
 

  



 

 

 

 

 الهدف:
يهدف معهد التنمية اإلدارية لإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا 

ت الدول واالستشارية لحكوماالتنمية الشاملة عن طريق توجيه جهود المعهد وتقديم خدماته التدريبية 
 العربية وكذلك منظمات األعمال والقطاع الخاص.

 

 االستراتيجية:
يسعى معهد التنمية اإلدارية إلى تطوير المؤسسات العربية وزيادة قدرتها التنافسية وذلك من خالل 

 تقديم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تتضمن:

  تطوير النظم والهياكل واالستراتيجيات في المنظمات ما يؤدي إلى التوظيف واالستثمار الصحيح
 .للموارد البشرية والمالية

  تنمية مهارات وقدرات رأس المال البشري للمنظمات وزيادة ثقافة المؤسسات واالنتماء المؤسسي
 .لديه من خالل تحسين مناخ العمل

  وتطبيق المعايير والمواصفات الدولية في أعمال المنظمات للوصول إلى السعي والعمل على إدخال
مستويات األداء العالمية مما يؤدي إلى تحسين الخدمات والمنتجات المقدمة وبالتالي تحسين 

 .سمعة المنظمات وزيادة رضا عمالئها والمتعاونين معها
 حقيق الريادةالعمل على زيادة اإلنتاجية واألرباح للقدرة على المنافسة وت. 
  إعداد وتأهيل المنظمات والمؤسسات العربية للتحول إلى منظومة العمل اإللكتروني لتطوير األداء

 .ومواكبة متطلبات عصر العولمة
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 الرسوم $ المكان المدة التاريخ النشاط م

 بناء منظومة الموارد البشرية المتكاملة 1
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 0022 اسطنبول يوم 02

 1022 اسطنبول أيام 0 اللوائح الداخلية والقرارات اإلداريةمهارات صياغة  2

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي 3

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 تطوير أعمال البلديات ورفع كفاءة موظفيها 4

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء 5

 1022 بـيـروت أيام 0 استراتيجيات اإلدارة الصحية 6

 1022 بـيـروت أيام 0 إعداد وتأهيل أخصائي العالقات العامة 7

 اإلدارة التنفيذية 8

7/1 

 1022 بـيـروت أيام 0

 1022 بـيـروت أيام 0 أساسيات التحليل االئتماني 9

 0222 اسطنبول أيام 12 تطوير مهارات المحاسبين الجدد 11

 1022 اسطنبول أيام 0 إدارة االقتصاد الكلي والسياسات المالية 11

 0222 اسطنبول أيام 12 استخدام الحاسب اآللي في أعمال المكاتب والسكرتارية  12

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 األسس العلمية للشراء والتخزين واألنظمة اللوجستية المتكاملة 13

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 استراتيجيات الجودة ودورها في تعزيز األمن القومي 14

 أساليب قياس جودة األداء الحكومي وطرق القياس والتقويم 15
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 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0

 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات 16

 1022 دبــــي أيام 0 األعمال اإلجرائية المتكاملة في السجالت الطبيةمنظومة  17

18 
 دور تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

 ) وضع وتنفيذ استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي(
 1022 دبــــي أيام 0

 0222 اسطنبول أيام 12 أسس وتطبيقات المراجعة الداخلية 19

 0222 اسطنبول أيام 12 أسس وقواعد التحكيم التجاري الدولي 21

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 أساسيات أمن المعلومات 21

 يناير شهر
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 اإلدارة االستراتيجية دبلوم: 22
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 0022 اسطنبول يوم 02

23 
تطوير أداء المؤسسات الصناعية وأساليب إدارة المخاطر طبقًا 

 ISO 9001:2015للمواصفات القياسية الدولية لنظم إدارة الجودة 
 1022 اسطنبول أيام 0

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 إنـجـلـيـزي ( –) عـربـي الترجمة التحريرية العامة  24

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 مراحل بناء النظام المالي وأسس تطويره 25

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 إدارة الفروع المصرفية 26

 1022 دبــــي أيام 0 المهارات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية 27

 1022 دبــــي أيام 0 تحليل وتحسين كفاءة سلسلة اإلمداد 28

 قيادة التغيير والتطوير وقياس األداء المؤسسي 29
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 0022 دبــــي أيام 12

