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التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019وتبسیط اإلجراءات

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
القاھرة14-02-102019-02-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
المنامة14-02-102019-02-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
بیروت14-02-102019-02-2019اإلداریة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
الكویت14-02-102019-02-2019المستمر

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
الریاض21-02-102019-02-2019بروح الفریق الواحد

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
مراكش14-02-102019-02-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
الدوحة14-02-102019-02-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
مسقط14-02-102019-02-2019سیجما

الریاض14-02-102019-02-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

دبي14-02-102019-02-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

عمان14-02-102019-02-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

شرم الشیخ14-02-102019-02-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

الریاض14-02-102019-02-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

القاھرة14-02-102019-02-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

المنامة14-02-102019-02-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

بیروت14-02-102019-02-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
الكویت14-02-102019-02-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
دبي14-02-102019-02-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA عمان14-02-102019-02-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
شرم الشیخ14-02-102019-02-2019وشبھ الحكومیة

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

الریاض14-02-102019-02-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
جدة14-02-102019-02-2019العمل

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
تونس14-02-102019-02-2019اإلجراءات

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
جدة14-02-102019-02-2019الجودة الشاملة

تونس14-02-102019-02-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116



برلین15-02-112019-02-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

بروكسل15-02-112019-02-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
زیورخ15-02-112019-02-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

بكین15-02-112019-02-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
بانكوك15-02-112019-02-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
تورنتو15-02-112019-02-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
سنغافورة15-02-112019-02-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
لندن15-02-112019-02-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
جنیف15-02-112019-02-2019الشاملة

فیینا15-02-112019-02-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
میونیخ15-02-112019-02-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
براغ15-02-112019-02-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
روما15-02-112019-02-2019كأساس لبناء المدراء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
جاكرتا15-02-112019-02-2019اإلدارة

ماربیال15-02-112019-02-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

مدرید15-02-112019-02-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
كوااللمبور15-02-112019-02-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
طرابزون22-02-112019-02-2019المساندة

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
كوااللمبور15-02-112019-02-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
طرابزون15-02-112019-02-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

امستردام15-02-112019-02-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

باریس15-02-112019-02-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
برشلونة15-02-112019-02-2019وھندسة التطویر العام

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
اسطنبول16-02-122019-02-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
اسطنبول16-02-122019-02-2019العمل

باریس16-02-122019-02-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
القاھرة21-02-172019-02-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
المنامة21-02-172019-02-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
بیروت21-02-172019-02-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
الكویت21-02-172019-02-2019الجودة الشاملة



الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
الدار البیضاء28-02-172019-02-2019بروح الفریق الواحد

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
مراكش21-02-172019-02-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الدوحة21-02-172019-02-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
مسقط21-02-172019-02-2019االستراتیجي

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

دبي21-02-172019-02-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
عمان21-02-172019-02-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
شرم الشیخ28-02-172019-02-2019المساندة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

الریاض21-02-172019-02-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
القاھرة21-02-172019-02-2019العمل

المنامة21-02-172019-02-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

بیروت21-02-172019-02-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
الكویت21-02-172019-02-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
دبي21-02-172019-02-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
عمان21-02-172019-02-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
الریاض21-02-172019-02-2019وشبھ الحكومیة

تونس21-02-172019-02-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

جدة21-02-172019-02-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
تونس21-02-172019-02-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
جدة21-02-172019-02-2019اإلداریة

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
تونس21-02-172019-02-2019وتبسیط اإلجراءات

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
برلین22-02-182019-02-2019المستمر

بروكسل22-02-182019-02-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

زیورخ22-02-182019-02-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
بكین22-02-182019-02-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
بانكوك22-02-182019-02-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
تورنتو22-02-182019-02-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
باستخدام بطاقات األداء

سنغافورة2019-02-182019-02-22



تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
لندن22-02-182019-02-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
جنیف22-02-182019-02-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
فیینا22-02-182019-02-2019الشاملة

میونیخ22-02-182019-02-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
براغ22-02-182019-02-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
روما22-02-182019-02-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
جاكرتا22-02-182019-02-2019كأساس لبناء المدراء

ماربیال22-02-182019-02-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

مدرید22-02-182019-02-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

كوااللمبور22-02-182019-02-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

طرابزون22-02-182019-02-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
كوااللمبور22-02-182019-02-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA طرابزون22-02-182019-02-2019ومنھجیة

امستردام22-02-182019-02-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
باریس22-02-182019-02-2019اإلدارة

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
برشلونة22-02-182019-02-2019المنظمة

اسطنبول23-02-192019-02-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
اسطنبول23-02-192019-02-2019اإلجراءات

اسطنبول23-02-192019-02-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

القاھرة28-02-242019-02-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
المنامة28-02-242019-02-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
بیروت28-02-242019-02-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
الكویت28-02-242019-02-2019اإلداریة

مراكش28-02-242019-02-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
الدوحة28-02-242019-02-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
مسقط28-02-242019-02-2019بیئة عمل عالیة األداء

دبي28-02-242019-02-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

عمان28-02-242019-02-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

شرم الشیخ28-02-242019-02-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

الدار البیضاء28-02-242019-02-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
الریاض07-03-242019-02-2019المساندة

القاھرة28-02-242019-02-2019التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881



اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
المنامة28-02-242019-02-2019العمل

بیروت28-02-242019-02-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

الكویت28-02-242019-02-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
دبي28-02-242019-02-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
عمان28-02-242019-02-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA شرم الشیخ28-02-242019-02-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
الدار البیضاء28-02-242019-02-2019وشبھ الحكومیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
الریاض28-02-242019-02-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تونس28-02-242019-02-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

جدة28-02-242019-02-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

تونس28-02-242019-02-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تونس28-02-242019-02-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
تونس07-03-242019-02-2019بروح الفریق الواحد

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
جدة28-02-242019-02-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
برلین01-03-252019-02-2019الجودة الشاملة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
بروكسل01-03-252019-02-2019المستمر

زیورخ01-03-252019-02-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
بكین01-03-252019-02-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

بانكوك01-03-252019-02-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
تورنتو01-03-252019-02-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
سنغافورة01-03-252019-02-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
لندن01-03-252019-02-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
جنیف01-03-252019-02-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
فیینا01-03-252019-02-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
میونیخ01-03-252019-02-2019الشاملة

براغ01-03-252019-02-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
روما01-03-252019-02-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
جاكرتا01-03-252019-02-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
ماربیال01-03-252019-02-2019اإلدارة



مدرید01-03-252019-02-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

كوااللمبور01-03-252019-02-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
طرابزون01-03-252019-02-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
كوااللمبور01-03-252019-02-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
طرابزون01-03-252019-02-2019اإلبداعي واالبتكاري

امستردام01-03-252019-02-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
باریس01-03-252019-02-2019كأساس لبناء المدراء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
برشلونة01-03-252019-02-2019ومنھجیة ستة سیجما

القاھرة01-03-252019-02-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
اسطنبول02-03-262019-02-2019وتبسیط اإلجراءات

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
اسطنبول02-03-262019-02-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

اسطنبول02-03-262019-02-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
القاھرة07-03-032019-03-2019وتبسیط اإلجراءات

المنامة07-03-032019-03-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
بیروت07-03-032019-03-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
الكویت07-03-032019-03-2019ومجموعات العمل

مراكش07-03-032019-03-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
الدوحة07-03-032019-03-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

مسقط07-03-032019-03-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

دبي07-03-032019-03-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

عمان07-03-032019-03-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
شرم الشیخ07-03-032019-03-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
الدار البیضاء14-03-032019-03-2019المساندة

الریاض07-03-032019-03-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
القاھرة07-03-032019-03-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
المنامة07-03-032019-03-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
بیروت07-03-032019-03-2019العمل

الكویت07-03-032019-03-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

دبي07-03-032019-03-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
عمان07-03-032019-03-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
شرم الشیخ07-03-032019-03-2019اإلبداعي واالبتكاري

أل



التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

الدار البیضاء2019-03-032019-03-07

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA الریاض07-03-032019-03-2019ومنھجیة

القاھرة07-03-032019-03-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
تونس07-03-032019-03-2019وشبھ الحكومیة

جدة07-03-032019-03-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

تونس07-03-032019-03-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
جدة07-03-032019-03-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
برلین08-03-042019-03-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
بروكسل08-03-042019-03-2019الجودة الشاملة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
زیورخ08-03-042019-03-2019المستمر

بكین08-03-042019-03-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
بانكوك08-03-042019-03-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
تورنتو08-03-042019-03-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
سنغافورة08-03-042019-03-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
لندن08-03-042019-03-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
جنیف08-03-042019-03-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
فیینا08-03-042019-03-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
میونیخ08-03-042019-03-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
براغ08-03-042019-03-2019الشاملة

روما08-03-042019-03-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
جاكرتا08-03-042019-03-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
ماربیال08-03-042019-03-2019كأساس لبناء المدراء

مدرید08-03-042019-03-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

كوااللمبور08-03-042019-03-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

طرابزون08-03-042019-03-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
كوااللمبور08-03-042019-03-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
طرابزون08-03-042019-03-2019التمیز في األداء الوظیفي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
امستردام08-03-042019-03-2019اإلدارة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
باریس08-03-042019-03-2019اإلبداعي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
أل

برشلونة2019-03-042019-03-08



باستخدام بطاقات األداء

المنامة08-03-042019-03-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
اسطنبول16-03-052019-03-2019بروح الفریق الواحد

اسطنبول09-03-052019-03-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

اسطنبول09-03-052019-03-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

اسطنبول09-03-052019-03-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
المنامة14-03-102019-03-2019وتبسیط اإلجراءات

بیروت14-03-102019-03-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
الكویت14-03-102019-03-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
القاھرة21-03-102019-03-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
مراكش14-03-102019-03-2019المستمر

الدوحة14-03-102019-03-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
مسقط14-03-102019-03-2019الوظیفیة

القاھرة14-03-102019-03-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

دبي14-03-102019-03-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

عمان14-03-102019-03-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

الدار البیضاء14-03-102019-03-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
الریاض14-03-102019-03-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

القاھرة14-03-102019-03-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
المنامة14-03-102019-03-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
بیروت14-03-102019-03-2019اإلجراءات

الكویت14-03-102019-03-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

دبي14-03-102019-03-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
عمان14-03-102019-03-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
شرم الشیخ14-03-102019-03-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA الدار البیضاء14-03-102019-03-2019ومنھجیة

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
الریاض14-03-102019-03-2019اإلبداعي واالبتكاري

القاھرة14-03-102019-03-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

المنامة14-03-102019-03-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
تونس14-03-102019-03-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
جدة14-03-102019-03-2019العمل

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
المساندة

تونس2019-03-102019-03-21



اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
جدة14-03-102019-03-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
برلین15-03-112019-03-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
بروكسل15-03-112019-03-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
زیورخ15-03-112019-03-2019الجودة الشاملة

بكین15-03-112019-03-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
بانكوك15-03-112019-03-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

تورنتو15-03-112019-03-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
سنغافورة15-03-112019-03-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
لندن15-03-112019-03-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
جنیف15-03-112019-03-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
فیینا15-03-112019-03-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
میونیخ15-03-112019-03-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
براغ15-03-112019-03-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
روما15-03-112019-03-2019الشاملة

جاكرتا15-03-112019-03-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
ماربیال15-03-112019-03-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
مدرید15-03-112019-03-2019اإلدارة

كوااللمبور15-03-112019-03-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

طرابزون15-03-112019-03-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

كوااللمبور15-03-112019-03-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
طرابزون15-03-112019-03-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
امستردام15-03-112019-03-2019كأساس لبناء المدراء

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
باریس15-03-112019-03-2019التقنیات الحدیثة

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
برشلونة15-03-112019-03-2019سیجما

بیروت15-03-112019-03-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول16-03-122019-03-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
اسطنبول16-03-122019-03-2019وشبھ الحكومیة

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
بیروت21-03-172019-03-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
الكویت21-03-172019-03-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

ة أل



األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
الجودة الشاملة

مراكش2019-03-172019-03-21

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
المنامة28-03-172019-03-2019بروح الفریق الواحد

الدوحة21-03-172019-03-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
مسقط21-03-172019-03-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

المنامة21-03-172019-03-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
دبي21-03-172019-03-2019اإلدارة

عمان21-03-172019-03-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
الدار البیضاء21-03-172019-03-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

الریاض21-03-172019-03-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

القاھرة21-03-172019-03-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

المنامة21-03-172019-03-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
بیروت21-03-172019-03-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
الكویت21-03-172019-03-2019العمل

دبي21-03-172019-03-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

عمان21-03-172019-03-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
شرم الشیخ21-03-172019-03-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
الدار البیضاء21-03-172019-03-2019اإلبداعي واالبتكاري

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
الریاض21-03-172019-03-2019التمیز في األداء الوظیفي

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
القاھرة21-03-172019-03-2019وشبھ الحكومیة

المنامة21-03-172019-03-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

بیروت21-03-172019-03-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

جدة21-03-172019-03-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA تونس21-03-172019-03-2019ومنھجیة

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
جدة21-03-172019-03-2019اإلجراءات

