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قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
الریاض14-02-102019-02-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
الریاض21-02-102019-02-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
تونس14-02-102019-02-2019الثاني

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
تونس14-02-102019-02-2019القرار

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
جدة14-02-102019-02-2019إلنجاز األھداف

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019الفرق

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
القاھرة21-02-102019-02-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
المنامة14-02-102019-02-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
بیروت14-02-102019-02-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
الكویت14-02-102019-02-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
مراكش14-02-102019-02-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
الدوحة14-02-102019-02-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
مسقط14-02-102019-02-2019االستراتیجیة

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
دبي14-02-102019-02-2019للفریق

دبي14-02-102019-02-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
عمان14-02-102019-02-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
شرم الشیخ14-02-102019-02-2019الصعبة

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

القاھرة14-02-102019-02-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

المنامة14-02-102019-02-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
برلین15-02-112019-02-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
بروكسل15-02-112019-02-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
زیورخ15-02-112019-02-2019لجودة تمیز األعمال

بكین15-02-112019-02-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
بانكوك15-02-112019-02-2019اإلستراتیجي

تورنتو15-02-112019-02-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

أل ة ة



سنغافورة15-02-112019-02-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

لندن15-02-112019-02-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
جنیف15-02-112019-02-2019منھجیة ستة سیجما

جنیف15-02-112019-02-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

فیینا15-02-112019-02-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

میونیخ15-02-112019-02-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
براغ15-02-112019-02-2019القیادات اإلداریة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
روما15-02-112019-02-2019العمل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
جاكرتا15-02-112019-02-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
ماربیال15-02-112019-02-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

مدرید15-02-112019-02-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

كوااللمبور15-02-112019-02-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

میونیخ15-02-112019-02-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
براغ15-02-112019-02-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

روما15-02-112019-02-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
جاكرتا15-02-112019-02-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
ماربیال15-02-112019-02-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
مدرید15-02-112019-02-2019األعمال

كوااللمبور15-02-112019-02-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
طرابزون15-02-112019-02-2019التمیز

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
باریس15-02-112019-02-2019وریادة األعمال

امستردام15-02-112019-02-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
امستردام15-02-112019-02-2019واالنجاز

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
باریس15-02-112019-02-2019التنفیذیة

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
برشلونة15-02-112019-02-2019الوسطى

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
اسطنبول23-02-122019-02-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

اسطنبول16-02-122019-02-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
الریاض21-02-172019-02-2019الصعبة

تونس21-02-172019-02-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
تونس21-02-172019-02-2019الفرق

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
جدة21-02-172019-02-2019المؤسسي



قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الدار البیضاء2019-02-172019-02-21

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
القاھرة28-02-172019-02-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
المنامة28-02-172019-02-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
بیروت21-02-172019-02-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
الكویت21-02-172019-02-2019إلنجاز األھداف

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
مراكش21-02-172019-02-2019لجودة تمیز األعمال

الدوحة21-02-172019-02-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
مسقط21-02-172019-02-2019اإلستراتیجي

دبي21-02-172019-02-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

عمان21-02-172019-02-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
دبي21-02-172019-02-2019األعمال

عمان21-02-172019-02-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
الدار البیضاء28-02-172019-02-2019عالي

القاھرة21-02-172019-02-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

المنامة21-02-172019-02-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

بیروت21-02-172019-02-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
برلین22-02-182019-02-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
بروكسل22-02-182019-02-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
زیورخ22-02-182019-02-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
بكین22-02-182019-02-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
بانكوك22-02-182019-02-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
تورنتو22-02-182019-02-2019االستراتیجیة

سنغافورة22-02-182019-02-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

لندن22-02-182019-02-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
جنیف22-02-182019-02-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
فیینا22-02-182019-02-2019منھجیة ستة سیجما

فیینا22-02-182019-02-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

میونیخ22-02-182019-02-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

براغ22-02-182019-02-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
روما22-02-182019-02-2019القیادات اإلداریة



مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
العمل

جاكرتا2019-02-182019-02-22

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
ماربیال22-02-182019-02-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
مدرید22-02-182019-02-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
كوااللمبور22-02-182019-02-2019للفریق

براغ22-02-182019-02-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
روما22-02-182019-02-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

جاكرتا22-02-182019-02-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
ماربیال22-02-182019-02-2019وریادة األعمال

مدرید22-02-182019-02-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

كوااللمبور22-02-182019-02-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
طرابزون22-02-182019-02-2019لتطویر المنظمات

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
باریس22-02-182019-02-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
امستردام22-02-182019-02-2019اإلستراتیجیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
امستردام22-02-182019-02-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
باریس22-02-182019-02-2019وتحقیق األھداف

برشلونة22-02-182019-02-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
اسطنبول23-02-192019-02-2019القرار

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
اسطنبول23-02-192019-02-2019الثاني

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
الریاض28-02-242019-02-2019التمیز

جدة28-02-242019-02-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
تونس07-03-242019-02-2019عالي

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
تونس28-02-242019-02-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
جدة28-02-242019-02-2019القرارات

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
القاھرة28-02-242019-02-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
المنامة07-03-242019-02-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
بیروت07-03-242019-02-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
الكویت28-02-242019-02-2019المؤسسي

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
مراكش28-02-242019-02-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141

أل

الدوحة2019-02-242019-02-28



األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
مسقط28-02-242019-02-2019األزمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
دبي28-02-242019-02-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
عمان28-02-242019-02-2019للفریق

دبي28-02-242019-02-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

عمان28-02-242019-02-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
شرم الشیخ28-02-242019-02-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
الدار البیضاء28-02-242019-02-2019الصعبة

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
القاھرة28-02-242019-02-2019الثاني

المنامة28-02-242019-02-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

بیروت28-02-242019-02-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
برلین01-03-252019-02-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
بروكسل01-03-252019-02-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
زیورخ01-03-252019-02-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
بكین01-03-252019-02-2019لجودة تمیز األعمال

بانكوك01-03-252019-02-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
تورنتو01-03-252019-02-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
سنغافورة01-03-252019-02-2019االستراتیجیة

لندن01-03-252019-02-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

جنیف01-03-252019-02-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
فیینا01-03-252019-02-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
میونیخ01-03-252019-02-2019منھجیة ستة سیجما

میونیخ01-03-252019-02-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

براغ01-03-252019-02-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

روما01-03-252019-02-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
جاكرتا01-03-252019-02-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
ماربیال01-03-252019-02-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
مدرید01-03-252019-02-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

كوااللمبور01-03-252019-02-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

طرابزون01-03-252019-02-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

روما01-03-252019-02-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

جاكرتا01-03-252019-02-2019تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844



التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
ماربیال01-03-252019-02-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
مدرید01-03-252019-02-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
كوااللمبور01-03-252019-02-2019األعمال

طرابزون01-03-252019-02-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

باریس01-03-252019-02-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
امستردام01-03-252019-02-2019وریادة األعمال

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
امستردام01-03-252019-02-2019التنفیذیة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
باریس01-03-252019-02-2019العمل

برشلونة01-03-252019-02-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
اسطنبول02-03-262019-02-2019الفرق

اسطنبول02-03-262019-02-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
الریاض07-03-032019-03-2019لتطویر المنظمات

جدة07-03-032019-03-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
تونس07-03-032019-03-2019الصعبة

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
جدة14-03-032019-03-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
القاھرة07-03-032019-03-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
المنامة07-03-032019-03-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
بیروت14-03-032019-03-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
الكویت07-03-032019-03-2019القرارات

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
مراكش07-03-032019-03-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
الدوحة07-03-032019-03-2019لجودة تمیز األعمال

مسقط07-03-032019-03-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
دبي07-03-032019-03-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

عمان07-03-032019-03-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
دبي07-03-032019-03-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
عمان07-03-032019-03-2019األعمال

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
الدار البیضاء07-03-032019-03-2019التمیز



القاھرة07-03-032019-03-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
المنامة07-03-032019-03-2019الثاني

بیروت07-03-032019-03-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

الكویت07-03-032019-03-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
برلین08-03-042019-03-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
بروكسل08-03-042019-03-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
زیورخ08-03-042019-03-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
بكین08-03-042019-03-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
بانكوك08-03-042019-03-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
تورنتو08-03-042019-03-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
سنغافورة08-03-042019-03-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
لندن08-03-042019-03-2019االستراتیجیة

جنیف08-03-042019-03-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

فیینا08-03-042019-03-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
میونیخ08-03-042019-03-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
براغ08-03-042019-03-2019منھجیة ستة سیجما

براغ08-03-042019-03-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

روما08-03-042019-03-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

جاكرتا08-03-042019-03-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
ماربیال08-03-042019-03-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
مدرید08-03-042019-03-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
كوااللمبور08-03-042019-03-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
طرابزون08-03-042019-03-2019للفریق

جاكرتا08-03-042019-03-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

ماربیال08-03-042019-03-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
مدرید08-03-042019-03-2019وریادة األعمال

كوااللمبور08-03-042019-03-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

طرابزون08-03-042019-03-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
باریس08-03-042019-03-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
امستردام08-03-042019-03-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
امستردام08-03-042019-03-2019وتحقیق األھداف



إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
القیادات اإلداریة

باریس2019-03-042019-03-08

برشلونة08-03-042019-03-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
اسطنبول09-03-052019-03-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
اسطنبول16-03-052019-03-2019عالي

الریاض14-03-102019-03-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

الریاض14-03-102019-03-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

جدة14-03-102019-03-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
تونس14-03-102019-03-2019التمیز

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
جدة21-03-102019-03-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
القاھرة14-03-102019-03-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
المنامة14-03-102019-03-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
بیروت14-03-102019-03-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
الكویت21-03-102019-03-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
مراكش14-03-102019-03-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
الدوحة14-03-102019-03-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
مسقط14-03-102019-03-2019األعمال

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
دبي14-03-102019-03-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
عمان14-03-102019-03-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
شرم الشیخ14-03-102019-03-2019للفریق

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
دبي14-03-102019-03-2019وریادة األعمال

عمان14-03-102019-03-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
الدار البیضاء14-03-102019-03-2019لتطویر المنظمات

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
القاھرة21-03-102019-03-2019عالي

المنامة14-03-102019-03-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
بیروت14-03-102019-03-2019الثاني

الكویت14-03-102019-03-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

دبي14-03-102019-03-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
برلین15-03-112019-03-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
المؤسسي

بروكسل2019-03-112019-03-15



أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
زیورخ15-03-112019-03-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
بكین15-03-112019-03-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
بانكوك15-03-112019-03-2019لجودة تمیز األعمال

تورنتو15-03-112019-03-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
سنغافورة15-03-112019-03-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
لندن15-03-112019-03-2019اإلستراتیجي

جنیف15-03-112019-03-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

فیینا15-03-112019-03-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

میونیخ15-03-112019-03-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
براغ15-03-112019-03-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
روما15-03-112019-03-2019منھجیة ستة سیجما

روما15-03-112019-03-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

جاكرتا15-03-112019-03-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
ماربیال15-03-112019-03-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
مدرید15-03-112019-03-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
كوااللمبور15-03-112019-03-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

طرابزون15-03-112019-03-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
ماربیال15-03-112019-03-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
مدرید15-03-112019-03-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
كوااللمبور15-03-112019-03-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
طرابزون15-03-112019-03-2019األعمال

باریس15-03-112019-03-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

امستردام15-03-112019-03-2019مھارات القیادة اإلداریة854

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
امستردام15-03-112019-03-2019العمل

باریس15-03-112019-03-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
برشلونة15-03-112019-03-2019االستراتیجیة

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
اسطنبول16-03-122019-03-2019الصعبة

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
الریاض21-03-172019-03-2019للفریق

الریاض21-03-172019-03-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
تونس21-03-172019-03-2019لتطویر المنظمات

جدة21-03-172019-03-2019المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952



الثاني

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
جدة21-03-172019-03-2019القرار

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
المنامة21-03-172019-03-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
بیروت21-03-172019-03-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
الكویت28-03-172019-03-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
مراكش21-03-172019-03-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
الدوحة21-03-172019-03-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
مسقط21-03-172019-03-2019لجودة تمیز األعمال

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
دبي21-03-172019-03-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
عمان21-03-172019-03-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
دبي21-03-172019-03-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
عمان21-03-172019-03-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
شرم الشیخ21-03-172019-03-2019األعمال

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
القاھرة21-03-172019-03-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
المنامة28-03-172019-03-2019عالي

