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القيادة واإلدارة 2021
التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
أبوظبي

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
تركيا

اسم الدورة
القيادة المرتكزة عىل النتائج

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

ماليزيا

 05 - 01أغسطس 2021

أبوظبي

ر
اف لرفع مستوى االداء
المهارات القيادية والتدريب اإلش ي
ر
المؤسس وفق متطلبات التنمية المستدامة
التغت
استاتيجية تحقيق
ر
ي

 21 - 17يتاير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

القاهرة

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 27 - 23مايو 2021

القاهرة

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

ابوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

أبوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

تركيا

 26 - 22أغسطس 2021

أبوظبي

تبسيط العمليات وإجراءات العمل

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

ماليزيا

دور ر
استشاف المستقبل يف التخطيط الناجح للمنظمة

 11 - 07فبراير2021

أبوظبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

دبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

االصطناع
مبادئ وممارسات الذكاء
ي
والتمت اإلدارى ف الدوائر واألجهزة الحكومية
تحقيق الريادة
ر
ر
اتيج والكفاءة يف بناء القدرات اإلبداعية لفرق ومجموعات العمل
ر
التمت القيادي االست ي
ر
في الجدد
المهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء
والمش ر

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

أبوظبي

 09 - 05سبتمبر2021

املغرب

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

القاهرة

 09 - 05سبتمبر2021

دبي

 18 - 14فبراير2021

القاهرة

 10 - 06يونيو 2021

دبي

 16 - 12سبتمبر2021

أبوظبي

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

التميت يف اآلداء بطاقة األداء المتوازن
تحقيق
ر

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 23 - 19سبتمبر2021

دبي

 25 - 21فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

تركيا

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

أبوظبي

 30 - 26سبتمبر2021

دبي

قيادة اإلبتكار والتحول املؤسس ي

التمت واالبداع واالبتكار يف العمل ومهارات التطوير المستمر
مهارات
ر
والتحفت والتفويض وتطوير روح الفريق كأساس لبناء النظام اإلداري
التمكي
إدارة
ر
ر
ر
االستاتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد اتجاهات العمل وتحقيقها
القيادة

الحكوم
للتمت
منظومة الجيل الرابع
ر
ي
ديناميكية االتصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد
إدارة التاعات والخالفات داخل العمل

 25 - 21فبراير2021

أبوظبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

املغرب

التمت واالبداع واالبتكار يف العمل ومهارات التطوير المستمر
مهارات
ر
التنفيذيي " األسس و التطبيقات"
الخطوات الذكية للمدراء
ر

 11 - 07مارس 2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

أبوظبي

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 14 - 10أكتوبر2021

دبي

أساليب تحويل األفكار اإلبتكارية اىل خطط تنفيذية

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

ماليزيا

 14 - 10أكتوبر2021

أبوظبي

تمكي حفز والهام االخرين و قيادة المواقف الصعبة واألزمات
الجماع
ادارة العمل
ر
ي

 18 - 14مارس 2021

تركيا

 27يونيو  01 -يوليو 2021

دبي

 28 - 24أكتوبر2021

أبوظبي

اإلدارة بالنتائج – نتائج األداء
ر
ر
للتمت المؤسس EFQM
اإلستاتيجية
اتيج المتقدم وتطبيق الخطط
ر
التخطيط االست ي
اإلدارة المرئية لقيادات اإلدارة العليا
ر
ر
استشاف المستقبل
اتيج للقيادات العليا يف
آليات
ر
التفكت والتخطيط اإلست ي
للتمت ف االداء
التحك م والسي طرة عىل اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة االيجابية
ر

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

القاهرة

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

تركيا

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

دبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

املغرب

 15 - 11يوليو 2021

دبي

 18 - 21نوفمبر2021

أبوظبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

اإلبداع واالبتكار يف تطوير الذات وبناء الشخصية
ر
إستاتيجية سكامت لتوليد األفكار اإلبداعية

 08 - 04ابريل 2021

أبوظبي

 29 - 25يوليو 2021

تركيا

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 16 - 12ديسمبر2021

املغرب

تحفت الذات
اإلتجاهات الحديثة لإلبتكار يف
ر
المتعاملي
الطاقة االيجابية ودورها يف إسعاد
ر

 08 - 04ابريل 2021
 08 - 04ابريل 2021

دبي
دبي

 29 - 25يوليو 2021
 29 - 25يوليو 2021

القاهرة
أبوظبي

 16 - 12ديسمبر2021
 23 - 19ديسمبر2021

دبي
ماليزيا

وتحفت اإلبداع واالبتكار
تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية
ر
ر
الت تواجه ضمان الجودة ف خدمة العمالء
التحديات والضغوط ي
ر
والتفكت اإلبداع
التمت
تحقيق اإلبداع الوظيف وصياغة إستاتيجية
ر
ر

اإلدارة القانونية وإدارة العقود 2021
اسم الدورة
مهارات اإلدعاء والدفاع يف القضايا اإلدارية
القانون
فن الصياغة القانونية الحديثة وإحكام النص
ي
القانون
الكفاءة ف اعداد البحوث القانونية والكتابة والتحليل
ي

التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
أبوظبي

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
تركيا

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

ماليزيا

 05 - 01أغسطس 2021

أبوظبي

 21 - 17يتاير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

القاهرة

األسس العلمية للنهوض واالرتقاء بالمنظومة القانونية

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 27 - 23مايو 2021

القاهرة

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

االتجاهات المتقدمة يف مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية
اصول ر
التجمة القانونية لكل من العقود والوثائق القانونية والتجارية

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

ابوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

أبوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

القانون االداري وتطبيقاته من منظومات اإلدارة الحديثة

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

تركيا

 26 - 22أغسطس 2021

أبوظبي

التغتي ة والمطالبات العق دية والتحكيم بشأنها
إدارة العق ود واالوام ر ر

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

ماليزيا

الدليل المتكامل يف تقديم الخدمات االستشارية القانونية
القانون وفن إعداد صياغة المشورة القانونية
متطلبات عمل المستشار
ي