تونس21-03-172019-03-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
برلین22-03-182019-03-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
بروكسل22-03-182019-03-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
زیورخ22-03-182019-03-2019اإلداریة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
بكین22-03-182019-03-2019المستمر

بانكوك22-03-182019-03-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

تورنتو22-03-182019-03-2019اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242



الوظیفیة

سنغافورة22-03-182019-03-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
لندن22-03-182019-03-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
جنیف22-03-182019-03-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
فیینا22-03-182019-03-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
میونیخ22-03-182019-03-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
براغ22-03-182019-03-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
روما22-03-182019-03-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
جاكرتا22-03-182019-03-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
ماربیال22-03-182019-03-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
مدرید22-03-182019-03-2019كأساس لبناء المدراء

كوااللمبور22-03-182019-03-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

طرابزون22-03-182019-03-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

كوااللمبور22-03-182019-03-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
طرابزون22-03-182019-03-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
امستردام22-03-182019-03-2019اإلبداعي

باریس22-03-182019-03-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
برشلونة22-03-182019-03-2019االستراتیجي

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
اسطنبول30-03-192019-03-2019المساندة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
اسطنبول23-03-192019-03-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

برشلونة23-03-192019-03-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

الكویت28-03-242019-03-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
مراكش28-03-242019-03-2019اإلداریة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
بیروت04-04-242019-03-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
الدوحة28-03-242019-03-2019المستمر

مسقط28-03-242019-03-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

بیروت28-03-242019-03-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
دبي28-03-242019-03-2019كأساس لبناء المدراء

عمان28-03-242019-03-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

أل أل



الریاض28-03-242019-03-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
القاھرة04-04-242019-03-2019المساندة

المنامة28-03-242019-03-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

بیروت28-03-242019-03-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
الكویت28-03-242019-03-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
دبي28-03-242019-03-2019العمل

عمان28-03-242019-03-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
شرم الشیخ28-03-242019-03-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
الدار البیضاء28-03-242019-03-2019التمیز في األداء الوظیفي

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
الریاض28-03-242019-03-2019اإلبداعي

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
القاھرة28-03-242019-03-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
المنامة28-03-242019-03-2019وشبھ الحكومیة

بیروت28-03-242019-03-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
جدة28-03-242019-03-2019وتبسیط اإلجراءات

جدة28-03-242019-03-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
تونس28-03-242019-03-2019اإلبداعي واالبتكاري

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
جدة28-03-242019-03-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
تونس28-03-242019-03-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
برلین29-03-252019-03-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
بروكسل29-03-252019-03-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
زیورخ29-03-252019-03-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
بكین29-03-252019-03-2019الجودة الشاملة

بانكوك29-03-252019-03-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
تورنتو29-03-252019-03-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
سنغافورة29-03-252019-03-2019الوظیفیة

لندن29-03-252019-03-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
جنیف29-03-252019-03-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
فیینا29-03-252019-03-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
میونیخ29-03-252019-03-2019باستخدام بطاقات األداء

براغ29-03-252019-03-2019تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251



ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
روما29-03-252019-03-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
جاكرتا29-03-252019-03-2019وھندسة التطویر العام

ماربیال29-03-252019-03-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
مدرید29-03-252019-03-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
كوااللمبور29-03-252019-03-2019اإلدارة

طرابزون29-03-252019-03-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

كوااللمبور29-03-252019-03-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

طرابزون29-03-252019-03-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
امستردام29-03-252019-03-2019التقنیات الحدیثة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
باریس29-03-252019-03-2019الشاملة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
برشلونة29-03-252019-03-2019بیئة عمل عالیة األداء

الكویت29-03-252019-03-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول30-03-262019-03-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA اسطنبول30-03-262019-03-2019ومنھجیة

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
الكویت04-04-312019-03-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
مراكش04-04-312019-03-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
الدوحة04-04-312019-03-2019الجودة الشاملة

مسقط04-04-312019-03-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
دبي04-04-312019-03-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
عمان04-04-312019-03-2019اإلدارة

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

الریاض04-04-312019-03-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

القاھرة04-04-312019-03-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
المنامة11-04-312019-03-2019المساندة

بیروت04-04-312019-03-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
الكویت04-04-312019-03-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
دبي04-04-312019-03-2019اإلجراءات

عمان04-04-312019-03-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
الدار البیضاء04-04-312019-03-2019اإلبداعي



العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
العمل

الریاض2019-03-312019-04-04

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA القاھرة04-04-312019-03-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
المنامة04-04-312019-03-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
بیروت04-04-312019-03-2019وشبھ الحكومیة

الكویت04-04-312019-03-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

جدة04-04-312019-03-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
تونس04-04-312019-03-2019التمیز في األداء الوظیفي

جدة04-04-312019-03-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تونس04-04-312019-03-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

جدة04-04-312019-03-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
جدة11-04-312019-03-2019بروح الفریق الواحد

برلین05-04-012019-04-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
بروكسل05-04-012019-04-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
زیورخ05-04-012019-04-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
بكین05-04-012019-04-2019اإلداریة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
بانكوك05-04-012019-04-2019المستمر

تورنتو05-04-012019-04-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
سنغافورة05-04-012019-04-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
لندن05-04-012019-04-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
جنیف05-04-012019-04-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
فیینا05-04-012019-04-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
میونیخ05-04-012019-04-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
براغ05-04-012019-04-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
روما05-04-012019-04-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
جاكرتا05-04-012019-04-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
ماربیال05-04-012019-04-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
مدرید05-04-012019-04-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
كوااللمبور05-04-012019-04-2019كأساس لبناء المدراء

طرابزون05-04-012019-04-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

كوااللمبور05-04-012019-04-2019أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884



العمل

طرابزون05-04-012019-04-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

امستردام05-04-012019-04-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
باریس05-04-012019-04-2019وھندسة التطویر العام

برشلونة05-04-012019-04-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

برلین05-04-012019-04-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
اسطنبول06-04-022019-04-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
اسطنبول06-04-022019-04-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
مراكش11-04-072019-04-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
الدوحة11-04-072019-04-2019اإلداریة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
الكویت18-04-072019-04-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
مسقط11-04-072019-04-2019المستمر

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
دبي11-04-072019-04-2019التقنیات الحدیثة

الكویت11-04-072019-04-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
عمان11-04-072019-04-2019كأساس لبناء المدراء

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

الریاض11-04-072019-04-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
القاھرة11-04-072019-04-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المنامة11-04-072019-04-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
بیروت18-04-072019-04-2019المساندة

الكویت11-04-072019-04-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
دبي11-04-072019-04-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
عمان11-04-072019-04-2019العمل

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
الدار البیضاء11-04-072019-04-2019العمل

الریاض11-04-072019-04-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
القاھرة11-04-072019-04-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA المنامة11-04-072019-04-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
بیروت11-04-072019-04-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

الكویت11-04-072019-04-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

جدة11-04-072019-04-2019تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036



وشبھ الحكومیة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
تونس11-04-072019-04-2019اإلبداعي

جدة11-04-072019-04-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تونس11-04-072019-04-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
برلین12-04-082019-04-2019وتبسیط اإلجراءات

بروكسل12-04-082019-04-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
زیورخ12-04-082019-04-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
بكین12-04-082019-04-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
بانكوك12-04-082019-04-2019الجودة الشاملة

تورنتو12-04-082019-04-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

سنغافورة12-04-082019-04-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
لندن12-04-082019-04-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

جنیف12-04-082019-04-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
فیینا12-04-082019-04-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
میونیخ12-04-082019-04-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
براغ12-04-082019-04-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
روما12-04-082019-04-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
جاكرتا12-04-082019-04-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
ماربیال12-04-082019-04-2019وھندسة التطویر العام

مدرید12-04-082019-04-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
كوااللمبور12-04-082019-04-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
طرابزون12-04-082019-04-2019اإلدارة

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
كوااللمبور12-04-082019-04-2019اإلجراءات

طرابزون12-04-082019-04-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

برلین12-04-082019-04-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
امستردام12-04-082019-04-2019الشاملة

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
باریس12-04-082019-04-2019المنظمة

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
برشلونة12-04-082019-04-2019الوظیفیة

بروكسل12-04-082019-04-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول13-04-092019-04-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
اسطنبول13-04-092019-04-2019التمیز في األداء الوظیفي



اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

مراكش2019-04-142019-04-18

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
الدوحة18-04-142019-04-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
مسقط18-04-142019-04-2019الجودة الشاملة

دبي18-04-142019-04-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
عمان18-04-142019-04-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019اإلدارة

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

الریاض18-04-142019-04-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

القاھرة18-04-142019-04-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
المنامة18-04-142019-04-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

بیروت18-04-142019-04-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

الكویت18-04-142019-04-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

دبي18-04-142019-04-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
عمان18-04-142019-04-2019اإلجراءات

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

الریاض18-04-142019-04-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
القاھرة18-04-142019-04-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
المنامة18-04-142019-04-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA بیروت18-04-142019-04-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
الكویت18-04-142019-04-2019وشبھ الحكومیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
جدة18-04-142019-04-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
تونس18-04-142019-04-2019العمل

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
جدة25-04-142019-04-2019المساندة

تونس18-04-142019-04-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
بروكسل19-04-152019-04-2019وتبسیط اإلجراءات

زیورخ19-04-152019-04-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
بكین19-04-152019-04-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
بانكوك19-04-152019-04-2019اإلداریة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
برلین26-04-152019-04-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
تورنتو19-04-152019-04-2019المستمر



سنغافورة19-04-152019-04-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

لندن19-04-152019-04-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
جنیف19-04-152019-04-2019الوظیفیة

فیینا19-04-152019-04-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
میونیخ19-04-152019-04-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
براغ19-04-152019-04-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
روما19-04-152019-04-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
جاكرتا19-04-152019-04-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
ماربیال19-04-152019-04-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
مدرید19-04-152019-04-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
كوااللمبور19-04-152019-04-2019التقنیات الحدیثة

برلین19-04-152019-04-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
طرابزون19-04-152019-04-2019كأساس لبناء المدراء

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
كوااللمبور19-04-152019-04-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
طرابزون19-04-152019-04-2019العمل

برلین19-04-152019-04-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

بروكسل19-04-152019-04-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
امستردام19-04-152019-04-2019وھندسة التطویر العام

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
باریس19-04-152019-04-2019ومنھجیة ستة سیجما

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
برشلونة19-04-152019-04-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

زیورخ19-04-152019-04-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول20-04-162019-04-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
اسطنبول20-04-162019-04-2019اإلبداعي

مراكش25-04-212019-04-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
الدوحة25-04-212019-04-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
مسقط25-04-212019-04-2019اإلداریة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
دبي25-04-212019-04-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
عمان25-04-212019-04-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019كأساس لبناء المدراء

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

أ ة



المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
اإلدارة

الریاض2019-04-212019-04-25

القاھرة25-04-212019-04-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

المنامة25-04-212019-04-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
بیروت25-04-212019-04-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
الكویت02-05-212019-04-2019المساندة

دبي25-04-212019-04-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
عمان25-04-212019-04-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019العمل

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

الریاض25-04-212019-04-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
القاھرة25-04-212019-04-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
المنامة25-04-212019-04-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
بیروت25-04-212019-04-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
الكویت25-04-212019-04-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA جدة25-04-212019-04-2019ومنھجیة

تونس25-04-212019-04-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

جدة25-04-212019-04-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

تونس25-04-212019-04-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

مراكش25-04-212019-04-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
زیورخ26-04-222019-04-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
بكین26-04-222019-04-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
بانكوك26-04-222019-04-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
تورنتو26-04-222019-04-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
بروكسل03-05-222019-04-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
سنغافورة26-04-222019-04-2019المستمر

لندن26-04-222019-04-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
جنیف26-04-222019-04-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
فیینا26-04-222019-04-2019الوظیفیة

میونیخ26-04-222019-04-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
براغ26-04-222019-04-2019بیئة عمل عالیة األداء

روما26-04-222019-04-2019الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246



االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
جاكرتا26-04-222019-04-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
ماربیال26-04-222019-04-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
مدرید26-04-222019-04-2019وھندسة التطویر العام

كوااللمبور26-04-222019-04-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

بروكسل26-04-222019-04-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
طرابزون26-04-222019-04-2019اإلبداعي

كوااللمبور26-04-222019-04-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
طرابزون26-04-222019-04-2019اإلجراءات

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
برلین26-04-222019-04-2019وشبھ الحكومیة

بروكسل26-04-222019-04-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

زیورخ26-04-222019-04-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
امستردام26-04-222019-04-2019المنظمة

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
باریس26-04-222019-04-2019باستخدام بطاقات األداء

برشلونة26-04-222019-04-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اسطنبول27-04-232019-04-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
اسطنبول27-04-232019-04-2019العمل

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
مراكش02-05-282019-04-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
الدوحة02-05-282019-04-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
مسقط02-05-282019-04-2019ومجموعات العمل

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
دبي02-05-282019-04-2019وھندسة التطویر العام

عمان02-05-282019-04-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019اإلدارة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
الریاض02-05-282019-04-2019كأساس لبناء المدراء

