
امنامنمنامنا

ي2500 القعدة 22إدارة األزمات ومهارات حل المشكالتشعبان 13شعبان Jun31-May17-04د القعدة 26ذو يSep10-Sep-06ذو 2500د

اض2500 القعدة 22التطوير التنظيمي و إدارة التغييرشعبان 13شعبان Jun31-May17-04الر القعدة 26ذو 2500الدمامSep10-Sep-06ذو
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اض2500 القعدة 22التطوير التنظيمي و إدارة التغييرشعبان 13شعبان Jun31-May17-04الر القعدة 26ذو 2500الدمامSep10-Sep-06ذو

ي2500 القعدة 22إدارة الجــودة الشاملــةشعبان 13شعبان Jun31-May17-04د القعدة 26ذو اضSep10-Sep-06ذو 2500الر

القعدة 22إدارة الوقت واالجتماعاتشعبان 13شعبان Jun31-May17-04جدة2500 القعدة 26ذو 2500جدةSep10-Sep-06ذو

اض2500 القعدة 22إستراتيجيات صناعة القرارشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11الر القعدة 26ذو الشيخSep10-Sep-06ذو 2500شرم

القعدة 23اإلبداع والتميز في اإلدارة والقيادةشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11اسطنبول 3200 القعدة 27ذو 3200إسطنبول Sep11-Sep-07ذو

الشيخ2500 القعدة 29التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمدراءشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11شرم ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

القعدة 29التخـطيـــط اإلستراتيجي ومهارات التفكير اإلبداعيشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11املنامة2500 ة 04ذو ا الشيخSep17-Sep-13ذو 2500شرم

القعدة 29التعامل مع الرؤساء والمرؤسينشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11الدوحة2500 ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د



القعدة 29التفكير اإلستراتيجي للقيادات العلياشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200 ة 04ذو ا رةSep17-Sep-13ذو 2500القا

اض3200 القعدة 29التقنيات الحديثة في التعامل مع الموظفينشوال 10شوال Jul26-Jul14-30الر ة 04ذو ا 2500الدوحةSep17-Sep-13ذو

ملبور 3200 ة 07التميز واإلبداع في إدارة المشاريعشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31و ا ة 11ذو ا يSep24-Sep-20ذو 2500د

ة 07التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعالشوال 10شوال Jul26-Jul14-30جدة2500 ا ة 11ذو ا الشيخSep24-Sep-20ذو 2750شرم

ي2500 ة 07التوجيه القيادي واإلداريشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 11ذو ا رةSep24-Sep-20ذو 2500القا

رة2500 ة 07الطرق الحديثة فى التحفيز لتحسين األداءشوال 17شوال Aug02-Aug21-06القا ا ة 11ذو ا اضSep24-Sep-20ذو 2500الر

ة 14القيادة اإلبداعية وإدارة التغييرشوال 17شوال Aug02-Aug21-06الدمام2500 ا ة 18ذو ا اضSep01-Oct-27ذو 2500الر ة 14القيادة اإلبداعية وإدارة التغييرشوال 17شوال Aug02-Aug21-06الدمام2500 ا ة 18ذو ا اضSep01-Oct-27ذو 2500الر

ة 14القيادة التنفيذية في المنظمات والمؤسساتشوال 17شوال Aug02-Aug21-06املنامة2500 ا ة 18ذو ا 2500الدمامSep01-Oct-27ذو

ي2500 ة 14القيادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالية االنجازشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 18ذو ا 2500جدةSep01-Oct-27ذو

ة 14القيادة و بناء الفرق ذات األداء العاليشوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200 ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

شوال 25شوال Aug10-Aug29-14عمان2750
المبادئ السبعة لبناء القيادة والرؤية اإلستراتيجية 

اإلبداعية
ة 14 ا ة 18ذو ا اضSep01-Oct-27ذو 2500الر

ملبور 3200 ة 14المسئولية االجتماعية في المؤسساتشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و ا ة 18ذو ا 2500الدمامSep01-Oct-27ذو

اض2500 شوال 24شوال Aug09-Aug28-13الر
المنهج المتكامل في إستراتيجية كايزن اليابانية 

للتحسين المستمر
ة 14 ا ة 18ذو ا 2500الدوحةSep01-Oct-27ذو

ة 22المهارات اإلدارية والقيادية المتقدمةشوال 24شوال Aug09-Aug28-13جدة2500 ا ة 26ذو ا 3200إسطنبول Oct09-Oct-05ذو



ة 22المهارات اإلشرافية لمدراء ورؤساء األقسامشوال 24شوال Aug09-Aug28-13الدمام2500 ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

المهارات الحديثة إلدارة وتحديد األولويات وإدارة 
الوقت وضغوط العمل

ة 21 ا ة 25ذو ا اضOct08-Oct-04ذو 2500الر

اض2500 Aug16-Aug-20الر
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ة 28المهارات السلوكية فى العملذو ا اضOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500الر

Aug16-Aug-20الدوحة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ة 28المهارات القيادية والسلوكية المتميزةذو ا 2500الدمامOct15-Oct-11محرم 02ذو

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 انOct23-Oct-19محرم 10محرم 06اإلدارة اإلستراتيجيةذو 2500عمّ

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 اضOct22-Oct-18محرم 09محرم 05تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم وأساليب العملذو 2500الر

Aug23-Aug-27جدة2500
 ذو 12

القعدة 08 2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12تقنيات التفكير االستراتيجيذو Aug23-Aug-27جدة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12تقنيات التفكير االستراتيجيذو

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 4000برشلونةOct30-Oct-26محرم 17محرم 13تنمية الوالء واالنتماء الوظيفيذو

الشيخ2500 Aug23-Aug-27شرم
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19تنمية مهارات اإلشراف اإلداري الفعالذو 2500د

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام صياغة 
الخريطة الذهنية لتوليد األفكار اإلبداعية

2500الدوحةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19

Aug23-Aug-27الدوحة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 اضNov12-Nov-08محرم 30محرم 26سلوكيات العمل فى اإلدارة الحديثةذو 2500الر

Aug23-Aug-27الدمام2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03مبادىء اإلشراف الفعالذو 2500د

اض2500 Sep30-Aug-03الر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 اضNov19-Nov-15صفر 07صفر 03مهارات االتصال الفعالذو 2500الر

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

مهارات التخطيط االستراتيجي للتحول المؤسسي 
نحو الجودة الشاملة

يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10 2500د



Sep30-Aug-03الدوحة2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 الشيخNov03-Dec-29صفر 21صفر 17مهارات القيادة اإلدارية الحديثةذو 2500شرم

Sep30-Aug-03الدمام2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ول  02مهارات القيادة وبناء فرق العملذو ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  09مهارات تنمية العمل الجماعيذو ول  13بيع اضDec24-Dec-20بيع 2500الر