بیروت21-03-172019-03-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

الكویت21-03-172019-03-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

دبي21-03-172019-03-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
برلین29-03-182019-03-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
بروكسل22-03-182019-03-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
زیورخ22-03-182019-03-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
بكین22-03-182019-03-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
بانكوك22-03-182019-03-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
تورنتو22-03-182019-03-2019األعمال

سنغافورة22-03-182019-03-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
لندن22-03-182019-03-2019األزمات

جنیف22-03-182019-03-2019القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232



االستراتیجیة

فیینا22-03-182019-03-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

میونیخ22-03-182019-03-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

براغ22-03-182019-03-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
روما22-03-182019-03-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
جاكرتا22-03-182019-03-2019منھجیة ستة سیجما

جاكرتا22-03-182019-03-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

ماربیال22-03-182019-03-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
مدرید22-03-182019-03-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
كوااللمبور22-03-182019-03-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
طرابزون22-03-182019-03-2019واالنجاز

ماربیال22-03-182019-03-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

مدرید22-03-182019-03-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
كوااللمبور22-03-182019-03-2019وریادة األعمال

طرابزون22-03-182019-03-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

كوااللمبور22-03-182019-03-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
امستردام22-03-182019-03-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
امستردام22-03-182019-03-2019القیادات اإلداریة

باریس22-03-182019-03-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
برشلونة22-03-182019-03-2019اإلستراتیجي

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
اسطنبول23-03-192019-03-2019التمیز

الریاض28-03-242019-03-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
الریاض28-03-242019-03-2019األعمال

تونس28-03-242019-03-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

جدة28-03-242019-03-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

تونس28-03-242019-03-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
جدة28-03-242019-03-2019الفرق

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
بیروت28-03-242019-03-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
الكویت28-03-242019-03-2019القرار

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
مراكش28-03-242019-03-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
الدوحة28-03-242019-03-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
مسقط28-03-242019-03-2019ومجموعات العمل

أل



مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
العمل

دبي2019-03-242019-03-28

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
عمان28-03-242019-03-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
شرم الشیخ28-03-242019-03-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
الدار البیضاء28-03-242019-03-2019للفریق

دبي28-03-242019-03-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
عمان28-03-242019-03-2019وریادة األعمال

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
القاھرة28-03-242019-03-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
المنامة28-03-242019-03-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
بیروت04-04-242019-03-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
الكویت28-03-242019-03-2019الثاني

دبي28-03-242019-03-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

عمان28-03-242019-03-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
برلین05-04-252019-03-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
بروكسل05-04-252019-03-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
زیورخ29-03-252019-03-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
بكین29-03-252019-03-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
بانكوك29-03-252019-03-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
تورنتو29-03-252019-03-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
سنغافورة29-03-252019-03-2019األعمال

لندن29-03-252019-03-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
جنیف29-03-252019-03-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
فیینا29-03-252019-03-2019االستراتیجیة

میونیخ29-03-252019-03-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

براغ29-03-252019-03-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

روما29-03-252019-03-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
جاكرتا29-03-252019-03-2019الوسطى

ماربیال29-03-252019-03-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
مدرید29-03-252019-03-2019القیادات اإلداریة



مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
وتحقیق األھداف

كوااللمبور2019-03-252019-03-29

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
طرابزون29-03-252019-03-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
مدرید29-03-252019-03-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
كوااللمبور29-03-252019-03-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
طرابزون29-03-252019-03-2019اإلستراتیجیة

كوااللمبور29-03-252019-03-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

امستردام29-03-252019-03-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

امستردام29-03-252019-03-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

باریس29-03-252019-03-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
باریس29-03-252019-03-2019منھجیة ستة سیجما

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
برشلونة29-03-252019-03-2019األزمات

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
اسطنبول30-03-262019-03-2019لتطویر المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
الریاض04-04-312019-03-2019واالنجاز

الریاض04-04-312019-03-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

تونس04-04-312019-03-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
جدة11-04-312019-03-2019عالي

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
تونس04-04-312019-03-2019للفریق

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
جدة04-04-312019-03-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
الكویت04-04-312019-03-2019الفرق

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
مراكش04-04-312019-03-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
الدوحة04-04-312019-03-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
مسقط04-04-312019-03-2019ومجموعات العمل

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
دبي04-04-312019-03-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
عمان04-04-312019-03-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
دبي04-04-312019-03-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
عمان04-04-312019-03-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019اإلستراتیجیة



الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
األعمال

الدار البیضاء2019-03-312019-04-04

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
القاھرة04-04-312019-03-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
المنامة04-04-312019-03-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
بیروت04-04-312019-03-2019الصعبة

الكویت04-04-312019-03-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
دبي04-04-312019-03-2019الثاني

عمان04-04-312019-03-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
برلین05-04-012019-04-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
بروكسل12-04-012019-04-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
زیورخ12-04-012019-04-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
بكین05-04-012019-04-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
بانكوك05-04-012019-04-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
تورنتو05-04-012019-04-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
سنغافورة05-04-012019-04-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
لندن05-04-012019-04-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
جنیف05-04-012019-04-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
فیینا05-04-012019-04-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
میونیخ05-04-012019-04-2019االستراتیجیة

براغ05-04-012019-04-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

روما05-04-012019-04-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

جاكرتا05-04-012019-04-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
ماربیال05-04-012019-04-2019منھجیة ستة سیجما

ماربیال05-04-012019-04-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

مدرید05-04-012019-04-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
كوااللمبور05-04-012019-04-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
طرابزون05-04-012019-04-2019التنفیذیة

مدرید05-04-012019-04-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

كوااللمبور05-04-012019-04-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
طرابزون05-04-012019-04-2019وریادة األعمال

كوااللمبور05-04-012019-04-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979



طرابزون05-04-012019-04-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

امستردام05-04-012019-04-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
باریس05-04-012019-04-2019الوسطى

برشلونة05-04-012019-04-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

اسطنبول06-04-022019-04-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

اسطنبول06-04-022019-04-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
الریاض11-04-072019-04-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
الریاض11-04-072019-04-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
تونس11-04-072019-04-2019األعمال

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
جدة11-04-072019-04-2019الصعبة

تونس11-04-072019-04-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
الكویت11-04-072019-04-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
مراكش18-04-072019-04-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
الدوحة11-04-072019-04-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
مسقط11-04-072019-04-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

دبي11-04-072019-04-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
عمان11-04-072019-04-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
الدار البیضاء11-04-072019-04-2019واالنجاز

القاھرة11-04-072019-04-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

دبي11-04-072019-04-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

عمان11-04-072019-04-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019وریادة األعمال

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

القاھرة11-04-072019-04-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
المنامة11-04-072019-04-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
بیروت11-04-072019-04-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
الكویت18-04-072019-04-2019عالي

دبي11-04-072019-04-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

عمان11-04-072019-04-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
برلین12-04-082019-04-2019الفرق



الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
القرار

بروكسل2019-04-082019-04-12

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
زیورخ19-04-082019-04-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
بكین12-04-082019-04-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
بانكوك12-04-082019-04-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
تورنتو12-04-082019-04-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
سنغافورة12-04-082019-04-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
لندن12-04-082019-04-2019لجودة تمیز األعمال

جنیف12-04-082019-04-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
فیینا12-04-082019-04-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
میونیخ12-04-082019-04-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
براغ12-04-082019-04-2019االستراتیجیة

روما12-04-082019-04-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

جاكرتا12-04-082019-04-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
ماربیال12-04-082019-04-2019الوسطى

مدرید12-04-082019-04-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
كوااللمبور12-04-082019-04-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
طرابزون12-04-082019-04-2019وتحقیق األھداف

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
كوااللمبور12-04-082019-04-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
طرابزون12-04-082019-04-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
كوااللمبور12-04-082019-04-2019الثاني

طرابزون12-04-082019-04-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

امستردام12-04-082019-04-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
امستردام12-04-082019-04-2019منھجیة ستة سیجما

باریس12-04-082019-04-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
برشلونة12-04-082019-04-2019األعمال

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
اسطنبول13-04-092019-04-2019للفریق

اسطنبول13-04-092019-04-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
الریاض18-04-142019-04-2019التنفیذیة

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
الریاض18-04-142019-04-2019وریادة األعمال

الریاض18-04-142019-04-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084



تونس18-04-142019-04-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
جدة18-04-142019-04-2019التمیز

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
تونس18-04-142019-04-2019واالنجاز

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
مراكش25-04-142019-04-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
الدوحة18-04-142019-04-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
مسقط18-04-142019-04-2019إلنجاز األھداف

دبي18-04-142019-04-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
عمان18-04-142019-04-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
القاھرة18-04-142019-04-2019للفریق

المنامة18-04-142019-04-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
عمان18-04-142019-04-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019اإلستراتیجیة

القاھرة18-04-142019-04-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

المنامة18-04-142019-04-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
بیروت18-04-142019-04-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
الكویت18-04-142019-04-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
دبي25-04-142019-04-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
عمان18-04-142019-04-2019الثاني

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
برلین19-04-152019-04-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
بروكسل19-04-152019-04-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
زیورخ19-04-152019-04-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
بكین26-04-152019-04-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
بانكوك19-04-152019-04-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
تورنتو19-04-152019-04-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

سنغافورة19-04-152019-04-2019اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137



ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
لندن19-04-152019-04-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
جنیف19-04-152019-04-2019األعمال

فیینا19-04-152019-04-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
میونیخ19-04-152019-04-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
براغ19-04-152019-04-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
روما19-04-152019-04-2019االستراتیجیة

جاكرتا19-04-152019-04-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

ماربیال19-04-152019-04-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
مدرید19-04-152019-04-2019منھجیة ستة سیجما

مدرید19-04-152019-04-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

كوااللمبور19-04-152019-04-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
طرابزون19-04-152019-04-2019العمل

كوااللمبور19-04-152019-04-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

طرابزون19-04-152019-04-2019مھارات القیادة اإلداریة854

كوااللمبور19-04-152019-04-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

طرابزون19-04-152019-04-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
امستردام19-04-152019-04-2019الوسطى

باریس19-04-152019-04-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
برشلونة19-04-152019-04-2019لجودة تمیز األعمال

اسطنبول20-04-162019-04-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
اسطنبول20-04-162019-04-2019األعمال

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
الریاض25-04-212019-04-2019وتحقیق األھداف

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
الریاض25-04-212019-04-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

الریاض25-04-212019-04-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
جدة25-04-212019-04-2019لتطویر المنظمات

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
تونس25-04-212019-04-2019اإلستراتیجیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
تونس25-04-212019-04-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
مراكش25-04-212019-04-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
الدوحة02-05-212019-04-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
مسقط25-04-212019-04-2019المؤسسي



إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
منھجیة ستة سیجما

دبي2019-04-212019-04-25

دبي25-04-212019-04-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

عمان25-04-212019-04-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019التنفیذیة

القاھرة25-04-212019-04-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
المنامة25-04-212019-04-2019للفریق

بیروت25-04-212019-04-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

عمان25-04-212019-04-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019وریادة األعمال

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
القاھرة25-04-212019-04-2019األعمال

المنامة25-04-212019-04-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

بیروت25-04-212019-04-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
الكویت25-04-212019-04-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
دبي25-04-212019-04-2019الصعبة

عمان25-04-212019-04-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
بروكسل26-04-222019-04-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
زیورخ26-04-222019-04-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
بكین03-05-222019-04-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
بانكوك26-04-222019-04-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
تورنتو26-04-222019-04-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
سنغافورة26-04-222019-04-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
لندن26-04-222019-04-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
جنیف26-04-222019-04-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
فیینا26-04-222019-04-2019األعمال

میونیخ26-04-222019-04-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
براغ26-04-222019-04-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
روما26-04-222019-04-2019اإلستراتیجي



القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
االستراتیجیة

جاكرتا2019-04-222019-04-26

ماربیال26-04-222019-04-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
مدرید26-04-222019-04-2019الوسطى

كوااللمبور26-04-222019-04-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
طرابزون26-04-222019-04-2019القیادات اإلداریة

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
طرابزون26-04-222019-04-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
كوااللمبور03-05-222019-04-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
طرابزون26-04-222019-04-2019الثاني

امستردام26-04-222019-04-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

باریس26-04-222019-04-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
برشلونة26-04-222019-04-2019ومجموعات العمل

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
اسطنبول27-04-232019-04-2019واالنجاز

اسطنبول27-04-232019-04-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
الریاض02-05-282019-04-2019العمل

الریاض02-05-282019-04-2019مھارات القیادة اإلداریة854

الریاض02-05-282019-04-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

تونس02-05-282019-04-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

جدة02-05-282019-04-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
تونس02-05-282019-04-2019وریادة األعمال