القاھرة02-05-282019-04-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

المنامة02-05-282019-04-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

بیروت02-05-282019-04-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

الكویت02-05-282019-04-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
دبي09-05-282019-04-2019المساندة

عمان02-05-282019-04-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881



اإلجراءات

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
الریاض02-05-282019-04-2019العمل

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
القاھرة02-05-282019-04-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
المنامة02-05-282019-04-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
بیروت02-05-282019-04-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA الكویت02-05-282019-04-2019ومنھجیة

مراكش02-05-282019-04-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
جدة02-05-282019-04-2019اإلبداعي واالبتكاري

تونس02-05-282019-04-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
جدة02-05-282019-04-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

تونس02-05-282019-04-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

بكین03-05-292019-04-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
بانكوك03-05-292019-04-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
تورنتو03-05-292019-04-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
سنغافورة03-05-292019-04-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
زیورخ10-05-292019-04-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
لندن03-05-292019-04-2019المستمر

جنیف03-05-292019-04-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
فیینا03-05-292019-04-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
میونیخ03-05-292019-04-2019الوظیفیة

براغ03-05-292019-04-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
روما03-05-292019-04-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
جاكرتا03-05-292019-04-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
ماربیال03-05-292019-04-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
مدرید03-05-292019-04-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
كوااللمبور03-05-292019-04-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
طرابزون03-05-292019-04-2019التقنیات الحدیثة

زیورخ03-05-292019-04-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

كوااللمبور03-05-292019-04-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753



تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
الكفایة، الفعالیة للمشرفین

طرابزون2019-04-292019-05-03

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
برلین03-05-292019-04-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
بروكسل03-05-292019-04-2019وشبھ الحكومیة

زیورخ03-05-292019-04-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
امستردام03-05-292019-04-2019ومنھجیة ستة سیجما

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
باریس03-05-292019-04-2019سیجما

برشلونة03-05-292019-04-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

بكین03-05-292019-04-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول04-05-302019-04-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

اسطنبول04-05-302019-04-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

الدوحة09-05-052019-05-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
مسقط09-05-052019-05-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
مراكش16-05-052019-05-2019بروح الفریق الواحد

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
دبي09-05-052019-05-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
عمان09-05-052019-05-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019التقنیات الحدیثة

مراكش09-05-052019-05-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019كأساس لبناء المدراء

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
الریاض09-05-052019-05-2019اإلبداعي

القاھرة09-05-052019-05-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

المنامة09-05-052019-05-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

بیروت09-05-052019-05-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
الكویت09-05-052019-05-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

دبي09-05-052019-05-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

عمان09-05-052019-05-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019العمل

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
الریاض09-05-052019-05-2019اإلجراءات

القاھرة09-05-052019-05-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
المنامة09-05-052019-05-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
بیروت09-05-052019-05-2019اإلبداعي



التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
اإلبداعي واالبتكاري

الكویت2019-05-052019-05-09

مراكش09-05-052019-05-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
جدة09-05-052019-05-2019التمیز في األداء الوظیفي

تونس09-05-052019-05-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

جدة09-05-052019-05-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
تونس09-05-052019-05-2019اإلدارة

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
بكین10-05-062019-05-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
بانكوك10-05-062019-05-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
تورنتو10-05-062019-05-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
سنغافورة10-05-062019-05-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
لندن10-05-062019-05-2019الجودة الشاملة

جنیف10-05-062019-05-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

فیینا10-05-062019-05-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
میونیخ10-05-062019-05-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
براغ10-05-062019-05-2019الوظیفیة

روما10-05-062019-05-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
جاكرتا10-05-062019-05-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
ماربیال10-05-062019-05-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
مدرید10-05-062019-05-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
كوااللمبور10-05-062019-05-2019وھندسة التطویر العام

طرابزون10-05-062019-05-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
كوااللمبور17-05-062019-05-2019المساندة

طرابزون10-05-062019-05-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA برلین10-05-062019-05-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
بروكسل10-05-062019-05-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
زیورخ10-05-062019-05-2019وشبھ الحكومیة

بكین10-05-062019-05-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
امستردام10-05-062019-05-2019باستخدام بطاقات األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
باریس10-05-062019-05-2019االستراتیجي

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
برشلونة10-05-062019-05-2019المستمر



الدوحة10-05-062019-05-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول11-05-072019-05-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

اسطنبول11-05-072019-05-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
الدوحة16-05-122019-05-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
مسقط16-05-122019-05-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
دبي16-05-122019-05-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
عمان16-05-122019-05-2019وھندسة التطویر العام

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
الریاض16-05-122019-05-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019اإلبداعي

القاھرة16-05-122019-05-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

المنامة16-05-122019-05-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

بیروت16-05-122019-05-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

الكویت16-05-122019-05-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
دبي16-05-122019-05-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
عمان23-05-122019-05-2019المساندة

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019اإلجراءات

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
الریاض16-05-122019-05-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

القاھرة16-05-122019-05-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

المنامة16-05-122019-05-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
بیروت16-05-122019-05-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
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تورنتو17-05-132019-05-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت
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اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
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فیینا24-05-202019-05-2019المستمر
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مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
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المنامة30-05-262019-05-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890
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تونس30-05-262019-05-2019التقنیات الحدیثة
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الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
بانكوك07-06-272019-05-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
میونیخ31-05-272019-05-2019المستمر

براغ31-05-272019-05-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

روما31-05-272019-05-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
جاكرتا31-05-272019-05-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

ماربیال31-05-272019-05-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
مدرید31-05-272019-05-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
كوااللمبور31-05-272019-05-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
طرابزون31-05-272019-05-2019المنظمة

بانكوك31-05-272019-05-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

كوااللمبور31-05-272019-05-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

طرابزون31-05-272019-05-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

برلین31-05-272019-05-2019تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949



اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
بروكسل31-05-272019-05-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
زیورخ31-05-272019-05-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
بكین31-05-272019-05-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

بانكوك31-05-272019-05-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
امستردام31-05-272019-05-2019بیئة عمل عالیة األداء

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
باریس31-05-272019-05-2019الوظیفیة

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
برشلونة31-05-272019-05-2019ومجموعات العمل

تورنتو31-05-272019-05-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
اسطنبول01-06-282019-05-2019اإلبداعي

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
اسطنبول01-06-282019-05-2019اإلجراءات

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
مسقط13-06-022019-06-2019بروح الفریق الواحد

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
دبي06-06-022019-06-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
عمان06-06-022019-06-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019الشاملة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
الریاض06-06-022019-06-2019وھندسة التطویر العام

مسقط06-06-022019-06-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
القاھرة06-06-022019-06-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
المنامة06-06-022019-06-2019كأساس لبناء المدراء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
بیروت06-06-022019-06-2019اإلدارة

الكویت06-06-022019-06-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

دبي06-06-022019-06-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

عمان06-06-022019-06-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
الریاض13-06-022019-06-2019المساندة

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
القاھرة06-06-022019-06-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
المنامة06-06-022019-06-2019العمل

بیروت06-06-022019-06-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890



الكویت06-06-022019-06-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
مراكش06-06-022019-06-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
الدوحة06-06-022019-06-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

مسقط06-06-022019-06-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

جدة06-06-022019-06-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

تونس06-06-022019-06-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

جدة06-06-022019-06-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

تونس06-06-022019-06-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
تورنتو07-06-032019-06-2019وتبسیط اإلجراءات

سنغافورة07-06-032019-06-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
لندن07-06-032019-06-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
جنیف07-06-032019-06-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
فیینا07-06-032019-06-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
میونیخ07-06-032019-06-2019الجودة الشاملة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
براغ07-06-032019-06-2019المستمر

روما07-06-032019-06-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

جاكرتا07-06-032019-06-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
ماربیال07-06-032019-06-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
مدرید07-06-032019-06-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
كوااللمبور07-06-032019-06-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
طرابزون07-06-032019-06-2019ومنھجیة ستة سیجما

كوااللمبور07-06-032019-06-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
طرابزون07-06-032019-06-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
برلین07-06-032019-06-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
بروكسل07-06-032019-06-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
زیورخ07-06-032019-06-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA بكین07-06-032019-06-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
بانكوك07-06-032019-06-2019وشبھ الحكومیة

تورنتو07-06-032019-06-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

امستردام07-06-032019-06-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
باریس07-06-032019-06-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات



التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

برشلونة2019-06-032019-06-07

سنغافورة07-06-032019-06-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
اسطنبول08-06-042019-06-2019التقنیات الحدیثة

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
اسطنبول08-06-042019-06-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
دبي13-06-092019-06-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
عمان13-06-092019-06-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019وھندسة التطویر العام

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
الریاض13-06-092019-06-2019المنظمة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
القاھرة13-06-092019-06-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
المنامة13-06-092019-06-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
بیروت13-06-092019-06-2019كأساس لبناء المدراء

الكویت13-06-092019-06-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

دبي13-06-092019-06-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

عمان13-06-092019-06-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
الدار البیضاء20-06-092019-06-2019المساندة

الریاض13-06-092019-06-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
القاھرة13-06-092019-06-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
المنامة13-06-092019-06-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
بیروت13-06-092019-06-2019العمل

الكویت13-06-092019-06-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
مراكش13-06-092019-06-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA الدوحة13-06-092019-06-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
مسقط13-06-092019-06-2019وشبھ الحكومیة

جدة13-06-092019-06-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

تونس13-06-092019-06-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
جدة13-06-092019-06-2019اإلدارة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
تونس13-06-092019-06-2019الشاملة

سنغافورة14-06-102019-06-2019التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110



وتبسیط اإلجراءات

لندن14-06-102019-06-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
جنیف14-06-102019-06-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
فیینا14-06-102019-06-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
میونیخ14-06-102019-06-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
براغ14-06-102019-06-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
تورنتو21-06-102019-06-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
روما14-06-102019-06-2019المستمر

جاكرتا14-06-102019-06-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
ماربیال14-06-102019-06-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

مدرید14-06-102019-06-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
كوااللمبور14-06-102019-06-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
طرابزون14-06-102019-06-2019باستخدام بطاقات األداء

تورنتو14-06-102019-06-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

كوااللمبور14-06-102019-06-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

طرابزون14-06-102019-06-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

برلین14-06-102019-06-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
بروكسل14-06-102019-06-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
زیورخ14-06-102019-06-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
بكین14-06-102019-06-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
بانكوك14-06-102019-06-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تورنتو14-06-102019-06-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

سنغافورة14-06-102019-06-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
امستردام14-06-102019-06-2019الوظیفیة

باریس14-06-102019-06-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
برشلونة14-06-102019-06-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

لندن14-06-102019-06-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول15-06-112019-06-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

اسطنبول15-06-112019-06-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

دبي20-06-162019-06-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
عمان20-06-162019-06-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019باستخدام بطاقات األداء



التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
المنظمة

الدار البیضاء2019-06-162019-06-20

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
الریاض20-06-162019-06-2019ومنھجیة ستة سیجما

القاھرة20-06-162019-06-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
المنامة20-06-162019-06-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
بیروت20-06-162019-06-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
الكویت20-06-162019-06-2019اإلدارة

دبي20-06-162019-06-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

عمان20-06-162019-06-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
الریاض20-06-162019-06-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

القاھرة20-06-162019-06-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
المنامة20-06-162019-06-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
بیروت20-06-162019-06-2019اإلجراءات

الكویت20-06-162019-06-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
مراكش20-06-162019-06-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
الدوحة20-06-162019-06-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
مسقط20-06-162019-06-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
جدة20-06-162019-06-2019العمل

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
تونس27-06-162019-06-2019المساندة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
جدة20-06-162019-06-2019كأساس لبناء المدراء

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
تونس20-06-162019-06-2019وھندسة التطویر العام

جدة20-06-162019-06-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
لندن21-06-172019-06-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
جنیف21-06-172019-06-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
فیینا21-06-172019-06-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
میونیخ21-06-172019-06-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
براغ21-06-172019-06-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
روما21-06-172019-06-2019الجودة الشاملة

سنغافورة28-06-172019-06-2019الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229



بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
جاكرتا21-06-172019-06-2019المستمر

ماربیال21-06-172019-06-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
مدرید21-06-172019-06-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
كوااللمبور21-06-172019-06-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
طرابزون21-06-172019-06-2019سیجما

سنغافورة21-06-172019-06-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

كوااللمبور21-06-172019-06-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

طرابزون21-06-172019-06-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

برلین21-06-172019-06-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

بروكسل21-06-172019-06-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
زیورخ21-06-172019-06-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
بكین21-06-172019-06-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA بانكوك21-06-172019-06-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
تورنتو21-06-172019-06-2019وشبھ الحكومیة

سنغافورة21-06-172019-06-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

لندن21-06-172019-06-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
امستردام21-06-172019-06-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

باریس21-06-172019-06-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

برشلونة21-06-172019-06-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
اسطنبول22-06-182019-06-2019الشاملة

اسطنبول22-06-182019-06-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
دبي27-06-232019-06-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
عمان27-06-232019-06-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019ومنھجیة ستة سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
الریاض27-06-232019-06-2019باستخدام بطاقات األداء