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

تكنولوجيا اإلبداع والتميز وإدارة التغيير والتطوير 
المستمر

ول  16 ول  20بيع الشيخDec31-Dec-27بيع 2500شرم

ي الثا املوعد

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ول  املوعد

امليالد خ ري التار ال خ انالتار م

عقاد

ري  ال خ الرسومالتار
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ي2500 القعدة 22إدارة الخدمات المالية بالتجزئةشعبان 13شعبان Jun31-May17-04د القعدة 26ذو يSep10-Sep-06ذو 2500د

ي2500 القعدة 22إدارة المبيعات و الذمم المدينةشعبان 13شعبان Jun31-May17-04د القعدة 26ذو رةSep10-Sep-06ذو 2500القا

اض2500 القعدة 22إدارة المخاطــــر التأمينيــــةشعبان 13شعبان Jun31-May17-04الر القعدة 26ذو يSep10-Sep-06ذو 2500د

ي2500 القعدة 22إدارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضاتشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د القعدة 26ذو الشيخSep10-Sep-06ذو 2500شرم

شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11اسطنبول 3200
أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال 

المالي
القعدة 23 القعدة 27ذو 3200إسطنبول Sep11-Sep-07ذو

اض2500 القعدة 29إعـــــادة التأمــــــــــينشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11الر ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

عقادبالدوالر
عقـاد فتـرة

عقاد
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

واملحاسبة املالية
عقـاد فتـرة

بالدوالر



رة2500 القعدة 29اعداد الموازنات الحكوميةشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11القا ة 04ذو ا الشيخSep17-Sep-13ذو 2500شرم

ي2500 القعدة 29إعداد ومتابعة التقارير الماليةشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

القعدة 29إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل االنحرافاتشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200 ة 04ذو ا رةSep17-Sep-13ذو 2500القا

ي2500 القعدة 29االتجاهات الحديثة في تحليل البيانات الماليةشوال 10شوال Jul26-Jul14-30د ة 04ذو ا ةSep17-Sep-13ذو 2500سكندر

ملبور 3200 ة 07اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطرشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31و ا ة 11ذو ا يSep24-Sep-20ذو 2500د

الشيخ2500 ة 07األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة الماليةشوال 10شوال Jul26-Jul14-30شرم ا ة 11ذو ا الشيخSep24-Sep-20ذو 2750شرم

ي2500 ة 07األساليب الحديثة إلعداد نظم تكاليف المشروعاتشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 11ذو ا رةSep24-Sep-20ذو 2500القا ي2500 ة 07األساليب الحديثة إلعداد نظم تكاليف المشروعاتشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 11ذو ا رةSep24-Sep-20ذو 2500القا

رة2500 ة 07البرنامج اإلحصائي باستخدام SPSSشوال 17شوال Aug02-Aug21-06القا ا ة 11ذو ا رةSep24-Sep-20ذو 2500القا

ي2500 شوال 17شوال Aug02-Aug21-06د
البرنامج المتكامل لمحاسبة التكاليف في شركات 

االتصاالت
ة 14 ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

رة2500 ة 14البرنامج المهني في التأمينات االجتماعيةشوال 17شوال Aug02-Aug21-06القا ا ة 18ذو ا الشيخSep01-Oct-27ذو 2500شرم

ي2500 ة 14التأمين التكافليشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

شوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200
التأمـين الهندسـى وثيقة تأمين جميع أخطار 
المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب

ة 14 ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا

ي2750 ة 14التحليل اإلحصائي باستخدام  SPSSشوال 25شوال Aug10-Aug29-14د ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

شوال 25شوال Aug10-Aug29-14إسطنبول 3200
التحليل االستراتيجي للخطط المالية والتشغيلية في 

شركات الخدمات والشركات الصناعية
ة 14 ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا



اض2500 ة 14التحليل المالي المتقدمشوال 24شوال Aug09-Aug28-13الر ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

ي2500 ة 22التحليل المالي باستخدام الحاسب اآلليشوال 24شوال Aug09-Aug28-13د ا ة 26ذو ا 3200إسطنبول Oct09-Oct-05ذو

رة2500 ة 22التحليل المالي والمحاسبي لشركات التأمينشوال 24شوال Aug09-Aug28-13القا ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية 
باستخدام الحاسب اآللى

ة 21 ا ة 25ذو ا يOct08-Oct-04ذو 2500د

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ة 28المحاسبة اإلدارية في إتخاذ القراراتذو ا رةOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500القا

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ة 28المحاسبة لغير المحاسبينذو ا يOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500د

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة 01 انOct23-Oct-19محرم 10محرم 06المحاسبة والمراجعة وفق المعايير الدوليةذو 2500عمّ رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 انOct23-Oct-19محرم 10محرم 06المحاسبة والمراجعة وفق المعايير الدوليةذو 2500عمّ

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 اضOct22-Oct-18محرم 09محرم 05المهارات المتكاملة في إدارة المشتريات و المخازنذو 2500الر

الشيخ2500 Aug23-Aug-27شرم
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يOct29-Oct-25محرم 16محرم 12المهــارات المتكـاملــة في اإلحصـــاءذو 2500د

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13تقنيات إدارة ومراقبة المخزونذو

الشيخ2500 Aug23-Aug-27شرم
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 الشيخNov05-Nov-01محرم 23محرم 19تنميه مهارات المراجع الداخليذو 2500شرم

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19دراسات الجدوى وتقييم المشروعاتذو 2500د

رة2500 Aug23-Aug-27القا
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 رةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26قانون العمل والتأمينات االجتماعيةذو 2500القا

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03مبادئ المحاسبة المهنيةذو 2500د



رة2500 Sep30-Aug-03القا
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03مداخل التحليل المالي لغير المختصينذو 2500القا

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10مهارات إعداد الحسابات الختاميةذو 2500د

الشيخ2500 Sep30-Aug-03شرم
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 الشيخNov03-Dec-29صفر 21صفر 17مهارات اإلعمال المحاسبية والمالية البطال التطويرذو 2500شرم

ة2500 Sep30-Aug-03سكندر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ول  02نظم التخطيط والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبيقاتهاذو ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د

Sep31-Aug-04عمان2500
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

نظم المعلومات المحاسبية في ظل الجودة 
الشاملة

ول  09 ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16وثائــق التأمـــين على الحيــــاةذو ول  20بيع الشيخDec31-Dec-27بيع 2500شرم

ي الثا املوعد ول  املوعد

امنامنامنامن

ي2500 شعبان 13شعبان Jun31-May17-04د
إجـراءات التقــاضي وإقــامة الدعـاوى وطـلب 

الحقـوق وتنفيذ األحكـام
القعدة 22 القعدة 26ذو الشيخSep10-Sep-06ذو 2500شرم

القعدة 23إدارة العقود والمتابعةشعبان 13شعبان Jun31-May17-04املنامة2500 القعدة 27ذو 3200إسطنبول Sep11-Sep-07ذو

ي2500 شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د
أساليب الكتابة و الترجمة القانونية للعقود و اللوائح 

و التشريعات
القعدة 29 ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11اسطنبول 3200
استراتيجيات إعداد وإدارة العقود والمناقصات 