جدة02-05-282019-04-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
تونس02-05-282019-04-2019التنفیذیة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
مراكش02-05-282019-04-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
الدوحة09-05-282019-04-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
مسقط02-05-282019-04-2019القرارات

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
دبي02-05-282019-04-2019الوسطى

عمان02-05-282019-04-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019وتحقیق األھداف

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
القاھرة02-05-282019-04-2019واالنجاز

المنامة02-05-282019-04-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
بیروت02-05-282019-04-2019للفریق



تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
التنفیذیة وإدارة المكاتب

شرم الشیخ2019-04-282019-05-02

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

القاھرة02-05-282019-04-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
المنامة02-05-282019-04-2019األعمال

بیروت02-05-282019-04-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
الكویت02-05-282019-04-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
دبي02-05-282019-04-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
عمان09-05-282019-04-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019الثاني

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
زیورخ03-05-292019-04-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
بكین03-05-292019-04-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
بانكوك10-05-292019-04-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
تورنتو03-05-292019-04-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
سنغافورة03-05-292019-04-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
لندن03-05-292019-04-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
جنیف03-05-292019-04-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
فیینا03-05-292019-04-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
میونیخ03-05-292019-04-2019األعمال

براغ03-05-292019-04-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
روما03-05-292019-04-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
جاكرتا03-05-292019-04-2019اإلستراتیجي

ماربیال03-05-292019-04-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

مدرید03-05-292019-04-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
كوااللمبور03-05-292019-04-2019منھجیة ستة سیجما

كوااللمبور03-05-292019-04-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

طرابزون03-05-292019-04-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

طرابزون03-05-292019-04-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
كوااللمبور03-05-292019-04-2019الصعبة

طرابزون03-05-292019-04-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

أل ة ة



امستردام03-05-292019-04-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
باریس03-05-292019-04-2019االستراتیجیة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
برشلونة03-05-292019-04-2019ومجموعات العمل

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
اسطنبول04-05-302019-04-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
اسطنبول04-05-302019-04-2019اإلستراتیجیة

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
الریاض09-05-052019-05-2019القیادات اإلداریة

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
الریاض09-05-052019-05-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
الریاض09-05-052019-05-2019الثاني

تونس09-05-052019-05-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

جدة09-05-052019-05-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
تونس09-05-052019-05-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
جدة09-05-052019-05-2019للفریق

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
تونس09-05-052019-05-2019وتحقیق األھداف

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
مراكش09-05-052019-05-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
الدوحة09-05-052019-05-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
مسقط16-05-052019-05-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

دبي09-05-052019-05-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
عمان09-05-052019-05-2019منھجیة ستة سیجما

عمان09-05-052019-05-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019العمل

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
القاھرة09-05-052019-05-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
المنامة09-05-052019-05-2019واالنجاز

بیروت09-05-052019-05-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الكویت09-05-052019-05-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019مھارات القیادة اإلداریة854

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
القاھرة09-05-052019-05-2019اإلستراتیجیة

المنامة09-05-052019-05-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
بیروت09-05-052019-05-2019األعمال

الكویت09-05-052019-05-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893



إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
لتطویر المنظمات

دبي2019-05-052019-05-09

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
عمان09-05-052019-05-2019الصعبة

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
بكین10-05-062019-05-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
بانكوك17-05-062019-05-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
تورنتو10-05-062019-05-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
سنغافورة10-05-062019-05-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
لندن10-05-062019-05-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
جنیف10-05-062019-05-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
فیینا10-05-062019-05-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
میونیخ10-05-062019-05-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
براغ10-05-062019-05-2019األعمال

روما10-05-062019-05-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
جاكرتا10-05-062019-05-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
ماربیال10-05-062019-05-2019االستراتیجیة

مدرید10-05-062019-05-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
كوااللمبور10-05-062019-05-2019الوسطى

طرابزون10-05-062019-05-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
كوااللمبور10-05-062019-05-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
طرابزون17-05-062019-05-2019عالي

امستردام10-05-062019-05-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
باریس10-05-062019-05-2019اإلستراتیجي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
برشلونة10-05-062019-05-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
اسطنبول11-05-072019-05-2019التنفیذیة

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
اسطنبول11-05-072019-05-2019وریادة األعمال

اسطنبول11-05-072019-05-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

الریاض16-05-122019-05-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

الریاض16-05-122019-05-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الریاض16-05-122019-05-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931



تونس16-05-122019-05-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
جدة16-05-122019-05-2019األعمال

تونس16-05-122019-05-2019مھارات القیادة اإلداریة854

جدة16-05-122019-05-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
تونس16-05-122019-05-2019العمل

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
الدوحة16-05-122019-05-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
مسقط23-05-122019-05-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

دبي16-05-122019-05-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
عمان16-05-122019-05-2019الوسطى

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019القیادات اإلداریة

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
القاھرة16-05-122019-05-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
المنامة16-05-122019-05-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
بیروت16-05-122019-05-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
الكویت16-05-122019-05-2019للفریق

دبي16-05-122019-05-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
القاھرة16-05-122019-05-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
المنامة16-05-122019-05-2019اإلستراتیجیة

بیروت16-05-122019-05-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الكویت16-05-122019-05-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

دبي16-05-122019-05-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
عمان16-05-122019-05-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
شرم الشیخ23-05-122019-05-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019الثاني

القاھرة16-05-122019-05-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
بكین17-05-132019-05-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
بانكوك17-05-132019-05-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
تورنتو24-05-132019-05-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
سنغافورة17-05-132019-05-2019القرارات



القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
المؤسسي

لندن2019-05-132019-05-17

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
جنیف17-05-132019-05-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
فیینا17-05-132019-05-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
میونیخ17-05-132019-05-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
براغ17-05-132019-05-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
روما17-05-132019-05-2019األعمال

جاكرتا17-05-132019-05-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
ماربیال17-05-132019-05-2019اإلستراتیجي

مدرید17-05-132019-05-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

كوااللمبور17-05-132019-05-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
طرابزون17-05-132019-05-2019منھجیة ستة سیجما

طرابزون17-05-132019-05-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
كوااللمبور17-05-132019-05-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
طرابزون17-05-132019-05-2019الصعبة

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
امستردام17-05-132019-05-2019االستراتیجیة

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
باریس17-05-132019-05-2019األزمات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
برشلونة17-05-132019-05-2019إلنجاز األھداف

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
اسطنبول18-05-142019-05-2019وتحقیق األھداف

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
اسطنبول18-05-142019-05-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

اسطنبول18-05-142019-05-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

الریاض23-05-192019-05-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
الریاض30-05-192019-05-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
تونس23-05-192019-05-2019الثاني

جدة23-05-192019-05-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
تونس23-05-192019-05-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
جدة23-05-192019-05-2019واالنجاز

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
تونس23-05-192019-05-2019القیادات اإلداریة

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
الدوحة23-05-192019-05-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
مسقط23-05-192019-05-2019القرار

أل ة



دبي23-05-192019-05-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

عمان23-05-192019-05-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019منھجیة ستة سیجما

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
القاھرة23-05-192019-05-2019وتحقیق األھداف

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
المنامة23-05-192019-05-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
بیروت23-05-192019-05-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

الكویت23-05-192019-05-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
دبي23-05-192019-05-2019للفریق

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
القاھرة23-05-192019-05-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
المنامة23-05-192019-05-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
بیروت23-05-192019-05-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
الكویت23-05-192019-05-2019األعمال

دبي23-05-192019-05-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
عمان23-05-192019-05-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019الصعبة

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

القاھرة23-05-192019-05-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

المنامة23-05-192019-05-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
بانكوك24-05-202019-05-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
تورنتو31-05-202019-05-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
سنغافورة31-05-202019-05-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
لندن24-05-202019-05-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
جنیف24-05-202019-05-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
فیینا24-05-202019-05-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
میونیخ24-05-202019-05-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
براغ24-05-202019-05-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
روما24-05-202019-05-2019لجودة تمیز األعمال



المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
األعمال

جاكرتا2019-05-202019-05-24

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
ماربیال24-05-202019-05-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
مدرید24-05-202019-05-2019االستراتیجیة

كوااللمبور24-05-202019-05-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
طرابزون24-05-202019-05-2019الوسطى

كوااللمبور24-05-202019-05-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

كوااللمبور24-05-202019-05-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
طرابزون24-05-202019-05-2019التمیز

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
امستردام24-05-202019-05-2019اإلستراتیجي

باریس24-05-202019-05-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
برشلونة24-05-202019-05-2019المؤسسي

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
اسطنبول25-05-212019-05-2019العمل

اسطنبول25-05-212019-05-2019مھارات القیادة اإلداریة854

اسطنبول25-05-212019-05-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
الریاض30-05-262019-05-2019منھجیة ستة سیجما

الریاض30-05-262019-05-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
الریاض30-05-262019-05-2019الصعبة

تونس30-05-262019-05-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
جدة30-05-262019-05-2019اإلستراتیجیة

تونس30-05-262019-05-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
جدة30-05-262019-05-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تونس30-05-262019-05-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
مسقط30-05-262019-05-2019الفرق

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
دبي30-05-262019-05-2019االستراتیجیة

عمان30-05-262019-05-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019الوسطى

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
القاھرة30-05-262019-05-2019العمل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
المنامة30-05-262019-05-2019وتحقیق األھداف

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
بیروت30-05-262019-05-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
الكویت30-05-262019-05-2019واالنجاز



دبي30-05-262019-05-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

عمان30-05-262019-05-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

القاھرة30-05-262019-05-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
المنامة30-05-262019-05-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
بیروت30-05-262019-05-2019وریادة األعمال

الكویت30-05-262019-05-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
دبي30-05-262019-05-2019األعمال

عمان30-05-262019-05-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
الدار البیضاء06-06-262019-05-2019عالي

القاھرة30-05-262019-05-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

المنامة30-05-262019-05-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

بیروت30-05-262019-05-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
بانكوك31-05-272019-05-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
تورنتو31-05-272019-05-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
سنغافورة07-06-272019-05-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
لندن07-06-272019-05-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
جنیف31-05-272019-05-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
فیینا31-05-272019-05-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
میونیخ31-05-272019-05-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
براغ31-05-272019-05-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
روما31-05-272019-05-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
جاكرتا31-05-272019-05-2019لجودة تمیز األعمال

ماربیال31-05-272019-05-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
مدرید31-05-272019-05-2019اإلستراتیجي

كوااللمبور31-05-272019-05-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

طرابزون31-05-272019-05-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
كوااللمبور31-05-272019-05-2019للفریق

كوااللمبور31-05-272019-05-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
طرابزون31-05-272019-05-2019لتطویر المنظمات

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
امستردام31-05-272019-05-2019األزمات



المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
األعمال

باریس2019-05-272019-05-31

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
برشلونة31-05-272019-05-2019القرارات

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
اسطنبول01-06-282019-05-2019القیادات اإلداریة

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
اسطنبول01-06-282019-05-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
اسطنبول01-06-282019-05-2019الثاني

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
الریاض06-06-022019-06-2019الوسطى

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
الریاض06-06-022019-06-2019التمیز

جدة06-06-022019-06-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
تونس13-06-022019-06-2019عالي

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
جدة06-06-022019-06-2019وریادة األعمال

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
جدة06-06-022019-06-2019التنفیذیة

تونس06-06-022019-06-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
مسقط06-06-022019-06-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
دبي06-06-022019-06-2019اإلستراتیجي

عمان06-06-022019-06-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019منھجیة ستة سیجما

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
القاھرة06-06-022019-06-2019القیادات اإلداریة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
المنامة06-06-022019-06-2019العمل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
بیروت06-06-022019-06-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
الكویت06-06-022019-06-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
دبي06-06-022019-06-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
عمان06-06-022019-06-2019للفریق

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
القاھرة06-06-022019-06-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

المنامة06-06-022019-06-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
بیروت06-06-022019-06-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
الكویت06-06-022019-06-2019اإلستراتیجیة

دبي06-06-022019-06-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885



عمان06-06-022019-06-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019الصعبة

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
القاھرة06-06-022019-06-2019الثاني

المنامة06-06-022019-06-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

بیروت06-06-022019-06-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
تورنتو07-06-032019-06-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
سنغافورة07-06-032019-06-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
لندن14-06-032019-06-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
جنیف07-06-032019-06-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
فیینا07-06-032019-06-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
میونیخ07-06-032019-06-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
براغ07-06-032019-06-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
روما07-06-032019-06-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
جاكرتا07-06-032019-06-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
ماربیال07-06-032019-06-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
مدرید07-06-032019-06-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
كوااللمبور07-06-032019-06-2019االستراتیجیة