 11 - 07فبراير2021

أبوظبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

دبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

أبوظبي

 09 - 05سبتمبر2021

املغرب

التقنيات وأفضل الممارسات ف صياغ ة ,ت دقي ق وت حلي ل العق ود

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

القاهرة

 09 - 05سبتمبر2021

دبي

الموظفي وتوقيع الجزاءات التأديبية
أصول التحقيقات اإلدارية مع
ر

 18 - 14فبراير2021

القاهرة

 10 - 06يونيو 2021

دبي

 16 - 12سبتمبر2021

أبوظبي

التفست والدفوع واعداد المذكرات القانونية
قواعد
ر
مهارات الكتابة القانونية وتقنيات الصياغة ر
التشيعية وتصميم العقود
ر
االستاتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 23 - 19سبتمبر2021

دبي

 25 - 21فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

تركيا

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

الجوانب اإلدارية القانونية للمناقصات والعطاءات وحسم المنازعات الناشئة عنها

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

أبوظبي

 30 - 26سبتمبر2021

دبي

تطوير الجوانب القانونية والعملية لتقديم المشورة القانونية

 25 - 21فبراير2021

أبوظبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

املغرب

تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات وتسويتها

 11 - 07مارس 2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

أبوظبي

والقضان
القانون
اتقان فن المناظرات يف العمل
ي
ي
للقانونيي وأعضاء االدارة القانوني ة
التطوي ر المتقدم واالب داع القانون
ر
النجاح يف التفاوض حول العقود ونطاق العمل

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 14 - 10أكتوبر2021

دبي

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

ماليزيا

 14 - 10أكتوبر2021

أبوظبي

 18 - 14مارس 2021

تركيا

 27يونيو  01 -يوليو 2021

دبي

 28 - 24أكتوبر2021

أبوظبي

إدارة المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

القانون
المهارات القيادية واإلدارية يف مجال العمل
ي
المتخصصي فيها
لغت
إدارة العقود ر
ر

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

القاهرة

القانون
اإلبداع يف االستشارات القانونية وتكوين الرأي
ي
الرقابة عىل تنفيذ االنظمة و اللوائح القانونية

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

تركيا

الجوانب التقنية والقانونية للمناقصات والعطاءات  ( -المواصفات والضمانات )

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

دبي

مهارات التفاوض يف اإلتفاقيات وابرام العقود
اإللكتونية واألثار القانونية ر
ر
المتتبة عليها
العقود

 28مارس  01 -ابريل 2021

املغرب

 15 - 11يوليو 2021

دبي

 18 - 21نوفمبر2021

أبوظبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

للقانونيي وأعضاء االدارة القانوني ة
التطوي ر المتقدم واالب داع القانون
ر

 08 - 04ابريل 2021

أبوظبي

 29 - 25يوليو 2021

تركيا

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

المهارات القانونية يف اإلقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 16 - 12ديسمبر2021

املغرب

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

القاهرة

 16 - 12ديسمبر2021

دبي

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 23 - 19ديسمبر2021

ماليزيا

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

ابوظبي

 23 - 19ديسمبر2021

دبي

 08 - 04ابريل 2021
 08 - 04ابريل 2021

دبي
دبي

 29 - 25يوليو 2021
 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي
تركيا

 23 - 19ديسمبر2021
 23 - 19ديسمبر2021

دبي
أبوظبي

تكييف الوقائع وفق الوثائق القانونية
الدوىل (إجراءات التحكيم ربي األجهزة القضائية ومؤسسات التحكيم)
التحكيم
ي
التأديت
أصول وافضل ممارسات إجراءات التحقيق
ي
المنظوم ة القان وني ة واالداري ة للعق ود والمن اقص ات وادارة المطالب ات والتحكيم بشأنها
إعداد وصياغة ر
مشوعات العقود واالتفاقيات القانونية الدولية

الموارد ر
الموظفي 2021
البشية وشؤون
ر
التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
ماليزيا

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
أبوظبي

اسم الدورة

تحديد االحتياجات التدريبية وتقييم التدريب
االفاق المستقبلية لالستثمار ر
المتمت والجدارة يف العمل
البشي لتحقيق الفاعلية والكفاءة واالداء
ر

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

القاهرة

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 20 - 16مايو 2021

القاهرة

 05 - 01أغسطس 2021

دبي

إدارة األداء  :تحديد األهداف وإجراءات التقييم

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

ابوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

الوظيف
فن وقواعد اإلتيكيت والتعامل
ي
الموظفي والتطوير اإلداري
النظ م المتقدم ة لتخطيط وم راقبة أنظمة واجراءات شؤون
ر
المفاهيم الحديثة ف تخطيط وإدارة الموارد ر
البشية
ي
تخطيط القوى العاملة وإعداد الموازنات
ر
الموظفي باستخدام تقنيةABC
استاتيجيات التعامل الفعال مع كل صنف من
ر
ر
سياسة التوظيف الذكية إلدارة الموارد البشية

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

أبوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

تركيا

 19 - 15أغسطس 2021

أبوظبي

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

ماليزيا

 28 - 24يناير2021

أبوظبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

دبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

 11 - 07فبراير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

املغرب

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

القاهرة

 09 - 05سبتمبر2021

دبي

فن التعامل مع الشكاوى والتظلمات ف إدارة الموارد ر
البشية
ي

ر
الوظيف وتطبيقات KPIS
التحفت
اتيجت وأساليب
ر
ي
قياس وتطويراألداء اإلست ر ي

 11 - 07فبراير2021

القاهرة

 10 - 06يونيو 2021

دبي

 09 - 05سبتمبر2021

أبوظبي

استراتيجيات االستقطاب والمقابلة واالختيار
ر
اإلدارةاإلستاتيجية للموارد ر
البشية

 18 - 14فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

أبوظبي

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

الموظفي
المعايت المهنية المتقدمة ف نظم تقويم األداء و تطوير
ر
ر

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

تركيا

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

إعداد وتطوير قدرات وجدارات مدراء إدارة التدريب
ر
االستاتيجية للموارد ر
البشية
اإلدارة