تحديد المخاطر
القعدة 29 ة 04ذو ا 2500املنامةSep17-Sep-13ذو

عقـاد فتـرة

ي الثا املوعد

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ول  املوعد

ري  ال خ التار امليالد خ ري التار ال خ التار

عقـاد عقـادفتـرة فتـرة
القانونية امج ال

الرسوم

بالدوالر

امليالدي خ انالتار م

عقاد
عقـاد فتـرة



رة2500 شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11القا
االتجاهات الحديثة في الكتابـة والترجمة القانونية 

و تقنيات الصياغة التشريعية
ة 22 ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ي2500 شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د
االتجاهات الحديثة في معرفة النظم واللوائح 

القانونية واإلدارية
ة 21 ا ة 25ذو ا يOct08-Oct-04ذو 2500د

شوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200
االتجاهات الحديثة في مكافحة الفساد اإلداري 

والتأهيل اإلداري
ة 28 ا رةOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500القا

ي2500 شوال 10شوال Jul26-Jul14-30د
األسس الحديثة لكتابة وصياغة العقود من خالل 

األحكام القانونية والتجارية
ة 28 ا يOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500د

رة2500 شوال 17شوال Aug02-Aug21-06القا
التميز في إدارة المشتريات والعطاءات والتفاوض 

الشرائي
ة 07 ا ة 11ذو ا رةSep24-Sep-20ذو 2500القا

ي2500 شوال 17شوال Aug02-Aug21-06د
الجوانب القانونية فى مجال التحقيق وتوقيع 

الجزاءات
ة 14 ا ة 18ذو ا 2500املنامةSep01-Oct-27ذو

ة 14الجوانب القانونية للوظيفة العامةشوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200 ا ة 18ذو ا الشيخSep01-Oct-27ذو 2500شرم ة 14الجوانب القانونية للوظيفة العامةشوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200 ا ة 18ذو ا الشيخSep01-Oct-27ذو 2500شرم

ي2750 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14د
الصياغـــات القانونيـــــة للقـــــــرارات 

اإلداريــــــة
3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06

ملبور 3200 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14و
المهارات الحديثة إلعداد العقود اإلدارية وتجنب 

األخطاء الشائعة
اضOct22-Oct-18محرم 09محرم 05 2500الر

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 يOct29-Oct-25محرم 16محرم 12المهارات القانونية لغير القانونيينذو 2500د

Aug16-Aug-20املنامة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13تطوير وتنمية فنون االستشارات القانونيةذو

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 الشيخNov05-Nov-01محرم 23محرم 19تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونيةذو 2500شرم

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19تنميـــة مهـــــارات أعضــاء اإلدارات القانونيـــةذو 2500د

الشيخ2500 Aug23-Aug-27شرم
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26صياغة و تدقيق وتحليل العقودذو



Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03فنون إدارة التحقيق اإلدارىذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونيةذو 2500القا

رة2500 Sep30-Aug-03القا
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونيةذو 2500د

الشيخ2500 Sep30-Aug-03شرم
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 الشيخNov03-Dec-29صفر 21صفر 17كتابة المذكرات والصياغات القانونيةذو 2500شرم

ة2500 Sep30-Aug-03سكندر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ول  02مهارات التفاوض وإبرام العقود وإتمام الصفقاتذو ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  09مهارات تقييم العروض و الموردينذو ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة 16 ذو
مهارات صياغة و كتابة المستندات و المذكرات 

ول  16 ول  20بيع الشيخDec31-Dec-27بيع 2500شرم Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

مهارات صياغة و كتابة المستندات و المذكرات 
القانونية

ول  16 ول  20بيع الشيخDec31-Dec-27بيع 2500شرم

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16ورشة عمل - الصياغات النموذجية للعقود اإلداريةذو ول  20بيع يDec31-Dec-27بيع 2500د

امنامنامنامن

ي2500 القعدة 29إدارة  شؤون الموظفين (تحفيز، توبيخ، تعديل)شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

القعدة 29استراتيجيات الموارد البشريةشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11اسطنبول 3200 ة 04ذو ا 2500املنامةSep17-Sep-13ذو

ي الثا املوعد

ري  ال خ التار

عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

الرسوم

بالدوالر

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ري  ال خ امليالديالتار خ انالتار م

عقاد

ة شر ال املوارد برامج
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ول  املوعد

امليالد خ التار



رة2500 ة 22األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشريةشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11القا ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ي2500 ة 21المهارات المتقدمة لمقابالت التوظيفشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د ا ة 25ذو ا يOct08-Oct-04ذو 2500د

ة 28النظريات الحديثة لتقييم األداءشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200 ا رةOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500القا

ي2500 ة 28بناء الخطة التدريبية السنويةشوال 10شوال Jul26-Jul14-30د ا يOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500د

رة2500 ة 07تأهيل محللي ومنسقي التدريبشوال 17شوال Aug02-Aug21-06القا ا ة 11ذو ا رةSep24-Sep-20ذو 2500القا

ي2500 شوال 17شوال Aug02-Aug21-06د
تحليل المهام الوظيفية والوصف الوظيفي وتقييم 

العمل
ة 14 ا ة 18ذو ا 2500املنامةSep01-Oct-27ذو

شوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200
تخطيط القوى العاملة والتنبؤ باحتياجات المنظمة 

ة 14 ا ة 18ذو ا الشيخSep01-Oct-27ذو 2500شرم شوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200
تخطيط القوى العاملة والتنبؤ باحتياجات المنظمة 

من األفراد
ة 14 ا ة 18ذو ا الشيخSep01-Oct-27ذو 2500شرم

شوال 25شوال Aug10-Aug29-14عمان2750
تطــوير وتنميــة الموارد البشريـــة وإعــداد 

الخطط والموازنات التدريبيـــة
3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06

ملبور 3200 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14و
تقييم إستراتيجية الموارد البشرية وإعداد الخطط 

الوظيفية والسياسات والبرامج
اضOct22-Oct-18محرم 09محرم 05 2500الر

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

تـقييـــم األداء وربـط المســار الوظيفـــي 
بالمســار التدريبــــي

يOct29-Oct-25محرم 16محرم 12 2500د

Aug16-Aug-20املنامة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13تقييم وقياس فعالية نشاط الموارد البشريةذو

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 الشيخNov05-Nov-01محرم 23محرم 19تنظيم وتخطيط القوى العاملةذو 2500شرم

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19توصيف وتصنيف وتقييم الوظائفذو 2500د

الشيخ2500 Aug23-Aug-27شرم
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26حصر وتحليل الوظائفذو



Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03دورة تدريب المدربينذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03فن إجراء المقابالت الشخصيةذو 2500القا

رة2500 Sep30-Aug-03القا
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10قياس و إدارة اآلداء البشريذو 2500د