 1022 دبــــي أيام 0 قواعد السلوك العامة في المراسم والبروتوكول واإلتيكيت 31

 1022 بـيـروت أيام 0 إعداد الموازنات الموجهة باألهداف 31

 1022 بـيـروت أيام 0 تنمية المهارات القانونية واإلدارية للقيادة االستراتيجية 32

33 
الرعاية الصحية المستدامة من خالل مشاركة  تحسين نوعية وقيمة

 المستفيد
 1022 اسطنبول أيام 0

 1022 اسطنبول أيام 0 مفاهيم الجودة الشاملة في اإلدارة المحلية والبلديات 34

 1022 اسطنبول أيام 0 مواجهة الخالفات وابتكار الحلول في مجال اإلعالم 35
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 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0
 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 اإلدارة الفعالة للمستودعات والمخازن 37
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المقبوضات واإليرادات 38
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 سيجما في تطوير األعمال 6استراتيجيات تطبيق  39
 1022 دبــــي أيام 0 إدارة وتقييم أداء محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار 41
 0022 كــوااللــمــبــور يوم 02 إدارة المكاتب دبلوم: 41
 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 إدارة الــــمــــخــــاطــــر 42
 إدارة المستشفيات دبلوم: 43
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 0022 كــوااللــمــبــور يوم 02
 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 البرنامج المتخصص في إدارة عقود الصيانة 44
 0022 دبــــي أيام 12 المدير المالي ومهارات تقييم األداء 45
 1022 دبــــي أيام 0 الطالبيةإدارة شئون الطالب واألنشطة  46
 1022 اسطنبول أيام 0 تطوير القدرات الفنية لمسئولي العالقات العامة 47
 6022 اسطنبول أسابيع 6 إدارة المشاريع دبلوم: 48
 0222 شرم الشيخ أيام 12 إدارة الــــتــــســــويــــق والــــمــــبــــيــــعــــات 49
 النظام اإلداري المتكاملإعداد وتصميم  51
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 0222 الـقـاهـرة يوم 02
 1022 دبــــي أيام 0 السكرتيرة العربية المعاصرة .. للنساء فقط 51
 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 مـهـارات الـقـيـادة واإلشـراف لـمـسـئـولـي األمــن 52
 0022 كــوااللــمــبــور أيام IFRS 12ومعايير التقارير المالية الدولية  IASمعايير المحاسبة الدولية  53
 1022 بـيـروت أيام 0 أساليب قياس جودة األداء الحكومي وطرق التقويم 54
 0222 اسطنبول أيام 12 البرنامج المتكامل في الشراء الدولي 55
 0222 اسطنبول أيام 12 أعمال الصيرفة اإلسالمية 56
جراءات العمل في المنشآت الصحية 57  إعداد خطط وا 
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 0222 شـرم الـشـيـخ أيام 12
 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعامالت المالية 58
 1022 بـيـروت أيام 0 التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن 59
 1022 بـيـروت أيام 0 القادة وكبار الشخصياتمهارات التعامل مع  61
 1022 دبــــي أيام 0 الجوانب القانونية في التحقيقات اإلدارية وتوقيع الجزاءات 61
 1022 دبــــي أيام 0 التخطيط االستراتيجي في البلديات والمحليات 62
 1022 اسطنبول أيام SPSS 0التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج  63
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 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 اإلدارة الفعالة للمستودعات والمخازن 37
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 المقبوضات واإليراداتتنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام  38
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 سيجما في تطوير األعمال 6تطبيق استراتيجيات  39
 1022 دبــــي أيام 0 إدارة وتقييم أداء محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار 41
 0022 كــوااللــمــبــور يوم 02 إدارة المكاتب دبلوم: 41
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 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 البرنامج المتخصص في إدارة عقود الصيانة 44
 0022 دبــــي أيام 12 المدير المالي ومهارات تقييم األداء 45
 1022 دبــــي أيام 0 إدارة شئون الطالب واألنشطة الطالبية 46
 1022 اسطنبول أيام 0 تطوير القدرات الفنية لمسئولي العالقات العامة 47
 6022 اسطنبول أسابيع 6 إدارة المشاريع دبلوم: 48
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 إعداد وتصميم النظام اإلداري المتكامل 51