 25 - 21فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 23 - 19سبتمبر2021

دبي

 25 - 21فبراير2021

أبوظبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 30 - 26سبتمبر2021

املغرب

إدارة نظم األجور والحوافز والتعويضات

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

أبوظبي

والتعيي
فن إجراء المقابالت واالختيار
ر

 11 - 07مارس 2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

أبوظبي

 07 - 03أكتوبر2021

دبي

المدربي
تقنيات إعداد وتأهيل
ر
ر
اإلستاتيج والتطوير الوظيف
اإلبداع والجودة ف التدريب
قياس كفائة الموارد ر
والتعيي باسلوب ()HR METRICS
البشية وعملية االختيار
ر

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

ماليزيا

 14 - 10أكتوبر2021

أبوظبي

 11 - 07مارس 2021

تركيا

 27يونيو  01 -يوليو 2021

دبي

 14 - 10أكتوبر2021

أبوظبي

 18 - 14مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

تحقيق اإلبداع الوظيف وصياغة ر
اإإلبداع
والتفكت
التمت
إستاتيجية
ر
ر
ي
ي
والمؤسس
تقييم وقياس أثر التدريب عىل المستوى الفردي
ي
التدقيق الداخىل ونظم المراجعة والرقابة ف إدارة الموارد ر
البشية
ي
ي
المعايت العلمي ة والتطبيقي ة ف ي إع داد الهياك ل التنظيمي ة وإع ادة الهيكل ة والتنظي م المؤسس ي
ر

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

القاهرة

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

تركيا

التنظيم  -متقدم
الوظيف والتطوير
التحفت
ادارة العمليات الوظيفية و
ر
ي
ي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

دبي

التدريت
تقييم اإلحتياجات التدريبية وتخطيط المسار
ي
دور الموارد ر
الموظفي
البشية يف إسعاد
ر

 28مارس  01 -ابريل 2021

املغرب

 15 - 11يوليو 2021

دبي

 18 - 14توفمبر2021

أبوظبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 21نوفمبر2021

دبي

إدارة أكاديمية التدريب الداخلية يف مؤسستك

 28مارس  01 -ابريل 2021

أبوظبي

 15 - 11يوليو 2021

تركيا

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

عمليات التدقيق في الموارد البشرية

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

املغرب

الوظيف
المهت والتخطيط للتعاقب
التطوير
ي
ي
ر
المهت
التمت
واستاتيجيات
الوظيف
مفاتيح اإلبداع
ر
ي
ي
ّ
ر
الموارد ر
اإللكتونية :أحدث التوجهات والتطبيقات
البشية

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

القاهرة

 16 - 12ديسمبر2021

دبي

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 16 - 12ديسمبر2021

ماليزيا

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

ابوظبي

 23 - 19ديسمبر2021

دبي

تخطيط القوى العاملة وإعداد الموازنات

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 23 - 19ديسمبر2021

دبي

سالسل التوريدات والخدمات اللوجيستية 2021
اسم الدورة
إعداد المواصفات والضوابط القانونية والفنية للمناقصات والمزايدات
ر
والمشتيات
التقنيات الحديثة يف التخطيط والمحاسبة والرقابة عىل المخازن
االتجاهات الحديثة يف ادارة المستودعات و المخازن و اللوازم وفق مناهج الجودة العالمية
ً
إدارة المخازن وفقا ألحدث األساليب والطرق العلمية والتكنولوجية
ر
التقنيات الحديثة يف التخطيط والمحاسبة والرقابة عىل المخازن والمشتيات
إدارة المخزون والتنبؤ وتخطيط الطلب :األدوات والتقنيات
ر
للمشتيات و المخازن يف ضوء مفاهيم الجودة الشاملة
اإلدارة الفعالة
ر
الس اليب الفني ة المتق دم ة ف ي إدارة نظم المش تي ات والتف اوض وق ياس أداء الم وردين
ر
المشتيات والمخازن
المهت يف
الدبلوم
ي
ر
المشاكل التطبيقية ألنشطة الشاء والتخزين وسبل مواجهتها
ر
استاتيجيات التفاوض لتحقيق أفضل قيمة رشائية
التمويت الفعال – متقدم
إدارة سلسلة التوريد واإلمداد
ي
تط وي ر أس الي ب الش راء الم هني ة ورف ع كف اءته ا التنظيمي ة
إدارة المخزون والتنبؤ والتخطيط للطلب
ر
تحسي قوائم الجرد
واستاتيجيات تكنولوجيا
التمت يف إدارة المخازن
ر
ر
ر
الممارسات الفعالة لقسم المشتيات يف تحقيق التكلفة المثىل
ر
المشتيات والعقود وعمليات التعاقد
إتقان الجوانب القانونية واإلدارية يف

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
أبوظبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
ماليزيا

التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

القاهرة
دبي

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

القاهرة

 05 - 01أغسطس 2021

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 20 - 16مايو 2021

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

ابوظبي

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

أبوظبي

أبوظبي

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

تركيا

 19 - 15أغسطس 2021

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

ماليزيا

 28 - 24يناير2021
 11 - 07فبراير2021

أبوظبي
دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021
 30مايو  03 -يونيو 2021

دبي
أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021
 26 - 22أغسطس 2021

دبي
املغرب

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

القاهرة

 09 - 05سبتمبر2021

دبي

 11 - 07فبراير2021
 18 - 14فبراير2021
 18 - 14فبراير2021

القاهرة
دبي
دبي

 10 - 06يونيو 2021
 10 - 06يونيو 2021
 17 - 13يونيو 2021

دبي
أبوظبي
أبوظبي

 09 - 05سبتمبر2021
 16 - 12سبتمبر2021
 16 - 12سبتمبر2021

أبوظبي
دبي
دبي

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

تركيا

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

 25 - 21فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 23 - 19سبتمبر2021

دبي

 25 - 21فبراير2021

أبوظبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 30 - 26سبتمبر2021

املغرب

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

أبوظبي

إدارة الخدمات اللوجستية وسالسل التوريد
ر
ر
للمشتيات واعداد المناقصات وتقييم المزايدات
اتيج
التخطيط االست ي