طرابزون07-06-032019-06-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

كوااللمبور07-06-032019-06-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

طرابزون07-06-032019-06-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
كوااللمبور07-06-032019-06-2019األعمال

طرابزون07-06-032019-06-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

امستردام07-06-032019-06-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
باریس07-06-032019-06-2019لجودة تمیز األعمال

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
برشلونة14-06-032019-06-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

اسطنبول08-06-042019-06-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

اسطنبول08-06-042019-06-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

اسطنبول08-06-042019-06-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

الریاض13-06-092019-06-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
الریاض13-06-092019-06-2019لتطویر المنظمات



جدة13-06-092019-06-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
تونس13-06-092019-06-2019الصعبة

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
جدة13-06-092019-06-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
جدة13-06-092019-06-2019وتحقیق األھداف

تونس13-06-092019-06-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
تونس13-06-092019-06-2019منھجیة ستة سیجما

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
دبي13-06-092019-06-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
عمان13-06-092019-06-2019االستراتیجیة

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019الوسطى

القاھرة13-06-092019-06-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
المنامة13-06-092019-06-2019القیادات اإلداریة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
بیروت13-06-092019-06-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
الكویت13-06-092019-06-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
دبي13-06-092019-06-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

عمان13-06-092019-06-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

القاھرة13-06-092019-06-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
المنامة13-06-092019-06-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

بیروت13-06-092019-06-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
الكویت13-06-092019-06-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
دبي13-06-092019-06-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
عمان13-06-092019-06-2019األعمال

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019التمیز

القاھرة13-06-092019-06-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
المنامة13-06-092019-06-2019الثاني

بیروت13-06-092019-06-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

الكویت13-06-092019-06-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
تورنتو14-06-102019-06-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
سنغافورة14-06-102019-06-2019الفرق



الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
القرار

لندن2019-06-102019-06-14

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
جنیف21-06-102019-06-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
فیینا14-06-102019-06-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
میونیخ14-06-102019-06-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
براغ14-06-102019-06-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
روما14-06-102019-06-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
جاكرتا14-06-102019-06-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
ماربیال14-06-102019-06-2019لجودة تمیز األعمال

مدرید14-06-102019-06-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
كوااللمبور14-06-102019-06-2019اإلستراتیجي

طرابزون14-06-102019-06-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
كوااللمبور14-06-102019-06-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
طرابزون14-06-102019-06-2019للفریق

كوااللمبور14-06-102019-06-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

طرابزون14-06-102019-06-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
امستردام14-06-102019-06-2019األعمال

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
باریس14-06-102019-06-2019ومجموعات العمل

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
برشلونة21-06-102019-06-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

اسطنبول15-06-112019-06-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
اسطنبول22-06-112019-06-2019عالي

الریاض20-06-162019-06-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

الریاض20-06-162019-06-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

الریاض20-06-162019-06-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

جدة20-06-162019-06-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
تونس20-06-162019-06-2019التمیز

جدة20-06-162019-06-2019مھارات القیادة اإلداریة854

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
جدة20-06-162019-06-2019العمل

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
تونس20-06-162019-06-2019الوسطى

دبي20-06-162019-06-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
عمان20-06-162019-06-2019اإلستراتیجي

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233



الدار البیضاء20-06-162019-06-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

القاھرة20-06-162019-06-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

المنامة20-06-162019-06-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
بیروت20-06-162019-06-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
الكویت20-06-162019-06-2019وتحقیق األھداف

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
دبي20-06-162019-06-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
عمان20-06-162019-06-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019للفریق

المنامة20-06-162019-06-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
بیروت20-06-162019-06-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
الكویت20-06-162019-06-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
دبي20-06-162019-06-2019وریادة األعمال

عمان20-06-162019-06-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019لتطویر المنظمات

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
القاھرة27-06-162019-06-2019عالي

المنامة20-06-162019-06-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
بیروت20-06-162019-06-2019الثاني

الكویت20-06-162019-06-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
سنغافورة21-06-172019-06-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
لندن21-06-172019-06-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
جنیف28-06-172019-06-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
فیینا28-06-172019-06-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
میونیخ21-06-172019-06-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
براغ21-06-172019-06-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
روما21-06-172019-06-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
جاكرتا21-06-172019-06-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
ماربیال21-06-172019-06-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
مدرید21-06-172019-06-2019األعمال



مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
األزمات

كوااللمبور2019-06-172019-06-21

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
طرابزون21-06-172019-06-2019االستراتیجیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
كوااللمبور21-06-172019-06-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

طرابزون21-06-172019-06-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
كوااللمبور21-06-172019-06-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
طرابزون21-06-172019-06-2019األعمال

برلین21-06-172019-06-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
امستردام21-06-172019-06-2019لجودة تمیز األعمال

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
باریس21-06-172019-06-2019ومجموعات العمل

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
برشلونة21-06-172019-06-2019القرار

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
اسطنبول22-06-182019-06-2019منھجیة ستة سیجما

اسطنبول22-06-182019-06-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
اسطنبول22-06-182019-06-2019الصعبة

الریاض27-06-232019-06-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
الریاض27-06-232019-06-2019للفریق

الریاض27-06-232019-06-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
تونس27-06-232019-06-2019لتطویر المنظمات

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
جدة27-06-232019-06-2019الثاني

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
جدة27-06-232019-06-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
جدة27-06-232019-06-2019القیادات اإلداریة

تونس27-06-232019-06-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
دبي27-06-232019-06-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
عمان27-06-232019-06-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019االستراتیجیة

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
القاھرة27-06-232019-06-2019منھجیة ستة سیجما

القاھرة27-06-232019-06-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

المنامة27-06-232019-06-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

بیروت27-06-232019-06-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
الكویت27-06-232019-06-2019العمل



مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
وتحقیق األھداف

دبي2019-06-232019-06-27

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
عمان27-06-232019-06-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

بیروت27-06-232019-06-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الكویت27-06-232019-06-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
دبي27-06-232019-06-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
عمان27-06-232019-06-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019األعمال

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
القاھرة27-06-232019-06-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
المنامة04-07-232019-06-2019عالي

بیروت27-06-232019-06-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

الكویت27-06-232019-06-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
لندن28-06-242019-06-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
جنیف28-06-242019-06-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
فیینا05-07-242019-06-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
میونیخ05-07-242019-06-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
براغ28-06-242019-06-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
روما28-06-242019-06-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
جاكرتا28-06-242019-06-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
ماربیال28-06-242019-06-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
مدرید28-06-242019-06-2019لجودة تمیز األعمال

كوااللمبور28-06-242019-06-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
طرابزون28-06-242019-06-2019اإلستراتیجي

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
كوااللمبور28-06-242019-06-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
طرابزون28-06-242019-06-2019واالنجاز

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
كوااللمبور28-06-242019-06-2019وریادة األعمال

طرابزون28-06-242019-06-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

برلین28-06-242019-06-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083



بروكسل28-06-242019-06-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
امستردام28-06-242019-06-2019ومجموعات العمل

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
باریس28-06-242019-06-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
برشلونة28-06-242019-06-2019الفرق

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
اسطنبول29-06-252019-06-2019الوسطى

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
اسطنبول29-06-252019-06-2019التمیز

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
الریاض04-07-302019-06-2019االستراتیجیة

الریاض04-07-302019-06-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
الریاض04-07-302019-06-2019األعمال

تونس04-07-302019-06-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

جدة04-07-302019-06-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

تونس04-07-302019-06-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

جدة04-07-302019-06-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

جدة04-07-302019-06-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

تونس04-07-302019-06-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
دبي04-07-302019-06-2019لجودة تمیز األعمال

عمان04-07-302019-06-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019اإلستراتیجي

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
القاھرة04-07-302019-06-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
المنامة04-07-302019-06-2019منھجیة ستة سیجما

المنامة04-07-302019-06-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

بیروت04-07-302019-06-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
الكویت04-07-302019-06-2019القیادات اإلداریة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
دبي04-07-302019-06-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
عمان04-07-302019-06-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019للفریق

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
الكویت04-07-302019-06-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

دبي04-07-302019-06-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
عمان04-07-302019-06-2019وریادة األعمال



شرم الشیخ04-07-302019-06-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
القاھرة04-07-302019-06-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
المنامة04-07-302019-06-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
بیروت11-07-302019-06-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
الكویت04-07-302019-06-2019الثاني

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
جنیف05-07-012019-07-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
فیینا05-07-012019-07-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
میونیخ12-07-012019-07-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
براغ12-07-012019-07-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
روما05-07-012019-07-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
جاكرتا05-07-012019-07-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
ماربیال05-07-012019-07-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
مدرید05-07-012019-07-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
كوااللمبور05-07-012019-07-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
طرابزون05-07-012019-07-2019األزمات

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
كوااللمبور05-07-012019-07-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
طرابزون05-07-012019-07-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
كوااللمبور05-07-012019-07-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
طرابزون05-07-012019-07-2019اإلستراتیجیة

برلین05-07-012019-07-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

بروكسل05-07-012019-07-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

زیورخ05-07-012019-07-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
امستردام05-07-012019-07-2019ومجموعات العمل

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
باریس05-07-012019-07-2019إلنجاز األھداف

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
برشلونة05-07-012019-07-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

اسطنبول06-07-022019-07-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
اسطنبول06-07-022019-07-2019لتطویر المنظمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
اإلستراتیجي

الریاض2019-07-072019-07-11



تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
الریاض11-07-072019-07-2019واالنجاز

الریاض11-07-072019-07-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

تونس11-07-072019-07-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
جدة18-07-072019-07-2019عالي

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
تونس11-07-072019-07-2019للفریق

جدة11-07-072019-07-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

تونس11-07-072019-07-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
دبي11-07-072019-07-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
عمان11-07-072019-07-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019االستراتیجیة

القاھرة11-07-072019-07-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
المنامة11-07-072019-07-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
بیروت11-07-072019-07-2019منھجیة ستة سیجما

بیروت11-07-072019-07-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

الكویت11-07-072019-07-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
دبي11-07-072019-07-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
عمان11-07-072019-07-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الكویت11-07-072019-07-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
دبي11-07-072019-07-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
عمان11-07-072019-07-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019األعمال

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
القاھرة11-07-072019-07-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
المنامة11-07-072019-07-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
بیروت11-07-072019-07-2019الصعبة

الكویت11-07-072019-07-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

مراكش11-07-072019-07-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084



قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

جنیف2019-07-082019-07-12

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
فیینا12-07-082019-07-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
میونیخ12-07-082019-07-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
براغ19-07-082019-07-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
روما19-07-082019-07-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
جاكرتا12-07-082019-07-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
ماربیال12-07-082019-07-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
مدرید12-07-082019-07-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
كوااللمبور12-07-082019-07-2019لجودة تمیز األعمال

طرابزون12-07-082019-07-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
كوااللمبور12-07-082019-07-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
طرابزون12-07-082019-07-2019التنفیذیة

كوااللمبور12-07-082019-07-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
طرابزون12-07-082019-07-2019وریادة األعمال

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
برلین12-07-082019-07-2019الثاني

بروكسل12-07-082019-07-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

زیورخ12-07-082019-07-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
امستردام12-07-082019-07-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
باریس12-07-082019-07-2019المؤسسي

اسطنبول13-07-092019-07-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

اسطنبول13-07-092019-07-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

اسطنبول13-07-092019-07-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
الریاض18-07-142019-07-2019األزمات

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
الریاض18-07-142019-07-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
الریاض18-07-142019-07-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
تونس18-07-142019-07-2019األعمال

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
جدة18-07-142019-07-2019الصعبة

تونس18-07-142019-07-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

جدة18-07-142019-07-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
جدة18-07-142019-07-2019منھجیة ستة سیجما



القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
تونس18-07-142019-07-2019االستراتیجیة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
دبي18-07-142019-07-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
عمان18-07-142019-07-2019لجودة تمیز األعمال

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019اإلستراتیجي

القاھرة18-07-142019-07-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنامة18-07-142019-07-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
بیروت18-07-142019-07-2019الوسطى

الكویت18-07-142019-07-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

دبي18-07-142019-07-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
عمان18-07-142019-07-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019واالنجاز

القاھرة18-07-142019-07-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

دبي18-07-142019-07-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

عمان18-07-142019-07-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019وریادة األعمال

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

القاھرة18-07-142019-07-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
المنامة18-07-142019-07-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
بیروت18-07-142019-07-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
الكویت25-07-142019-07-2019عالي