12/0 

 0222 الـقـاهـرة يوم 02
 1022 دبــــي أيام 0 للنساء فقطالسكرتيرة العربية المعاصرة ..  51
 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 مـهـارات الـقـيـادة واإلشـراف لـمـسـئـولـي األمــن 52
 0022 كــوااللــمــبــور أيام IFRS 12ومعايير التقارير المالية الدولية  IASمعايير المحاسبة الدولية  53
 1022 بـيـروت أيام 0 أساليب قياس جودة األداء الحكومي وطرق التقويم 54
 0222 اسطنبول أيام 12 البرنامج المتكامل في الشراء الدولي 55
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 0222 شـرم الـشـيـخ أيام 12
 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعامالت المالية 58
 1022 بـيـروت أيام 0 التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن 59
 1022 بـيـروت أيام 0 مهارات التعامل مع القادة وكبار الشخصيات 61
 1022 دبــــي أيام 0 الجوانب القانونية في التحقيقات اإلدارية وتوقيع الجزاءات 61
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 فبرايـــر شـهـر
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 1022 اسطنبول أيام 0 االتجاهات الحديثة لتحليل وتحديد االحتياجات التدريبية 81
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 1022 بـيـروت أيام 0 الموازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة 111
 1022 اسطنبول أيام 0 الـتـسـويـق الـرقـمـي 112
 إدارة األزمات الصحية 113
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 1022 بـيـروت أيام 0
دارة المشاريع اإلنشائية 114  1022 بـيـروت أيام 0 تخطيط وا 
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 األداء المؤسسيقياس وتقييم  115
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 الجريمة المعلوماتية والتجارة اإللكترونية 116
 1022 اسطنبول أيام 0 إدارة المراسم والبروتوكوالت 117
 0022 دبــــي أيام 12 إدارة تعثر الديون والمحاسبة عن التدفقات النقدية 118
 0022 دبــــي أيام 12 في اإلدارة المحلية والبلديات النظم الحديثة 119

 أبـريـــل شـهـر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم $ المكان المدة التاريخ النشاط م

 االتصاالت اإلدارية الفعالة ومهارة التأثير في اآلخرين 121

02/0 

 0222 اسطنبول أيام 12
دارة عقودها 121  1022 اسطنبول أيام 0 األنظمة الحديثة للمشتريات والمناقصات وا 
 0022 دبــــي أيام 12 المهارات المتكاملة للسكرتارية الحديثة 122
 0022 بـيـروت أيام 12 المراجعة والتفتيش في القطاع المصرفي 123
 1022 بـيـروت أيام 0 إعداد القيادات اإلعالمية 124
 0222 الـقـاهـرة أيام 12 أسس التحول من النظام النقدي لنظام االستحقاق 125
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 إعداد وكتابة وثائق نظام الجودة الشاملة وفقًا للمعايير الدولية 126
 تنمية مهارات مسئولي العالقات العامة 127
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 1022 الـقـاهـرة أيام 0
دارة النظم والعمليات الخاصة بالسجالت الطبية 128  1022 الـقـاهـرة أيام 0 تأسيس وا 
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 إدارة حسابات العمالء ومعالجة الديون المتعثرة 129
 1022 بـيـروت أيام 0 إعداد وصياغة اللوائح التنظيمية والتنفيذية والمذكرات القانونية 131
 1022 بـيـروت أيام 0 مهارات التخطيط والمتابعة وتقويم األداء 131
 1022 اسطنبول أيام 0 وتنمية اإلبداعمخرجات التعليم الحديثة  132
 0222 اسطنبول أيام 2 المراجعة الداخلية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية 133

 الرسوم $ المكان المدة التاريخ النشاط م

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية 134
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 1022 الـقـاهـرة أيام 0
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 إعداد الموازنات والرقابة على التكاليف 135
دارة المكاتب 136  1022 الـقـاهـرة أيام 0 تنمية مهارات العاملين في السكرتارية وا 
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 البحوث النوعية والكمية وخطوات البحث العلمي 137
 1022 اسطنبول أيام 0 مشكالت المخزون السلعي الراكدمهارات جرد المخزون وعالج  138
 1022 اسطنبول أيام 0 إدارة االستثمارات بالمصارف اإلسالمية 139
 1022 اسطنبول أيام 0 تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسات 141