 11 - 07مارس 2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

أبوظبي

 07 - 03أكتوبر2021

دبي

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

ماليزيا

 14 - 10أكتوبر2021

أبوظبي

أفضل الممارسات والجودة ف إدارة نظم العقود و مراقبة كفاءة عمليات التعاقد

 11 - 07مارس 2021

تركيا

 27يونيو  01 -يوليو 2021

دبي

 14 - 10أكتوبر2021

أبوظبي

 18 - 14مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

قيادة وإدارة عالقات الموردين

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

ر
المشتيات بإستخدام أحدث األساليب العالمية
تعزيز كفاءة إدارة
ر
المشتيات
افضل الممارسات يف كشف المخالفات والتدليس يف عقود
تنمية مهارات وسلوكيات رجال ر
الشاء
ر
للمشتيات والمخازن والرقابة عىل المخزون
اإلدارة الحديثة

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

القاهرة

اآلىل يف مجال إدارة المستودعات ومراقبة المخزون
تطبيقات الحاسب ي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

تركيا

 25 - 21مارس 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

دبي

ر
االلكتونية
اإلدارة الفعالة للمخازن و المستودعات
ً
المشتيات ر
ر
إلكتونيا ()E-Purchasing
اإلتجاهات الحديثة يف إدارة
فض وحسم المنازعات ف عقود ر
الشاء
ي
اإلبتكار واإلبداع يف إدارة المخازن والمواد والمخزون الراكد
ر
استاتيجيات ولوائح ر
والخارج
الداخىل
الشاء
ي
ي
اآلىل يف مجال إدارة المستودعات ومراقبة المخزون
الحاسب
تطبيقات
ي

 28مارس  01 -ابريل 2021

املغرب

 15 - 11يوليو 2021

دبي

 18 - 14توفمبر2021

أبوظبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 21نوفمبر2021

دبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

أبوظبي

 15 - 11يوليو 2021

تركيا

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

املغرب

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

القاهرة

 16 - 12ديسمبر2021

دبي

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 16 - 12ديسمبر2021

ماليزيا

التغتية والمطالبات العقدية والتحكيم بشأنها
إدارة العقود واألوامر ر

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

ابوظبي

 23 - 19ديسمبر2021

دبي

المالية واإلقتصادية والمحاسبة 2021
التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
ماليزيا

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
أبوظبي

اسم الدورة

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

القاهرة

أدوات وأساليب التحليل والتخطيط الماىل واعداد الموازنات

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 27 - 23مايو 2021

القاهرة

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

إع داد التسويات ،القيود المحاسبية والحسابات الختامية والرقابة عىل تنفيذ الموازنة

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

ابوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

الماىل
مهارات الكشف عن المخالفات واإلحتيال
ي
المعايت الدولي ة
ت طوير االداء المهن ي للمحاسبي ن والمدققي ن وف ق
ر

التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة الدارة التدقيق الماىل وتطبيقاتها بالحاسب األىل

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

تخطيط وتحليل القوائم المالية ،المحاسبة المتقدمة وإعداد الموازنات

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

تركيا

 26 - 22أغسطس 2021

أبوظبي

الماىل
المتانيات والتنبؤ
دينامكية التخطيط ووضع ر
ي
اإلغالق الشي ع للحسابات الشهرية وآخر العام

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

ماليزيا

 11 - 07فبراير2021

أبوظبي

 10 - 06يونيو 2021

دبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

المحاسبة المتقدمة يف التسويات الجرديه واعداد القوائم المالية
ر
االستاتيجيات المالية
االدارة المالي ة المتقدمة تقييم وتحليلل األخطار المالية وبناء

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

أبوظبي

 09 - 05سبتمبر2021

املغرب

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

القاهرة

 09 - 05سبتمبر2021

دبي

الموازنة الصفرية  ,مراحلها  ,ادواتها  ,طرق تنفيذها

 18 - 14فبراير2021

القاهرة

 17 - 13يونيو 2021

دبي

 16 - 12سبتمبر2021

أبوظبي

الداخىل المعتمد
التحضت المتحان المدقق
ر
ي
المعايت الدولية يف محاسبة النفط والمعادن
إرشادات
ر

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 23 - 19سبتمبر2021

دبي

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

تركيا

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

أبوظبي

 30 - 26سبتمبر2021

دبي

اآلىل
ر
المعايت الحديثة يف المراجع ة الداخلي ة والفحص التحليل ي للحسابات بإستخدام الحاسب ي
إعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية
أسس التحول من النظام النقدي إىل نظام اإلستحقاق

 25 - 21فبراير2021

أبوظبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

املغرب

الماىل وادارة المخاطر المالية واعداد الموازنات
المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم  ،تحليل األداء
ي

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

أبوظبي

إدارة األزمات المالية ودعم مهارات صناعة القرار

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 14 - 10أكتوبر2021

دبي

المعايت واألنظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط الماىل وإعداد الموازنات
المهت يف
الدبلوم
ر
ي

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

ماليزيا

 14 - 10أكتوبر2021

أبوظبي

إعداد القيود المحاسبية  ,القوائم المالية والحسابات الختامية

 18 - 14مارس 2021

تركيا

 08 - 04يوليو 2021

دبي

 28 - 24أكتوبر2021

أبوظبي

الماليي
اقبي
ر
تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمر ر

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

والمحاست بإستخدام بطاقة االداء المتوازن ( ) BSC
الماىل
قياس وتقييم كفاءة االداء
ي
ي

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

التدقيق المحاست وضبط المخالفات واالحتيال وادارة التحقيقات المالية

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

القاهرة

أفضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية

 25 - 21مارس 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

دبي

الماىل
معايت قياس وتقييم األداء والتحليل
ر
ي
الماىل وتحقيق األهداف المالية المخططة
الرقابة المحاسبية لألداء
ي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 21نوفمبر2021

تركيا

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

 08 - 04ابريل 2021

املغرب

 29 - 25يوليو 2021

دبي

 16 - 12ديسمبر2021

أبوظبي

الماىل المتقدم
إدارة العمليات المالية والتخطيط
ي

إدارة الجودة 2021
اسم الدورة

التاري خ

المكان

التاري خ

المكان

التاري خ

المكان

 20 - 16مايو 2021
 27 - 23مايو 2021
 30مايو  03 -يونيو 2021
 10 - 06يونيو 2021
 10 - 06يونيو 2021
 17 - 13يونيو 2021
 24 - 20يونيو 2021
 24 - 20يونيو 2021
 27يونيو  01 -يوليو 2021
 08 - 04يوليو 2021
 15 - 11يوليو 2021
 15 - 11يوليو 2021
 29 - 25يوليو 2021
 29 - 25يوليو 2021

