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تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
جدة14-02-102019-02-2019ومھارات التطویر المستمر

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
تونس14-02-102019-02-2019العمل

الریاض14-02-102019-02-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
القاھرة14-02-102019-02-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
المنامة14-02-102019-02-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
بیروت14-02-102019-02-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
الكویت14-02-102019-02-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

مراكش14-02-102019-02-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

الدوحة14-02-102019-02-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
مسقط14-02-102019-02-2019اإلبداعي

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
برشلونة15-02-112019-02-2019العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
برلین15-02-112019-02-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
بروكسل15-02-112019-02-2019التنظیمي

زیورخ15-02-112019-02-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

بكین15-02-112019-02-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
بانكوك15-02-112019-02-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
تورنتو15-02-112019-02-2019المشاكل، األزمات في العمل

سنغافورة15-02-112019-02-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
لندن15-02-112019-02-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
جنیف15-02-112019-02-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
فیینا15-02-112019-02-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
میونیخ15-02-112019-02-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
براغ15-02-112019-02-2019األعمال

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
اسطنبول16-02-122019-02-2019األولویات

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
جدة21-02-172019-02-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تونس21-02-172019-02-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122



الدار البیضاء21-02-172019-02-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
القاھرة21-02-172019-02-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
المنامة21-02-172019-02-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
بیروت21-02-172019-02-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
الكویت21-02-172019-02-2019ومھارات التطویر المستمر

مراكش21-02-172019-02-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

الدوحة21-02-172019-02-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
مسقط21-02-172019-02-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
برشلونة22-02-182019-02-2019العمل

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
برلین22-02-182019-02-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
بروكسل22-02-182019-02-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
زیورخ22-02-182019-02-2019التنظیمي

بكین22-02-182019-02-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

بانكوك22-02-182019-02-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
تورنتو22-02-182019-02-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
سنغافورة22-02-182019-02-2019المشاكل، األزمات في العمل

لندن22-02-182019-02-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
جنیف22-02-182019-02-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
فیینا22-02-182019-02-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
میونیخ22-02-182019-02-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
براغ22-02-182019-02-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
روما22-02-182019-02-2019األعمال

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
اسطنبول22-02-182019-02-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
اسطنبول23-02-192019-02-2019العمل

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
جدة28-02-242019-02-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تونس28-02-242019-02-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
القاھرة28-02-242019-02-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
المنامة28-02-242019-02-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
بیروت28-02-242019-02-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط



التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
اإلیجابیة للتمیز في األداء

الكویت2019-02-242019-02-28

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
مراكش28-02-242019-02-2019التنظیمي

الدوحة28-02-242019-02-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

مسقط28-02-242019-02-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

برشلونة01-03-252019-02-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
برلین01-03-252019-02-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
بروكسل01-03-252019-02-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
زیورخ01-03-252019-02-2019ضغوط العمل

بكین01-03-252019-02-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

بانكوك01-03-252019-02-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
تورنتو01-03-252019-02-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
سنغافورة01-03-252019-02-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
لندن01-03-252019-02-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
جنیف01-03-252019-02-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
فیینا01-03-252019-02-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
میونیخ01-03-252019-02-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
براغ01-03-252019-02-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
روما01-03-252019-02-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
جاكرتا01-03-252019-02-2019األعمال

اسطنبول02-03-262019-02-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
جدة07-03-032019-03-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

القاھرة07-03-032019-03-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
المنامة07-03-032019-03-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
بیروت07-03-032019-03-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
الكویت07-03-032019-03-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
مراكش07-03-032019-03-2019ضغوط العمل

الدوحة07-03-032019-03-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

مسقط07-03-032019-03-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
برشلونة08-03-042019-03-2019المشاكل، األزمات في العمل

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
باریس08-03-042019-03-2019األعمال



التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
برلین08-03-042019-03-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
بروكسل08-03-042019-03-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
زیورخ08-03-042019-03-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
بكین08-03-042019-03-2019التنظیمي

بانكوك08-03-042019-03-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

تورنتو08-03-042019-03-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
سنغافورة08-03-042019-03-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
لندن08-03-042019-03-2019اإلبداعي

جنیف08-03-042019-03-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
فیینا08-03-042019-03-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
میونیخ08-03-042019-03-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
براغ08-03-042019-03-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
روما08-03-042019-03-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
جاكرتا08-03-042019-03-2019واإلبداع

اسطنبول09-03-052019-03-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
جدة14-03-102019-03-2019األولویات

القاھرة14-03-102019-03-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

المنامة14-03-102019-03-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
بیروت14-03-102019-03-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
الكویت14-03-102019-03-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
مراكش14-03-102019-03-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
الدوحة14-03-102019-03-2019التنظیمي

مسقط14-03-102019-03-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
برشلونة15-03-112019-03-2019اإلبداعي

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
باریس15-03-112019-03-2019واإلبداع

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
برلین15-03-112019-03-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
بروكسل15-03-112019-03-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
زیورخ15-03-112019-03-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
بكین15-03-112019-03-2019ضغوط العمل

أل ة أل



بانكوك15-03-112019-03-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

تورنتو15-03-112019-03-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

سنغافورة15-03-112019-03-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
لندن15-03-112019-03-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
جنیف15-03-112019-03-2019المشاكل، األزمات في العمل