مراكش18-07-142019-07-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
فیینا19-07-152019-07-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
میونیخ19-07-152019-07-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
براغ19-07-152019-07-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
روما26-07-152019-07-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
جاكرتا26-07-152019-07-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
ماربیال19-07-152019-07-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
مدرید19-07-152019-07-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كوااللمبور19-07-152019-07-2019كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139



ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
طرابزون19-07-152019-07-2019األعمال

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
كوااللمبور19-07-152019-07-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
طرابزون19-07-152019-07-2019وتحقیق األھداف

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
كوااللمبور19-07-152019-07-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
طرابزون19-07-152019-07-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

برلین19-07-152019-07-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
بروكسل19-07-152019-07-2019الثاني

زیورخ19-07-152019-07-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

بكین19-07-152019-07-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
امستردام19-07-152019-07-2019إلنجاز األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
باریس19-07-152019-07-2019القرارات

اسطنبول20-07-162019-07-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
اسطنبول20-07-162019-07-2019للفریق

اسطنبول20-07-162019-07-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

الریاض25-07-212019-07-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
الریاض25-07-212019-07-2019التنفیذیة

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
الریاض25-07-212019-07-2019وریادة األعمال

تونس25-07-212019-07-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
جدة25-07-212019-07-2019التمیز

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
تونس25-07-212019-07-2019واالنجاز

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
جدة25-07-212019-07-2019الوسطى

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
تونس25-07-212019-07-2019اإلستراتیجي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
دبي25-07-212019-07-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
عمان25-07-212019-07-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019األزمات

القاھرة25-07-212019-07-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

المنامة25-07-212019-07-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

بیروت25-07-212019-07-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

الكویت25-07-212019-07-2019إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248



منھجیة ستة سیجما

الكویت25-07-212019-07-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

دبي25-07-212019-07-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
عمان25-07-212019-07-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
القاھرة25-07-212019-07-2019للفریق

المنامة25-07-212019-07-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
عمان25-07-212019-07-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019اإلستراتیجیة

القاھرة25-07-212019-07-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

المنامة25-07-212019-07-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
بیروت25-07-212019-07-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
الكویت25-07-212019-07-2019الصعبة

مراكش25-07-212019-07-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

الدوحة25-07-212019-07-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
میونیخ26-07-222019-07-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
براغ26-07-222019-07-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
روما26-07-222019-07-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
جاكرتا02-08-222019-07-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
ماربیال26-07-222019-07-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
مدرید26-07-222019-07-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
كوااللمبور26-07-222019-07-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
طرابزون26-07-222019-07-2019لجودة تمیز األعمال

كوااللمبور26-07-222019-07-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
طرابزون26-07-222019-07-2019العمل

كوااللمبور26-07-222019-07-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

طرابزون26-07-222019-07-2019مھارات القیادة اإلداریة854

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
برلین02-08-222019-07-2019عالي

بروكسل26-07-222019-07-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931



المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
الثاني

زیورخ2019-07-222019-07-26

بكین26-07-222019-07-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
امستردام26-07-222019-07-2019المؤسسي

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
باریس02-08-222019-07-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
اسطنبول27-07-232019-07-2019االستراتیجیة

اسطنبول27-07-232019-07-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
اسطنبول27-07-232019-07-2019األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
الریاض01-08-282019-07-2019األعمال

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
الریاض01-08-282019-07-2019وتحقیق األھداف

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
الریاض01-08-282019-07-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
تونس01-08-282019-07-2019اإلستراتیجیة

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
جدة01-08-282019-07-2019لتطویر المنظمات

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
تونس01-08-282019-07-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

جدة01-08-282019-07-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
تونس01-08-282019-07-2019األزمات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
دبي01-08-282019-07-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
عمان01-08-282019-07-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019لجودة تمیز األعمال

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
القاھرة01-08-282019-07-2019االستراتیجیة

المنامة01-08-282019-07-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

بیروت01-08-282019-07-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
الكویت01-08-282019-07-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
دبي01-08-282019-07-2019منھجیة ستة سیجما

دبي01-08-282019-07-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

عمان01-08-282019-07-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019التنفیذیة

القاھرة01-08-282019-07-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
للفریق

المنامة2019-07-282019-08-01



بیروت01-08-282019-07-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

عمان01-08-282019-07-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019وریادة األعمال

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
القاھرة01-08-282019-07-2019األعمال

المنامة01-08-282019-07-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

بیروت01-08-282019-07-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
الكویت01-08-282019-07-2019التمیز

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
مراكش01-08-282019-07-2019الثاني

الدوحة01-08-282019-07-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
براغ02-08-292019-07-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
روما02-08-292019-07-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
جاكرتا02-08-292019-07-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
ماربیال09-08-292019-07-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
مدرید02-08-292019-07-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
كوااللمبور02-08-292019-07-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
طرابزون02-08-292019-07-2019ومجموعات العمل

كوااللمبور02-08-292019-07-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
طرابزون02-08-292019-07-2019القیادات اإلداریة

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
طرابزون02-08-292019-07-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
برلین02-08-292019-07-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
بروكسل09-08-292019-07-2019عالي

زیورخ02-08-292019-07-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

بكین02-08-292019-07-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

بانكوك02-08-292019-07-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
امستردام02-08-292019-07-2019القرارات

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
باریس09-08-292019-07-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
اسطنبول03-08-302019-07-2019اإلستراتیجي

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
اسطنبول03-08-302019-07-2019واالنجاز

اسطنبول03-08-302019-07-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
أل

الریاض2019-08-042019-08-08



لجودة تمیز األعمال

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
الریاض08-08-042019-08-2019العمل

الریاض08-08-042019-08-2019مھارات القیادة اإلداریة854

جدة08-08-042019-08-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
تونس08-08-042019-08-2019وریادة األعمال

جدة08-08-042019-08-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
تونس08-08-042019-08-2019التنفیذیة

جدة08-08-042019-08-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

تونس08-08-042019-08-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
دبي08-08-042019-08-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
عمان08-08-042019-08-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019األعمال

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
القاھرة08-08-042019-08-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
المنامة08-08-042019-08-2019االستراتیجیة

بیروت08-08-042019-08-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

الكویت08-08-042019-08-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
دبي08-08-042019-08-2019الوسطى

عمان08-08-042019-08-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019وتحقیق األھداف

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
القاھرة08-08-042019-08-2019واالنجاز

المنامة08-08-042019-08-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
بیروت08-08-042019-08-2019للفریق

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

القاھرة08-08-042019-08-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
المنامة08-08-042019-08-2019األعمال

بیروت08-08-042019-08-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
الكویت08-08-042019-08-2019لتطویر المنظمات

مراكش08-08-042019-08-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931



الدوحة08-08-042019-08-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

مسقط08-08-042019-08-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
روما09-08-052019-08-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
جاكرتا09-08-052019-08-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
ماربیال16-08-052019-08-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
مدرید09-08-052019-08-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
كوااللمبور09-08-052019-08-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
طرابزون09-08-052019-08-2019ومجموعات العمل

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
كوااللمبور09-08-052019-08-2019منھجیة ستة سیجما

كوااللمبور09-08-052019-08-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

طرابزون09-08-052019-08-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

طرابزون09-08-052019-08-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
برلین09-08-052019-08-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
بروكسل09-08-052019-08-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
زیورخ16-08-052019-08-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
بكین09-08-052019-08-2019الثاني

بانكوك09-08-052019-08-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
امستردام16-08-052019-08-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
باریس09-08-052019-08-2019القرار

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
اسطنبول10-08-062019-08-2019األزمات

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
اسطنبول10-08-062019-08-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
اسطنبول10-08-062019-08-2019اإلستراتیجیة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
الریاض15-08-112019-08-2019ومجموعات العمل

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
الریاض15-08-112019-08-2019القیادات اإلداریة

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
الریاض15-08-112019-08-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

جدة15-08-112019-08-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
تونس15-08-112019-08-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
جدة15-08-112019-08-2019للفریق

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
تونس15-08-112019-08-2019وتحقیق األھداف

أل ة



جدة15-08-112019-08-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
تونس15-08-112019-08-2019األعمال

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
دبي15-08-112019-08-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
عمان15-08-112019-08-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019لجودة تمیز األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
القاھرة15-08-112019-08-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
المنامة15-08-112019-08-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
بیروت15-08-112019-08-2019االستراتیجیة

الكویت15-08-112019-08-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

دبي15-08-112019-08-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
عمان15-08-112019-08-2019منھجیة ستة سیجما

عمان15-08-112019-08-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019العمل

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
القاھرة15-08-112019-08-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
المنامة15-08-112019-08-2019واالنجاز

بیروت15-08-112019-08-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الكویت15-08-112019-08-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019مھارات القیادة اإلداریة854

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
القاھرة15-08-112019-08-2019اإلستراتیجیة

المنامة15-08-112019-08-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
بیروت15-08-112019-08-2019األعمال

الكویت15-08-112019-08-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
مراكش22-08-112019-08-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
الدوحة15-08-112019-08-2019الثاني

مسقط15-08-112019-08-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
جاكرتا16-08-122019-08-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
ماربیال16-08-122019-08-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
مدرید23-08-122019-08-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا



القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
المؤسسي

كوااللمبور2019-08-122019-08-16

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
طرابزون16-08-122019-08-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
كوااللمبور16-08-122019-08-2019الوسطى

طرابزون16-08-122019-08-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
برلین16-08-122019-08-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
بروكسل16-08-122019-08-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
زیورخ16-08-122019-08-2019الصعبة

بكین16-08-122019-08-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

بانكوك16-08-122019-08-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

تورنتو16-08-122019-08-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
امستردام23-08-122019-08-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
باریس16-08-122019-08-2019الفرق

اسطنبول17-08-132019-08-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
اسطنبول17-08-132019-08-2019التنفیذیة

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
اسطنبول17-08-132019-08-2019وریادة األعمال

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
الریاض22-08-182019-08-2019ومجموعات العمل

الریاض22-08-182019-08-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

الریاض22-08-182019-08-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
جدة22-08-182019-08-2019األعمال

تونس22-08-182019-08-2019مھارات القیادة اإلداریة854

جدة22-08-182019-08-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
تونس22-08-182019-08-2019العمل

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
جدة22-08-182019-08-2019االستراتیجیة

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
تونس22-08-182019-08-2019لجودة تمیز األعمال

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
دبي29-08-182019-08-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
عمان22-08-182019-08-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019ومجموعات العمل

القاھرة22-08-182019-08-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
المنامة22-08-182019-08-2019األزمات



التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
اإلستراتیجي

بیروت2019-08-182019-08-22

الكویت22-08-182019-08-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

دبي22-08-182019-08-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
عمان22-08-182019-08-2019الوسطى

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019القیادات اإلداریة

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
القاھرة22-08-182019-08-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
المنامة22-08-182019-08-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
بیروت22-08-182019-08-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
الكویت22-08-182019-08-2019للفریق

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
القاھرة22-08-182019-08-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
المنامة22-08-182019-08-2019اإلستراتیجیة

بیروت22-08-182019-08-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الكویت22-08-182019-08-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
مراكش22-08-182019-08-2019الصعبة

الدوحة22-08-182019-08-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

مسقط22-08-182019-08-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
ماربیال23-08-192019-08-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
مدرید30-08-192019-08-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
كوااللمبور23-08-192019-08-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
طرابزون23-08-192019-08-2019إلنجاز األھداف

كوااللمبور23-08-192019-08-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
طرابزون23-08-192019-08-2019منھجیة ستة سیجما

طرابزون23-08-192019-08-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

برلین23-08-192019-08-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

برلین23-08-192019-08-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
بروكسل23-08-192019-08-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
زیورخ23-08-192019-08-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
بكین30-08-192019-08-2019عالي

بانكوك23-08-192019-08-2019المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952



الثاني

تورنتو23-08-192019-08-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

سنغافورة23-08-192019-08-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
امستردام23-08-192019-08-2019القرار

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
باریس23-08-192019-08-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
اسطنبول24-08-202019-08-2019األعمال

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
اسطنبول24-08-202019-08-2019وتحقیق األھداف

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
اسطنبول24-08-202019-08-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
الریاض29-08-252019-08-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

الریاض29-08-252019-08-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

جدة29-08-252019-08-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
تونس29-08-252019-08-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
جدة29-08-252019-08-2019واالنجاز

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
تونس29-08-252019-08-2019القیادات اإلداریة

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
جدة29-08-252019-08-2019اإلستراتیجي

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
تونس29-08-252019-08-2019ومجموعات العمل

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
دبي05-09-252019-08-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
عمان29-08-252019-08-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
القاھرة29-08-252019-08-2019األعمال