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
القاھرة27-06-232019-06-2019الشاملة

المنامة27-06-232019-06-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
بیروت27-06-232019-06-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
الكویت27-06-232019-06-2019كأساس لبناء المدراء

أ ة



المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
اإلدارة

دبي2019-06-232019-06-27

عمان27-06-232019-06-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

الریاض27-06-232019-06-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

القاھرة27-06-232019-06-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

المنامة27-06-232019-06-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
بیروت27-06-232019-06-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
الكویت27-06-232019-06-2019العمل

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
مراكش27-06-232019-06-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
الدوحة27-06-232019-06-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA مسقط27-06-232019-06-2019ومنھجیة

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
جدة27-06-232019-06-2019اإلجراءات

تونس27-06-232019-06-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
جدة27-06-232019-06-2019اإلبداعي

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
تونس27-06-232019-06-2019المنظمة

جنیف28-06-242019-06-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
فیینا28-06-242019-06-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
میونیخ28-06-242019-06-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
براغ28-06-242019-06-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
روما28-06-242019-06-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
جاكرتا28-06-242019-06-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
لندن05-07-242019-06-2019بروح الفریق الواحد

ماربیال28-06-242019-06-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
مدرید28-06-242019-06-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

كوااللمبور28-06-242019-06-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
طرابزون28-06-242019-06-2019االستراتیجي

لندن28-06-242019-06-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

كوااللمبور28-06-242019-06-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

طرابزون28-06-242019-06-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

برلین28-06-242019-06-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890



بروكسل28-06-242019-06-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

زیورخ28-06-242019-06-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
بكین28-06-242019-06-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
بانكوك28-06-242019-06-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
تورنتو28-06-242019-06-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
سنغافورة28-06-242019-06-2019وشبھ الحكومیة

لندن28-06-242019-06-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

برشلونة28-06-242019-06-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

امستردام28-06-242019-06-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
باریس28-06-242019-06-2019المستمر

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
برشلونة28-06-242019-06-2019وتبسیط اإلجراءات

جنیف28-06-242019-06-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
اسطنبول29-06-252019-06-2019وھندسة التطویر العام

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
اسطنبول06-07-252019-06-2019المساندة

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
دبي04-07-302019-06-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

عمان04-07-302019-06-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019باستخدام بطاقات األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
الریاض04-07-302019-06-2019سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
القاھرة04-07-302019-06-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
المنامة04-07-302019-06-2019الشاملة

بیروت04-07-302019-06-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
الكویت04-07-302019-06-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
دبي04-07-302019-06-2019كأساس لبناء المدراء

عمان04-07-302019-06-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

الریاض04-07-302019-06-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
القاھرة11-07-302019-06-2019المساندة

المنامة04-07-302019-06-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

بیروت04-07-302019-06-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

الكویت04-07-302019-06-2019التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881



اإلجراءات

مراكش04-07-302019-06-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
الدوحة04-07-302019-06-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
مسقط04-07-302019-06-2019اإلبداعي واالبتكاري

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
جدة04-07-302019-06-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
تونس04-07-302019-06-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
جدة04-07-302019-06-2019التقنیات الحدیثة

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
تونس04-07-302019-06-2019ومنھجیة ستة سیجما

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
جنیف05-07-012019-07-2019وتبسیط اإلجراءات

فیینا05-07-012019-07-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
میونیخ05-07-012019-07-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
براغ05-07-012019-07-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
روما05-07-012019-07-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
جاكرتا05-07-012019-07-2019اإلداریة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
ماربیال05-07-012019-07-2019المستمر

مدرید05-07-012019-07-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
كوااللمبور05-07-012019-07-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
طرابزون05-07-012019-07-2019بیئة عمل عالیة األداء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
كوااللمبور05-07-012019-07-2019اإلدارة

طرابزون05-07-012019-07-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
برلین05-07-012019-07-2019العمل

بروكسل05-07-012019-07-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

زیورخ05-07-012019-07-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
بكین05-07-012019-07-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
بانكوك05-07-012019-07-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA تورنتو05-07-012019-07-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
سنغافورة05-07-012019-07-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
لندن05-07-012019-07-2019وشبھ الحكومیة

جنیف05-07-012019-07-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

برشلونة05-07-012019-07-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042



برشلونة05-07-012019-07-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

امستردام05-07-012019-07-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
برشلونة12-07-012019-07-2019بروح الفریق الواحد

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
باریس05-07-012019-07-2019الجودة الشاملة

فیینا05-07-012019-07-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
اسطنبول06-07-022019-07-2019المنظمة

اسطنبول06-07-022019-07-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

دبي11-07-072019-07-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
عمان11-07-072019-07-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019سیجما

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
الریاض11-07-072019-07-2019االستراتیجي

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
القاھرة11-07-072019-07-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
المنامة11-07-072019-07-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
بیروت11-07-072019-07-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
الكویت11-07-072019-07-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
دبي11-07-072019-07-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
عمان11-07-072019-07-2019اإلدارة

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

الریاض11-07-072019-07-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

القاھرة11-07-072019-07-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
المنامة18-07-072019-07-2019المساندة

بیروت11-07-072019-07-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
الكویت11-07-072019-07-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

مراكش11-07-072019-07-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
الدوحة11-07-072019-07-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
مسقط11-07-072019-07-2019التمیز في األداء الوظیفي

جدة11-07-072019-07-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تونس11-07-072019-07-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

جدة11-07-072019-07-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250

أل

تونس2019-07-072019-07-11



باستخدام بطاقات األداء

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
فیینا12-07-082019-07-2019وتبسیط اإلجراءات

میونیخ12-07-082019-07-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
براغ12-07-082019-07-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
روما12-07-082019-07-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
جاكرتا12-07-082019-07-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
ماربیال12-07-082019-07-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
جنیف19-07-082019-07-2019بروح الفریق الواحد

مدرید12-07-082019-07-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
كوااللمبور12-07-082019-07-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

طرابزون12-07-082019-07-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

جنیف12-07-082019-07-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
كوااللمبور12-07-082019-07-2019كأساس لبناء المدراء

طرابزون12-07-082019-07-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
برلین12-07-082019-07-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
بروكسل12-07-082019-07-2019العمل

زیورخ12-07-082019-07-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

بكین12-07-082019-07-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
بانكوك12-07-082019-07-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
تورنتو12-07-082019-07-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA سنغافورة12-07-082019-07-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
لندن12-07-082019-07-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

جنیف12-07-082019-07-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

فیینا12-07-082019-07-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
برشلونة12-07-082019-07-2019وشبھ الحكومیة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
امستردام12-07-082019-07-2019المستمر

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
باریس12-07-082019-07-2019اإلداریة

میونیخ12-07-082019-07-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
اسطنبول13-07-092019-07-2019ومنھجیة ستة سیجما

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
اسطنبول13-07-092019-07-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

دبي18-07-142019-07-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238



المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

عمان2019-07-142019-07-18

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019االستراتیجي

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
الریاض18-07-142019-07-2019بیئة عمل عالیة األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
القاھرة18-07-142019-07-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
المنامة18-07-142019-07-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
بیروت18-07-142019-07-2019وھندسة التطویر العام

الكویت18-07-142019-07-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
دبي18-07-142019-07-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
عمان18-07-142019-07-2019كأساس لبناء المدراء

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

الریاض18-07-142019-07-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
القاھرة18-07-142019-07-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المنامة18-07-142019-07-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
بیروت25-07-142019-07-2019المساندة

الكویت18-07-142019-07-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

مراكش18-07-142019-07-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

الدوحة18-07-142019-07-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
مسقط18-07-142019-07-2019اإلبداعي

جدة18-07-142019-07-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تونس18-07-142019-07-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
جدة18-07-142019-07-2019الشاملة

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
تونس18-07-142019-07-2019سیجما

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
میونیخ19-07-152019-07-2019وتبسیط اإلجراءات

براغ19-07-152019-07-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
روما19-07-152019-07-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
جاكرتا19-07-152019-07-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
ماربیال19-07-152019-07-2019اإلداریة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
فیینا26-07-152019-07-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
مدرید19-07-152019-07-2019المستمر



كوااللمبور19-07-152019-07-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
طرابزون19-07-152019-07-2019الوظیفیة

فیینا19-07-152019-07-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
كوااللمبور19-07-152019-07-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
طرابزون19-07-152019-07-2019اإلدارة

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
برلین19-07-152019-07-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
بروكسل19-07-152019-07-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
زیورخ19-07-152019-07-2019العمل

بكین19-07-152019-07-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
بانكوك19-07-152019-07-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
تورنتو19-07-152019-07-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
سنغافورة19-07-152019-07-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA لندن19-07-152019-07-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
جنیف19-07-152019-07-2019وشبھ الحكومیة

فیینا19-07-152019-07-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

میونیخ19-07-152019-07-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
برشلونة19-07-152019-07-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
امستردام19-07-152019-07-2019الجودة الشاملة

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
باریس19-07-152019-07-2019ومجموعات العمل

براغ19-07-152019-07-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
اسطنبول20-07-162019-07-2019باستخدام بطاقات األداء

اسطنبول20-07-162019-07-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
دبي25-07-212019-07-2019المستمر

عمان25-07-212019-07-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019بیئة عمل عالیة األداء

الریاض25-07-212019-07-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
القاھرة25-07-212019-07-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
المنامة25-07-212019-07-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
المنظمة

بیروت2019-07-212019-07-25



مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
الكویت25-07-212019-07-2019الشاملة

دبي25-07-212019-07-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
عمان25-07-212019-07-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019اإلدارة

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

الریاض25-07-212019-07-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

القاھرة25-07-212019-07-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
المنامة25-07-212019-07-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

بیروت25-07-212019-07-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

الكویت25-07-212019-07-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
مراكش25-07-212019-07-2019العمل

الدوحة25-07-212019-07-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
مسقط25-07-212019-07-2019العمل

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
جدة01-08-212019-07-2019المساندة

تونس25-07-212019-07-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
جدة25-07-212019-07-2019وھندسة التطویر العام

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
تونس25-07-212019-07-2019االستراتیجي

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
براغ26-07-222019-07-2019وتبسیط اإلجراءات

روما26-07-222019-07-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
جاكرتا26-07-222019-07-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
ماربیال26-07-222019-07-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
مدرید26-07-222019-07-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
میونیخ02-08-222019-07-2019بروح الفریق الواحد

كوااللمبور26-07-222019-07-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
طرابزون26-07-222019-07-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
كوااللمبور26-07-222019-07-2019التقنیات الحدیثة

میونیخ26-07-222019-07-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
طرابزون26-07-222019-07-2019كأساس لبناء المدراء

برلین26-07-222019-07-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
بروكسل26-07-222019-07-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

زیورخ26-07-222019-07-2019التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881



اإلجراءات

بكین26-07-222019-07-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

بانكوك26-07-222019-07-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
تورنتو26-07-222019-07-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
سنغافورة26-07-222019-07-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
لندن26-07-222019-07-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
جنیف26-07-222019-07-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
فیینا26-07-222019-07-2019وشبھ الحكومیة

میونیخ26-07-222019-07-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

براغ26-07-222019-07-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA برشلونة26-07-222019-07-2019ومنھجیة

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
امستردام26-07-222019-07-2019اإلداریة

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
باریس26-07-222019-07-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

روما26-07-222019-07-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
اسطنبول27-07-232019-07-2019سیجما

اسطنبول27-07-232019-07-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
دبي01-08-282019-07-2019الجودة الشاملة

عمان01-08-282019-07-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
الریاض01-08-282019-07-2019الوظیفیة

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
القاھرة01-08-282019-07-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
المنامة01-08-282019-07-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
بیروت01-08-282019-07-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
الكویت01-08-282019-07-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
دبي01-08-282019-07-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
عمان01-08-282019-07-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019كأساس لبناء المدراء

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
الریاض01-08-282019-07-2019اإلدارة

أل أل



القاھرة01-08-282019-07-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

المنامة01-08-282019-07-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
بیروت01-08-282019-07-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
الكویت08-08-282019-07-2019المساندة

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
مراكش01-08-282019-07-2019اإلجراءات

الدوحة01-08-282019-07-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

مسقط01-08-282019-07-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

جدة01-08-282019-07-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

تونس01-08-282019-07-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
جدة01-08-282019-07-2019المنظمة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
تونس01-08-282019-07-2019بیئة عمل عالیة األداء

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
روما02-08-292019-07-2019وتبسیط اإلجراءات

جاكرتا02-08-292019-07-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
ماربیال02-08-292019-07-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
مدرید02-08-292019-07-2019اإلداریة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
براغ09-08-292019-07-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
كوااللمبور02-08-292019-07-2019المستمر

طرابزون02-08-292019-07-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

كوااللمبور02-08-292019-07-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

براغ02-08-292019-07-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
طرابزون02-08-292019-07-2019اإلبداعي

برلین02-08-292019-07-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

بروكسل02-08-292019-07-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
زیورخ02-08-292019-07-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
بكین02-08-292019-07-2019العمل

بانكوك02-08-292019-07-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
تورنتو02-08-292019-07-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
سنغافورة02-08-292019-07-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
لندن02-08-292019-07-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA جنیف02-08-292019-07-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
فیینا02-08-292019-07-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