فیینا15-03-112019-03-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
میونیخ15-03-112019-03-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
براغ15-03-112019-03-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
روما15-03-112019-03-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
جاكرتا15-03-112019-03-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
ماربیال15-03-112019-03-2019األعمال

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
جدة21-03-172019-03-2019العمل

المنامة21-03-172019-03-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

بیروت21-03-172019-03-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
الكویت21-03-172019-03-2019األولویات

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
مراكش21-03-172019-03-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
الدوحة21-03-172019-03-2019ضغوط العمل

مسقط21-03-172019-03-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
برشلونة22-03-182019-03-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
باریس22-03-182019-03-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
امستردام22-03-182019-03-2019األعمال

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
برلین22-03-182019-03-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
بروكسل22-03-182019-03-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
زیورخ22-03-182019-03-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
بكین22-03-182019-03-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
بانكوك22-03-182019-03-2019التنظیمي

تورنتو22-03-182019-03-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

سنغافورة22-03-182019-03-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

لندن22-03-182019-03-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
جنیف22-03-182019-03-2019اإلبداعي



التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
المشاكل، األزمات في العمل

فیینا2019-03-182019-03-22

میونیخ22-03-182019-03-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
براغ22-03-182019-03-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
روما22-03-182019-03-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
جاكرتا22-03-182019-03-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
ماربیال22-03-182019-03-2019واإلبداع

جدة28-03-242019-03-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

بیروت28-03-242019-03-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
الكویت28-03-242019-03-2019العمل

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
مراكش28-03-242019-03-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
الدوحة28-03-242019-03-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
مسقط28-03-242019-03-2019التنظیمي

برشلونة29-03-252019-03-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
باریس29-03-252019-03-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
امستردام29-03-252019-03-2019واإلبداع

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
برلین29-03-252019-03-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
بروكسل29-03-252019-03-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
زیورخ29-03-252019-03-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
بكین29-03-252019-03-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
بانكوك29-03-252019-03-2019ضغوط العمل

تورنتو29-03-252019-03-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

سنغافورة29-03-252019-03-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

لندن29-03-252019-03-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
جنیف29-03-252019-03-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
فیینا29-03-252019-03-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
میونیخ29-03-252019-03-2019المشاكل، األزمات في العمل

براغ29-03-252019-03-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
روما29-03-252019-03-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
جاكرتا29-03-252019-03-2019العمل

ماربیال29-03-252019-03-2019مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895



داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
مدرید29-03-252019-03-2019األعمال

جدة04-04-312019-03-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

الكویت04-04-312019-03-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
مراكش04-04-312019-03-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
الدوحة04-04-312019-03-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
مسقط04-04-312019-03-2019ضغوط العمل

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
دبي04-04-312019-03-2019األعمال

برشلونة05-04-012019-04-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
باریس05-04-012019-04-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
امستردام05-04-012019-04-2019داخل المؤسسات

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
برلین05-04-012019-04-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
بروكسل05-04-012019-04-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
زیورخ05-04-012019-04-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
بكین05-04-012019-04-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
بانكوك05-04-012019-04-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
تورنتو05-04-012019-04-2019التنظیمي

سنغافورة05-04-012019-04-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

لندن05-04-012019-04-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

جنیف05-04-012019-04-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
فیینا05-04-012019-04-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
میونیخ05-04-012019-04-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
براغ05-04-012019-04-2019المشاكل، األزمات في العمل

روما05-04-012019-04-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
جاكرتا05-04-012019-04-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
ماربیال05-04-012019-04-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
مدرید05-04-012019-04-2019واإلبداع

الكویت11-04-072019-04-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
مراكش11-04-072019-04-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
الدوحة11-04-072019-04-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء



مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
مسقط11-04-072019-04-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
دبي11-04-072019-04-2019واإلبداع

برشلونة12-04-082019-04-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
باریس12-04-082019-04-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
امستردام12-04-082019-04-2019المواقف العدائیة والصراعات

برلین12-04-082019-04-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
بروكسل12-04-082019-04-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
زیورخ12-04-082019-04-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
بكین12-04-082019-04-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
بانكوك12-04-082019-04-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
تورنتو12-04-082019-04-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
سنغافورة12-04-082019-04-2019التنظیمي

لندن12-04-082019-04-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

جنیف12-04-082019-04-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

فیینا12-04-082019-04-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
میونیخ12-04-082019-04-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
براغ12-04-082019-04-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
روما12-04-082019-04-2019المشاكل، األزمات في العمل

جاكرتا12-04-082019-04-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
ماربیال12-04-082019-04-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
مدرید12-04-082019-04-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
كوااللمبور12-04-082019-04-2019األعمال

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
مراكش18-04-142019-04-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
الدوحة18-04-142019-04-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
مسقط18-04-142019-04-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
دبي18-04-142019-04-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
عمان18-04-142019-04-2019األعمال

برشلونة19-04-152019-04-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

باریس19-04-152019-04-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283



تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
العمل

امستردام2019-04-152019-04-19

برلین19-04-152019-04-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

بروكسل19-04-152019-04-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
زیورخ19-04-152019-04-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
بكین19-04-152019-04-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
بانكوك19-04-152019-04-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
تورنتو19-04-152019-04-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
سنغافورة19-04-152019-04-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
لندن19-04-152019-04-2019التنظیمي