المنامة29-08-252019-08-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
بیروت29-08-252019-08-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
الكویت29-08-252019-08-2019االستراتیجیة

دبي29-08-252019-08-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

عمان29-08-252019-08-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019منھجیة ستة سیجما

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
القاھرة29-08-252019-08-2019وتحقیق األھداف



تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
التنفیذیة

المنامة2019-08-252019-08-29

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
بیروت29-08-252019-08-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

الكویت29-08-252019-08-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
القاھرة29-08-252019-08-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
المنامة29-08-252019-08-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
بیروت29-08-252019-08-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
الكویت29-08-252019-08-2019األعمال

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
مراكش29-08-252019-08-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
الدوحة05-09-252019-08-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
مسقط29-08-252019-08-2019الثاني

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
ماربیال30-08-262019-08-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
مدرید30-08-262019-08-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
كوااللمبور06-09-262019-08-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
طرابزون30-08-262019-08-2019المؤسسي

كوااللمبور30-08-262019-08-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
طرابزون30-08-262019-08-2019الوسطى

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
برلین30-08-262019-08-2019للفریق

بروكسل30-08-262019-08-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

برلین30-08-262019-08-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

بروكسل30-08-262019-08-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
زیورخ30-08-262019-08-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
بكین30-08-262019-08-2019الصعبة

بانكوك30-08-262019-08-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

تورنتو30-08-262019-08-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

سنغافورة30-08-262019-08-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

لندن30-08-262019-08-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
امستردام30-08-262019-08-2019الفرق

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
اسطنبول31-08-272019-08-2019لجودة تمیز األعمال

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
اسطنبول31-08-272019-08-2019العمل



اسطنبول31-08-272019-08-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
الریاض05-09-012019-09-2019إلنجاز األھداف

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
الریاض05-09-012019-09-2019منھجیة ستة سیجما

الریاض05-09-012019-09-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
جدة05-09-012019-09-2019اإلستراتیجیة

تونس05-09-012019-09-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
جدة05-09-012019-09-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تونس05-09-012019-09-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
جدة05-09-012019-09-2019األزمات

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
تونس05-09-012019-09-2019ومجموعات العمل

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
دبي05-09-012019-09-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
عمان12-09-012019-09-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
القاھرة05-09-012019-09-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
المنامة05-09-012019-09-2019األعمال

بیروت05-09-012019-09-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
الكویت05-09-012019-09-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
دبي05-09-012019-09-2019االستراتیجیة

عمان05-09-012019-09-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019الوسطى

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
القاھرة05-09-012019-09-2019العمل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
المنامة05-09-012019-09-2019وتحقیق األھداف

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
بیروت05-09-012019-09-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
الكویت05-09-012019-09-2019واالنجاز

القاھرة05-09-012019-09-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
المنامة05-09-012019-09-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
بیروت05-09-012019-09-2019وریادة األعمال

الكویت05-09-012019-09-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885



إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
مراكش05-09-012019-09-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
الدوحة05-09-012019-09-2019الصعبة

مسقط05-09-012019-09-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
مدرید06-09-022019-09-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
كوااللمبور13-09-022019-09-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
طرابزون06-09-022019-09-2019القرارات

كوااللمبور06-09-022019-09-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

طرابزون06-09-022019-09-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

برلین06-09-022019-09-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
بروكسل06-09-022019-09-2019للفریق

زیورخ06-09-022019-09-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
برلین06-09-022019-09-2019األعمال

بروكسل06-09-022019-09-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

زیورخ06-09-022019-09-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
بكین06-09-022019-09-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
بانكوك13-09-022019-09-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
تورنتو06-09-022019-09-2019الثاني

سنغافورة06-09-022019-09-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

لندن06-09-022019-09-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

برشلونة06-09-022019-09-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
امستردام06-09-022019-09-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
اسطنبول07-09-032019-09-2019ومجموعات العمل

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
اسطنبول07-09-032019-09-2019القیادات اإلداریة

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
اسطنبول07-09-032019-09-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
الریاض12-09-082019-09-2019المؤسسي

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
الریاض12-09-082019-09-2019الوسطى

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
جدة12-09-082019-09-2019وریادة األعمال

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
جدة12-09-082019-09-2019التنفیذیة

تونس12-09-082019-09-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

جدة12-09-082019-09-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

تونس2019-09-082019-09-12



قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
دبي12-09-082019-09-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
عمان19-09-082019-09-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019إلنجاز األھداف

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
القاھرة12-09-082019-09-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
المنامة12-09-082019-09-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
بیروت12-09-082019-09-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
الكویت12-09-082019-09-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
دبي12-09-082019-09-2019اإلستراتیجي

عمان12-09-082019-09-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019منھجیة ستة سیجما

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
القاھرة12-09-082019-09-2019القیادات اإلداریة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
المنامة12-09-082019-09-2019العمل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
بیروت12-09-082019-09-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
الكویت12-09-082019-09-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

مراكش12-09-082019-09-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
القاھرة12-09-082019-09-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

المنامة12-09-082019-09-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
بیروت12-09-082019-09-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
الكویت12-09-082019-09-2019اإلستراتیجیة

مراكش12-09-082019-09-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
الدوحة12-09-082019-09-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
مسقط19-09-082019-09-2019عالي

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
مدرید13-09-092019-09-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
كوااللمبور13-09-092019-09-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
طرابزون20-09-092019-09-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

كوااللمبور13-09-092019-09-2019القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232



االستراتیجیة

طرابزون13-09-092019-09-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
برلین13-09-092019-09-2019واالنجاز

بروكسل13-09-092019-09-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
زیورخ13-09-092019-09-2019للفریق

برلین13-09-092019-09-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
بروكسل13-09-092019-09-2019األعمال

زیورخ13-09-092019-09-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
بكین13-09-092019-09-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
بانكوك13-09-092019-09-2019الصعبة

تورنتو13-09-092019-09-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
سنغافورة13-09-092019-09-2019الثاني

لندن13-09-092019-09-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

جنیف13-09-092019-09-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

برشلونة13-09-092019-09-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
اسطنبول14-09-102019-09-2019ومجموعات العمل

اسطنبول14-09-102019-09-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

اسطنبول14-09-102019-09-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
الریاض19-09-152019-09-2019القرارات

الریاض19-09-152019-09-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
جدة19-09-152019-09-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
جدة19-09-152019-09-2019وتحقیق األھداف

تونس19-09-152019-09-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
تونس19-09-152019-09-2019منھجیة ستة سیجما

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
تونس19-09-152019-09-2019إلنجاز األھداف

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
جدة19-09-152019-09-2019األعمال

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
دبي19-09-152019-09-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
عمان19-09-152019-09-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
شرم الشیخ26-09-152019-09-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019المؤسسي

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
القاھرة19-09-152019-09-2019ومجموعات العمل



كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
ومجموعات العمل

المنامة2019-09-152019-09-19

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
بیروت19-09-152019-09-2019لجودة تمیز األعمال

الكویت19-09-152019-09-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
دبي19-09-152019-09-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
عمان19-09-152019-09-2019االستراتیجیة

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019الوسطى

القاھرة19-09-152019-09-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
المنامة19-09-152019-09-2019القیادات اإلداریة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
بیروت19-09-152019-09-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
الكویت19-09-152019-09-2019التنفیذیة

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
مراكش19-09-152019-09-2019للفریق

القاھرة19-09-152019-09-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
المنامة19-09-152019-09-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

بیروت19-09-152019-09-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
الكویت19-09-152019-09-2019وریادة األعمال

مراكش19-09-152019-09-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
الدوحة19-09-152019-09-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
مسقط19-09-152019-09-2019الصعبة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
كوااللمبور20-09-162019-09-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
طرابزون27-09-162019-09-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
كوااللمبور20-09-162019-09-2019اإلستراتیجي

طرابزون20-09-162019-09-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
برلین20-09-162019-09-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
بروكسل20-09-162019-09-2019واالنجاز

زیورخ20-09-162019-09-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

بكین20-09-162019-09-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
برلین20-09-162019-09-2019اإلستراتیجیة

بروكسل20-09-162019-09-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
زیورخ20-09-162019-09-2019األعمال



بكین20-09-162019-09-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
بانكوك20-09-162019-09-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
تورنتو27-09-162019-09-2019عالي

سنغافورة20-09-162019-09-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
لندن20-09-162019-09-2019الثاني

جنیف20-09-162019-09-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

فیینا20-09-162019-09-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

برشلونة20-09-162019-09-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
اسطنبول21-09-172019-09-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اسطنبول21-09-172019-09-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
الریاض03-10-222019-09-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الریاض26-09-222019-09-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

جدة26-09-222019-09-2019مھارات القیادة اإلداریة854

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
جدة26-09-222019-09-2019العمل

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
تونس26-09-222019-09-2019الوسطى

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
تونس26-09-222019-09-2019المؤسسي

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
جدة26-09-222019-09-2019لجودة تمیز األعمال

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
عمان26-09-222019-09-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
شرم الشیخ03-10-222019-09-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019القرارات

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
القاھرة26-09-222019-09-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
المنامة26-09-222019-09-2019ومجموعات العمل

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
بیروت26-09-222019-09-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
الكویت26-09-222019-09-2019األعمال

دبي26-09-222019-09-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
عمان26-09-222019-09-2019اإلستراتیجي

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

القاھرة26-09-222019-09-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

المنامة26-09-222019-09-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
بیروت26-09-222019-09-2019القیادات اإلداریة



مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
وتحقیق األھداف

الكویت2019-09-222019-09-26

مراكش26-09-222019-09-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدوحة26-09-222019-09-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

المنامة26-09-222019-09-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
بیروت26-09-222019-09-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
الكویت26-09-222019-09-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
مراكش26-09-222019-09-2019األعمال

الدوحة26-09-222019-09-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
مسقط26-09-222019-09-2019التمیز

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
كوااللمبور27-09-232019-09-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
طرابزون27-09-232019-09-2019القرار

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
كوااللمبور27-09-232019-09-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
طرابزون27-09-232019-09-2019االستراتیجیة

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
برلین27-09-232019-09-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
بروكسل27-09-232019-09-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
زیورخ27-09-232019-09-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
بكین27-09-232019-09-2019للفریق

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
برلین27-09-232019-09-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
بروكسل27-09-232019-09-2019اإلستراتیجیة

زیورخ27-09-232019-09-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

بكین27-09-232019-09-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
بانكوك27-09-232019-09-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
تورنتو27-09-232019-09-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
سنغافورة04-10-232019-09-2019عالي

لندن27-09-232019-09-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

جنیف27-09-232019-09-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

فیینا27-09-232019-09-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

میونیخ27-09-232019-09-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
برشلونة27-09-232019-09-2019الثاني

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
اسطنبول28-09-242019-09-2019إلنجاز األھداف



إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
منھجیة ستة سیجما

اسطنبول2019-09-242019-09-28

اسطنبول28-09-242019-09-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
الریاض10-10-292019-09-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الریاض03-10-292019-09-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
جدة03-10-292019-09-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
جدة03-10-292019-09-2019القیادات اإلداریة

تونس03-10-292019-09-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
تونس03-10-292019-09-2019القرارات

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
جدة03-10-292019-09-2019ومجموعات العمل

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
عمان03-10-292019-09-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
الدار البیضاء10-10-292019-09-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
القاھرة03-10-292019-09-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
المنامة03-10-292019-09-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
بیروت03-10-292019-09-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
الكویت03-10-292019-09-2019لجودة تمیز األعمال

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
دبي03-10-292019-09-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
عمان03-10-292019-09-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019االستراتیجیة

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
القاھرة03-10-292019-09-2019منھجیة ستة سیجما

القاھرة03-10-292019-09-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

المنامة03-10-292019-09-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

بیروت03-10-292019-09-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
الكویت03-10-292019-09-2019العمل

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
مراكش03-10-292019-09-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
الدوحة03-10-292019-09-2019للفریق

بیروت03-10-292019-09-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الكویت03-10-292019-09-2019مھارات القیادة اإلداریة854

مراكش03-10-292019-09-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885



الدوحة03-10-292019-09-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
مسقط03-10-292019-09-2019لتطویر المنظمات

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
طرابزون04-10-302019-09-2019الفرق

كوااللمبور04-10-302019-09-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
طرابزون04-10-302019-09-2019اإلستراتیجي

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
برلین04-10-302019-09-2019وتحقیق األھداف

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
بروكسل04-10-302019-09-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
زیورخ04-10-302019-09-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

