبنان December 201813 December 2018 9 أٌام5

االدارة والقيادة
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45
التحول من االدارة الوسطى الى ): تأهٌل االدارة الوسطى لتولى مناصب إدارٌة علٌا

(االدارة العلٌا
دبً-االمارات December 201820 December 2018 16 أٌام5

46
(منظور إستراتٌجًٌ)األســـالٌب الحدٌثــة للتخطٌــــط والمتابعـــــــة اإلدارٌـــــــــة 

كواللمبور- مالٌزٌا December 201820 December 2018 16 أٌام5

47
إدارة الولت وتحدٌد األولوٌات

شرم الشٌخ- مصر December 201827 December 2018 23 أٌام5

48
بناء الفرق و العمل الجماعً

دبً- االمارات December 201827 December 2018 23 أٌام5

49
الفكر المتمدم والتوجهات العالمٌة لمهارات المدٌر العصري وتطوٌر أداء المنظمات

ابوظبً- االمارات December 20183 January 2019 30 أٌام5

50
العاللات العامة والخدمة فائمة التمٌز وفما لمعاٌٌر الجودة الشاملة واإلدارة 

االلكترونٌة المعاصرة
عمان- االردن December 20183 January 2019 30 أٌام5

51
مهارات التفاوض

بٌروت- لبنان January 201917 January 2019 13 أٌام5

52
كتابة التمارٌر اإلدارٌة

ابوظبً- االمارات January 201917 January 2019 13 أٌام5

53
 )خصائص المٌادة االستراتٌجٌة فً ظل المتغٌرات الدولٌة والمتطلبات المرحلٌة 

دبً- االمارات January 201924 January 2019 20 أٌام5(إداري متمدم 

54
نظم المعلومات واإلبداع فً دعم واتخاذ المرارات اإلستراتٌجٌة

دبً- االمارات January 201924 January 2019 20 أٌام5

دبً- االمارات January 201930 January 2019 27 أٌام5إدارة المكاتب الدبلوماسٌة بنظم المعلومات ومعاٌٌر الجودة الشاملة55

56
تأهٌل المدراء للمٌادة اإلدارٌة والتنفٌذٌة وإدارة المؤسسات الحكومٌة بمعاٌٌر الجودة 

الشاملة الدولٌة
شرم الشٌخ- مصر January 201930 January 2019 27 أٌام5

57
إدارة الجودة الشاملة

دبً- االمارات February 20197 February 2019 3 أٌام5

58
تنمٌة المهارات المٌادٌة واإلشرافٌة

مراكش- المغرب February 20197 February 2019 3 أٌام5

59
المٌادة اإلستراتٌجٌة وضع الرؤٌة المستمبلٌة وإعداد اتجاهات العمل لتحمٌمها

ٌاسمٌن الحمامات- تونس February 201914 February 2019 10 أٌام5

60
الوصول إلى التمٌز فً خدمة وعناٌة العمالء والسرعة فً األداء: مثلث الخدمة

عمان- االردن February 201914 February 2019 10 أٌام5

61
مهارات االتصال وبناء فرق العمل وتمٌٌم األداء

ابوظبً- االمارات February 201921 February 2019 17 أٌام5

62
التحول من االدارة الوسطى الى ): تأهٌل االدارة الوسطى لتولى مناصب إدارٌة علٌا

(االدارة العلٌا
جاكرتا- اندونٌسٌا February 201921 February 2019 17 أٌام5

63
مختبر ودلٌل تحمٌك وتطوٌر التفكٌر االبتكاري واإلبداع الوظٌفً

كواللمبور- مالٌزٌا February 201928 February 2019 24 أٌام5

64
كٌف تولع موظفٌن فً حب عملهم: خماسٌة الوالء 

دبً- االمارات February 201928 February 2019 24 أٌام5

65
المنظومة المتكاملة لخدمة العمالء المتمٌزة وتحمٌك الجودة الشاملة

الدار البٌضا- المغرب March 20197 March 2019 3 أٌام5

66
إدارة خدمة العمالء فائمة الجودة

دبً- االمارات March 20197 March 2019 3 أٌام5

67
SPSSتطبٌمات عملٌة فً التحلٌل اإلحصائً باستخدام برنامج 

بٌروت- لبنان March 201914 March 2019 10 أٌام5

68
مهارات جدولة و تخطٌط العمل

كواللمبور- مالٌزٌا March 201914 March 2019 10 أٌام5

69
التمٌز اإلداري المتمدم والتفكٌر االستراتٌجً واالبتكار اإلبداعً

كواللمبور- مالٌزٌا March 201921 March 2019 17 أٌام5

70
المنظومة الحدٌثة والمهارات التنظٌمٌة لتطوٌر العمل وإجراءاته

الغردلة- مصر March 201921 March 2019 17 أٌام5

71
تخطٌط وتنظٌم العمل وإدارة الولت

دبً- االمارات March 201928 March 2019 24 أٌام5

72
إدارة التغٌٌر ودبلوماسٌة اإلدارة

عمان- االردن March 201928 March 2019 24 أٌام5

73
تطوٌر وتبسٌط اإلجراءات فً إطار إعادة هندسة العملٌات

دبً- االمارات March 20194 April 2019 31 أٌام5

جاكرتا- اندونٌسٌا March 20194 April 2019 31أٌام 5إدارة الجودة الشاملة74

دبً- االمارات April 201911 April 2019 7أٌام 5دٌنامٌكٌـــــة العاللـــــات العامــة واإلعــــــالم الفعـــــــال75