جنیف19-04-152019-04-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

فیینا19-04-152019-04-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

میونیخ19-04-152019-04-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
براغ19-04-152019-04-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
روما19-04-152019-04-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
جاكرتا19-04-152019-04-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
ماربیال19-04-152019-04-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
مدرید19-04-152019-04-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
كوااللمبور19-04-152019-04-2019واإلبداع

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
مراكش25-04-212019-04-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
الدوحة25-04-212019-04-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
مسقط25-04-212019-04-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
دبي25-04-212019-04-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
عمان25-04-212019-04-2019واإلبداع

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
برشلونة26-04-222019-04-2019التنظیمي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
باریس26-04-222019-04-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
امستردام26-04-222019-04-2019العمل

بروكسل26-04-222019-04-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

زیورخ26-04-222019-04-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
بكین26-04-222019-04-2019األولویات



التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
األعمال والتعامل مع الضغوط

بانكوك2019-04-222019-04-26

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
تورنتو26-04-222019-04-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
سنغافورة26-04-222019-04-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
لندن26-04-222019-04-2019ضغوط العمل

جنیف26-04-222019-04-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

فیینا26-04-222019-04-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

میونیخ26-04-222019-04-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

براغ26-04-222019-04-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
روما26-04-222019-04-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
جاكرتا26-04-222019-04-2019اإلبداعي

ماربیال26-04-222019-04-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
مدرید26-04-222019-04-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
كوااللمبور26-04-222019-04-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
طرابزون26-04-222019-04-2019األعمال

مراكش02-05-282019-04-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
الدوحة02-05-282019-04-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
مسقط02-05-282019-04-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
دبي02-05-282019-04-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
عمان02-05-282019-04-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019األعمال

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
برشلونة03-05-292019-04-2019ضغوط العمل

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
باریس03-05-292019-04-2019اإلبداعي

امستردام03-05-292019-04-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

زیورخ03-05-292019-04-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
بكین03-05-292019-04-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
بانكوك03-05-292019-04-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
تورنتو03-05-292019-04-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
سنغافورة03-05-292019-04-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
لندن03-05-292019-04-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

جنیف03-05-292019-04-2019المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231



التنظیمي

فیینا03-05-292019-04-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

میونیخ03-05-292019-04-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

براغ03-05-292019-04-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

روما03-05-292019-04-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
جاكرتا03-05-292019-04-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
ماربیال03-05-292019-04-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
مدرید03-05-292019-04-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
كوااللمبور03-05-292019-04-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
طرابزون03-05-292019-04-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
الریاض09-05-052019-05-2019األعمال

مراكش09-05-052019-05-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
الدوحة09-05-052019-05-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
مسقط09-05-052019-05-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
دبي09-05-052019-05-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
عمان09-05-052019-05-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019واإلبداع

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
برشلونة10-05-062019-05-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
باریس10-05-062019-05-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
امستردام10-05-062019-05-2019المشاكل، األزمات في العمل

بكین10-05-062019-05-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
بانكوك10-05-062019-05-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
تورنتو10-05-062019-05-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
سنغافورة10-05-062019-05-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
لندن10-05-062019-05-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
جنیف10-05-062019-05-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
فیینا10-05-062019-05-2019التنظیمي

میونیخ10-05-062019-05-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

براغ10-05-062019-05-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

روما10-05-062019-05-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254



جاكرتا10-05-062019-05-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
ماربیال10-05-062019-05-2019اإلبداعي

مدرید10-05-062019-05-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
كوااللمبور10-05-062019-05-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
طرابزون10-05-062019-05-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
الریاض16-05-122019-05-2019واإلبداع

الدوحة16-05-122019-05-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
مسقط16-05-122019-05-2019األولویات

دبي16-05-122019-05-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
عمان16-05-122019-05-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
شرم الشیخ16-05-122019-05-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019األعمال

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
برشلونة17-05-132019-05-2019ومھارات التطویر المستمر

باریس17-05-132019-05-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
امستردام17-05-132019-05-2019اإلبداعي

بكین17-05-132019-05-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
بانكوك17-05-132019-05-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
تورنتو17-05-132019-05-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
سنغافورة17-05-132019-05-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
لندن17-05-132019-05-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
جنیف17-05-132019-05-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
فیینا17-05-132019-05-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
میونیخ17-05-132019-05-2019التنظیمي

براغ17-05-132019-05-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

روما17-05-132019-05-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

جاكرتا17-05-132019-05-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
ماربیال17-05-132019-05-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
مدرید17-05-132019-05-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
كوااللمبور17-05-132019-05-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
طرابزون17-05-132019-05-2019المواقف العدائیة والصراعات



الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
تونس23-05-192019-05-2019األعمال

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
الریاض23-05-192019-05-2019داخل المؤسسات

الدوحة23-05-192019-05-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
مسقط23-05-192019-05-2019العمل

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
دبي23-05-192019-05-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
عمان23-05-192019-05-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019واإلبداع

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
برشلونة24-05-202019-05-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

باریس24-05-202019-05-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
امستردام24-05-202019-05-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

بانكوك24-05-202019-05-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
تورنتو24-05-202019-05-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
سنغافورة24-05-202019-05-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
لندن24-05-202019-05-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
جنیف24-05-202019-05-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
فیینا24-05-202019-05-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
میونیخ24-05-202019-05-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
براغ24-05-202019-05-2019التنظیمي