القاهرة
ابوظبي
أبوظبي
تركيا
أبوظبي
دبي
أبوظبي
القاهرة
دبي
أبوظبي
أبوظبي
تركيا
أبوظبي
دبي

 05 - 01أغسطس 2021
 19 - 15أغسطس 2021
 26 - 22أغسطس 2021
 09 - 05سبتمبر2021
 16 - 12سبتمبر2021
 23 - 19سبتمبر2021
 30 - 26سبتمبر2021
 07 - 03أكتوبر2021
 14 - 10أكتوبر2021
 28 - 24أكتوبر2021
 11 - 07نوفمبر2021
 18 - 14توفمبر2021
 18 - 21نوفمبر2021
 09 - 05ديسمبر2021

دبي
دبي
دبي
أبوظبي
ماليزيا
دبي
املغرب
دبي
أبوظبي
دبي
دبي
أبوظبي
دبي
املغرب

التاري خ
 14 - 10يناير2021
 21 - 17يتاير2021
 21 - 17يتاير2021
 21 - 17يتاير2021
 28 - 24يناير2021
 28 - 24يناير2021
 28 - 24يناير2021
 11 - 07فبراير2021
 11 - 07فبراير2021
 11 - 07فبراير2021
 18 - 14فبراير2021
 18 - 14فبراير2021
 18 - 14فبراير2021
 25 - 21فبراير2021
 25 - 21فبراير2021
 25 - 21فبراير2021
 11 - 07مارس 2021
 11 - 07مارس 2021
 11 - 07مارس 2021

المكان
دبي
دبي
أبوظبي
دبي
دبي
دبي
دبي
أبوظبي
دبي
دبي
القاهرة
دبي
دبي
دبي
دبي
أبوظبي
دبي
دبي
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021
 27 - 23مايو 2021
 27 - 23مايو 2021
 27 - 23مايو 2021
 30مايو  03 -يونيو 2021
 30مايو  03 -يونيو 2021
 30مايو  03 -يونيو 2021
 10 - 06يونيو 2021
 10 - 06يونيو 2021
 10 - 06يونيو 2021
 17 - 13يونيو 2021
 17 - 13يونيو 2021
 17 - 13يونيو 2021
 24 - 20يونيو 2021
 24 - 20يونيو 2021
 24 - 20يونيو 2021
 27يونيو  01 -يوليو 2021
 27يونيو  01 -يوليو 2021
 27يونيو  01 -يوليو 2021

المكان
ماليزيا
أبوظبي
القاهرة
ابوظبي
أبوظبي
تركيا
أبوظبي
دبي
أبوظبي
القاهرة
دبي
أبوظبي
أبوظبي
تركيا
أبوظبي
دبي
دبي
أبوظبي
ماليزيا

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021
 05 - 01أغسطس 2021
 19 - 15أغسطس 2021
 19 - 15أغسطس 2021
 19 - 15أغسطس 2021
 26 - 22أغسطس 2021
 26 - 22أغسطس 2021
 26 - 22أغسطس 2021
 09 - 05سبتمبر2021
 09 - 05سبتمبر2021
 16 - 12سبتمبر2021
 16 - 12سبتمبر2021
 23 - 19سبتمبر2021
 23 - 19سبتمبر2021
 30 - 26سبتمبر2021
 07 - 03أكتوبر2021
 07 - 03أكتوبر2021
 14 - 10أكتوبر2021
 14 - 10أكتوبر2021

المكان
أبوظبي
القاهرة
دبي
دبي
دبي
أبوظبي
ماليزيا
دبي
املغرب
دبي
أبوظبي
دبي
دبي
أبوظبي
دبي
املغرب
أبوظبي
دبي
أبوظبي

المنظومة المتكاملة يف خدمة العمالء

 18 - 14مارس 2021

تركيا

 08 - 04يوليو 2021

دبي

 28 - 24أكتوبر2021

أبوظبي

تقنيات قياس رضا العمالء

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

التمت يف خدمة العمالء
ر
اجعي
مهارات إدارة الوقت وخدمة العمالء والمر ر

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

القاهرة

الداخىل وضمان سالمة اجراءات الجودة
التدقيق
ي
الجودة والمسؤولية المجتمعية
األمت
مهارات إعداد وصياغة التقارير األمنية والتفتيش
ي
المفاهيم والمبادىء األساسية لنظام ادارة الجودة ايزو 9001
استخدام األساليب ااإلحصائيه ف الجودة
ر
اتيج للجودة الشاملة
التخطيط اإلست ي
نظم الجودة الشاملة والمواصفات العالمية
التمت المهت ر
الصناع والسالمة المهنية
لمش يف األمن
ر
ي
التحسي المستمر لمنظومه الجودة
تقنيات
ر
إداره الجوده الشاملة
انشاء وتطبيق نظام اداره الجودة ف التعليم
ر
االحتافية للجودة الفنية
شهادة .اإلدارة
إعداد وثائق نظام إداره الجوده طبقا للمواصفه القياسيه ايزو 9001
ادارة الجودة الشاملة  .العنارص االربعة للتحسن المستمر

 28 - 24يناير2021
 11 - 07فبراير2021
 18 - 14فبراير2021
 18 - 14فبراير2021
 25 - 21فبراير2021
 25 - 21فبراير2021
 11 - 07مارس 2021
 11 - 07مارس 2021
 18 - 14مارس 2021
 18 - 14مارس 2021
 25 - 21مارس 2021
 28مارس  01 -ابريل 2021
 08 - 04ابريل 2021
 08 - 04ابريل 2021

أبوظبي
دبي
دبي
دبي
دبي
أبوظبي
دبي
دبي
القاهرة
دبي
دبي
دبي
دبي
أبوظبي

العالقات العامة واإلعالم وخدمة العمالء 2021
اسم الدورة

المواقع اإلجتماعية والعالقات العامة ( ر
تويت  ،فيسبوك )
إدارة الفعاليات والمؤتمرات