الشيخ2500 Sep30-Aug-03شرم
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

مبادىء إدارة الموارد البشرية لمشرفي ورؤساء 
األقسام

الشيخNov03-Dec-29صفر 21صفر 17 2500شرم

ة2500 Sep30-Aug-03سكندر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ول  02مبادئ إدارة الموارد البشريةذو ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  09مهــارات العـرض واإللقـــاء والتقـديـمذو ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة 16 ول  16مهارات المقابلة الشخصية والتحليل الوظيفيذو ول  20بيع الشيخDec31-Dec-27بيع 2500شرم Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات المقابلة الشخصية والتحليل الوظيفيذو ول  20بيع الشيخDec31-Dec-27بيع 2500شرم

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات منسقي التدريب واختيار برامج التدريبذو ول  20بيع يDec31-Dec-27بيع 2500د

امنامنامنامن

ي2500 شعبان 13شعبان Jun31-May17-04د
إدارة المكاتب ، التخطيط والتنظيم وتحديد 

األهداف بكفاءة وفعالية
القعدة 29 ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

اض2500 القعدة 29إعــداد التقـاريــر والكتابــة اإلداريــة األساسيــةشعبان 13شعبان Jun31-May17-04الر ة 04ذو ا 2500املنامةSep17-Sep-13ذو

ي الثا املوعد

ان م

عقاد

اتب امل وإدارة ة السكرتار برامج
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

الرسوم

بالدوالر

ول  املوعد

الرسوم

بالدوالر

ري  ال خ امليالديالتار خ التار امليالد خ التار ان م

عقاد

ري  ال خ التار

عقـاد عقـادفتـرة فتـرة



ة 22إعداد وكتابة التقارير والمحاضر للجان واالجتماعاتشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11جدة2500 ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11اسطنبول 3200
إعــداد وكتـابــة التقـاريــر والمذكرات والمراسالت 

الدبلوماسية
ة 21 ا ة 25ذو ا يOct08-Oct-04ذو 2500د

ة 28إعداد وكتابة التقارير والمكاتبات الرسميةشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11الدمام2500 ا اضOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500الر

ي2500 شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د
االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب وأعمال 

السكرتارية
ة 28 ا يOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500د

ة 07االتصال الفعال ولغة الجسدشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200 ا ة 11ذو ا 2500الدوحةSep24-Sep-20ذو

اض2500 ة 14اإلدارة المكتبية الحديثةشوال 10شوال Jul26-Jul14-30الر ا ة 18ذو ا 2500املنامةSep01-Oct-27ذو

ي2500 شوال 17شوال Aug02-Aug21-06د
األرشيف االلكتروني نظم تأمين وحفظ واسترجاع 

ة 14 ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د ي2500 شوال 17شوال Aug02-Aug21-06د
األرشيف االلكتروني نظم تأمين وحفظ واسترجاع 

الملفات والوثائق الكترونيا
ة 14 ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

شوال 17شوال Aug02-Aug21-06جدة2500
التميز واإلبداع في السكرتارية التنفيذية وتنمية 

مهارات االتصال واالبتكار
3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06

يOct22-Oct-18محرم 09محرم 05السكرتاريــــة االلكترونيــــةشوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200 2500د

ي2500 2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12السكرتارية التنفيذية المتقدمة في اإلدارة الحديثةشوال 25شوال Aug10-Aug29-14د

ملبور 3200 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتبشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و

Aug16-Aug-20الدوحة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

النظم المتقدمة واالتجاهات الحديثة في إدارة 
المكاتب وأعمال السكرتارية

2500املنامةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19

Aug16-Aug-20املنامة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19بروتوكول التعامل مع الشخصيات الهامةذو 2500د

اض2500 Aug16-Aug-20الر
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

دور السكرتير في تنظيم وإدارة االجتماعات وإعداد 
المحاضر

2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26



ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500الدوحةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03فن إعداد و كتابة التقارير الفنيةذو

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03فن الخطابة ومهارات العرض والتقديمذو 2500د

Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10فنون تنظيم المؤتمرات والندواتذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 اضNov03-Dec-29صفر 21صفر 17مهارات االتصال للسكرتارية والمساعدين اإلداريينذو 2500الر

Sep30-Aug-03الدمام2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24مهارات االتصال وكيفية التعامل مع اآلخرينذو 2500د

Sep30-Aug-03جدة2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

مهارات اآلتيكيت وفن التعامل مع الجمهور لمدراء 
المكاتب

2500جدةDec10-Dec-06صفر 28صفر 24

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة 15 ول  02مهارات الحفظ والفهرسة واألرشفة األلكترونيةذو ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ول  02مهارات الحفظ والفهرسة واألرشفة األلكترونيةذو ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة 
MS Outlook  وتطبيقاتها باستخدام

ول  09 ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات السكرتارية وفن االتيكيتذو ول  20بيع اضDec31-Dec-27بيع 2500الر

ملبور 2750 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات تنظيم الوقت وإدارة الذاتذو ول  20بيع 2500جدةDec31-Dec-27بيع

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات كتابة الرسائل والتقارير اإلداريةذو ول  20بيع يDec31-Dec-27بيع 2500د

ي الثا املوعد

ري  ال خ امليالديالتار خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

ع املشار ادارة برامج
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ان م

عقاد

ري  ال خ التار

عقـاد فتـرة

امليالد خ التار

عقـاد فتـرة

الرسوم

بالدوالر

ول  املوعد



امنامنامنامن

اض2500 القعدة 29إدارة المشاريع الهندسية الحديثةشوال 10شوال Jul26-Jul14-30الر ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

ي2500 ة 22إدارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلوماتشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ملبور 3200 ة 28إدارة مخاطر المشاريع االحترافيةشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و ا اضOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500الر

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

األساليب الفعالة إلدارة المواقع وتخطيط وجدولة 
المشاريع

ة 07 ا ة 11ذو ا يSep24-Sep-20ذو 2500د

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ة 14األسس الحديثة في إدارة المشاريعذو ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا

ع املشار ادارة برامج

القعدة

Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

التعريف الدقيق في إدارة وتطوير المشاريع 
الهندسية وقياس الجدوى االقتصادية

يNov12-Nov-08محرم 30محرم 26 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 2500الدوحةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03التميز واإلبداع في إدارة المشاريعذو

اض2500 Sep30-Aug-03الر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ول  02المهارات المتكاملة إلدارة المشاريعذو ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع الفنية و الهندسية 
MS Project باستخدام

ول  09 ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16برمجة ومتابعة المشاريع باستخدام Ms Projectذو ول  20بيع اضDec31-Dec-27بيع 2500الر



امنامنامنامن

شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11اسطنبول 3200
آداب المراسم والبرتوكول وفنون إدارة وتنظيم 

التشريفات
ة 22 ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

اض2500 ة 21إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارضشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11الر ا ة 25ذو ا يOct08-Oct-04ذو 2500د

ي الثا املوعد

امليالدي خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر
عقـاد فتـرة عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ري  ال خ التار

عقـاد فتـرة

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ري  ال خ التار

العامة العالقات ادارة برامج

ول  املوعد

امليالد خ التار

ي2500 شعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د
استراتيجيات العالقات العامة والقواعد المالية 

للبروتوكول
ة 28 ا اضOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500الر

ة 28األساليب الحديثة لتنمية العالقات العامةشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200 ا يOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500د