روما24-05-202019-05-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

جاكرتا24-05-202019-05-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

ماربیال24-05-202019-05-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
مدرید24-05-202019-05-2019اإلبداعي

كوااللمبور24-05-202019-05-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
طرابزون24-05-202019-05-2019العمل

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
تونس30-05-262019-05-2019واإلبداع

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
الریاض30-05-262019-05-2019المواقف العدائیة والصراعات

مسقط30-05-262019-05-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
دبي30-05-262019-05-2019اإلبداعي

أل ة ة



عمان30-05-262019-05-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
الدار البیضاء30-05-262019-05-2019داخل المؤسسات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
برشلونة31-05-272019-05-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

باریس31-05-272019-05-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

امستردام31-05-272019-05-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

بانكوك31-05-272019-05-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
تورنتو31-05-272019-05-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
سنغافورة31-05-272019-05-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
لندن31-05-272019-05-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
جنیف31-05-272019-05-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
فیینا31-05-272019-05-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
میونیخ31-05-272019-05-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
براغ31-05-272019-05-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
روما31-05-272019-05-2019التنظیمي

جاكرتا31-05-272019-05-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

ماربیال31-05-272019-05-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
مدرید31-05-272019-05-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
كوااللمبور31-05-272019-05-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
طرابزون31-05-272019-05-2019العمل

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
اسطنبول01-06-282019-05-2019األعمال

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
تونس06-06-022019-06-2019داخل المؤسسات

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
الریاض06-06-022019-06-2019العمل

مسقط06-06-022019-06-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
دبي06-06-022019-06-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
عمان06-06-022019-06-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019المواقف العدائیة والصراعات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
القاھرة06-06-022019-06-2019األعمال

أل



التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

برشلونة2019-06-032019-06-07

باریس07-06-032019-06-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

امستردام07-06-032019-06-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

تورنتو07-06-032019-06-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
سنغافورة07-06-032019-06-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
لندن07-06-032019-06-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
جنیف07-06-032019-06-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
فیینا07-06-032019-06-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
میونیخ07-06-032019-06-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
براغ07-06-032019-06-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
روما07-06-032019-06-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
جاكرتا07-06-032019-06-2019التنظیمي

ماربیال07-06-032019-06-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

مدرید07-06-032019-06-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
كوااللمبور07-06-032019-06-2019اإلبداعي

طرابزون07-06-032019-06-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
اسطنبول08-06-042019-06-2019واإلبداع

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
تونس13-06-092019-06-2019المواقف العدائیة والصراعات

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
الریاض13-06-092019-06-2019العمل

دبي13-06-092019-06-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
عمان13-06-092019-06-2019اإلبداعي

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019العمل

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
القاھرة13-06-092019-06-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
المنامة13-06-092019-06-2019األعمال

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
برشلونة14-06-102019-06-2019األولویات

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
باریس14-06-102019-06-2019التنظیمي

امستردام14-06-102019-06-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

تورنتو14-06-102019-06-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

سنغافورة14-06-102019-06-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

لندن14-06-102019-06-2019تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123



العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
جنیف14-06-102019-06-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
فیینا14-06-102019-06-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
میونیخ14-06-102019-06-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
براغ14-06-102019-06-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
روما14-06-102019-06-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
جاكرتا14-06-102019-06-2019ضغوط العمل

ماربیال14-06-102019-06-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

مدرید14-06-102019-06-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
كوااللمبور14-06-102019-06-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
طرابزون14-06-102019-06-2019المشاكل، األزمات في العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
اسطنبول15-06-112019-06-2019داخل المؤسسات

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
تونس20-06-162019-06-2019العمل

الریاض20-06-162019-06-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

دبي20-06-162019-06-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
عمان20-06-162019-06-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
القاھرة20-06-162019-06-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
المنامة20-06-162019-06-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
بیروت20-06-162019-06-2019األعمال

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
برشلونة21-06-172019-06-2019العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
باریس21-06-172019-06-2019ضغوط العمل

امستردام21-06-172019-06-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

سنغافورة21-06-172019-06-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

لندن21-06-172019-06-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
جنیف21-06-172019-06-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
فیینا21-06-172019-06-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
میونیخ21-06-172019-06-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
أل ة

براغ2019-06-172019-06-21



اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
روما21-06-172019-06-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
جاكرتا21-06-172019-06-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
ماربیال21-06-172019-06-2019التنظیمي

مدرید21-06-172019-06-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

كوااللمبور21-06-172019-06-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
طرابزون21-06-172019-06-2019اإلبداعي

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
اسطنبول22-06-182019-06-2019المواقف العدائیة والصراعات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
جدة27-06-232019-06-2019األعمال

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
تونس27-06-232019-06-2019العمل

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
الریاض27-06-232019-06-2019المشاكل، األزمات في العمل

دبي27-06-232019-06-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

عمان27-06-232019-06-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019اإلبداعي

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
القاھرة27-06-232019-06-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
المنامة27-06-232019-06-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
بیروت27-06-232019-06-2019واإلبداع

برشلونة28-06-242019-06-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
باریس28-06-242019-06-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
امستردام28-06-242019-06-2019التنظیمي

لندن28-06-242019-06-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
جنیف28-06-242019-06-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
فیینا28-06-242019-06-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
میونیخ28-06-242019-06-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
براغ28-06-242019-06-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
روما28-06-242019-06-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
جاكرتا28-06-242019-06-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
ماربیال28-06-242019-06-2019ضغوط العمل