اإلعالم
األساليب الحديثة يف التسويق
ي
ر
المتعاملي
والتمت يف خدمة
الت تواجه الجودة
ر
ر
التحديات ي
تنمية مهارات ر
مشف الخدمات العامة /ادوات قياس رض العمالء
المهارات المتكاملة يف خدمة العمالء
األداء اإلبتكاري ف ر
إستاتيجيات التعامل وجودة خدمة العم الء
ي
التمت يف خدمة كبار العمالء
ر
المتمت مع الشكاوى وتحقيق رضا العمالء
إدارة جودة الخدمات والتعامل
ر
مهارات إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات
األسس العلمية للعالقات العامة ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات
فن المراسم وأصول اإلتيكيت والتوتوكول
اإلعالم
أخالقيات العمل
ي
الدوىل
توكول
والت
اإلتيكيت
وفنون
العالقات العامة
ي
العالقات العامة ودورها ف ر
نش ثقافة المؤسسات
ي
لممارس العالقات العامة
التمت يف المهارات المهنية والسلوكية
ر
ي
الغت ربحية
مهارات التسويق للمنظمات ر
مهارات إعداد و تنظيم اإلجتماعات و اللجان اإلعالمية
تنميه مهارات التفاوض والقدرات الكامله وراء اكتساب ثقه العميل

 25 - 21مارس 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

دبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 21نوفمبر2021

تركيا

مهارات اإلتصال الفعال
المهارات المتكاملة ر
لمش يف الخدمات والعالقات العامة
ر
إستاتيجيات العالقات العامة والرأى العام

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

نظم الجودة يف تقديم الخدمات ورضا العمالء

 08 - 04ابريل 2021

املغرب

 29 - 25يوليو 2021

دبي

 16 - 12ديسمبر2021

أبوظبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
أبوظبي

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
دبي

السكرتارية وإدارة المكاتب 2021
ر
اإللكتونية
األرشفة

اسم الدورة

التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

كتابة الرسائل والتقارير اإلدارية ومحارص اإلجتماعات

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 20 - 16مايو 2021

القاهرة

 05 - 01أغسطس 2021

دبي

المهارات المتقدمة لتطوير اداء مدراء مكاتب القادة

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

أبوظبي

إدارة الوقت وتحديد األولويات للسكرتارية
ر
االلكتونية
الطرق الحديثة لتأسيس المكتبات و كيفية تطبيق نظام األرشفة و الوثائق

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 20 - 16مايو 2021

القاهرة

 05 - 01أغسطس 2021

ماليزيا

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

تركيا

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

املغرب

 28 - 24يناير2021

أبوظبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

دبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

القاهرة

 09 - 05سبتمبر2021

دبي

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

تركيا

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 07 - 03أكتوبر2021

دبي

 18 - 14مارس 2021

تركيا

 08 - 04يوليو 2021

دبي

 28 - 24أكتوبر2021

أبوظبي

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

القاهرة

التنامج المتخصص يف إعداد وكتابة التقارير والمراسالت
ر
االلكتونية
مهارات السكرتارية واألرشفة
المسؤول اإلداري الفعال والمنتج
المتمت العمال السكرتارية التنفيذية
االدارة المتقدمة للمكاتب واالداء
ر
ر
ر
ون الفعال للمعلومات والوثائق
تطبيقات األرشفة اإللكتونية والتنظيم اإللكت ي
ر
ون واليات التطوير
التكنولوجيا المتقدمة للتحويل االلكت ي
ر
للسكرتت التنفيذي وادارة المكاتب العليا
اإلستاتيجيات اإلبداعية
ر
مراقبة المستندات وإدارة السجالت
ر
االلكتونية
الروتي يف ظل اإلدارة
مهارات تبسيط االجراءات والقضاء عىل
ر
ر
اإللكتونية لتطوير أعمال السكرتارية التنفيذية
االورون والتكنولوجيا
المنهج
ي
التنامج المتكامل ف مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة

 25 - 21مارس 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

دبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 21نوفمبر2021

تركيا

إستخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات اإلتصال ف إدارة وتنظيم المكاتب

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

السكرتارية يف تنظيم وإدارة اإلجتماعات

 08 - 04ابريل 2021

املغرب

 29 - 25يوليو 2021

دبي

 16 - 12ديسمبر2021

أبوظبي

تكنولوجيا مراقبة وصيانة المعدات الكهربائية
مشاكل اإلنتاج والمعالجة ف وحدات اإلنتاج بحقول ر
البتول
ي

التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
ابوظبي

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
دبي

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

دبي

عمليات المناولة والشحن والقياس والتوثيق للنفط

 21 - 17يتاير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

تركيا

 05 - 01أغسطس 2021

أبوظبي

أنظمة توليد الطاقة

 21 - 17يتاير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

أبوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

ماليزيا

ومهندس الصيانة
تكنولوجيا توربينات الغاز للعمليات
ي

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 27 - 23مايو 2021

دبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

إدارة الجودة يف الصناعات اإلستخراجية

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

أبوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

املغرب

العقود النفطية الدولية
إقتصاديات التشغيل األمثل لوحدات مصاف تكرير ر
البتول
ي

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

القاهرة

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

 28 - 24يناير2021

القاهرة

 30مايو  03 -يونيو 2021

دبي

 26 - 22أغسطس 2021

أبوظبي

تشغيل وصيانة القاطرات البحرية داخل الموانء النفطية

 11 - 07فبراير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

معايت األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة يف المعامل والمختتات
ر
ر
إستاتيجية وتخطيط وإدارة المخاطر