اض2500 ة 07التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنيةشوال 10شوال Jul26-Jul14-30الر ا ة 11ذو ا 2500الدمامSep24-Sep-20ذو

ة 14السلوك الدبلوماسي وفن االتكيت والبروتوكولشوال 17شوال Aug02-Aug21-06الدمام2500 ا ة 18ذو ا 2500املنامةSep01-Oct-27ذو

ة 14العالقات العامة واإلعالمشوال 17شوال Aug02-Aug21-06جدة2500 ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د



شوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200
العالقات العامة وفقا للمعاير الجودة الشاملة 

واإلدارة االلكترونية المعاصرة
3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06

ي2500 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14د
العالقات العامة وفن اإلتيكيت والبرتوكول 

والمراسم والتعامل مع كبار الشخصيات
يOct22-Oct-18محرم 09محرم 05 2500د

ملبور 3200 2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12المدخل المتكامل لإلعالمشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13المقاالت و التقارير الصحفيةذو

Aug16-Aug-20املنامة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

المنهج المتكامل إلعداد قيادات العالقات العامة 
واإلعالم

2500املنامةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19 Aug16-Aug-20املنامة2500
القعدة

القعدة 01 ذو
واإلعالم

2500املنامةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19

اض2500 Aug16-Aug-20الر
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

المنهج المتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها 
في تحقيق التميز اإلداري

يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19 2500د

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

المهارات السلوكية والمهنية للعاملين في العالقات 
العامة واإلعالم

2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500الدوحةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03المهارات المتكاملة لمدراء العالقات العامةذو

Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

بروتوكول وفن التعامل مع خدمة الشخصيات 
المهمة

2500جدةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10تقنية االستقبال واإلرسال التلفزيوني الرقميذو 2500د



Sep30-Aug-03الدمام2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

دور أقسام العالقات العامة في التخطيط للحمالت 
اإلعالنية

اضNov03-Dec-29صفر 21صفر 17 2500الر

Sep30-Aug-03جدة2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24رعاية المهرجانات و المؤتمرات والمعارضذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 2500جدةDec10-Dec-06صفر 28صفر 24فن البروتوكول واالستقبال والضيافةذو

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  02فنون التواصل والتأثير في الجماهيرذو ول  06بيع 2500الدمامDec17-Dec-13بيع

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

مهارات االتصال وبناء فرق العمل وتقيم األداء 
العاملين بإدارة العالقات العامة

ول  09 ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا Sep31-Aug-04عمان2750
القعدة

القعدة 16 ذو
العاملين بإدارة العالقات العامة

ول  09 ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

مهارات التحرير واإلخراج الصحفي للعاملين في 
العالقات العامة

ول  16 ول  20بيع اضDec31-Dec-27بيع 2500الر

Sep31-Aug-04برشلونة4000
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم للقادةذو ول  20بيع 2500جدةDec31-Dec-27بيع

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات كتابة التقارير اإلعالميةذو ول  20بيع يDec31-Dec-27بيع 2500د

ي الثا املوعد

امليالدي خ التار ري  ال خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ري  ال خ التار امليالد خ التار

ول  املوعد



امنامنامنامن

اض2500 ة 22إدارة عالقات العمالءشعبان 20شعبان Jun07-May24-11الر ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ي2500 ة 21أفضل األساليب لتقديم خدمة متميزةشعبان 20شعبان Jun07-May24-11د ا ة 25ذو ا يOct08-Oct-04ذو 2500د

ة 28األخصائي المعتمد في خدمة العمالءشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200 ا اضOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500الر

ة 28التعامل مع العمالء صعبي المراسشوال 10شوال Jul26-Jul14-30جدة2500 ا 2500جدةOct15-Oct-11محرم 02ذو

العمالء خدمة برامج

بالدوالرعقاد
عقـاد فتـرة

عقادبالدوالر
عقـاد عقـادفتـرة عقـادفتـرة فتـرة

ة 07التعامل مع شكاوي واعتراضات العمالءشوال 17شوال Aug02-Aug21-06الدمام2500 ا ة 11ذو ا 2500الدمامSep24-Sep-20ذو

ة 14المعايير العالمية للعناية بخدمة العمالءشوال 17شوال Aug02-Aug21-06جدة2500 ا ة 18ذو ا 2500املنامةSep01-Oct-27ذو

ملبور 3200 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14و

المنظومة المتكاملة لخدمة العمالء والتميز في 
جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء 

والمراجعين وفق منهاج الجودة
ة 14 ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

ي2500 3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06المهارات السلوكية في خدمة العمالءشوال 25شوال Aug10-Aug29-14د

يOct22-Oct-18محرم 09محرم 05بروتوكول التعامل مع الهاتف لجميع الموظفينشوال 25شوال Aug10-Aug29-14إسطنبول 3200 2500د



ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12خدمة العمالء النشأة والتطويرذو

Aug16-Aug-20املنامة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13فن التعامل مع الجمهورذو

Aug16-Aug-20جدة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 2500املنامةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19فنون التميز في خدمة العمالء والمراجعينذو

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

فنون التميز في خدمة العمالء وتنمية العمل 
الجماعي وروح الفريق

يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19 2500د

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26كيفيــة التعـامــل مـع العمــالء والمـراجعيــنذو اض2500 Aug23-Aug-27الر

القعدة
القعدة 08 2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26كيفيــة التعـامــل مـع العمــالء والمـراجعيــنذو

Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500الدوحةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03مهارات استخدام الهاتف حسب المعايير الدوليةذو

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 2500جدةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03مهارات اإلتصال والتواصلذو

Sep30-Aug-03الدمام2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

مهارات االتصال وقواعد اإلتيكيت وفن التعامل مع 
الهاتف

يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10 2500د

Sep30-Aug-03جدة2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 اضNov03-Dec-29صفر 21صفر 17مهارات االتصاالت الداخلية وتأكيد فاعليتهاذو 2500الر

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24مهــارات اإلتيكيـت والبـروتـوكـول والمـراسيــمذو 2500د



Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 2500جدةDec10-Dec-06صفر 28صفر 24مهارات التعامل مع الزمالء وتقوية العالقاتذو

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  02مهارات التعامل مع الشخصيات المتنوعة و الصعبةذو ول  06بيع 2500الدمامDec17-Dec-13بيع

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  09مهارات العناية بالعمالءذو ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا

Sep31-Aug-04اسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات بناء عالقات متميزة مع الزمالءذو ول  20بيع 2500جدةDec31-Dec-27بيع

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16نظام شكاوي العمالء - أداة لتطوير خدمة العمالءذو ول  20بيع يDec31-Dec-27بيع 2500د ملبور 3200 Sep31-Aug-04و

القعدة
القعدة 16 ول  16نظام شكاوي العمالء - أداة لتطوير خدمة العمالءذو ول  20بيع يDec31-Dec-27بيع 2500د

امنامنامنامن

ي3200 ة 28ادارة فريق المبيعات الناجحشوال 10شوال Jul26-Jul14-30د ا يOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500د