ة أل أل



تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
وشبھ الحكومیة

میونیخ2019-07-292019-08-02

براغ02-08-292019-07-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

روما02-08-292019-07-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
برشلونة02-08-292019-07-2019اإلبداعي واالبتكاري

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
امستردام02-08-292019-07-2019ومجموعات العمل

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
باریس02-08-292019-07-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

جاكرتا02-08-292019-07-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
اسطنبول03-08-302019-07-2019االستراتیجي

اسطنبول03-08-302019-07-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
دبي08-08-042019-08-2019اإلداریة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
عمان08-08-042019-08-2019المستمر

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019الوظیفیة

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
الریاض08-08-042019-08-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
القاھرة08-08-042019-08-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
المنامة08-08-042019-08-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
بیروت08-08-042019-08-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
الكویت08-08-042019-08-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
دبي08-08-042019-08-2019وھندسة التطویر العام

عمان08-08-042019-08-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019اإلدارة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
الریاض08-08-042019-08-2019كأساس لبناء المدراء

القاھرة08-08-042019-08-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

المنامة08-08-042019-08-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

بیروت08-08-042019-08-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

الكویت08-08-042019-08-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
مراكش08-08-042019-08-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
الدوحة08-08-042019-08-2019العمل

مسقط08-08-042019-08-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

جدة08-08-042019-08-2019مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697



ظل اإلدارة اإللكترونیة

تونس08-08-042019-08-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
جدة08-08-042019-08-2019ومنھجیة ستة سیجما

تونس08-08-042019-08-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

تونس08-08-042019-08-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
جاكرتا09-08-052019-08-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
ماربیال09-08-052019-08-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
مدرید09-08-052019-08-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
كوااللمبور09-08-052019-08-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
روما16-08-052019-08-2019بروح الفریق الواحد

طرابزون09-08-052019-08-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
كوااللمبور09-08-052019-08-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
طرابزون09-08-052019-08-2019التقنیات الحدیثة

روما09-08-052019-08-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
برلین16-08-052019-08-2019المساندة

بروكسل09-08-052019-08-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

زیورخ09-08-052019-08-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
بكین09-08-052019-08-2019اإلجراءات

بانكوك09-08-052019-08-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

تورنتو09-08-052019-08-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
سنغافورة09-08-052019-08-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
لندن09-08-052019-08-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
جنیف09-08-052019-08-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA فیینا09-08-052019-08-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
میونیخ09-08-052019-08-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
براغ09-08-052019-08-2019وشبھ الحكومیة

روما09-08-052019-08-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

جاكرتا09-08-052019-08-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
برشلونة09-08-052019-08-2019التمیز في األداء الوظیفي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
امستردام09-08-052019-08-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

باریس09-08-052019-08-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116



المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
بیئة عمل عالیة األداء

اسطنبول2019-08-062019-08-10

اسطنبول10-08-062019-08-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
دبي15-08-112019-08-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
عمان15-08-112019-08-2019الجودة الشاملة

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الریاض15-08-112019-08-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
القاھرة15-08-112019-08-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
المنامة15-08-112019-08-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
بیروت15-08-112019-08-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
الكویت15-08-112019-08-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
دبي15-08-112019-08-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
عمان15-08-112019-08-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019كأساس لبناء المدراء

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
الریاض15-08-112019-08-2019اإلبداعي

القاھرة15-08-112019-08-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

المنامة15-08-112019-08-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

بیروت15-08-112019-08-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
الكویت15-08-112019-08-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

مراكش15-08-112019-08-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
الدوحة15-08-112019-08-2019اإلجراءات

مسقط15-08-112019-08-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

جدة15-08-112019-08-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
تونس15-08-112019-08-2019اإلدارة

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
جدة15-08-112019-08-2019باستخدام بطاقات األداء

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
تونس15-08-112019-08-2019الوظیفیة

ماربیال16-08-122019-08-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
مدرید16-08-122019-08-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
كوااللمبور16-08-122019-08-2019اإلداریة

أل ة ة



الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
بروح الفریق الواحد

جاكرتا2019-08-122019-08-23

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
طرابزون16-08-122019-08-2019المستمر

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
كوااللمبور16-08-122019-08-2019وھندسة التطویر العام

طرابزون16-08-122019-08-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

جاكرتا16-08-122019-08-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

برلین16-08-122019-08-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
بروكسل23-08-122019-08-2019المساندة

زیورخ16-08-122019-08-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
بكین16-08-122019-08-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
بانكوك16-08-122019-08-2019العمل

تورنتو16-08-122019-08-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

سنغافورة16-08-122019-08-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
لندن16-08-122019-08-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
جنیف16-08-122019-08-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
فیینا16-08-122019-08-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA میونیخ16-08-122019-08-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
براغ16-08-122019-08-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
روما16-08-122019-08-2019وشبھ الحكومیة

جاكرتا16-08-122019-08-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

باریس16-08-122019-08-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
برشلونة16-08-122019-08-2019اإلبداعي

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
امستردام16-08-122019-08-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
باریس16-08-122019-08-2019وتبسیط اإلجراءات

ماربیال16-08-122019-08-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول17-08-132019-08-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

اسطنبول17-08-132019-08-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
دبي22-08-182019-08-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
عمان22-08-182019-08-2019اإلداریة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019المستمر

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

الریاض22-08-182019-08-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238



القاھرة22-08-182019-08-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
المنامة22-08-182019-08-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
بیروت22-08-182019-08-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
الكویت22-08-182019-08-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
دبي22-08-182019-08-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
عمان22-08-182019-08-2019وھندسة التطویر العام

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
الریاض22-08-182019-08-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019اإلبداعي

القاھرة22-08-182019-08-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

المنامة22-08-182019-08-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

بیروت22-08-182019-08-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

الكویت22-08-182019-08-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مراكش22-08-182019-08-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
الدوحة22-08-182019-08-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
مسقط22-08-182019-08-2019العمل

جدة22-08-182019-08-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
تونس22-08-182019-08-2019كأساس لبناء المدراء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
جدة22-08-182019-08-2019سیجما

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
تونس22-08-182019-08-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الریاض22-08-182019-08-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
ماربیال23-08-192019-08-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
مدرید23-08-192019-08-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
كوااللمبور23-08-192019-08-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
طرابزون23-08-192019-08-2019الجودة الشاملة

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
كوااللمبور23-08-192019-08-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
طرابزون23-08-192019-08-2019الشاملة

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
برلین23-08-192019-08-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

بروكسل23-08-192019-08-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
زیورخ30-08-192019-08-2019المساندة



بكین23-08-192019-08-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
بانكوك23-08-192019-08-2019اإلجراءات

تورنتو23-08-192019-08-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

سنغافورة23-08-192019-08-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

لندن23-08-192019-08-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
جنیف23-08-192019-08-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
فیینا23-08-192019-08-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
میونیخ23-08-192019-08-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA براغ23-08-192019-08-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
روما23-08-192019-08-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
جاكرتا23-08-192019-08-2019وشبھ الحكومیة

ماربیال23-08-192019-08-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

باریس23-08-192019-08-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
برشلونة23-08-192019-08-2019العمل

باریس23-08-192019-08-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
باریس30-08-192019-08-2019بروح الفریق الواحد

امستردام23-08-192019-08-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
اسطنبول24-08-202019-08-2019الوظیفیة

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
اسطنبول24-08-202019-08-2019اإلدارة

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
دبي29-08-252019-08-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
عمان29-08-252019-08-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019الجودة الشاملة

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
الریاض29-08-252019-08-2019المستمر

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
القاھرة29-08-252019-08-2019الوظیفیة

المنامة29-08-252019-08-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
بیروت29-08-252019-08-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
الكویت29-08-252019-08-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
دبي29-08-252019-08-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
عمان29-08-252019-08-2019المنظمة



مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
الشاملة

شرم الشیخ2019-08-252019-08-29

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019التقنیات الحدیثة

الریاض29-08-252019-08-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
القاھرة29-08-252019-08-2019اإلدارة

المنامة29-08-252019-08-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

بیروت29-08-252019-08-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

الكویت29-08-252019-08-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
مراكش05-09-252019-08-2019المساندة

الدوحة29-08-252019-08-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
مسقط29-08-252019-08-2019اإلجراءات

جدة29-08-252019-08-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
تونس29-08-252019-08-2019اإلبداعي

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
جدة29-08-252019-08-2019االستراتیجي

تونس29-08-252019-08-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

مدرید30-08-262019-08-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
كوااللمبور30-08-262019-08-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
طرابزون30-08-262019-08-2019اإلداریة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
ماربیال06-09-262019-08-2019بروح الفریق الواحد

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
كوااللمبور30-08-262019-08-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
طرابزون30-08-262019-08-2019وھندسة التطویر العام

ماربیال30-08-262019-08-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

برلین30-08-262019-08-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
بروكسل30-08-262019-08-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

زیورخ30-08-262019-08-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

بكین30-08-262019-08-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
بانكوك30-08-262019-08-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
تورنتو30-08-262019-08-2019العمل

سنغافورة30-08-262019-08-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

لندن30-08-262019-08-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
جنیف30-08-262019-08-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
فیینا30-08-262019-08-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950

أل

میونیخ2019-08-262019-08-30



التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
براغ30-08-262019-08-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA روما30-08-262019-08-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
جاكرتا30-08-262019-08-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

ماربیال30-08-262019-08-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

امستردام30-08-262019-08-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
باریس30-08-262019-08-2019وشبھ الحكومیة

برشلونة30-08-262019-08-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
امستردام30-08-262019-08-2019وتبسیط اإلجراءات

مدرید30-08-262019-08-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
اسطنبول31-08-272019-08-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
اسطنبول31-08-272019-08-2019كأساس لبناء المدراء

دبي05-09-012019-09-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
عمان05-09-012019-09-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
الریاض05-09-012019-09-2019الجودة الشاملة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019المستمر

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
القاھرة05-09-012019-09-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
المنامة05-09-012019-09-2019الوظیفیة

بیروت05-09-012019-09-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
الكویت05-09-012019-09-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
دبي05-09-012019-09-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
عمان05-09-012019-09-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019وھندسة التطویر العام

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
الریاض05-09-012019-09-2019الشاملة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
القاھرة05-09-012019-09-2019كأساس لبناء المدراء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
المنامة05-09-012019-09-2019اإلدارة

بیروت05-09-012019-09-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

الكویت05-09-012019-09-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281



مراكش05-09-012019-09-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

الدوحة05-09-012019-09-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
مسقط05-09-012019-09-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

جدة05-09-012019-09-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
تونس05-09-012019-09-2019التقنیات الحدیثة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
جدة05-09-012019-09-2019بیئة عمل عالیة األداء

تونس05-09-012019-09-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
مدرید06-09-022019-09-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
كوااللمبور06-09-022019-09-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
طرابزون06-09-022019-09-2019ومجموعات العمل

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
كوااللمبور06-09-022019-09-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
طرابزون06-09-022019-09-2019المنظمة

برلین06-09-022019-09-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

بروكسل06-09-022019-09-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
زیورخ06-09-022019-09-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
بكین13-09-022019-09-2019المساندة

بانكوك06-09-022019-09-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
تورنتو06-09-022019-09-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
سنغافورة06-09-022019-09-2019العمل

لندن06-09-022019-09-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

جنیف06-09-022019-09-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
فیینا06-09-022019-09-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
میونیخ06-09-022019-09-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
براغ06-09-022019-09-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
روما06-09-022019-09-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA جاكرتا06-09-022019-09-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
ماربیال06-09-022019-09-2019وشبھ الحكومیة

مدرید06-09-022019-09-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

امستردام06-09-022019-09-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
باریس06-09-022019-09-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

برشلونة06-09-022019-09-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909



امستردام06-09-022019-09-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
امستردام13-09-022019-09-2019بروح الفریق الواحد

دبي06-09-022019-09-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول07-09-032019-09-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
اسطنبول07-09-032019-09-2019اإلبداعي

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
دبي12-09-082019-09-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
عمان12-09-082019-09-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019الجودة الشاملة

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
الریاض12-09-082019-09-2019اإلداریة

القاھرة12-09-082019-09-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
المنامة12-09-082019-09-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
بیروت12-09-082019-09-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
الكویت12-09-082019-09-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
دبي12-09-082019-09-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
عمان12-09-082019-09-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019الشاملة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
الریاض12-09-082019-09-2019وھندسة التطویر العام

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
القاھرة12-09-082019-09-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
المنامة12-09-082019-09-2019كأساس لبناء المدراء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
بیروت12-09-082019-09-2019اإلدارة

الكویت12-09-082019-09-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
مراكش12-09-082019-09-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
الدوحة19-09-082019-09-2019المساندة

مسقط12-09-082019-09-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

دبي12-09-082019-09-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

جدة12-09-082019-09-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

تونس12-09-082019-09-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

جدة12-09-082019-09-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244



المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
المستمر

تونس2019-09-082019-09-12

كوااللمبور13-09-092019-09-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
طرابزون13-09-092019-09-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
مدرید20-09-092019-09-2019بروح الفریق الواحد