 مـايــو شـهـر

 يـونـيـو شـهـر
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 أصول التحقيقات الجنائية 141
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 1022 الـقـاهـرة أيام 0
مساك الدفاتر 142  1022 الـقـاهـرة أيام 0 المحاسبة المالية وا 
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 االتجاهات اإلدارية الحديثة في إدارة البلديات والمحليات 143
 1022 اسطنبول أيام 0 التطبيقات الذكية للرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية 144
 1022 اسطنبول أيام 0 المناهج الحديثة في التنظيم وتبسيط إجراءات العمل 145
 0222 اسطنبول أيام 12 المهارات المتكاملة لمسئولي العالقات العامة 146
 1022 اسطنبول أيام 0 االقتصاد المعرفي والتحليل اإلحصائي 147
 إدارة الشبكات وأمن المعلومات 148
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 0022 كــوااللــمــبــور يوم 02
 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 إدارة وتطوير منظومة الشراء والتخزين 149

151 
تطوير أداء المؤسسات الصناعية وفقًا للمواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة 

ISO 9001:Quality Management System Standard 
 1022 بـيـروت أيام 0

 1022 بـيـروت أيام 0 الحديثة للمراجعة والتدقيق الداخليالمعايير  151
عداد التقارير لإلدارة العليا 152  1022 اسطنبول أيام 0 أساليب المتابعة وا 
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 اإلدارة االستراتيجية ونظم تخطيط الموارد البشرية 153
 0222 الـقـاهـرة يوم 02 إدارة العمليات المصرفية  154
 البرنامج المتكامل في المتابعة والتقييم 155
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 0022 كــوااللــمــبــور يوم 02
 0222 الـقـاهـرة أيام 12 إدارة وتنظيم العمل في المستشفيات 156
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 إدارة المواهب في المنظمات الحديثة 157
عداد الموازناتاألساليب الحديثة في التخطيط المالي  158  0222 اسطنبول أيام 12 وا 
 0222 اسطنبول أيام 12 الرقابة اإلدارية وقضايا الفساد اإلداري 159
 1022 بـيـروت أيام 0 إعداد وتأهيل أخصائي العالقات العامة 161
 1022 بـيـروت أيام 0 النظم واالستراتيجيات الحديثة إلدارة المؤسسات التعليمية 161
 استخدام الحاسب اآللي في أعمال المكاتب والسكرتارية 162
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 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12
 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 إلجراءات الصحة والسالمة المهنية(  OSHA) معايير األوشا  163
عداد بطاقات الوصف الوظيفي 164  1022 اسطنبول أيام 0 بناء الهياكل التنظيمية وا 
 1022 اسطنبول أيام 0 تحليل وتحسين كفاءة سلسلة اإلمداد 165
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 المحاسبة اإلدارية ودورها في اتخاذ القرارات 166
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 أساسيات التحليل االئتماني 167
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 اإلدارة بالجودة الشاملة 168

 ـيـوليـو شـهـر
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 التخطيط االستراتيجي للقيادات العليا 169
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 1022 بـيـروت أيام 0

 1022 بـيـروت أيام 0 مهارات إعداد قوائم التدفقات النقدية 171

 1022 بـيـروت أيام 0 االتجاهات اإلدارية الحديثة في القطاع الصحي 171

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 التعاقدات اإللكترونية: التوقيع اإللكتروني وفض المنازعات 172

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات 173

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 إعداد الموازنات للبلديات 174

 1022 اسطنبول أيام 0 الــتــفــتــيــش اإلداريمــهــارات  175

 األنظمة المتكاملة للتدريب والتطوير 176
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 0222 الـقـاهـرة أيام 12

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 المهارات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية 177

 0222 اسطنبول أيام 12 الرقابة المالية في الوحدات الحكومية 178

 0222 اسطنبول أيام 12 المشتريات والمخازن باستخدام الحاسب اآللي إدارة 179

 1022 اسطنبول أيام 0 آليات المراجعة الداخلية لنظم الجودة 181

 0022 بـيـروت أيام 12 إدارة الفروع المصرفية 181

 1022 بـيـروت أيام 0 إدارة الـمـؤســسـات اإلعـالمـيـة 182

 في اإلصالح اإلداري دور الحوكمة 183

10/2 

 1022 بـيـروت أيام 0

برام العقود 184 عداد العروض وا   1022 بـيـروت أيام 0 مهارات التفاوض وا 

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب اآللي 185

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 المهارات اإلشرافية في المؤسسات الصحية 186