مدرید28-06-242019-06-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240



كوااللمبور28-06-242019-06-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
طرابزون28-06-242019-06-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
اسطنبول29-06-252019-06-2019العمل

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
جدة04-07-302019-06-2019واإلبداع

تونس04-07-302019-06-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
الریاض04-07-302019-06-2019اإلبداعي

دبي04-07-302019-06-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

عمان04-07-302019-06-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019المشاكل، األزمات في العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
القاھرة04-07-302019-06-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
المنامة04-07-302019-06-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
بیروت04-07-302019-06-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
الكویت04-07-302019-06-2019األعمال

برشلونة05-07-012019-07-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
باریس05-07-012019-07-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
امستردام05-07-012019-07-2019ضغوط العمل

جنیف05-07-012019-07-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
فیینا05-07-012019-07-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
میونیخ05-07-012019-07-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
براغ05-07-012019-07-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
روما05-07-012019-07-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
جاكرتا05-07-012019-07-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
ماربیال05-07-012019-07-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
مدرید05-07-012019-07-2019التنظیمي

كوااللمبور05-07-012019-07-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

طرابزون05-07-012019-07-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
اسطنبول06-07-022019-07-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
جدة11-07-072019-07-2019داخل المؤسسات



التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
المشاكل، األزمات في العمل

تونس2019-07-072019-07-11

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
الریاض11-07-072019-07-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
دبي11-07-072019-07-2019التنظیمي

عمان11-07-072019-07-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019اإلبداعي

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
القاھرة11-07-072019-07-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
المنامة11-07-072019-07-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
بیروت11-07-072019-07-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
الكویت11-07-072019-07-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
دبي11-07-072019-07-2019األعمال

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
باریس12-07-082019-07-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
امستردام12-07-082019-07-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

جنیف12-07-082019-07-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

فیینا12-07-082019-07-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
میونیخ12-07-082019-07-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
براغ12-07-082019-07-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
روما12-07-082019-07-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
جاكرتا12-07-082019-07-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
ماربیال12-07-082019-07-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
مدرید12-07-082019-07-2019ضغوط العمل

كوااللمبور12-07-082019-07-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

طرابزون12-07-082019-07-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

اسطنبول13-07-092019-07-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
جدة18-07-142019-07-2019المواقف العدائیة والصراعات

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
تونس18-07-142019-07-2019اإلبداعي

الریاض18-07-142019-07-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
دبي18-07-142019-07-2019ضغوط العمل

عمان18-07-142019-07-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254



حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

الدار البیضاء2019-07-142019-07-18

القاھرة18-07-142019-07-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
المنامة18-07-142019-07-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
بیروت18-07-142019-07-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
الكویت18-07-142019-07-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
دبي18-07-142019-07-2019واإلبداع

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
باریس19-07-152019-07-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
امستردام19-07-152019-07-2019ومھارات التطویر المستمر

فیینا19-07-152019-07-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

میونیخ19-07-152019-07-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
براغ19-07-152019-07-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
روما19-07-152019-07-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
جاكرتا19-07-152019-07-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
ماربیال19-07-152019-07-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
مدرید19-07-152019-07-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
كوااللمبور19-07-152019-07-2019التنظیمي

طرابزون19-07-152019-07-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
كوااللمبور19-07-152019-07-2019األعمال

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
اسطنبول20-07-162019-07-2019المشاكل، األزمات في العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
جدة25-07-212019-07-2019العمل

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
تونس25-07-212019-07-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

الریاض25-07-212019-07-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
دبي25-07-212019-07-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
عمان25-07-212019-07-2019التنظیمي

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
القاھرة25-07-212019-07-2019المشاكل، األزمات في العمل

المنامة25-07-212019-07-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
بیروت25-07-212019-07-2019العمل

الكویت25-07-212019-07-2019تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727



المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
دبي25-07-212019-07-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
عمان25-07-212019-07-2019األعمال

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
باریس26-07-222019-07-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
امستردام26-07-222019-07-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

میونیخ26-07-222019-07-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

براغ26-07-222019-07-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
روما26-07-222019-07-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
جاكرتا26-07-222019-07-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
ماربیال26-07-222019-07-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
مدرید26-07-222019-07-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
كوااللمبور26-07-222019-07-2019ضغوط العمل

طرابزون26-07-222019-07-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
كوااللمبور26-07-222019-07-2019واإلبداع

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
اسطنبول27-07-232019-07-2019اإلبداعي

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
جدة01-08-282019-07-2019العمل

تونس01-08-282019-07-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

الریاض01-08-282019-07-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
دبي01-08-282019-07-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
عمان01-08-282019-07-2019ضغوط العمل

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
القاھرة01-08-282019-07-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
المنامة01-08-282019-07-2019المشاكل، األزمات في العمل

بیروت01-08-282019-07-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
الكویت01-08-282019-07-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
دبي01-08-282019-07-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
عمان01-08-282019-07-2019واإلبداع

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
باریس02-08-292019-07-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
امستردام02-08-292019-07-2019األعمال والتعامل مع الضغوط



براغ02-08-292019-07-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

روما02-08-292019-07-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
جاكرتا02-08-292019-07-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
ماربیال02-08-292019-07-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
مدرید02-08-292019-07-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
كوااللمبور02-08-292019-07-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
طرابزون02-08-292019-07-2019التنظیمي