اض2500 ة 07أساليب التميز في مواجهة منافسات السوقشوال 17شوال Aug02-Aug21-06الر ا ة 11ذو ا 2500الدمامSep24-Sep-20ذو

ي الثا املوعد

ري  ال خ انالتار م

عقاد

امليالد خ التار الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

امليالدي خ الرسومالتار

بالدوالر

واملبيعات ق سو ال برامج
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة عقـاد فتـرة

ري  ال خ التار

عقـاد فتـرة

ول  املوعد



ي2500 شوال 17شوال Aug02-Aug21-06د
أساليب قياس الفرص التسويقية في األسواق 

الخارجية
ة 14 ا ة 18ذو ا اضSep01-Oct-27ذو 2500الر

ة 14استراتيجيات التسويق الحديثةشوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200 ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

ي2750 3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06استراتيجيات التسويق والمبيعاتشوال 25شوال Aug10-Aug29-14د

ملبور 3200 يOct22-Oct-18محرم 09محرم 05أسس إعداد خطة تسويق ناجحةشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و 2500د

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

التخطيط والتحليل لنتائج التقارير للوصول 
للمستهدف التجاري

2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12 ي2500 Aug16-Aug-20د
القعدة

القعدة 01 ذو
للمستهدف التجاري

2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12

Aug16-Aug-20املنامة2500
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13التسويق اإللكترونيذو

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 2500املنامةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19التسويق والمبيعات (مهارة، إبداع، تميز)ذو

Aug23-Aug-27الدمام2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19التميز في بيع المنتجاتذو 2500د

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26تحليل السوق لتنشيط المبيعاتذو

Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500الدوحةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03دورة الترويج للمبيعاتذو



ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 2500جدةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03فن البيع ومهارات اقناع العميلذو

اض2500 Sep30-Aug-03الر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10مهارات استخدام الهاتف للتسويق الفعالذو 2500د

Sep30-Aug-03جدة2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 اضNov03-Dec-29صفر 21صفر 17مهارات التسويق وكيفية التعامل مع العمالءذو 2500الر

ة2500 Sep30-Aug-03سكندر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24مهارات التفاوض أثناء اجتماعات البيعذو 2500د

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات رجل المبيعات المحترفذو ول  20بيع اضDec31-Dec-27بيع 2500الر Sep31-Aug-04عمان2750

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات رجل المبيعات المحترفذو ول  20بيع اضDec31-Dec-27بيع 2500الر

امنامنامنامن

ي3200 ة 14التحكـم الهيدروليكي للمعدات وصيانتهاشوال 10شوال Jul26-Jul14-30د ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا

ي3200 شوال 10شوال Jul26-Jul14-30د
األسس الفنية للتفتيش وفحص واختبار التوصيالت 

الكهربائية
ة 14 ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا

ي2500 ة 14التمديدات الكهربائية للمبانىشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

ي الثا املوعد

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ري  ال خ التار

عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ول  املوعد

ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

والفنية ندسية ال امج ال
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ري  ال خ امليالديالتار خ التار امليالد خ التار



3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06التمديدات المائية وشبكات الصرف للمبانيشوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200

ملبور 3200 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14و
الهندسة اإلدارية وتطبيقات بطاقة األداء المتوازن 

SIGMA 6 ومنهجيةB.S.C
رةOct22-Oct-18محرم 09محرم 05 2500القا

ملبور 3200 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14و
التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة 

وإعداد التقارير الفنية
رةOct22-Oct-18محرم 09محرم 05 2500القا

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

تـخطيط و جـــدولــة أعمــال الصيــانـــة 
الشاملــة لتطـوير ورفــع كفاءتها وتقييـــم عملياتهـا

يOct29-Oct-25محرم 16محرم 12 2500د

ة2500 Aug16-Aug-20سكندر
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

تشخيص عيوب المنشأ وتحديد أسبابها وطرق 
معالجتها

3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13

ة2500 Aug16-Aug-20سكندر
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائيةذو القعدة

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

تشغيل وصيانة وإصالح معدات وأجهزة التبريد 
والتكييف

رةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19 2500القا

الشيخ2500 Aug23-Aug-27شرم
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19تصميم وتركيب واختبار الكابالت األرضيةذو 2500د

الشيخ2500 Aug23-Aug-27شرم
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العملياتذو 2500د

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

تكنولوجيا هندسة الصيانة والقدرة على التنبؤ 
بعملياتها

رةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26 2500القا

Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

توصيـــف المــــواد اإلنشائيـــة واختياراتها 
واعتمادها

يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

دراسة الجدوى االقتصادية وإدارة المشاريع 
الهندسية

رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03 2500القا



ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل األعطال للفنيينذو 2500القا

رة2500 Sep30-Aug-03القا
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

مراجعــة التصاميـــم المعمارية وتوصيـــــف 
المــــــــواد

يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10 2500د

رة2500 Sep30-Aug-03القا
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرهاذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 اضNov03-Dec-29صفر 21صفر 17مسئوليات ومهام مفتشي المبانيذو 2500الر

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

مواصفات وتشغيل واختبار وصيانة قواطع التيار 
ومجموعة مفاتيح الفصل والتوصيل الكهربائية

اضNov03-Dec-29صفر 21صفر 17 2500الر

ة2500 Sep30-Aug-03سكندر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24نظم التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتهاذو 2500د القعدة

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16نظم  التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتهاذو ول  20بيع رةDec31-Dec-27بيع 2500القا

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

هندسة وضبط الجودة الهندسة الميكانيكية – 
هندسة تكييف الهواء والتهوية

ول  16 ول  20بيع رةDec31-Dec-27بيع 2500القا

امنامنامنامن

ملبور 3200 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14و
إدارة الـجـودة الشاملة في المشتريات والمخازن

ة 28 ا اضOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500الر

عقـاد عقـادفتـرة فتـرة
ودة ا إدارة برامج

ري  ال خ امليالديالتار خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ي الثا املوعد

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ري  ال خ التار

ول  املوعد

امليالد خ التار



ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

إدارة الجــودة الشاملــة
ة 07 ا ة 11ذو ا يSep24-Sep-20ذو 2500د

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

المنهج األوربي في التخطيط االستراتيجي وتحقيق الجودة الشاملة
ة 14 ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

برنامج إدارة مراقبة و ضمان الجودة طبقا للمواصفة القياسية العالمية
يNov12-Nov-08محرم 30محرم 26 2500د

Sep30-Aug-03املنامة2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

تبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة
2500الدوحةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03

اض2500 Sep30-Aug-03الر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظـم التدريب
ول  02 ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

مراحل تطبيق المفاهيم المتقدمة للجودة الشاملة في إدارة المكاتب
ول  09 ول  13بيع 2500الدمامDec24-Dec-20بيع مراحل تطبيق المفاهيم المتقدمة للجودة الشاملة في إدارة المكاتبالقعدة