عمان- االردن April 201911 April 2019 7أٌام 5ورشة عمل- نظام تمٌٌم األداء المتوازن76

دبً- االمارات April 201918 April 2019 14أٌام 5الوصول إلى التمٌز فً خدمة وعناٌة العمالء والسرعة فً األداء77

روما- اٌطالٌا April 201918 April 2019 14أٌام 5إستراتٌجــــــٌات التغــٌٌـــــــــر والتطوٌـــــر التنظٌمــــــ78ً

لندن- برٌطانٌا April 201925 April 2019 21أٌام ISO 9001:20005المواصفة الدولٌة لنظام إدارة الجودة 79

شرم الشٌخ- مصر April 201925 April 2019 21أٌام 5اإلبــداع اإلدارى فـى التنظٌـــم والتخطٌـــط والتنسٌـــك80

دبً- االمارات April 20192 May 2019 28أٌام 5إدارة الولت وتحدٌد األولوٌات81

عمان- االردن April 20192 May 2019 28أٌام 5(المدخل اإلبداعً )العاللات العامة وتنظٌــــم وإدارة المؤتـــمرات والمراسم واإلحتفاالت الكبرى 82

بٌروت- لبنان June 201913 June 2019 9أٌام 5الطرق اإلبداعٌة فً حل المشكالت واتخاذ المرارات83

دبً- االمارات June 201913 June 2019 9أٌام 5تخطٌط وإدارة ألسام العاللات العامة وفك أحدث األسالٌب84

شرم الشٌخ- مصر June 201920 June 2019 16أٌام 5العاللات العامة الدولٌة المراسم والبروتوكول والمناسبات85

بٌروت- لبنان June 201920 June 2019 16أٌام 5 سٌجما6تطبٌمات إدارة الجودة الشاملة وتطوٌر األداء باستخدام 86

دبً- االمارات June 201927 June 2019 23أٌام 5العاللات العامة ومهارات االتصال اإللناعى والتأثٌرى فى الرأي العام87

دبً- االمارات June 201927 June 2019 23أٌام 5(المفاتٌح العشرٌن للنجاح و التمٌز اإلداري  )المٌادة اإلدارٌة المتمٌزة 88
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سنغافورة- سنغافورة June 20194 July 2019 30أٌام 5تخطٌــط النظــم اإلستراتٌجٌــة ووضـــع اإلستراتٌجٌـــــة موضـــع التنفٌـــــذ89

اسطنبول- تركٌا June 20194 July 2019 30أٌام 5أفضل الممارسات أللسام العاللات العامة والمهارات ووضع برامج المؤسسات90

عمان- االردن July 201911 July 2019 7أٌام 5مهارات وفنون التعامل مع الرؤساء والمرؤوسٌن91

لندن- برٌطانٌا July 201911 July 2019 7أٌام 5االسالٌب الحدٌثة لتبسٌط اجراءات نظم العمل فً ظل منهج الجودة الشاملة92

دبً- االمارات July 201918 July 2019 14أٌام 5تنمٌة المهارات االدارٌة لرؤساء االلسام93

اسطنبول- تركٌا July 201918 July 2019 14أٌام 5الرؤٌة اإلبداعٌة و كٌفٌة صٌاغة األهداف ووضع الخطط اإلستراتجٌة94

بٌروت- لبنان July 201925 July 2019 21أٌام 5مهارات التمٌز اإلداري95

شرم الشٌخ- مصر July 201925 July 2019 21أٌام 5أخاللٌات العمل96

سنغافورة- سنغافورة July 20191 August 2019 28أٌام 5اإلدارة باألهداف وتحمٌك النتائج لموظفً اإلدارة العلٌا97

اسطنبول- تركٌا July 20191 August 2019 28أٌام 5لٌادة وتطوٌر فرق عمل إبداعٌة وعالٌة األداء98

عمان- االردن August 20198 August 2019 4أٌام 5(منظور إستراتٌجًٌ)األســـالٌب الحدٌثــة للتخطٌــــط والمتابعـــــــة اإلدارٌـــــــــة 99

لندن- برٌطانٌا August 20198 August 2019 4أٌام 5مختبر ودلٌـــــــل اإلبتكــــــــار واالبداع اإلداري100

3



مكان االنعقادالىمنالمدةاسم البرنامجرقم

4



مكان االنعقادالىمنالمدةاسم البرنامجرقم

5



مكان االنعقادالىمنالمدةاسم البرنامجرقم

6



مكان االنعقادالىمنالمدةاسم البرنامجرقم

7



مكان االنعقادالىمنالمدةاسم البرنامجرقم

8



9



10



11



12



13



14



15



16