 1022 اسطنبول أيام 0 تطبيقات الجودة الشاملة في قطاع التعليم والمدارس 187

 1022 اسطنبول أيام 0 قواعد السلوك العامة في المراسم والبروتوكول واإلتيكيت 188

 1022 اسطنبول أيام 0 األساليب اإلحصائية في األعمال اإلدارية والمالية 189

 أغسطـس شـهـر
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 إدارة المستودعات اللوجستية وسلسلة التوريد والتوزيع 191
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 1022 دبــــي أيام 0
 1022 دبــــي أيام 0 إدارة وتقييم أداء محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار 191
 1022 بـيـروت أيام 0 تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومي 192
 1022 بـيـروت أيام 0 اإلدارة الحديثة للمكاتب وتبسيط اإلجراءات اإلدارية 193
 1022 اسطنبول أيام 0 تنمية وتطوير المهارات القيادية للصف الثاني 194
 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 إدارة الجودة الشاملة 195
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 الحكوميةقياس رضا العمالء في المؤسسات  196
 اإلدارة االستراتيجية والتميز اإلداري 197
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 1022 الـقـاهـرة أيام 0
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 إدارة االئتمان والتعثر المالي 198
 1022 دبــــي أيام 0 تطوير القدرات الفنية لمسئولي العالقات العامة 199
 1022 دبــــي أيام 0 الصحية في المستشفيات نظم إدارة المعلومات 211
 1022 اسطنبول أيام 0 تطبيقات مفاهيم الجودة الشاملة في اإلدارة المحلية والبلديات 211
 1022 اسطنبول أيام 0 مهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد اإلداري 212
 1022 بـيـروت أيام 0 إدارة خطط الطوارئ واألزمات والكوارث 213
 أعمال الصيرفة اإلسالمية 214
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 0222 اسطنبول أيام 12
 1022 اسطنبول أيام FIDIC 0إعداد وصياغة عقود االستشارات الهندسية  215
 0222 اسطنبول أيام 12 الدورة المتكاملة في إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق العرض والتقديم 216
دارة  217  1022 دبــــي أيام 0 أنظمة األجور والمكافآتتصميم وا 

218 
سيجما وتطبيقات رقابة الجودة والضبط اإلحصائي  6آليات واستراتيجيات 

 على العمليات
 1022 دبــــي أيام 0

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 تطوير أداء المراجع الداخلي 219
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 المناقصات والعطاءات تقييم العروض وتحليل األسعار وترسية 211
 مهارات التعامل مع القادة وكبار الشخصيات 211
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 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0
 0222 شـرم الـشـيـخ أيام 12 إعداد الموازنات الحكومية والحسابات الختامية 212
 1022 اسطنبول أيام 0 التحكيممهارات إدارة الجلسات التحكيمية وفن صياغة اتفاق وحكم  213
 1022 اسطنبول أيام 0 النظم المتطورة في إدارة السجالت الطبية 214
 1022 دبــــي أيام 0 إدارة التغيير وتطوير مهارات العاملين 215
 1022 دبــــي أيام 0 استراتيجيات التحول من التعليم التلقيني إلى التعليم االبتكاري 216
 1022 بـيـروت أيام 0 المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية 217

 سبتمبـر شـهـر



 

 

 

 الرسوم $ المكان المدة التاريخ النشاط م

 نظم تأهيل المنظمات لتطبيق نظام الجودة الشاملة 218
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 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0

 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 والتعييناالتجاهات الحديثة في االستقطاب واالختيار  219

 1022 دبــــي أيام 0 للنساء فقطالسكرتيرة العربية المعاصرة ..  221

 0022 دبــــي أيام 12 األساليب الحديثة لإلدارة المالية وتطوير األداء المالي 221

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 التدابير الوقائية المالية في البنوك 222

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 الرقابة الدفترية والفعلية للمخازن والمستودعات وطريقة الجرد 223

 1022 اسطنبول أيام 0 إدارة االقتصاد الكلي والسياسات المالية 224

 التخطيط االستراتيجي دبلوم: 225
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 0022 اسطنبول يوم 02

عادة هيكلة النظم المحاسبية الحكومية  226  0222 اسطنبول أيام 12 ةوفقًا للمستجدات العالميتطوير وا 