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
كوااللمبور02-08-292019-07-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
طرابزون02-08-292019-07-2019األعمال

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
اسطنبول03-08-302019-07-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

جدة08-08-042019-08-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تونس08-08-042019-08-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

الریاض08-08-042019-08-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
دبي08-08-042019-08-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
عمان08-08-042019-08-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التنظیمي

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
القاھرة08-08-042019-08-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
المنامة08-08-042019-08-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
بیروت08-08-042019-08-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
الكویت08-08-042019-08-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
دبي08-08-042019-08-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
عمان08-08-042019-08-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019األعمال

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
باریس09-08-052019-08-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
امستردام09-08-052019-08-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

روما09-08-052019-08-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

جاكرتا09-08-052019-08-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
ماربیال09-08-052019-08-2019األولویات



التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
األعمال والتعامل مع الضغوط

مدرید2019-08-052019-08-09

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
كوااللمبور09-08-052019-08-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
طرابزون09-08-052019-08-2019ضغوط العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
كوااللمبور09-08-052019-08-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
طرابزون09-08-052019-08-2019واإلبداع

اسطنبول10-08-062019-08-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
جدة15-08-112019-08-2019المشاكل، األزمات في العمل

تونس15-08-112019-08-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
الریاض15-08-112019-08-2019التنظیمي

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
الریاض15-08-112019-08-2019األعمال

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
دبي15-08-112019-08-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
عمان15-08-112019-08-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019ضغوط العمل

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

القاھرة15-08-112019-08-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
المنامة15-08-112019-08-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
بیروت15-08-112019-08-2019اإلبداعي

الكویت15-08-112019-08-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
دبي15-08-112019-08-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
عمان15-08-112019-08-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019واإلبداع

باریس16-08-122019-08-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
امستردام16-08-122019-08-2019األولویات

جاكرتا16-08-122019-08-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
ماربیال16-08-122019-08-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
مدرید16-08-122019-08-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
كوااللمبور16-08-122019-08-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
طرابزون16-08-122019-08-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
كوااللمبور16-08-122019-08-2019العمل



مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
داخل المؤسسات

طرابزون2019-08-122019-08-16

اسطنبول17-08-132019-08-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
جدة22-08-182019-08-2019اإلبداعي

تونس22-08-182019-08-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
الریاض22-08-182019-08-2019ضغوط العمل

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
الریاض22-08-182019-08-2019واإلبداع

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
دبي22-08-182019-08-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
عمان22-08-182019-08-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التنظیمي

القاھرة22-08-182019-08-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

المنامة22-08-182019-08-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
بیروت22-08-182019-08-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
الكویت22-08-182019-08-2019المشاكل، األزمات في العمل

دبي22-08-182019-08-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
عمان22-08-182019-08-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019األعمال

باریس23-08-192019-08-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
امستردام23-08-192019-08-2019العمل

ماربیال23-08-192019-08-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
مدرید23-08-192019-08-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
كوااللمبور23-08-192019-08-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
طرابزون23-08-192019-08-2019ومھارات التطویر المستمر

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
كوااللمبور23-08-192019-08-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
طرابزون23-08-192019-08-2019المواقف العدائیة والصراعات

اسطنبول24-08-202019-08-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
تونس29-08-252019-08-2019األعمال

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
جدة29-08-252019-08-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

تونس29-08-252019-08-2019المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231



التنظیمي

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
الریاض29-08-252019-08-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
الریاض29-08-252019-08-2019داخل المؤسسات

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
دبي29-08-252019-08-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
عمان29-08-252019-08-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019ضغوط العمل

القاھرة29-08-252019-08-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

المنامة29-08-252019-08-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

بیروت29-08-252019-08-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
الكویت29-08-252019-08-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
دبي29-08-252019-08-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
عمان29-08-252019-08-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019واإلبداع

امستردام30-08-262019-08-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

ماربیال30-08-262019-08-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
مدرید30-08-262019-08-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
كوااللمبور30-08-262019-08-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
طرابزون30-08-262019-08-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

كوااللمبور30-08-262019-08-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
طرابزون30-08-262019-08-2019العمل

اسطنبول31-08-272019-08-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
تونس05-09-012019-09-2019واإلبداع

جدة05-09-012019-09-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
تونس05-09-012019-09-2019ضغوط العمل

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
الریاض05-09-012019-09-2019ومھارات التطویر المستمر

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
الریاض05-09-012019-09-2019المواقف العدائیة والصراعات

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
دبي05-09-012019-09-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
عمان05-09-012019-09-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط



التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

القاھرة05-09-012019-09-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

المنامة05-09-012019-09-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

بیروت05-09-012019-09-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
الكویت05-09-012019-09-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
دبي05-09-012019-09-2019اإلبداعي

عمان05-09-012019-09-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019داخل المؤسسات

امستردام06-09-022019-09-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

مدرید06-09-022019-09-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
كوااللمبور06-09-022019-09-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
طرابزون06-09-022019-09-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
كوااللمبور06-09-022019-09-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
طرابزون06-09-022019-09-2019العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
اسطنبول07-09-032019-09-2019التنظیمي

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
اسطنبول07-09-032019-09-2019األعمال

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
تونس12-09-082019-09-2019داخل المؤسسات