بكین04-10-302019-09-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

بانكوك04-10-302019-09-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
برلین04-10-302019-09-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
بروكسل04-10-302019-09-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
زیورخ04-10-302019-09-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
بكین04-10-302019-09-2019األعمال

بانكوك04-10-302019-09-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
تورنتو04-10-302019-09-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
سنغافورة04-10-302019-09-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
لندن11-10-302019-09-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
جنیف04-10-302019-09-2019الثاني

فیینا04-10-302019-09-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

میونیخ04-10-302019-09-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

براغ04-10-302019-09-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

برشلونة04-10-302019-09-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
اسطنبول05-10-012019-10-2019المؤسسي

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
اسطنبول05-10-012019-10-2019الوسطى

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
الریاض10-10-062019-10-2019القرار

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
الریاض10-10-062019-10-2019االستراتیجیة

جدة10-10-062019-10-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

جدة10-10-062019-10-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

تونس10-10-062019-10-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
تونس17-10-062019-10-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا



اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
ومجموعات العمل

جدة2019-10-062019-10-10

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
الدار البیضاء17-10-062019-10-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
القاھرة10-10-062019-10-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
المنامة10-10-062019-10-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
بیروت10-10-062019-10-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
الكویت10-10-062019-10-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
دبي10-10-062019-10-2019لجودة تمیز األعمال

عمان10-10-062019-10-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019اإلستراتیجي

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
القاھرة10-10-062019-10-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
المنامة10-10-062019-10-2019منھجیة ستة سیجما

المنامة10-10-062019-10-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

بیروت10-10-062019-10-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
الكویت10-10-062019-10-2019القیادات اإلداریة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
مراكش10-10-062019-10-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

الدوحة10-10-062019-10-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

مسقط10-10-062019-10-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
الكویت10-10-062019-10-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
مراكش10-10-062019-10-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
الدوحة10-10-062019-10-2019األعمال

مسقط10-10-062019-10-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
طرابزون11-10-072019-10-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
كوااللمبور11-10-072019-10-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
طرابزون11-10-072019-10-2019األزمات

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
برلین11-10-072019-10-2019العمل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
بروكسل11-10-072019-10-2019وتحقیق األھداف

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
زیورخ11-10-072019-10-2019التنفیذیة



تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
واالنجاز

بكین2019-10-072019-10-11

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
بانكوك11-10-072019-10-2019للفریق

برلین11-10-072019-10-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
بروكسل11-10-072019-10-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
زیورخ11-10-072019-10-2019وریادة األعمال

بكین11-10-072019-10-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

بانكوك11-10-072019-10-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
تورنتو11-10-072019-10-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
سنغافورة11-10-072019-10-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
لندن11-10-072019-10-2019الصعبة

جنیف11-10-072019-10-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
فیینا11-10-072019-10-2019الثاني

میونیخ11-10-072019-10-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

براغ11-10-072019-10-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

روما11-10-072019-10-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
برشلونة18-10-072019-10-2019عالي

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
اسطنبول12-10-082019-10-2019القرارات

اسطنبول12-10-082019-10-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
الریاض17-10-132019-10-2019الفرق

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
الریاض17-10-132019-10-2019اإلستراتیجي

جدة17-10-132019-10-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

تونس17-10-132019-10-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
تونس24-10-132019-10-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
جدة17-10-132019-10-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019القرار

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
القاھرة17-10-132019-10-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
المنامة17-10-132019-10-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
بیروت17-10-132019-10-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
الكویت17-10-132019-10-2019ومجموعات العمل



كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
ومجموعات العمل

دبي2019-10-132019-10-17

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
عمان17-10-132019-10-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019األزمات

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019االستراتیجیة

القاھرة17-10-132019-10-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
المنامة17-10-132019-10-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
بیروت17-10-132019-10-2019منھجیة ستة سیجما

بیروت17-10-132019-10-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

الكویت17-10-132019-10-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
مراكش17-10-132019-10-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
الدوحة17-10-132019-10-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
مسقط17-10-132019-10-2019للفریق

الكویت17-10-132019-10-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
مراكش17-10-132019-10-2019وریادة األعمال

الدوحة17-10-132019-10-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

مسقط17-10-132019-10-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
كوااللمبور18-10-142019-10-2019لجودة تمیز األعمال

طرابزون18-10-142019-10-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
برلین18-10-142019-10-2019القیادات اإلداریة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
بروكسل18-10-142019-10-2019العمل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
زیورخ18-10-142019-10-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
بكین18-10-142019-10-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

بانكوك18-10-142019-10-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

تورنتو18-10-142019-10-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
برلین18-10-142019-10-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

بروكسل18-10-142019-10-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
زیورخ18-10-142019-10-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
بكین18-10-142019-10-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
بانكوك18-10-142019-10-2019األعمال

تورنتو18-10-142019-10-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

سنغافورة18-10-142019-10-2019إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894



لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
لندن18-10-142019-10-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
جنیف25-10-142019-10-2019عالي

فیینا18-10-142019-10-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
میونیخ18-10-142019-10-2019الثاني

براغ18-10-142019-10-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

روما18-10-142019-10-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

جاكرتا18-10-142019-10-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
برشلونة18-10-142019-10-2019الصعبة

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
اسطنبول26-10-152019-10-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

اسطنبول19-10-152019-10-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
الریاض24-10-202019-10-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
الریاض24-10-202019-10-2019األزمات

جدة24-10-202019-10-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
جدة24-10-202019-10-2019منھجیة ستة سیجما

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
تونس24-10-202019-10-2019االستراتیجیة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
تونس24-10-202019-10-2019القرار

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
جدة24-10-202019-10-2019إلنجاز األھداف

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019الفرق

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
القاھرة31-10-202019-10-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
المنامة24-10-202019-10-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
بیروت24-10-202019-10-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
الكویت24-10-202019-10-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
دبي24-10-202019-10-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
عمان24-10-202019-10-2019لجودة تمیز األعمال

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019اإلستراتیجي

القاھرة24-10-202019-10-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنامة24-10-202019-10-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
بیروت24-10-202019-10-2019الوسطى



الكویت24-10-202019-10-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
مراكش24-10-202019-10-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
الدوحة24-10-202019-10-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

مسقط24-10-202019-10-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
مراكش24-10-202019-10-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
الدوحة24-10-202019-10-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
مسقط24-10-202019-10-2019األعمال

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
كوااللمبور25-10-212019-10-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
طرابزون25-10-212019-10-2019األعمال

برلین25-10-212019-10-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
بروكسل25-10-212019-10-2019القیادات اإلداریة

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
زیورخ25-10-212019-10-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
بكین25-10-212019-10-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
بانكوك25-10-212019-10-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
تورنتو25-10-212019-10-2019للفریق

سنغافورة25-10-212019-10-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

برلین25-10-212019-10-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
بروكسل25-10-212019-10-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

زیورخ25-10-212019-10-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
بكین25-10-212019-10-2019وریادة األعمال

بانكوك25-10-212019-10-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

تورنتو25-10-212019-10-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

سنغافورة25-10-212019-10-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
لندن25-10-212019-10-2019لتطویر المنظمات

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
جنیف25-10-212019-10-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
فیینا01-11-212019-10-2019عالي

میونیخ25-10-212019-10-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
براغ25-10-212019-10-2019الثاني
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أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
التمیز

برشلونة2019-10-212019-10-25

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
اسطنبول02-11-222019-10-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

اسطنبول26-10-222019-10-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

الریاض31-10-272019-10-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
جدة31-10-272019-10-2019الوسطى

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
تونس31-10-272019-10-2019اإلستراتیجي

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
تونس31-10-272019-10-2019الفرق

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
جدة31-10-272019-10-2019المؤسسي

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
القاھرة07-11-272019-10-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
المنامة07-11-272019-10-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
بیروت31-10-272019-10-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
الكویت31-10-272019-10-2019إلنجاز األھداف

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
دبي31-10-272019-10-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
عمان31-10-272019-10-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019األزمات

القاھرة31-10-272019-10-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

المنامة31-10-272019-10-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

بیروت31-10-272019-10-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
الكویت31-10-272019-10-2019منھجیة ستة سیجما

الكویت31-10-272019-10-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
مراكش31-10-272019-10-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
الدوحة31-10-272019-10-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
مسقط31-10-272019-10-2019واالنجاز

مراكش31-10-272019-10-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
الدوحة31-10-272019-10-2019وریادة األعمال

مسقط31-10-272019-10-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
كوااللمبور01-11-282019-10-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
أل

طرابزون2019-10-282019-11-01



لجودة تمیز األعمال

برلین01-11-282019-10-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

بروكسل01-11-282019-10-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
زیورخ01-11-282019-10-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
بكین01-11-282019-10-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
بانكوك01-11-282019-10-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تورنتو01-11-282019-10-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
سنغافورة01-11-282019-10-2019للفریق

لندن01-11-282019-10-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

بروكسل01-11-282019-10-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
زیورخ01-11-282019-10-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
بكین01-11-282019-10-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
بانكوك01-11-282019-10-2019اإلستراتیجیة

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
تورنتو01-11-282019-10-2019األعمال

سنغافورة01-11-282019-10-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

لندن01-11-282019-10-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
جنیف01-11-282019-10-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
فیینا01-11-282019-10-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
میونیخ08-11-282019-10-2019عالي

براغ01-11-282019-10-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
روما01-11-282019-10-2019الثاني

جاكرتا01-11-282019-10-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

ماربیال01-11-282019-10-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

باریس01-11-282019-10-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
برشلونة01-11-282019-10-2019لتطویر المنظمات

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
اسطنبول02-11-292019-10-2019القرار

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
اسطنبول02-11-292019-10-2019االستراتیجیة

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
الریاض07-11-032019-11-2019األعمال

جدة07-11-032019-11-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
تونس07-11-032019-11-2019األزمات

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
تونس07-11-032019-11-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

أل ة ة



الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
القرارات

جدة2019-11-032019-11-07

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
القاھرة07-11-032019-11-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
المنامة14-11-032019-11-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
بیروت14-11-032019-11-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
الكویت07-11-032019-11-2019المؤسسي

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
دبي07-11-032019-11-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
عمان07-11-032019-11-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019لجودة تمیز األعمال

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
القاھرة07-11-032019-11-2019االستراتیجیة

المنامة07-11-032019-11-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

بیروت07-11-032019-11-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
الكویت07-11-032019-11-2019الوسطى

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
مراكش07-11-032019-11-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
الدوحة07-11-032019-11-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
مسقط07-11-032019-11-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
مراكش07-11-032019-11-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
الدوحة07-11-032019-11-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
مسقط07-11-032019-11-2019اإلستراتیجیة

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
كوااللمبور08-11-042019-11-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
طرابزون08-11-042019-11-2019ومجموعات العمل

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
برلین08-11-042019-11-2019منھجیة ستة سیجما

برلین08-11-042019-11-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

بروكسل08-11-042019-11-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

زیورخ08-11-042019-11-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
بكین08-11-042019-11-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
بانكوك08-11-042019-11-2019التنفیذیة

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
تورنتو08-11-042019-11-2019واالنجاز

سنغافورة08-11-042019-11-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277



الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
للفریق

لندن2019-11-042019-11-08

زیورخ08-11-042019-11-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

بكین08-11-042019-11-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
بانكوك08-11-042019-11-2019وریادة األعمال

تورنتو08-11-042019-11-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
سنغافورة08-11-042019-11-2019األعمال

لندن08-11-042019-11-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
جنیف08-11-042019-11-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
فیینا08-11-042019-11-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
میونیخ08-11-042019-11-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
براغ15-11-042019-11-2019عالي

روما08-11-042019-11-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
جاكرتا08-11-042019-11-2019الثاني

ماربیال08-11-042019-11-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

باریس08-11-042019-11-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

امستردام08-11-042019-11-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

برشلونة08-11-042019-11-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

برشلونة08-11-042019-11-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
اسطنبول09-11-052019-11-2019الفرق

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
اسطنبول09-11-052019-11-2019اإلستراتیجي

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
الریاض14-11-102019-11-2019لجودة تمیز األعمال

جدة14-11-102019-11-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

تونس14-11-102019-11-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
جدة21-11-102019-11-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
القاھرة14-11-102019-11-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
المنامة14-11-102019-11-2019القرار

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
بیروت21-11-102019-11-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
الكویت14-11-102019-11-2019القرارات

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
دبي14-11-102019-11-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
عمان14-11-102019-11-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019ومجموعات العمل



المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
األعمال

الدار البیضاء2019-11-102019-11-14

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
القاھرة14-11-102019-11-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
المنامة14-11-102019-11-2019االستراتیجیة