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
كوااللمبور13-09-092019-09-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
طرابزون13-09-092019-09-2019ومنھجیة ستة سیجما

مدرید13-09-092019-09-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

برلین13-09-092019-09-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

بروكسل13-09-092019-09-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

زیورخ13-09-092019-09-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

بكین13-09-092019-09-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

بانكوك13-09-092019-09-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
تورنتو13-09-092019-09-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
سنغافورة13-09-092019-09-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
لندن13-09-092019-09-2019العمل

جنیف13-09-092019-09-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

فیینا13-09-092019-09-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
میونیخ13-09-092019-09-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
براغ13-09-092019-09-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
روما13-09-092019-09-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
جاكرتا13-09-092019-09-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
ماربیال13-09-092019-09-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

مدرید13-09-092019-09-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
امستردام13-09-092019-09-2019وشبھ الحكومیة

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA باریس13-09-092019-09-2019ومنھجیة

برشلونة13-09-092019-09-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

كوااللمبور13-09-092019-09-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول14-09-102019-09-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
اسطنبول14-09-102019-09-2019التقنیات الحدیثة

عمان19-09-152019-09-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149



اإلداریة

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
الریاض19-09-152019-09-2019ومجموعات العمل

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
دبي26-09-152019-09-2019بروح الفریق الواحد

القاھرة19-09-152019-09-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنامة19-09-152019-09-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
بیروت19-09-152019-09-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الكویت19-09-152019-09-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
دبي19-09-152019-09-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
عمان19-09-152019-09-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019وھندسة التطویر العام

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
الریاض19-09-152019-09-2019المنظمة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
القاھرة19-09-152019-09-2019التقنیات الحدیثة

دبي19-09-152019-09-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
المنامة19-09-152019-09-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
بیروت19-09-152019-09-2019كأساس لبناء المدراء

الكویت19-09-152019-09-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

مراكش19-09-152019-09-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

الدوحة19-09-152019-09-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

مسقط19-09-152019-09-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

دبي19-09-152019-09-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
جدة19-09-152019-09-2019اإلدارة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
تونس19-09-152019-09-2019الشاملة

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
جدة19-09-152019-09-2019الوظیفیة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
تونس19-09-152019-09-2019الجودة الشاملة

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
كوااللمبور20-09-162019-09-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
طرابزون20-09-162019-09-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
كوااللمبور20-09-162019-09-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
طرابزون20-09-162019-09-2019باستخدام بطاقات األداء

برلین20-09-162019-09-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

بروكسل20-09-162019-09-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281



زیورخ20-09-162019-09-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
بكین20-09-162019-09-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
بانكوك27-09-162019-09-2019المساندة

تورنتو20-09-162019-09-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
سنغافورة20-09-162019-09-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
لندن20-09-162019-09-2019اإلجراءات

جنیف20-09-162019-09-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

فیینا20-09-162019-09-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

میونیخ20-09-162019-09-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
براغ20-09-162019-09-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
روما20-09-162019-09-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
جاكرتا20-09-162019-09-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA ماربیال20-09-162019-09-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
مدرید20-09-162019-09-2019وشبھ الحكومیة

كوااللمبور20-09-162019-09-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
امستردام20-09-162019-09-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
باریس20-09-162019-09-2019اإلبداعي واالبتكاري

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
برشلونة20-09-162019-09-2019العمل

عمان20-09-162019-09-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
اسطنبول21-09-172019-09-2019المستمر

اسطنبول21-09-172019-09-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
عمان26-09-222019-09-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019ومجموعات العمل

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
الریاض26-09-222019-09-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
القاھرة26-09-222019-09-2019المستمر

المنامة26-09-222019-09-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

بیروت26-09-222019-09-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
الكویت26-09-222019-09-2019الوظیفیة

دبي26-09-222019-09-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

عمان26-09-222019-09-2019الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246



االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019المنظمة

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
الریاض26-09-222019-09-2019ومنھجیة ستة سیجما

القاھرة26-09-222019-09-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
المنامة26-09-222019-09-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
بیروت26-09-222019-09-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
الكویت26-09-222019-09-2019اإلدارة

مراكش26-09-222019-09-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
الدوحة26-09-222019-09-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
مسقط03-10-222019-09-2019المساندة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
دبي26-09-222019-09-2019وشبھ الحكومیة

عمان26-09-222019-09-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
جدة26-09-222019-09-2019كأساس لبناء المدراء

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
تونس26-09-222019-09-2019وھندسة التطویر العام

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
جدة26-09-222019-09-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
تونس26-09-222019-09-2019اإلداریة

طرابزون27-09-232019-09-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
كوااللمبور04-10-232019-09-2019بروح الفریق الواحد

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
كوااللمبور27-09-232019-09-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
طرابزون27-09-232019-09-2019سیجما

كوااللمبور27-09-232019-09-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

برلین27-09-232019-09-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

بروكسل27-09-232019-09-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

زیورخ27-09-232019-09-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

بكین27-09-232019-09-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

بانكوك27-09-232019-09-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

تورنتو27-09-232019-09-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

سنغافورة27-09-232019-09-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
لندن27-09-232019-09-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
جنیف27-09-232019-09-2019العمل



فیینا27-09-232019-09-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

میونیخ27-09-232019-09-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

براغ27-09-232019-09-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
روما27-09-232019-09-2019العمل

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
جاكرتا27-09-232019-09-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
ماربیال27-09-232019-09-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
مدرید27-09-232019-09-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

كوااللمبور27-09-232019-09-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA امستردام27-09-232019-09-2019ومنھجیة

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
باریس27-09-232019-09-2019التمیز في األداء الوظیفي

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
برشلونة27-09-232019-09-2019اإلجراءات

طرابزون27-09-232019-09-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
اسطنبول28-09-242019-09-2019الجودة الشاملة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
اسطنبول28-09-242019-09-2019الشاملة

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
الریاض03-10-292019-09-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
القاھرة03-10-292019-09-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
عمان10-10-292019-09-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
المنامة03-10-292019-09-2019المستمر

بیروت03-10-292019-09-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
الكویت03-10-292019-09-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
دبي03-10-292019-09-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
عمان03-10-292019-09-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019ومنھجیة ستة سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
الریاض03-10-292019-09-2019باستخدام بطاقات األداء

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
القاھرة03-10-292019-09-2019الشاملة

المنامة03-10-292019-09-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

بیروت03-10-292019-09-2019فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268



التقنیات الحدیثة

عمان03-10-292019-09-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
الكویت03-10-292019-09-2019كأساس لبناء المدراء

مراكش03-10-292019-09-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

الدوحة03-10-292019-09-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مسقط03-10-292019-09-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
دبي03-10-292019-09-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

عمان03-10-292019-09-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
جدة03-10-292019-09-2019اإلبداعي

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
تونس03-10-292019-09-2019المنظمة

جدة03-10-292019-09-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
تونس03-10-292019-09-2019ومجموعات العمل

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
طرابزون04-10-302019-09-2019وتبسیط اإلجراءات

كوااللمبور04-10-302019-09-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
طرابزون04-10-302019-09-2019االستراتیجي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
برلین04-10-302019-09-2019اإلدارة

بروكسل04-10-302019-09-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

زیورخ04-10-302019-09-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

بكین04-10-302019-09-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
بانكوك04-10-302019-09-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
تورنتو11-10-302019-09-2019المساندة

سنغافورة04-10-302019-09-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

لندن04-10-302019-09-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
جنیف04-10-302019-09-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
فیینا04-10-302019-09-2019العمل

میونیخ04-10-302019-09-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

براغ04-10-302019-09-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

روما04-10-302019-09-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
جاكرتا04-10-302019-09-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
ماربیال04-10-302019-09-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA مدرید04-10-302019-09-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
كوااللمبور04-10-302019-09-2019وشبھ الحكومیة

طرابزون04-10-302019-09-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049



التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
امستردام04-10-302019-09-2019اإلبداعي واالبتكاري

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
باریس04-10-302019-09-2019اإلبداعي

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
برشلونة04-10-302019-09-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

شرم الشیخ04-10-302019-09-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
اسطنبول05-10-012019-10-2019اإلداریة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
اسطنبول05-10-012019-10-2019وھندسة التطویر العام

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

الریاض10-10-062019-10-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
القاھرة10-10-062019-10-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
المنامة10-10-062019-10-2019الجودة الشاملة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
بیروت10-10-062019-10-2019المستمر

الكویت10-10-062019-10-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
دبي10-10-062019-10-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

عمان10-10-062019-10-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019باستخدام بطاقات األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
الریاض10-10-062019-10-2019سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
القاھرة10-10-062019-10-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
المنامة10-10-062019-10-2019الشاملة

بیروت10-10-062019-10-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
الكویت10-10-062019-10-2019اإلبداعي

مراكش10-10-062019-10-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

الدوحة10-10-062019-10-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
مسقط10-10-062019-10-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA دبي10-10-062019-10-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
عمان10-10-062019-10-2019وشبھ الحكومیة

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
جدة10-10-062019-10-2019التقنیات الحدیثة

أل أل



تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
ومنھجیة ستة سیجما

تونس2019-10-062019-10-10

جدة10-10-062019-10-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
تونس10-10-062019-10-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
طرابزون18-10-072019-10-2019بروح الفریق الواحد

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
كوااللمبور11-10-072019-10-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
طرابزون11-10-072019-10-2019بیئة عمل عالیة األداء

طرابزون11-10-072019-10-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
برلین11-10-072019-10-2019كأساس لبناء المدراء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
بروكسل11-10-072019-10-2019اإلدارة

زیورخ11-10-072019-10-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

بكین11-10-072019-10-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

بانكوك11-10-072019-10-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

تورنتو11-10-072019-10-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
سنغافورة18-10-072019-10-2019المساندة

لندن11-10-072019-10-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
جنیف11-10-072019-10-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
فیینا11-10-072019-10-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
میونیخ11-10-072019-10-2019العمل

براغ11-10-072019-10-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

روما11-10-072019-10-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

جاكرتا11-10-072019-10-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
ماربیال11-10-072019-10-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
مدرید11-10-072019-10-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
كوااللمبور11-10-072019-10-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

طرابزون11-10-072019-10-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
امستردام11-10-072019-10-2019التمیز في األداء الوظیفي

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
باریس11-10-072019-10-2019العمل

برشلونة11-10-072019-10-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
اسطنبول12-10-082019-10-2019ومجموعات العمل

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
اسطنبول12-10-082019-10-2019المنظمة

امستردام12-10-082019-10-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015



الدار البیضاء17-10-132019-10-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
الریاض17-10-132019-10-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
القاھرة17-10-132019-10-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
المنامة17-10-132019-10-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
بیروت17-10-132019-10-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
شرم الشیخ24-10-132019-10-2019بروح الفریق الواحد

الكویت17-10-132019-10-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

دبي17-10-132019-10-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
عمان17-10-132019-10-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019سیجما

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
الریاض17-10-132019-10-2019االستراتیجي

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
القاھرة17-10-132019-10-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
المنامة17-10-132019-10-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
بیروت17-10-132019-10-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
الكویت17-10-132019-10-2019التقنیات الحدیثة

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

مراكش17-10-132019-10-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

الدوحة17-10-132019-10-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

مسقط17-10-132019-10-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
دبي17-10-132019-10-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
عمان17-10-132019-10-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

الریاض17-10-132019-10-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

جدة17-10-132019-10-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
تونس17-10-132019-10-2019باستخدام بطاقات األداء

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
جدة17-10-132019-10-2019المستمر

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
تونس17-10-132019-10-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
كوااللمبور18-10-142019-10-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

طرابزون18-10-142019-10-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

برلین18-10-142019-10-2019تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269



اإلبداعي
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التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
روما01-11-282019-10-2019اإلجراءات

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
العمل

جاكرتا2019-10-282019-11-01



ماربیال01-11-282019-10-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
مدرید01-11-282019-10-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
كوااللمبور01-11-282019-10-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA طرابزون01-11-282019-10-2019ومنھجیة

امستردام01-11-282019-10-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

باریس01-11-282019-10-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

برشلونة01-11-282019-10-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

اسطنبول02-11-292019-10-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
اسطنبول02-11-292019-10-2019سیجما

اسطنبول02-11-292019-10-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

القاھرة07-11-032019-11-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
المنامة07-11-032019-11-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
بیروت07-11-032019-11-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
الكویت07-11-032019-11-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
دبي07-11-032019-11-2019الجودة الشاملة

عمان07-11-032019-11-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
الریاض07-11-032019-11-2019الوظیفیة

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
القاھرة07-11-032019-11-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
المنامة07-11-032019-11-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
بیروت07-11-032019-11-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
الكویت07-11-032019-11-2019وھندسة التطویر العام

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
مراكش07-11-032019-11-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
الدوحة07-11-032019-11-2019اإلدارة

مسقط07-11-032019-11-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
دبي07-11-032019-11-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
عمان07-11-032019-11-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA شرم الشیخ07-11-032019-11-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019وشبھ الحكومیة