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 إنـجـلـيـزي ( –) عـربـي الترجمة التحريرية العامة  227

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 الجوانب القانونية في التحقيقات اإلدارية وتوقيع الجزاءات 228

 1022 دبــــي أيام 0 اإللكترونيةتطوير خدمات البلديات من خالل الحكومة  229

 0022 بـيـروت أيام 12 إدارة العالقات العامة والمراسم والبروتوكوالت 231

 0022 بـيـروت أيام 12 اإلدارة الصحية 231

 مدير المكتب المحترف 232
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 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 البرنامج المتكامل إلعداد القادة 233

 6022 اسطنبول أسابيع 6 المحاسبة اإلدارية والتكاليف دبلوم: 234

 0022 اسطنبول يوم 02 مكافحة غسيل األموال 235

 1022 دبــــي أيام 0 اإلدارة االستراتيجية للجودة ودورها في تحسين اإلنتاجية 236

237 
مصادر التوريد مهارات التفاوض مع الموردين ومعايير اختيار 

 وأساليب تقييمها
 1022 بـيـروت أيام 0

 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 إدارة الــمــخــاطــر 238

 رـأكتوب شـهـر
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 قضايا الجرائم المعلوماتية 239
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 1022 دبــــي أيام 0

 1022 دبــــي أيام 0 التنظيم اإلداري للمستشفيات 241

 0022 دبــــي أيام 12 إدارة الــــتــــســــويــــق والــــمــــبــــيــــعــــات 241

 1022 اسطنبول أيام 0 السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية 242

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 تطوير األداء الفني والمالي لمسئولي النقدية والخزائن 243

 1022 الـقـاهـرة أيام 0 دور العالقات العامة في مواجهة األزمات 244

 1022 بـيـروت أيام 0 تنمية مهارات اكتشاف المخالفات اإلدارية 245

 التعويض ( -التمكين  –التنمية  –) التكوين إدارة الموارد البشرية  246
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 0022 دبــــي أيام 12

 0022 كــوااللــمـبــور يوم 02 واالستثمارإدارة األعمال المصرفية  247

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 المهارات المتكاملة للسكرتارية الحديثة 248

 0222 الـقـاهـرة أيام 12 مـهـارات الـقـيـادة واإلشـراف لـمـسـئـولـي األمــن 249

 0222 اسطنبول أيام 12 تنمية مهارات مسئولي المشتريات والمخازن 251

 1022 بـيـروت أيام 0 تطبيقات مفاهيم الجودة في التطوير اإلداري 251

 1022 بـيـروت أيام 0 نظم المعلومات المحاسبية ودورها في دعم واتخاذ القرار اإلداري 252
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 المحاسبة الحكومية دبلوم: 253
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 0022 الـقـاهـرة أسابيع 6
 6022 اسطنبول أسابيع 6 تحليل الوظائف دبلوم: 254
 1022 اسطنبول أيام 0 اإلدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية والصحية 255
 1022 اسطنبول أيام 0 تنمية التفكير اإلبداعي لمسئول العالقات العامة 256
 0222 شـرم الـشـيـخ أيام 12 مستشار اإلدارات القانونية 257
 1022 دبــــي أيام 0 التميز في جودة الخدمات الحكومية 258
 0022 بـيـروت يوم 02 الــســالمــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة  259
 االستراتيجيات الحديثة للتطوير المؤسسي 261

11/11 

 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0
 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 إدارة المخازن والتحكم في المخزون االتجاهات الفنية في 261
 0022 دبــــي أيام 12 مكافحة الفساد المالي وتحقيق النزاهة والشفافية 262
 1022 دبــــي أيام 0 التدقيق الداخلي على أنظمة الجودة وتطبيق المعايير الدولية 263
 1022 بـيـروت أيام 0 الضوئية للوثائقنظم المعلومات المكتبية واألرشفة  264
 1022 بـيـروت أيام 0 أساسيات االعتمادات المستندية وخطابات الضمان 265
 1022 اسطنبول أيام 0 تفعيل منظومات المعلومات ودعم اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية 266
 المهارات اإلشرافية الحديثة وتطوير األداء 267