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

أبوظبي

 09 - 05سبتمبر2021

دبي

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

تركيا

 09 - 05سبتمبر2021

أبوظبي

السالمة يف صناعة النفط والغاز
الملوثات البيولوجية للنفط وطرق مكافحتها

 18 - 14فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

أبوظبي

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

 18 - 14فبراير2021

أبوظبي

 17 - 13يونيو 2021

دبي

 16 - 12سبتمبر2021

املغرب

التوربينات الهوائية والتوربينات الغازية كمصدر للطاقة

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

دبي

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

الكهربان
تخطيط وصيانة نظم التوزي ع
ي
تصميم وتشغيل وصيانة أنظمة التكييف

 25 - 21فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 23 - 19سبتمبر2021

دبي

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

ماليزيا

 30 - 26سبتمبر2021

أبوظبي

األسس الفنية للتفتيش وفحص وإختبار التوصيالت الكهربائية

 25 - 21فبراير2021

تركيا

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 07 - 03أكتوبر2021

أبوظبي

الصيانة التنبؤية وأنظمة مراقبة الماكينات

 11 - 07مارس 2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

أبوظبي

 07 - 03أكتوبر2021

دبي

هندسة الوقاية من الحريق

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 14 - 10أكتوبر2021

دبي

مراقبة وصيانة نظم اإلضاءة الحديثة

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 14 - 10أكتوبر2021

القاهرة

تصميم وبناء خطوط أنابيب النفط باألساليب الحديثة

النفط والغاز والصيانة 2021
اسم الدورة

 18 - 14مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

حماية نظم القوى الكهربائية

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

تركيا

الحماية الرقمية واالستاتيكية لنظم القوى الكهربائية

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

تخطيط أعمال الصيانة الوقائية

 25 - 21مارس 2021

املغرب

 08 - 04يوليو 2021

دبي

 11 - 07نوفمبر2021

أبوظبي

مهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

تحليل ومراقبة الجودة يف نظم القوى الكهربائية

 25 - 21مارس 2021

أبوظبي

 15 - 11يوليو 2021

تركيا

 18 - 14توفمبر2021

دبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

املغرب

والمبان
الصيانة الوقائية للمنشأت
ي

الصيانة الحديثة وكيفية إدارة عقود الصيانة

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

القاهرة

 18 - 21نوفمبر2021

دبي

احتياطيات األمان يف نقل وتركيب األنظمة الكهربائية

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

ماليزيا

أعمال صيانة اللوحات الكهربائية ولوحات التشغيل

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

ابوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

صيانة ضاغطات الهواء والغاز

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 16 - 12ديسمبر2021

دبي

الصج
تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الرصف
ي

 08 - 04ابريل 2021

أبوظبي

 29 - 25يوليو 2021

تركيا

 23 - 19ديسمبر2021

دبي

التاري خ
 28 - 24يناير2021

المكان
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
أبوظبي

التاري خ
 09 - 05سبتمبر2021

المكان
دبي

 11 - 07فبراير2021

املغرب

 10 - 06يونيو 2021

دبي

 16 - 12سبتمبر2021

أبوظبي

المعالجة اإلحصائية للبيانات

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

أبوظبي

 14 - 10أكتوبر2021

دبي

المهارات اإلحصائية يف إعداد التقارير

 25 - 21فبراير2021

أبوظبي

 24 - 20يونيو 2021

تركيا

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

جمع البيانات اإلحصائية وتحليلها

 18 - 14مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

املغرب

األىل
إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات بإستخدام الحاسب ي
اإلحصان باستخدام برنامج SPSS
التحليل
ي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 14توفمبر2021

دبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

املغرب

 15 - 11يوليو 2021

دبي

 09 - 05ديسمبر2021

أبوظبي

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 16 - 12ديسمبر2021

دبي

التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
أبوظبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
دبي

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
دبي

 21 - 17يتاير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

املغرب

التامج اإلحصائية 2021
اسم الدورة
اإلحصاء ودوره ف التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات
اإلحصان وتطبيقاته العملية
التنبؤ
ي

ومنهج
علم
كيفية تصميم ااإلستبيان بشكل
ي
ي

التامج الهندسية والفنية 2021
اسم الدورة
التقني ات الفني ة ف ى ق راءة وكتاب ة الرس وم ات والتقاري ر الهندسي ة
تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاري ع الفنية و الهندسية باستخدام MS Project
ر
االهتازات
التقنيات التنبؤية لقياس حالة المعدات واآلالت وتحليل

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

القاهرة

 05 - 01أغسطس 2021

دبي

اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاري ع الصيانة ورفع كفائتها

 21 - 17يتاير2021

القاهرة

 20 - 16مايو 2021

دبي

 05 - 01أغسطس 2021

أبوظبي

الصيانة الميكانيكية يف صناعة اليوريا

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

أبوظبي

 19 - 15أغسطس 2021

دبي

الرقابة وتنفيذ المشاري ع

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

المبان
صيانة وترميم
ي
التقنيات الحديثة يف تقوية العنارص االنشائية

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

تركيا

 26 - 22أغسطس 2021

أبوظبي

 11 - 07فبراير2021

دبي

 10 - 06يونيو 2021

أبوظبي

 09 - 05سبتمبر2021

دبي

تصميم وتنفيذ أعمال الطرق

 18 - 14فبراير2021

أبوظبي

 17 - 13يونيو 2021

دبي

 16 - 12سبتمبر2021

املغرب

ضمان الجودة ومراقبة الجودة بالمشاري ع

 25 - 21فبراير2021

دبي

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

دراسات الجدوى للمشاري ع

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 07 - 03أكتوبر2021

دبي

إدارة ر
اإلشاف الفعال عىل تنفيذ المشاري ع

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

ماليزيا

 28 - 24أكتوبر2021

أبوظبي

أمن وسالمة المشاري ع الهندسية

 18 - 14مارس 2021

تركيا

 08 - 04يوليو 2021

دبي

 11 - 07نوفمبر2021

أبوظبي

إدارة العقود الهندسية واألمور التنفيذية

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

أنظمة السالمة يف مشاري ع البناء OSHA

 25 - 21مارس 2021

أبوظبي

 15 - 11يوليو 2021

تركيا

 18 - 14توفمبر2021

دبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 18 - 21نوفمبر2021

املغرب

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

 08 - 04ابريل 2021

املغرب

 29 - 25يوليو 2021

دبي

 16 - 12ديسمبر2021

أبوظبي

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 23 - 19ديسمبر2021

دبي

التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
أبوظبي

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
دبي

التمت المهت ر
الصناع والسالمة المهنية
لمش يف األمن
ر
ي

 21 - 17يتاير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

تركيا

 05 - 01أغسطس 2021

أبوظبي

المبان الخرصاء
تصميم وإنشاء
ي
التكنولوجيا الحديثة لصيانة وترميم المنشأت الخرسانية
هندسة المواد والتأكل ر
لمش يف الصيانة والمشاري ع
مشوع ر
التنامج التأهيىل لشهادة مدير ر
محتف PMP
ي