بیروت14-11-102019-11-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

الكویت14-11-102019-11-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

مراكش14-11-102019-11-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
الدوحة14-11-102019-11-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
مسقط14-11-102019-11-2019التنفیذیة

مراكش14-11-102019-11-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

الدوحة14-11-102019-11-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
مسقط14-11-102019-11-2019وریادة األعمال

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
كوااللمبور15-11-112019-11-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
طرابزون15-11-112019-11-2019ومجموعات العمل

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
برلین15-11-112019-11-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
بروكسل15-11-112019-11-2019منھجیة ستة سیجما

بروكسل15-11-112019-11-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

زیورخ15-11-112019-11-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
بكین15-11-112019-11-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
بانكوك15-11-112019-11-2019وتحقیق األھداف

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
تورنتو15-11-112019-11-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
سنغافورة15-11-112019-11-2019واالنجاز

لندن15-11-112019-11-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

جنیف15-11-112019-11-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
بكین15-11-112019-11-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
بانكوك15-11-112019-11-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
تورنتو15-11-112019-11-2019اإلستراتیجیة

سنغافورة15-11-112019-11-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
لندن15-11-112019-11-2019األعمال

جنیف15-11-112019-11-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
فیینا15-11-112019-11-2019لتطویر المنظمات

میونیخ15-11-112019-11-2019أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896



التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
براغ15-11-112019-11-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
روما22-11-112019-11-2019عالي

جاكرتا15-11-112019-11-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

ماربیال15-11-112019-11-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

مدرید15-11-112019-11-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
باریس15-11-112019-11-2019الثاني

امستردام15-11-112019-11-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

برشلونة15-11-112019-11-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
برشلونة15-11-112019-11-2019للفریق

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
اسطنبول16-11-122019-11-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
اسطنبول16-11-122019-11-2019األزمات

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
الریاض21-11-172019-11-2019ومجموعات العمل

جدة21-11-172019-11-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

المھارات القیادیة المتقدمة والذكاء االستراتیجي في إدارة141
تونس21-11-172019-11-2019األعمال

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
جدة28-11-172019-11-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
القاھرة21-11-172019-11-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
المنامة21-11-172019-11-2019الفرق

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
بیروت21-11-172019-11-2019القرار

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
الكویت28-11-172019-11-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
دبي21-11-172019-11-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
عمان21-11-172019-11-2019إلنجاز األھداف

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019ومجموعات العمل

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019لجودة تمیز األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
القاھرة21-11-172019-11-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
المنامة21-11-172019-11-2019اإلستراتیجي

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
بیروت21-11-172019-11-2019االستراتیجیة

الكویت21-11-172019-11-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

مراكش21-11-172019-11-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
الدوحة21-11-172019-11-2019القیادات اإلداریة



مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
مسقط21-11-172019-11-2019وتحقیق األھداف

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
الدوحة21-11-172019-11-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
مسقط21-11-172019-11-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

دبي21-11-172019-11-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
كوااللمبور22-11-182019-11-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
طرابزون22-11-182019-11-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

برلین22-11-182019-11-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
بروكسل22-11-182019-11-2019الوسطى

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
زیورخ22-11-182019-11-2019منھجیة ستة سیجما

زیورخ22-11-182019-11-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

بكین22-11-182019-11-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
بانكوك22-11-182019-11-2019العمل

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
تورنتو22-11-182019-11-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
سنغافورة22-11-182019-11-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
لندن22-11-182019-11-2019واالنجاز

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
جنیف22-11-182019-11-2019للفریق

فیینا22-11-182019-11-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

بكین22-11-182019-11-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

بانكوك22-11-182019-11-2019مھارات القیادة اإلداریة854

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
تورنتو22-11-182019-11-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
سنغافورة22-11-182019-11-2019اإلستراتیجیة

لندن22-11-182019-11-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

جنیف22-11-182019-11-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

فیینا22-11-182019-11-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
میونیخ22-11-182019-11-2019لتطویر المنظمات

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
براغ22-11-182019-11-2019التمیز

مھارات بناء وقیادة فرق العمل خالل األزمات واتخاذ القرارات921
روما22-11-182019-11-2019الصعبة

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
جاكرتا29-11-182019-11-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
ماربیال22-11-182019-11-2019الثاني

مدرید22-11-182019-11-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

امستردام22-11-182019-11-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979



باریس22-11-182019-11-2019القیادة العاطفیة ( 66 استراتیجیة للقیادة بالذكاء العاطفي )931

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
برشلونة22-11-182019-11-2019األعمال

برشلونة22-11-182019-11-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

اسطنبول23-11-192019-11-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

اإلبداع القیادي المتمیز واإلعداد التنظیمي اإلبتكاري للفرق137
الریاض28-11-242019-11-2019ومجموعات العمل

القیادة اإلبداعیة ومنھجیة التجربة المالیزیة في اإلدارة232
جدة28-11-242019-11-2019االستراتیجیة

المھارات القیادیة المتقدمة والتفكیر االستراتیجي اإلبداعي140
تونس28-11-242019-11-2019لجودة تمیز األعمال

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
جدة28-11-242019-11-2019القرار

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
المنامة28-11-242019-11-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

قیادة مجموعات العمل، بناء روح المبادرة وتطویر اإلبداع في112
بیروت28-11-242019-11-2019الفرق

المنظومة القیادیة المتكاملة في التفكیر اإلستراتیجي الحیوي114
الكویت05-12-242019-11-2019واألداء اإلبداعي في تحدید وتحقیق األھداف

القیادة اإلستراتیجیة وضع الرؤیا المستقبلیة وإعداد الخطط120
دبي05-12-242019-11-2019اإلداریة واتجاھات العمل وتحقیقھا

القیادة من خالل رؤیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التمیز129
عمان28-11-242019-11-2019المؤسسي

المعاییر الشاملة والمنھج األوربي في التمیز القیادي والتخطیط134
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019اإلستراتیجي وتحقیق الجودة الشاملة

كفاءة التمیز القیادي وتطویر المھارات االبتكاریة لفرق139
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019ومجموعات العمل

القاھرة28-11-242019-11-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
المنامة28-11-242019-11-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
بیروت28-11-242019-11-2019اإلستراتیجي

الكویت28-11-242019-11-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
مراكش28-11-242019-11-2019منھجیة ستة سیجما

مراكش28-11-242019-11-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

الدوحة28-11-242019-11-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
مسقط28-11-242019-11-2019العمل

الدوحة28-11-242019-11-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

مسقط28-11-242019-11-2019مھارات القیادة اإلداریة854

دبي28-11-242019-11-2019مھارات القیادة °360 : الكفاءة وافضل الممارسات1083

الرؤیة اإلستراتیجیة، المبادرات، تحسین األداء وإتخاذ127
كوااللمبور29-11-252019-11-2019القرارات

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
طرابزون29-11-252019-11-2019إلنجاز األھداف

برلین29-11-252019-11-2019القیادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطویر األداء االشرافي234

بروكسل29-11-252019-11-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

المنھج األوربي لصناعة التمیز اإلداري واإلبداعي للقیادة243
الوسطى

زیورخ2019-11-252019-11-29



بكین29-11-252019-11-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
بانكوك29-11-252019-11-2019القیادات اإلداریة

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
تورنتو29-11-252019-11-2019وتحقیق األھداف

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
سنغافورة29-11-252019-11-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
لندن29-11-252019-11-2019العصري وتطویر أداء المنظمات

جنیف29-11-252019-11-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
فیینا29-11-252019-11-2019للفریق

میونیخ29-11-252019-11-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
بانكوك29-11-252019-11-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب
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بیروت19-12-152019-12-2019األعمال

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
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شرم الشیخ02-01-292020-12-2019مھارات القیادة وإستراتیجیات صناعة القرارات979

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019ثالثیة المدیر الجدیر وجودة اإلبداع القیادي1084

قیاس وتطویر القیادة اإلشرافیة، التفكیر اإلستراتیجي والحیوي111
كوااللمبور03-01-302020-12-2019واإلستراتیجیات السلوكیة المتمیزة

الرؤیة القیادیة اإلبداعیة للفرق، التفویض والتمییز في إتخاذ113
طرابزون03-01-302020-12-2019القرار

برلین03-01-302020-12-2019التجربة البریطانیة والمناھج الدولیة للقیادة الذكیة226

مھارات وإستراتیجیات القیادة العملیة والتخطیط وإدارة227
بروكسل03-01-302020-12-2019األزمات

التمیز القیادي واإلبداع اإلداري ومھارات التغییر والتخطیط228
زیورخ03-01-302020-12-2019اإلستراتیجي

بكین03-01-302020-12-2019الخطوات الذكیة للمدراء التنفیذیین "األسس والتطبیقات"233

بانكوك03-01-302020-12-2019القیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالیة اإلنجاز236

إعداد مدیر القرن وصیاغة إستراتیجیات المستقبل في ظل248
تورنتو03-01-302020-12-2019منھجیة ستة سیجما

تورنتو03-01-302020-12-2019المھارات اإلشرافیة والقیادیة لإلدارة الوسطى252

سنغافورة03-01-302020-12-2019إدارة العمل الجماعي وقیادة فرق العمل259

لندن03-01-302020-12-2019منھجیات التمیز القیادي واإلبداعي وإعداد فرق عمل إبداعیة260

مھارات التوجیھ والتحفیز الفعال لألداء المتمیز وقیادة فرق264
جنیف03-01-302020-12-2019العمل

مھارات القیادة التنفیذیة والتخطیط اإلستراتیجي المتمیز265
فیینا03-01-302020-12-2019وتحقیق األھداف

تقییم وتحلیل التحدیات والتخطیط اإلستراتیجي للقیادات267
میونیخ03-01-302020-12-2019التنفیذیة

الفكر المتقدم والتوجھات العالمیة لتنمیة مھارات المدیر272
براغ03-01-302020-12-2019العصري وتطویر أداء المنظمات



تحقیق الریادة القیادیة االبداعیة والوصول الى قمة التمیز275
واالنجاز

روما2019-12-302020-01-03

جاكرتا03-01-302020-12-2019المدیر الفعال ومھارات تجنب األخطاء اإلداریة277

ماربیال03-01-302020-12-2019القیادة واإلبداع في إدارة التغییر المؤسسي302

لندن03-01-302020-12-2019المدیر العالمي والقیادة اإلبداعیة والتمیز في إدارة األعمال842

جنیف03-01-302020-12-2019مھارات القیادة اإلداریة854

التفكیر االستراتیجي لـقادة التمیز واإلنتقال من التخطیط873
فیینا03-01-302020-12-2019للمستقبل إلى صناعة المستقبل

أفضل الممارسات القیادیة في االبتكار والتنظیم والتوجیھ882
میونیخ03-01-302020-12-2019وریادة األعمال

تطویر الخطط اإلستراتیجیة، المتابعة والتقویم وبناء الرؤیة883
براغ03-01-302020-12-2019اإلستراتیجیة

روما03-01-302020-12-2019الجدارة القیادیة وتطبیق معاییر الجودة والتمیز المؤسسي885

الذكاء العاطفي والقیادة الذكیة وإبداعیة التفكیر في إدارة889
جاكرتا03-01-302020-12-2019األعمال

ماربیال03-01-302020-12-2019تقنیات وفنون الذكاءات المتعددة في اإلدارة والقیادة893

أفضل ممارسات التمیز القیادي وبناء بیئات عمل دینامیكیة896
مدرید03-01-302020-12-2019التمیز

اإلدارة اإلبداعیة وبناء وقیادة فرق متعددة الوظائف ذات أداء922
كوااللمبور10-01-302020-12-2019عالي

المنھج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأھیل قیادات الصف952
طرابزون03-01-302020-12-2019الثاني

باریس03-01-302020-12-2019مھارات التمیز القیادي وبناء خرائط العمل اإلستراتیجیة891

إستراتیجیات وممارسات القیادة اإلبداعیة واإلدارة االبتكاریة894
امستردام03-01-302020-12-2019لتطویر المنظمات

تطویر أعمال القیادیین في اإلدارة الحكومیة وأعمال اإلدارة844
برشلونة03-01-302020-12-2019التنفیذیة وإدارة المكاتب

الدینامیكیة القیادیة االتصال الفعال وتحقیق المسار المتمیز279
باریس03-01-302020-12-2019للفریق

إستراتیجیات وسیاسات اإلحالل وتكوین الصف الثاني من263
برشلونة03-01-302020-12-2019القیادات اإلداریة

أفضل الممارسات والتمیز في القیادة وإدارة األداء والتوجیھ131
اسطنبول04-01-312020-12-2019إلنجاز األھداف