12/11 

 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12
 1022 اسطنبول أيام 0 اإلدارة والرقابة القانونية على العقود والمناقصات 268
 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 إدارة المواصفات والمقاييس لنظم الصحة والسالمة المهنية في المستشفيات 269
 0222 الـشـيـخشـرم  أيام 12 إدارة التدفقات النقدية وأزمات السيولة 271
 1022 دبــــي أيام 0 إدارة المراسم والبروتوكوالت 271
 1022 دبــــي أيام 0 مهارات إعداد أدوات تقويم أداء المعلمين 272
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 اإلدارة المتميزة للعالقات الحكومية مع مؤسسات األعمال 273
 إدارة الجودة دبلوم: 274

00/11 

 0022 اسطنبول يوم 02
 0022 اسطنبول يوم 02 إدارة المكاتب دبلوم: 275
 0022 اسطنبول يوم 02 إدارة المواد واللوجستيات دبلوم: 276
دارة الـمـشـاريـع اإلنـشـائـيـة 277  1022 اسطنبول أيام 0 تـخـطـيـط وا 
 0222 شـرم الـشـيـخ أيام 12 المراجعة والتفتيش في القطاع المصرفي 278
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 اإلحالل الوظيفي وتصميم خطط التعاقب 279
 1022 بـيـروت أيام 0 إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي 281

 نوفمبـر شـهـر



 

 

 

 

 

 الرسوم $ المكان المدة التاريخ النشاط م

 إدارة المستشفيات دبلوم: 281

0/10 

 0022 اسطنبول يوم 02
 6022 اسطنبول أسابيع 6 البشريةإدارة الموارد  دبلوم: 282
 0022 كــوااللــمــبــور يوم 02 إدارة المحليات والبلديات دبلوم: 283
 0022 كــوااللــمــبــور أيام 12 تنمية مهارات مسئولي العالقات العامة 284
 1022 بـيـروت أيام 0 أساليب اكتشاف المخالفات اإلدارية والقانونية 285
 1022 بـيـروت أيام 0 حسابات العمالء ومعالجة الديون المتعثرةإدارة  286
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المدفوعات والمصروفات 287
 إدارة العمل الجماعي وبناء فرق العمل 288

2/10 

 1022 دبــــي أيام 0
 1022 دبــــي أيام 0 الحكوميةقياس رضا العمالء في المؤسسات  289
 1022 دبــــي أيام 0 تنمية مهارات إعداد وصياغة المراسالت والتقارير 291
 0222 اسطنبول أيام 12 إعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم األداء 291
 1022 اسطنبول أيام 0 إدارة االستثمارات بالمصارف اإلسالمية 292
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 وتنفيذ وتقييم أعمال الشراء تخطيط 293
 1022 شـرم الـشـيـخ أيام 0 تطوير األداء اإلداري بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة 294
 مهارات التحليل المالي 295

16/10 

 1022 بـيـروت أيام 0
 1022 بـيـروت أيام 0 متطلبات التنفيذ ( –) االستراتيجيات التطوير اإلداري  296
 0222 اسطنبول أيام 12 المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية 297
 1022 اسطنبول أيام 0 دور المؤسسات التعليمية في تنمية الفكر االبتكاري 298
 0222 الـقـاهـرة أيام 12 استراتيجيات تطوير األداء في قطاع الخدمات الصحية 299
 0222 الـقـاهـرة أيام 12 لمسئولي العالقات العامةالمهارات المتكاملة  311
 0222 الـقـاهـرة يوم 02 إدارة الشبكات وأمن المعلومات 311
 إدارة العمليات المصرفية 312

00/10 

 0022 كــوااللــمــبــور يوم 02
 1022 دبــــي أيام 0 إدارة المستودعات اللوجستية وسلسلة التوريد والتوزيع 313
 1022 اسطنبول أيام FIDIC 0إعداد وصياغة عقود االستشارات الهندسية  314
كسابهم مهارات القيادة والتميز 315  1022 اسطنبول أيام 0 تطوير أداء الموارد البشرية وا 
 0222 اسطنبول أيام 12 إعداد الخطط المالية وقياس وتقييم األداء المالي 316
دارة المكاتبتنمية مهارات العاملين في  317  1022 الـقـاهـرة أيام 0 السكرتارية وا 
 1022 الـقـاهـرة أيام 0 إدارة الجودة والتميز اإلداري 318

 ديسمبـر شـهـر
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