أل



التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

الریاض2019-11-032019-11-07

تونس07-11-032019-11-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تونس07-11-032019-11-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
جدة07-11-032019-11-2019المنظمة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
تونس07-11-032019-11-2019بیئة عمل عالیة األداء

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
تونس14-11-032019-11-2019بروح الفریق الواحد

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
جدة07-11-032019-11-2019ومجموعات العمل

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
كوااللمبور08-11-042019-11-2019المستمر

طرابزون08-11-042019-11-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
برلین08-11-042019-11-2019الشاملة

بروكسل08-11-042019-11-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
زیورخ08-11-042019-11-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
بكین08-11-042019-11-2019كأساس لبناء المدراء

بانكوك08-11-042019-11-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

تورنتو08-11-042019-11-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

سنغافورة08-11-042019-11-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

لندن08-11-042019-11-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

جنیف08-11-042019-11-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
فیینا15-11-042019-11-2019المساندة

میونیخ08-11-042019-11-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

براغ08-11-042019-11-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
روما08-11-042019-11-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
جاكرتا08-11-042019-11-2019اإلجراءات

ماربیال08-11-042019-11-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

مدرید08-11-042019-11-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
كوااللمبور08-11-042019-11-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
طرابزون08-11-042019-11-2019اإلبداعي واالبتكاري

امستردام08-11-042019-11-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
باریس08-11-042019-11-2019العمل

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
برشلونة08-11-042019-11-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

القاھرة08-11-042019-11-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
اسطنبول09-11-052019-11-2019وتبسیط اإلجراءات

أل ة ة ة



الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
االستراتیجي

اسطنبول2019-11-052019-11-09

اسطنبول09-11-052019-11-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
القاھرة14-11-102019-11-2019وتبسیط اإلجراءات

المنامة14-11-102019-11-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
بیروت14-11-102019-11-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
الكویت14-11-102019-11-2019ومجموعات العمل

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
دبي14-11-102019-11-2019اإلداریة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
عمان14-11-102019-11-2019المستمر

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019الوظیفیة

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
الریاض14-11-102019-11-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
القاھرة14-11-102019-11-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
المنامة14-11-102019-11-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
بیروت14-11-102019-11-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
الكویت14-11-102019-11-2019المنظمة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
مراكش14-11-102019-11-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
الدوحة14-11-102019-11-2019كأساس لبناء المدراء

مسقط14-11-102019-11-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

دبي14-11-102019-11-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
عمان14-11-102019-11-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA الریاض14-11-102019-11-2019ومنھجیة

القاھرة14-11-102019-11-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
تونس14-11-102019-11-2019وشبھ الحكومیة

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
جدة14-11-102019-11-2019ومنھجیة ستة سیجما

تونس14-11-102019-11-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
جدة14-11-102019-11-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
كوااللمبور15-11-112019-11-2019الجودة الشاملة



طرابزون15-11-112019-11-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
برلین15-11-112019-11-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
بروكسل15-11-112019-11-2019الشاملة

زیورخ15-11-112019-11-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
بكین15-11-112019-11-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
بانكوك15-11-112019-11-2019اإلدارة

تورنتو15-11-112019-11-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

سنغافورة15-11-112019-11-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

لندن15-11-112019-11-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
جنیف15-11-112019-11-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

فیینا15-11-112019-11-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
میونیخ22-11-112019-11-2019المساندة

براغ15-11-112019-11-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

روما15-11-112019-11-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
جاكرتا15-11-112019-11-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
ماربیال15-11-112019-11-2019العمل

مدرید15-11-112019-11-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
كوااللمبور15-11-112019-11-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
طرابزون15-11-112019-11-2019التمیز في األداء الوظیفي

امستردام15-11-112019-11-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
باریس15-11-112019-11-2019اإلجراءات

برشلونة15-11-112019-11-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

المنامة15-11-112019-11-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
اسطنبول23-11-122019-11-2019بروح الفریق الواحد

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
اسطنبول16-11-122019-11-2019بیئة عمل عالیة األداء

اسطنبول16-11-122019-11-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

اسطنبول16-11-122019-11-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
المنامة21-11-172019-11-2019وتبسیط اإلجراءات

بیروت21-11-172019-11-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
الكویت21-11-172019-11-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
دبي21-11-172019-11-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
عمان21-11-172019-11-2019الجودة الشاملة

أل ة ة



الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
بروح الفریق الواحد

القاھرة2019-11-172019-11-28

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الریاض21-11-172019-11-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
القاھرة21-11-172019-11-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
المنامة21-11-172019-11-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
بیروت21-11-172019-11-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
الكویت21-11-172019-11-2019ومنھجیة ستة سیجما

مراكش21-11-172019-11-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

القاھرة21-11-172019-11-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
الدوحة21-11-172019-11-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
مسقط21-11-172019-11-2019اإلدارة

دبي21-11-172019-11-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
عمان21-11-172019-11-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019التمیز في األداء الوظیفي

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA الدار البیضاء21-11-172019-11-2019ومنھجیة

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
الریاض21-11-172019-11-2019اإلبداعي واالبتكاري

القاھرة21-11-172019-11-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

المنامة21-11-172019-11-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
تونس21-11-172019-11-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
جدة21-11-172019-11-2019باستخدام بطاقات األداء

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
تونس21-11-172019-11-2019الوظیفیة

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
جدة21-11-172019-11-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
كوااللمبور22-11-182019-11-2019اإلداریة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
طرابزون22-11-182019-11-2019المستمر

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
برلین22-11-182019-11-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
بروكسل22-11-182019-11-2019وھندسة التطویر العام

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
زیورخ22-11-182019-11-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
بكین22-11-182019-11-2019التقنیات الحدیثة



إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
كأساس لبناء المدراء

بانكوك2019-11-182019-11-22

تورنتو22-11-182019-11-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

سنغافورة22-11-182019-11-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

لندن22-11-182019-11-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

جنیف22-11-182019-11-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
فیینا22-11-182019-11-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

میونیخ22-11-182019-11-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
براغ29-11-182019-11-2019المساندة

روما22-11-182019-11-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

جاكرتا22-11-182019-11-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
ماربیال22-11-182019-11-2019اإلجراءات

مدرید22-11-182019-11-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

كوااللمبور22-11-182019-11-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
طرابزون22-11-182019-11-2019اإلبداعي

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
امستردام22-11-182019-11-2019العمل

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
باریس22-11-182019-11-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

برشلونة22-11-182019-11-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

بیروت22-11-182019-11-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول23-11-192019-11-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
اسطنبول23-11-192019-11-2019وشبھ الحكومیة

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
بیروت28-11-242019-11-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
الكویت28-11-242019-11-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
دبي28-11-242019-11-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
عمان28-11-242019-11-2019اإلداریة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
المنامة05-12-242019-11-2019بروح الفریق الواحد

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019المستمر

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

الریاض28-11-242019-11-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

القاھرة28-11-242019-11-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
المنامة28-11-242019-11-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
بیروت28-11-242019-11-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
الكویت28-11-242019-11-2019باستخدام بطاقات األداء



مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
الشاملة

مراكش2019-11-242019-11-28

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
الدوحة28-11-242019-11-2019التقنیات الحدیثة

المنامة28-11-242019-11-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
مسقط28-11-242019-11-2019كأساس لبناء المدراء

دبي28-11-242019-11-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

عمان28-11-242019-11-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019اإلبداعي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019اإلبداعي واالبتكاري

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
الریاض28-11-242019-11-2019التمیز في األداء الوظیفي

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
القاھرة28-11-242019-11-2019وشبھ الحكومیة

المنامة28-11-242019-11-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

بیروت28-11-242019-11-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

جدة28-11-242019-11-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA تونس28-11-242019-11-2019ومنھجیة

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
جدة28-11-242019-11-2019سیجما

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
تونس28-11-242019-11-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
كوااللمبور29-11-252019-11-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
طرابزون29-11-252019-11-2019الجودة الشاملة

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
برلین29-11-252019-11-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
بروكسل29-11-252019-11-2019المنظمة

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
زیورخ29-11-252019-11-2019وھندسة التطویر العام

بكین29-11-252019-11-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
بانكوك29-11-252019-11-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
تورنتو29-11-252019-11-2019اإلدارة

سنغافورة29-11-252019-11-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

لندن29-11-252019-11-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

جنیف29-11-252019-11-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

فیینا29-11-252019-11-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
میونیخ29-11-252019-11-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

براغ29-11-252019-11-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
روما06-12-252019-11-2019المساندة



جاكرتا29-11-252019-11-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
ماربیال29-11-252019-11-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
مدرید29-11-252019-11-2019العمل

كوااللمبور29-11-252019-11-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
طرابزون29-11-252019-11-2019العمل

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
امستردام29-11-252019-11-2019اإلجراءات

باریس29-11-252019-11-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

برشلونة29-11-252019-11-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
اسطنبول30-11-262019-11-2019الوظیفیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
اسطنبول30-11-262019-11-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

برشلونة30-11-262019-11-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

الكویت05-12-012019-12-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
دبي05-12-012019-12-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
عمان05-12-012019-12-2019ومجموعات العمل

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019الجودة الشاملة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
بیروت12-12-012019-12-2019بروح الفریق الواحد

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
الریاض05-12-012019-12-2019المستمر

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
القاھرة05-12-012019-12-2019الوظیفیة

المنامة05-12-012019-12-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
بیروت05-12-012019-12-2019بیئة عمل عالیة األداء

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
الكویت05-12-012019-12-2019سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
مراكش05-12-012019-12-2019وھندسة التطویر العام

الدوحة05-12-012019-12-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

بیروت05-12-012019-12-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
مسقط05-12-012019-12-2019اإلبداعي

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
دبي05-12-012019-12-2019العمل

عمان05-12-012019-12-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019العمل

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019التمیز في األداء الوظیفي

الریاض05-12-012019-12-2019تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949



اإلبداعي

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
القاھرة05-12-012019-12-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
المنامة05-12-012019-12-2019وشبھ الحكومیة

بیروت05-12-012019-12-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
جدة05-12-012019-12-2019وتبسیط اإلجراءات

جدة05-12-012019-12-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
تونس05-12-012019-12-2019اإلبداعي واالبتكاري

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
جدة05-12-012019-12-2019االستراتیجي

تونس05-12-012019-12-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
كوااللمبور06-12-022019-12-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
طرابزون06-12-022019-12-2019اإلداریة

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
برلین06-12-022019-12-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
بروكسل06-12-022019-12-2019ومنھجیة ستة سیجما

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
زیورخ06-12-022019-12-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
بكین06-12-022019-12-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
بانكوك06-12-022019-12-2019التقنیات الحدیثة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
تورنتو06-12-022019-12-2019كأساس لبناء المدراء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
سنغافورة06-12-022019-12-2019اإلدارة

لندن06-12-022019-12-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

جنیف06-12-022019-12-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

فیینا06-12-022019-12-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

میونیخ06-12-022019-12-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
براغ06-12-022019-12-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

روما06-12-022019-12-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
جاكرتا13-12-022019-12-2019المساندة

ماربیال06-12-022019-12-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
مدرید06-12-022019-12-2019اإلجراءات

كوااللمبور06-12-022019-12-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

طرابزون06-12-022019-12-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
امستردام06-12-022019-12-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

باریس06-12-022019-12-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753



برشلونة06-12-022019-12-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

الكویت06-12-022019-12-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
اسطنبول07-12-032019-12-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA اسطنبول07-12-032019-12-2019ومنھجیة

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
الكویت12-12-082019-12-2019وتبسیط اإلجراءات

دبي12-12-082019-12-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
عمان12-12-082019-12-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019اإلداریة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
الریاض12-12-082019-12-2019الجودة الشاملة

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019المستمر

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
القاھرة12-12-082019-12-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
المنامة12-12-082019-12-2019الوظیفیة

بیروت12-12-082019-12-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
الكویت12-12-082019-12-2019االستراتیجي

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
مراكش12-12-082019-12-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
الدوحة12-12-082019-12-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
مسقط12-12-082019-12-2019التقنیات الحدیثة

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
دبي12-12-082019-12-2019اإلجراءات

عمان12-12-082019-12-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019اإلبداعي

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
الریاض12-12-082019-12-2019العمل

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA القاھرة12-12-082019-12-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
المنامة12-12-082019-12-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
بیروت12-12-082019-12-2019وشبھ الحكومیة

الكویت12-12-082019-12-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

جدة12-12-082019-12-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
تونس12-12-082019-12-2019التمیز في األداء الوظیفي

جدة12-12-082019-12-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
جدة12-12-082019-12-2019بیئة عمل عالیة األداء



تونس12-12-082019-12-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
جدة19-12-082019-12-2019بروح الفریق الواحد

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
كوااللمبور13-12-092019-12-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
طرابزون13-12-092019-12-2019ومجموعات العمل

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
برلین13-12-092019-12-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
بروكسل13-12-092019-12-2019باستخدام بطاقات األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
زیورخ13-12-092019-12-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
بكین13-12-092019-12-2019وھندسة التطویر العام

بانكوك13-12-092019-12-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
تورنتو13-12-092019-12-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
سنغافورة13-12-092019-12-2019كأساس لبناء المدراء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
لندن13-12-092019-12-2019اإلدارة