جدة12-09-082019-09-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
تونس12-09-082019-09-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
الریاض12-09-082019-09-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
الریاض12-09-082019-09-2019العمل

دبي12-09-082019-09-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
عمان12-09-082019-09-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019ومھارات التطویر المستمر

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
القاھرة12-09-082019-09-2019التنظیمي

المنامة12-09-082019-09-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

بیروت12-09-082019-09-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247



الكویت12-09-082019-09-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
دبي12-09-082019-09-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
عمان12-09-082019-09-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019المواقف العدائیة والصراعات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
القاھرة12-09-082019-09-2019األعمال

مدرید13-09-092019-09-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
كوااللمبور13-09-092019-09-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
طرابزون13-09-092019-09-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
كوااللمبور13-09-092019-09-2019اإلبداعي

طرابزون13-09-092019-09-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
اسطنبول14-09-102019-09-2019ضغوط العمل

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
اسطنبول14-09-102019-09-2019واإلبداع

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
تونس19-09-152019-09-2019المواقف العدائیة والصراعات

جدة19-09-152019-09-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
تونس19-09-152019-09-2019ومھارات التطویر المستمر

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
الریاض19-09-152019-09-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
الریاض19-09-152019-09-2019العمل

دبي19-09-152019-09-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
عمان19-09-152019-09-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
القاھرة19-09-152019-09-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
المنامة19-09-152019-09-2019التنظیمي

بیروت19-09-152019-09-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

الكویت19-09-152019-09-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

دبي19-09-152019-09-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
عمان19-09-152019-09-2019اإلبداعي

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019العمل



مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
القاھرة19-09-152019-09-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
المنامة19-09-152019-09-2019األعمال

كوااللمبور20-09-162019-09-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
طرابزون20-09-162019-09-2019األولویات

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
كوااللمبور20-09-162019-09-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
طرابزون20-09-162019-09-2019المشاكل، األزمات في العمل

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
اسطنبول21-09-172019-09-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
اسطنبول21-09-172019-09-2019داخل المؤسسات

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
تونس26-09-222019-09-2019العمل

جدة26-09-222019-09-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
تونس26-09-222019-09-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
الریاض26-09-222019-09-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

الریاض26-09-222019-09-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

عمان26-09-222019-09-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
القاھرة26-09-222019-09-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
المنامة26-09-222019-09-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
بیروت26-09-222019-09-2019التنظیمي

الكویت26-09-222019-09-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

دبي26-09-222019-09-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
عمان26-09-222019-09-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
القاھرة26-09-222019-09-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
المنامة26-09-222019-09-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
بیروت26-09-222019-09-2019األعمال

كوااللمبور27-09-232019-09-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
طرابزون27-09-232019-09-2019العمل



كوااللمبور27-09-232019-09-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
طرابزون27-09-232019-09-2019اإلبداعي

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
اسطنبول28-09-242019-09-2019ومھارات التطویر المستمر

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
اسطنبول28-09-242019-09-2019المواقف العدائیة والصراعات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
جدة03-10-292019-09-2019األعمال

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
تونس03-10-292019-09-2019العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
جدة03-10-292019-09-2019التنظیمي

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
تونس03-10-292019-09-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
الریاض03-10-292019-09-2019األولویات

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
الریاض03-10-292019-09-2019المشاكل، األزمات في العمل

عمان03-10-292019-09-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
القاھرة03-10-292019-09-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
المنامة03-10-292019-09-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
بیروت03-10-292019-09-2019ضغوط العمل

الكویت03-10-292019-09-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

دبي03-10-292019-09-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

عمان03-10-292019-09-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019اإلبداعي

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
القاھرة03-10-292019-09-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
المنامة03-10-292019-09-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
بیروت03-10-292019-09-2019واإلبداع

طرابزون04-10-302019-09-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

كوااللمبور04-10-302019-09-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
طرابزون04-10-302019-09-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
اسطنبول05-10-012019-10-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
اسطنبول05-10-012019-10-2019العمل

جدة10-10-062019-10-2019مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897



واإلبداع

تونس10-10-062019-10-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
جدة10-10-062019-10-2019ضغوط العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
تونس10-10-062019-10-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
الریاض10-10-062019-10-2019العمل

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
الریاض10-10-062019-10-2019اإلبداعي

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019األولویات

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
القاھرة10-10-062019-10-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
المنامة10-10-062019-10-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
بیروت10-10-062019-10-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
الكویت10-10-062019-10-2019التنظیمي

دبي10-10-062019-10-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

عمان10-10-062019-10-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019المشاكل، األزمات في العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
القاھرة10-10-062019-10-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
المنامة10-10-062019-10-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
بیروت10-10-062019-10-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
الكویت10-10-062019-10-2019األعمال

طرابزون11-10-072019-10-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

كوااللمبور11-10-072019-10-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

طرابزون11-10-072019-10-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
اسطنبول12-10-082019-10-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
اسطنبول12-10-082019-10-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
جدة17-10-132019-10-2019داخل المؤسسات

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
تونس17-10-132019-10-2019المشاكل، األزمات في العمل

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
جدة17-10-132019-10-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
تونس17-10-132019-10-2019األولویات

الریاض17-10-132019-10-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122



حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
الریاض17-10-132019-10-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019العمل