برامج األمن والسالمة 2021
اسم الدورة
ادارة عمليات التعامل مع مكالمات حاالت الطوارئ
الوقاية ضد المخاطر األمنية يف المنشأت الصناعية
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

دبي

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 20 - 16مايو 2021

دبي

 05 - 01أغسطس 2021

املغرب

اخصان السالمة و الصحة المهنية يف المؤسسات
اإلتجاهات المتقدمة يف تنمية مهارات
ي

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

دبي

 19 - 15أغسطس 2021

أبوظبي

الوقان والسالمة المهنية ومنع الخسائر ف المنشآت الحيوية
احدث السياسات يف األمن
ي

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

النظم العالمية يف إدارة الصحة والسالمة المهنية ()OHSAS: ISO 18000

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

ماليزيا

 26 - 22أغسطس 2021

أبوظبي

ر
االستاتيجية واالدارة األمنية الحديثة
المفاهيم الجوهرية ف مبادىء

 11 - 07فبراير2021

تركيا

 10 - 06يونيو 2021

دبي

 09 - 05سبتمبر2021

أبوظبي

إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

القاهرة

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

إدارة األزمات والكوارث األمنية
طرق ووسائل السالمة والحماية من الحريق ف منصات ر
البتول البحرية
ي

 25 - 21فبراير2021

القاهرة

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 07 - 03أكتوبر2021

دبي

الطبيع
الوقاية والسالمة يف صناعة وتسييل الغاز
ي
تنمية المهارات األساسية لرجال األمن والسالمة

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

تركيا

 11 - 07نوفمبر2021

أبوظبي

الفت المتقدم
تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة اإلطفاء
ي
خطط الوقاية من مخاطر وحوادث العمل
الفت للحوادث المهنية
الصناع والتحقيق
النظم المتقدمة لالمن
ي
ي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

 25 - 21مارس 2021
 28مارس  01 -ابريل 2021

أبوظبي
دبي

 15 - 11يوليو 2021
 15 - 11يوليو 2021

دبي
دبي

 18 - 14توفمبر2021
 18 - 21نوفمبر2021

املغرب
أبوظبي

التاري خ
 14 - 10يناير2021

المكان
دبي

التاري خ
 20 - 16مايو 2021

المكان
أبوظبي

التاري خ
 05 - 01أغسطس 2021

المكان
دبي

 21 - 17يتاير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

تركيا

 05 - 01أغسطس 2021

أبوظبي

برامج التنمية الذاتية 2021
اسم الدورة
مهارات بناء الذاكرة القوية
ر
الذان واطالق الطاقات الشخصية الكامنة
التحفت
مهارات
ر
ي

 14 - 10يناير2021

دبي

 20 - 16مايو 2021

أبوظبي

 05 - 01أغسطس 2021

دبي

 21 - 17يتاير2021

أبوظبي

 20 - 16مايو 2021

دبي

 05 - 01أغسطس 2021

املغرب

التمجة اللغوية العصبية NLP

 28 - 24يناير2021

دبي

 27 - 23مايو 2021

دبي

 19 - 15أغسطس 2021

أبوظبي

وتأثته عىل الفرد والعمل
الشخص
اإلبداع
ر
ي

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

أبوظبي

 26 - 22أغسطس 2021

دبي

صناعة الذات والطريق إىل النجاح

 28 - 24يناير2021

دبي

 30مايو  03 -يونيو 2021

ماليزيا

 26 - 22أغسطس 2021

أبوظبي

إدارة وقيادة الوقت

 11 - 07فبراير2021

تركيا

 10 - 06يونيو 2021

دبي

 09 - 05سبتمبر2021

أبوظبي

فنون إدراك الذات اإليجابية لبناء الرضا عن النفس

 18 - 14فبراير2021

دبي

 17 - 13يونيو 2021

القاهرة

 16 - 12سبتمبر2021

دبي

مهارات تكوين فرق العمل الناجحة وقيادتها

 25 - 21فبراير2021

القاهرة

 24 - 20يونيو 2021

دبي

 23 - 19سبتمبر2021

أبوظبي

الوظيف
كيفية بناء النجاح
ي
المتمتة
أسس بناء الشخصية
ر

 11 - 07مارس 2021

دبي

 27يونيو  01 -يوليو 2021

أبوظبي

 07 - 03أكتوبر2021

دبي

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 28 - 24أكتوبر2021

دبي

إدارة العالقات واالنفعاالت داخل بيئة العمل

 18 - 14مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

تركيا

 11 - 07نوفمبر2021

أبوظبي

العلم المنظم بإستخدام الكورت CORT
التفكت
تكنولوجيا
ر
ي

 25 - 21مارس 2021

دبي

 08 - 04يوليو 2021

أبوظبي

 11 - 07نوفمبر2021

دبي

مهارات بناء الثقة والشخصية الكاريزمية

التمت
وتأثته يف
العاطف
الذكاء
ر
ر
ي
ر
الذان
التحفت
فن
ر
ي

 25 - 21مارس 2021

أبوظبي

 15 - 11يوليو 2021

دبي

 18 - 14توفمبر2021

املغرب

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

دبي

 18 - 21نوفمبر2021

أبوظبي

 28مارس  01 -ابريل 2021

دبي

 15 - 11يوليو 2021

أبوظبي

 09 - 05ديسمبر2021

دبي

التفكت
تقنيات القبعات الست يف
ر

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 16 - 12ديسمبر2021

دبي

الثقة بالنفس وإدارة الذات

 08 - 04ابريل 2021

أبوظبي

 29 - 25يوليو 2021

دبي

 16 - 12ديسمبر2021

أبوظبي

مهارات التفاوض الفعال

 08 - 04ابريل 2021

دبي

 29 - 25يوليو 2021

أبوظبي

 23 - 19ديسمبر2021

دبي

والتأثت يف االخرين
مهارات اإلقناع
ر
إدارة الرصعات داخل العمل
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