جنیف13-12-092019-12-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

فیینا13-12-092019-12-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

میونیخ13-12-092019-12-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

براغ13-12-092019-12-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
روما13-12-092019-12-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

جاكرتا13-12-092019-12-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

ماربیال13-12-092019-12-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
مدرید13-12-092019-12-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
كوااللمبور13-12-092019-12-2019العمل

طرابزون13-12-092019-12-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

امستردام13-12-092019-12-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
باریس20-12-092019-12-2019المساندة

برشلونة13-12-092019-12-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

دبي13-12-092019-12-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول14-12-102019-12-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
اسطنبول14-12-102019-12-2019اإلبداعي واالبتكاري

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
دبي19-12-152019-12-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
عمان19-12-152019-12-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019ومجموعات العمل

ة أل



األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
الجودة الشاملة

الدار البیضاء2019-12-152019-12-19

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
الریاض19-12-152019-12-2019اإلداریة

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
الكویت26-12-152019-12-2019بروح الفریق الواحد

القاھرة19-12-152019-12-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
المنامة19-12-152019-12-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
بیروت19-12-152019-12-2019الوظیفیة

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
الكویت19-12-152019-12-2019بیئة عمل عالیة األداء

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
مراكش19-12-152019-12-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
الدوحة19-12-152019-12-2019وھندسة التطویر العام

مسقط19-12-152019-12-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

الكویت19-12-152019-12-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
دبي19-12-152019-12-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
عمان19-12-152019-12-2019العمل

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019العمل

الریاض19-12-152019-12-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
القاھرة19-12-152019-12-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA المنامة19-12-152019-12-2019ومنھجیة

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
بیروت19-12-152019-12-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

الكویت19-12-152019-12-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

دبي19-12-152019-12-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
جدة19-12-152019-12-2019وشبھ الحكومیة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
تونس19-12-152019-12-2019اإلبداعي

جدة19-12-152019-12-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
تونس19-12-152019-12-2019المستمر

كوااللمبور20-12-162019-12-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
طرابزون20-12-162019-12-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
برلین20-12-162019-12-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
بروكسل20-12-162019-12-2019سیجما

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
زیورخ20-12-162019-12-2019باستخدام بطاقات األداء



التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
بكین20-12-162019-12-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
بانكوك20-12-162019-12-2019الشاملة

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
تورنتو20-12-162019-12-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
سنغافورة20-12-162019-12-2019اإلبداعي

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
لندن20-12-162019-12-2019كأساس لبناء المدراء

جنیف20-12-162019-12-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

فیینا20-12-162019-12-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

میونیخ20-12-162019-12-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

براغ20-12-162019-12-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

روما20-12-162019-12-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
جاكرتا20-12-162019-12-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
ماربیال27-12-162019-12-2019المساندة

مدرید20-12-162019-12-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
كوااللمبور20-12-162019-12-2019اإلجراءات

طرابزون20-12-162019-12-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

امستردام20-12-162019-12-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

باریس20-12-162019-12-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
برشلونة20-12-162019-12-2019اإلدارة

كوااللمبور20-12-162019-12-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

اسطنبول21-12-172019-12-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
اسطنبول21-12-172019-12-2019التمیز في األداء الوظیفي

عمان26-12-222019-12-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019اإلداریة

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
الریاض26-12-222019-12-2019ومجموعات العمل

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
دبي02-01-222020-12-2019بروح الفریق الواحد

القاھرة26-12-222019-12-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

المنامة26-12-222019-12-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
بیروت26-12-222019-12-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

الكویت26-12-222019-12-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
مراكش26-12-222019-12-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
الدوحة26-12-222019-12-2019المنظمة



مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
الشاملة

مسقط2019-12-222019-12-26

دبي26-12-222019-12-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

دبي26-12-222019-12-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
عمان26-12-222019-12-2019اإلجراءات

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

الریاض26-12-222019-12-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950
القاھرة26-12-222019-12-2019التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
المنامة26-12-222019-12-2019اإلبداعي واالبتكاري

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA بیروت26-12-222019-12-2019ومنھجیة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
الكویت26-12-222019-12-2019وشبھ الحكومیة

دبي26-12-222019-12-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
جدة26-12-222019-12-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
تونس26-12-222019-12-2019العمل

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
جدة26-12-222019-12-2019الوظیفیة

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
تونس26-12-222019-12-2019الجودة الشاملة

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
كوااللمبور27-12-232019-12-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
طرابزون27-12-232019-12-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
برلین27-12-232019-12-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
بروكسل27-12-232019-12-2019االستراتیجي

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
زیورخ27-12-232019-12-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
بكین27-12-232019-12-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
بانكوك27-12-232019-12-2019وھندسة التطویر العام

تورنتو27-12-232019-12-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
سنغافورة27-12-232019-12-2019التقنیات الحدیثة

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
لندن27-12-232019-12-2019اإلبداعي

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
جنیف27-12-232019-12-2019اإلدارة

فیینا27-12-232019-12-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

میونیخ27-12-232019-12-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

براغ27-12-232019-12-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

أل أل



روما27-12-232019-12-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

جاكرتا27-12-232019-12-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

ماربیال27-12-232019-12-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

مدرید27-12-232019-12-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
كوااللمبور27-12-232019-12-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
طرابزون27-12-232019-12-2019العمل

كوااللمبور27-12-232019-12-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
امستردام03-01-232020-12-2019المساندة

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
باریس27-12-232019-12-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
برشلونة27-12-232019-12-2019كأساس لبناء المدراء

عمان27-12-232019-12-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
اسطنبول28-12-242019-12-2019المستمر

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
اسطنبول28-12-242019-12-2019اإلبداعي

التوجھ اإلداري المتقدم لتطویر كفاءة نظم العمل الوظیفیة110
عمان02-01-292020-12-2019وتبسیط اإلجراءات

اإلتجاھات التنظیمیة اإلبتكاریة وتطبیقاتھا لتطویر أسالیب130
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019العمل وفق معاییر التمیز المؤسسي

اإلعداد التنظیمي اإلبتكاري لتطویر الممارسات التنافسیة للفرق138
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019ومجموعات العمل

التخطیط االستراتیجي، اإلدارة االستراتیجیة، التنظیم اإلداري،135
الریاض02-01-292020-12-2019التوجیھ، إدارة األزمات وحل المشكالت

المدخل المتكامل إلدارة التغییر ومھارات التطویر والتحسین237
القاھرة02-01-292020-12-2019المستمر

المنامة02-01-292020-12-2019إدارة، تطویر ومتابعة إجراءات العمل وفق المعاییر اإلداریة238

بیروت02-01-292020-12-2019صیاغة اإلستراتیجیة ووضع األھداف ورسم السیاسات239

اإلدارة المتقدمة في التفویض والتحفیز والتغلب على اإلختالالت242
الكویت02-01-292020-12-2019الوظیفیة

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة وتطویر األداء باستخدام 2496
مراكش02-01-292020-12-2019سیجما

تقنیات تقییم وتطویر األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن251
الدوحة02-01-292020-12-2019ومنھجیة ستة سیجما

استنساخ البیئات اإلداریة من جینات المنظمات النموذجیة255
مسقط02-01-292020-12-2019وھندسة التطویر العام

دبي02-01-292020-12-2019التخطیط واإلدارة االستراتیجیة وإدارة األزمات وحل المشكالت753

تنمیة المھارات اإلشرافیة، الذكاء اإلبداعي، مھارات الكفاءة،880
عمان02-01-292020-12-2019الكفایة، الفعالیة للمشرفین

أفضل ممارسات التفكیر اإلبداعي وكفاءة تطویر وتنفیذ خطط884
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019العمل

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019إدارة االستراتیجیة في القطاع العام909

الریاض02-01-292020-12-2019مھارات اإلدارة االستراتیجیة وكفاءة االتصاالت اإلداریة890

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة إستراتیجیات التمیز والتفكیر949
القاھرة02-01-292020-12-2019اإلبداعي

تعزیز منظومة أخالقیات العمل للوصول الى جودة وكفاءة950

أل

المنامة2019-12-292020-01-02



التمیز في األداء الوظیفي

التمیز اإلداري في دینامیكیة التفكیر الوظیفي االستراتیجي،951
بیروت02-01-292020-12-2019اإلبداعي واالبتكاري

التخطیط االستراتیجي اإلبتكاري ومؤشرات قیاس األداء1035
الكویت02-01-292020-12-2019الرئیسیة (KPI) وبطاقات األداء المتوازنة

تطویر مؤشرات األداء وقیاس النتائج في األجھزة الحكومیة1036
دبي02-01-292020-12-2019وشبھ الحكومیة

عمان02-01-292020-12-2019إدارة، تنظیم ومتابعة أعمال اللجان واالجتماعات والمؤتمرات1049

1028B.S.C الھندسة اإلداریة بمفھوم بطاقة األداء المتوازن
6SIGMA جدة02-01-292020-12-2019ومنھجیة

تونس02-01-292020-12-2019المدیر التنفیذي واالستراتیجي، المبدع والممارس947

المنھج االوربي في التمیز اإلداري والتنظیمي والتطویر241
جدة02-01-292020-12-2019اإلستراتیجي للعمل وتبسیط اإلجراءات

ھندسة اإلبداع واإلبتكار وبناء الثقافة التنظیمیة لتعزیز الفعالیة149
تونس02-01-292020-12-2019اإلداریة

طرابزون03-01-302020-12-2019اإلبداع اإلدارى في التنظیم والتخطیط والتنسیق116

الجودة اإلداریة الشاملة في قیادة فرق العمل وإدارة األعمال229
كوااللمبور10-01-302020-12-2019بروح الفریق الواحد

برلین03-01-302020-12-2019اإلبتكار واإلبداع اإلداري وفقا لمعاییر الجودة العالمیة244

المھارات المتقدمة في توجیھ وتحفیز وتمكین فرق العمل لبناء245
بروكسل03-01-302020-12-2019بیئة عمل عالیة األداء

الھندسة اإلداریة وتطبیقات بطاقة األداء المتوازن والتخطیط246
زیورخ03-01-302020-12-2019االستراتیجي

تطویر اإلستراتیجیات اإلداریة لتقییم وتطویر أداء المنظمات250
بكین03-01-302020-12-2019باستخدام بطاقات األداء

التمیز واإلبداع في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة وإعادة بناء253
بانكوك03-01-302020-12-2019المنظمة

مھارات التخطیط اإلستراتیجي للتحول المؤسسي نحو الجودة262
تورنتو03-01-302020-12-2019الشاملة

سنغافورة03-01-302020-12-2019معاییر التمیز الوظیفي والكفاءة في تطویر وتنفیذ خطط العمل266

فـن الخـدمة المتمیزة وتبسیط اإلجراءات اإلداریة باستخدام268
لندن03-01-302020-12-2019التقنیات الحدیثة

كوااللمبور03-01-302020-12-2019اعداد الخطط االستراتیجیة واإلبداع في بیئات تنافسیة101

إدارة التمكین والتحفیز والتفویض وتطویر روح الفریق271
جنیف03-01-302020-12-2019كأساس لبناء المدراء

المنھج المتكامل لإلدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظریات علم273
فیینا03-01-302020-12-2019اإلدارة

میونیخ03-01-302020-12-2019الوالء المؤسسي وأسالیب التحفیز والتأثیر في المرؤوسین276

براغ03-01-302020-12-2019تطبیقات نظریة TRIZ في اإلدارة280

روما03-01-302020-12-2019استخدام التحلیل الرباعي في اإلدارة اإلستراتیجیة281

جاكرتا03-01-302020-12-2019تقنیات إدارة األداء وسیاسات التحفیز لألفراد وفرق العمل329

مھارات تبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین الوظیفي في697
ماربیال03-01-302020-12-2019ظل اإلدارة اإللكترونیة

المھارات المتكاملة، اإلبداعیة والمتمیزة في إدارة الخدمات710
مدرید10-01-302020-12-2019المساندة

كوااللمبور03-01-302020-12-2019الجدارة اإلشرافیة وإعداد االستراتیجیات اإلبداعیة في العمل879

التقنیات اإلداریة المتقدمة لتطویر خرائط سیر العمل وتبسـیط881
طرابزون03-01-302020-12-2019اإلجراءات

كوااللمبور03-01-302020-12-2019الكفاءة في التنظیم واإلشراف وتیسیر األعمال1042



امستردام03-01-302020-12-2019تنمیة وتطویر مھارات اإلدارة الوسطى708

باریس03-01-302020-12-2019إدارة التمیز وتقنیات الجودة اإلداریة353

تحقیق اإلبداع الوظیفي وصیاغة استراتیجیة التمیز والتفكیر269
برشلونة03-01-302020-12-2019اإلبداعي

طرابزون03-01-302020-12-2019مواصفة األیزو الجدیدة 11389001:2015

األسالیب الحدیثة لتبسیط إجراءات نظم العمل في ظل منھج225
اسطنبول04-01-312020-12-2019الجودة الشاملة

العبقریة اإلداریة والتفكیر اإلبتكاري والتحلیلي في تمیز بیئة948
اسطنبول04-01-312020-12-2019العمل