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

مهارات التدقيق على الجـودة
ول  16 ول  20بيع يDec31-Dec-27بيع 2500د

امنامنامنامن

رة2500 ة 22أدارة االزمات االمنية و مهارات التفاوض االمنيشعبان 20شعبان Jun07-May24-11القا ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ي2500 ة 21إدارة األزمات األمنية وخطة الطوارئشعبان 20شعبان Jun07-May24-11د ا ة 25ذو ا يOct08-Oct-04ذو 2500د

ي الثا املوعد

ري  ال خ امليالديالتار خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

نية امل والسالمة من برامج
عقـاد فتـرة

ان م

عقاد

ري  ال خ التار

عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ول  املوعد

امليالد خ التار الرسوم

بالدوالر
عقـاد فتـرة



شوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200
ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية واعداد 

الخطط التنفيذية
ة 28 ا رةOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500القا

ي2500 ة 28أساليب التزييف والتزويرشوال 10شوال Jul26-Jul14-30د ا رةOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500القا

ة 07اساليب تامين و حراسة المنشآتشوال 17شوال Aug02-Aug21-06الدمام2500 ا ة 11ذو ا 2500الدمامSep24-Sep-20ذو

شوال 17شوال Aug02-Aug21-06جدة2500
االتجاهات الحديثة فى االشراف االمني و أعداد 

الخطط االستراتيجية االمنية
ة 14 ا ة 18ذو ا 2500املنامةSep01-Oct-27ذو

ملبور 3200 ة 14األساليب األمنية الحديثة ألمن وحراسة المنشآتشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د ملبور 3200 ة 14األساليب األمنية الحديثة ألمن وحراسة المنشآتشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

ي2500 3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06االشراف األمنيشوال 25شوال Aug10-Aug29-14د

يOct22-Oct-18محرم 09محرم 05التحقيق واالستجواب األمنيشوال 25شوال Aug10-Aug29-14إسطنبول 3200 2500د

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12التطوير واالتجاهات الحديثة ألعمال األمن والسالمةذو

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13التعامل االمني مع المظاهرات و االعتصاماتذو

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية 
وإعداد التقارير

رةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19 2500القا



ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

التقنيات المتقدمة فى إعداد خطط الطوارئ 
واإلخالء

يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19 2500د

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26الدورة المتقدمة في أمن المنشآت الحيويةذو

رة2500 Aug23-Aug-27القا
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03السالمة والصحه المهنية طبقا لمواصفة األوشاذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

المراجعة و التفتيش على نظم السالمة وتقييم 
المخاطر

رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03 2500القا

Sep30-Aug-03الدمام2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ذو

النظم الحديثة فى حراسة و تأمين المنشأت و 
تحقيق السيطرة االمنية

يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10 2500د Sep30-Aug-03الدمام2500
القعدة

القعدة 15 ذو
تحقيق السيطرة االمنية

يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10 2500د

Sep30-Aug-03جدة2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 اضNov03-Dec-29صفر 21صفر 17تأمين المنشآت من الحرائق واإلنفجاراتذو 2500الر

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24تطبيقات الصحة العامة والسالمة المهنيةذو 2500د

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء 
الفني المتقدم

2500جدةDec10-Dec-06صفر 28صفر 24

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  02تنمية مسئول األمن والسالمة الصناعيةذو ول  06بيع 2500الدمامDec17-Dec-13بيع

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة 
فى المعامل والمختبرات

ول  09 ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا



Sep31-Aug-04اسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مهارات رجال األمن و إدارة األزمات األمنيةذو ول  20بيع 2500جدةDec31-Dec-27بيع

امنامنامنامن

ي3200 ة 14اقتصاديات األسواق الماليةشوال 10شوال Jul26-Jul14-30د ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا

ي الثا املوعد

الرسوم

بالدوالر
عقـاد فتـرة

ان م

عقاد

ري  ال خ امليالديالتار خ التار

ول  املوعد

امليالد خ التار

عقـاد فتـرة

ان م

عقاد

ري  ال خ التار

عقـاد فتـرة

الرسوم

بالدوالر

املالية سواق برامج
عقـاد فتـرة

ي2500 ة 14برامج األسواق الماليةشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06األوراق المالية الرئيسية والمشتقةشوال 25شوال Aug10-Aug29-14أسطنبول 3200

ملبور 3200 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14و
البرنامج المتكامل فى الرقابة على أدوات 

وإجراءات األسواق المالية
رةOct22-Oct-18محرم 09محرم 05 2500القا

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 يOct29-Oct-25محرم 16محرم 12التحليل الفنى لتداوالت االسهمذو 2500د

ة2500 Aug16-Aug-20سكندر
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13الرقابة واالشراف علي التداوالتذو



رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ذو

القواعد المنظمة لعمل الصناديق االستثمارية 
المتعلقة بشركات الوساطة

رةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19 2500القا

الشيخ2500 Aug23-Aug-27شرم
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19المعرفة باالسواق الماليةذو 2500د

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

المعرفة باللوائح التنظيمية للسوق المالية 
وتطبيقاتها

رةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26 2500القا

رة2500 Aug23-Aug-27القا
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03أنواع األسواق المالية ومنتجاتهاذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03إيداع األوراق الماليةذو 2500القا ي2500 Sep30-Aug-03د

القعدة
القعدة 15 رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03إيداع األوراق الماليةذو 2500القا

رة2500 Sep30-Aug-03القا
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10حركة االسهم وتداولهاذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 رةNov03-Dec-29صفر 21صفر 17عمليات غسيل األموال وكيفية مكافحتهاذو 2500القا

ة2500 Sep30-Aug-03سكندر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24قواعد ومفهوم االلتزام للشركات المساهمةذو 2500د

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16مخالفات اسواق المال بين الفهم والتطبيقذو ول  20بيع رةDec31-Dec-27بيع 2500القا

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16منتجات األسواق الماليةذو ول  20بيع يDec31-Dec-27بيع 2500د



امنامنامنامن

رة2500 القعدة 29إدارة المعرفه واالدارة االلكترونيه وتحدياتهماشوال 10شوال Jul26-Jul14-30القا ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

ي2500 ة 22اساسيات تقنية المعلوماتشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ي الثا املوعد

ري  ال خ امليالديالتار خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

املعلومات نظم برامج
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ول  املوعد

امليالد خ التار الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ري  ال خ التار

عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ملبور 3200 شوال 25شوال Aug10-Aug29-14و
الدعم الفنى و تصميم وإدارة امن الشبكات 

وتأمينها ضد اإلختراق
ة 28 ا اضOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500الر

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ة 07أمن وسالمة المعلومات والشبكاتذو ا ة 11ذو ا يSep24-Sep-20ذو 2500د

رة2500 Aug23-Aug-27القا
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

برنامج إستراتيجية أمن الوثائق والمعلومات 
اإللكترونية

ة 14 ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov12-Nov-08محرم 30محرم 26تصميم المواقع االلكترونيةذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03صيانة و نظام تشغيل أجهزة ماكنتوشذو 2500القا



Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  02مدير أمن أنظمة معلومات معتمدذو ول  06بيع يDec17-Dec-13بيع 2500د

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

معمل التحليل الجنائي والتحقيق في الجرائم 
المعلوماتية

ول  09 ول  13بيع رةDec24-Dec-20بيع 2500القا

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16نظم المراقبة والكاميرات وأمن المبانيذو ول  20بيع اضDec31-Dec-27بيع 2500الر

ي الثا املوعد

الرسوم

ول  املوعد

امليالد خ امليالديالتار خ انالتار م انالرسوم ري م ال خ ري التار ال خ التار

امنامنامنامن

رة2500 ة 22إدارة االمن والسالمة الصناعيةشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11القا ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ي2500 ة 21إدارة المخازن واإلمدادات وسالسل التوريدشعبان 20شعبان Jun07-Jun24-11د ا ة 25ذو ا يOct08-Oct-04ذو 2500د

ة 28إدارة المشاريع االحترافية PMPشوال 11شوال Jul27-Jul 15-31إسطنبول 3200 ا رةOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500القا

ي2500 ة 28إدارة المشاريع الهندسية الحديثةشوال 10شوال Jul26-Jul14-30د ا رةOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500القا

الرسوم

بالدوالر

املتخصصة برامج
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

امليالد خ امليالديالتار خ انالتار م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ري  ال خ التار

عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

ري  ال خ التار



ة 07إدارة المشتريات والعقود اللوجستيةشوال 17شوال Aug02-Aug21-06الدمام2500 ا ة 11ذو ا 2500الدمامSep24-Sep-20ذو

ة 14إدارة وتحليل المخاطرشوال 17شوال Aug02-Aug21-06جدة2500 ا ة 18ذو ا 2500املنامةSep01-Oct-27ذو

ملبور 3200 ة 14أساليب ترشيد اإلنفاق في مجال التخزينشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و ا ة 18ذو ا يSep01-Oct-27ذو 2500د

ي2500 3200أسطنبول Oct23-Oct-19محرم 10محرم 06االتجاهات الحديثة إلدارة المشترياتشوال 25شوال Aug09-Aug29-13د

يOct22-Oct-18محرم 09محرم 05اإلدارة الفعالة للمستودعات وتخطيط المخازنشوال 25شوال Aug10-Aug29-14إسطنبول 3200 2500د يOct22-Oct-18محرم 09محرم 05اإلدارة الفعالة للمستودعات وتخطيط المخازنشوال 25شوال Aug10-Aug29-14إسطنبول 3200 2500د

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 2500الدمامOct29-Oct-25محرم 16محرم 12اإلدارة المتقدمة للصيانةذو

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 3200أسطنبول Oct30-Oct-26محرم 17محرم 13األساليب الحديثة في تطبيق السالمة الغذائيةذو

رة2500 Aug16-Aug-20القا
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 رةNov05-Nov-01محرم 23محرم 19اإلستراتجيات المتقدمة للعقود والمناقصاتذو 2500القا

ي2500 Aug23-Aug-27د
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

الطرق الحديثة في المشتريات وكيفية التعامل مع 
الموردين

يNov05-Nov-01محرم 23محرم 19 2500د

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

المتطلبـات األساسيـة لنظـام السالمـة وصحـة 
الغذاء

2500املنامةNov12-Nov-08محرم 30محرم 26



رة2500 Aug23-Aug-27القا
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 يNov19-Nov-15صفر 07صفر 03المسئولية االجتماعية للمدراء التنفيذيينذو 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 رةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03المهارات الهندسية وإدارة المشاريعذو 2500القا

Sep30-Aug-03الدمام2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يNov26-Nov-22صفر 14صفر 10تخطيط عمليات التخزين والرقابة على المخزونذو 2500د

Sep30-Aug-03جدة2500
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 اضNov03-Dec-29صفر 21صفر 17تقنيات إدارة ومراقبة المخزونذو 2500الر

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24دورة األوشا – OSHAذو 2500د ي2500 Sep30-Aug-03د

القعدة
القعدة 15 يDec10-Dec-06صفر 28صفر 24دورة األوشا – OSHAذو 2500د

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ذو

فن اإلشراف علي عمليات المباني وإدارة وصيانة 
المرافق

2500جدةDec10-Dec-06صفر 28صفر 24

Sep31-Aug-04عمان2750
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  02فنــــون إدارة التحقيــق اإلدارىذو يع ولر 06ر 2500الدمامDec17-Dec-13بيع

ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  09كتابة وصياغة العقود والمناقصات التجاريةذو يع ول  13ر يع رةDec24-Dec-20ر 2500القا

ي الثا املوعد

امليالد خ التار

ول  املوعد

ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

امليالدي خ التار ري  ال خ التار الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد

ري  ال خ التار



امنامنامنامن

اض2500 القعدة 29الدبلوم المهني إلدارة قنوات البيعشوال 10شوال Jul26-Jul14-30الر ة 04ذو ا يSep17-Sep-13ذو 2500د

ي2500 ة 22دبلوم إدارة المفاوضات الدوليةشوال 17شوال Aug02-Aug21-06د ا ة 26ذو ا ملبور Oct09-Oct-05ذو 3200و

ملبور 3200 ة 28دبلوم إدارة المكاتبشوال 25شوال Aug10-Aug29-14و ا اضOct15-Oct-11محرم 02ذو 2500الر

ي2500 Aug16-Aug-20د
 ذو 05

القعدة
القعدة 01 ة 07دبلوم إدارة الموارد البشريةذو ا ة 11ذو ا يSep24-Sep-20ذو 2500د

بالدوالرعقاد
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

عقادبالدوالر
عقـاد عقـادفتـرة فتـرة

الفنية الدبلومات

القعدة

اض2500 Aug23-Aug-27الر
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ة 14دبلوم إعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآلليذو ا ة 18ذو ا رةSep01-Oct-27ذو 2500القا

Aug23-Aug-27املنامة2500
 ذو 12

القعدة
القعدة 08 ذو

دبلوم إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات 
الحكومية

يNov12-Nov-08محرم 30محرم 26 2500د

ي2500 Sep30-Aug-03د
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 2500الدوحةNov19-Nov-15صفر 07صفر 03دبلوم اإلعالمذو

اض2500 Sep30-Aug-03الر
 ذو 19

القعدة
القعدة 15 ول  02دبلوم القانون الدوليذو يع ول  06ر يع يDec17-Dec-13ر 2500د

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  09دبلوم المهارات القيادية للمدير العصريذو يع ول  13ر يع رةDec24-Dec-20ر 2500القا



ملبور 3200 Sep31-Aug-04و
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16دبلوم المهارات المتكاملة للسكرتير العصريذو ول  20بيع اضDec31-Dec-27بيع 2500الر

Sep31-Aug-04أسطنبول 3200
 ذو 20

القعدة
القعدة 16 ول  16دبلوم تشغيل وصيانة المنشآتذو ول  20بيع اضDec31-Dec-27بيع 2500الر

info@mmtc.edu.sa
www.mmtc.edu.sa


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