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
القاھرة17-10-132019-10-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
المنامة17-10-132019-10-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
بیروت17-10-132019-10-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
الكویت17-10-132019-10-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
دبي17-10-132019-10-2019التنظیمي

عمان17-10-132019-10-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019اإلبداعي

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
القاھرة17-10-132019-10-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
المنامة17-10-132019-10-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
بیروت17-10-132019-10-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
الكویت17-10-132019-10-2019واإلبداع

كوااللمبور18-10-142019-10-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

طرابزون18-10-142019-10-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
برلین18-10-142019-10-2019األعمال

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
اسطنبول19-10-152019-10-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

اسطنبول19-10-152019-10-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
جدة24-10-202019-10-2019المواقف العدائیة والصراعات

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
تونس24-10-202019-10-2019اإلبداعي

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
جدة24-10-202019-10-2019ومھارات التطویر المستمر

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
تونس24-10-202019-10-2019العمل

الریاض24-10-202019-10-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

الریاض24-10-202019-10-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
القاھرة24-10-202019-10-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
المنامة24-10-202019-10-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132

أل ة

بیروت2019-10-202019-10-24



اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
الكویت24-10-202019-10-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
دبي24-10-202019-10-2019ضغوط العمل

عمان24-10-202019-10-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

القاھرة24-10-202019-10-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
المنامة24-10-202019-10-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
بیروت24-10-202019-10-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
الكویت24-10-202019-10-2019داخل المؤسسات

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
كوااللمبور25-10-212019-10-2019التنظیمي

طرابزون25-10-212019-10-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
برلین25-10-212019-10-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
بروكسل25-10-212019-10-2019األعمال

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
اسطنبول26-10-222019-10-2019األولویات

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
اسطنبول26-10-222019-10-2019المشاكل، األزمات في العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
جدة31-10-272019-10-2019العمل

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
تونس31-10-272019-10-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
جدة31-10-272019-10-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تونس31-10-272019-10-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

الریاض31-10-272019-10-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
القاھرة31-10-272019-10-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
المنامة31-10-272019-10-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
بیروت31-10-272019-10-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
الكویت31-10-272019-10-2019ومھارات التطویر المستمر

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
دبي31-10-272019-10-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
عمان31-10-272019-10-2019التنظیمي

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256



التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
المشاكل، األزمات في العمل

القاھرة2019-10-272019-10-31

المنامة31-10-272019-10-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
بیروت31-10-272019-10-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
الكویت31-10-272019-10-2019المواقف العدائیة والصراعات

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
كوااللمبور01-11-282019-10-2019ضغوط العمل

طرابزون01-11-282019-10-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
برلین01-11-282019-10-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
بروكسل01-11-282019-10-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
زیورخ01-11-282019-10-2019األعمال

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
اسطنبول02-11-292019-10-2019العمل

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
اسطنبول02-11-292019-10-2019اإلبداعي

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
جدة07-11-032019-11-2019العمل

تونس07-11-032019-11-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
جدة07-11-032019-11-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تونس07-11-032019-11-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

الریاض07-11-032019-11-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
القاھرة07-11-032019-11-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
المنامة07-11-032019-11-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
بیروت07-11-032019-11-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
الكویت07-11-032019-11-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
دبي07-11-032019-11-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
عمان07-11-032019-11-2019ضغوط العمل

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
القاھرة07-11-032019-11-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
المنامة07-11-032019-11-2019المشاكل، األزمات في العمل

بیروت07-11-032019-11-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
الكویت07-11-032019-11-2019العمل

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
مراكش07-11-032019-11-2019األعمال

كوااللمبور08-11-042019-11-2019مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223



وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
طرابزون08-11-042019-11-2019التنظیمي

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
برلین08-11-042019-11-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
بروكسل08-11-042019-11-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
زیورخ08-11-042019-11-2019واإلبداع

اسطنبول09-11-052019-11-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
اسطنبول09-11-052019-11-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

جدة14-11-102019-11-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تونس14-11-102019-11-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
جدة14-11-102019-11-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

الریاض14-11-102019-11-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

القاھرة14-11-102019-11-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
المنامة14-11-102019-11-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
بیروت14-11-102019-11-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
الكویت14-11-102019-11-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
دبي14-11-102019-11-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
عمان14-11-102019-11-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019التنظیمي

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
القاھرة14-11-102019-11-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
المنامة14-11-102019-11-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
بیروت14-11-102019-11-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
الكویت14-11-102019-11-2019العمل

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
مراكش14-11-102019-11-2019واإلبداع

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
كوااللمبور15-11-112019-11-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
طرابزون15-11-112019-11-2019ضغوط العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
برلین15-11-112019-11-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
بروكسل15-11-112019-11-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
زیورخ15-11-112019-11-2019داخل المؤسسات

أل ة



الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
األعمال

بكین2019-11-112019-11-15

اسطنبول16-11-122019-11-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

اسطنبول16-11-122019-11-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
جدة21-11-172019-11-2019المشاكل، األزمات في العمل

تونس21-11-172019-11-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
جدة21-11-172019-11-2019األولویات

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
الریاض21-11-172019-11-2019التنظیمي

القاھرة21-11-172019-11-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

المنامة21-11-172019-11-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
بیروت21-11-172019-11-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
الكویت21-11-172019-11-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
دبي21-11-172019-11-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
عمان21-11-172019-11-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019ضغوط العمل

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

القاھرة21-11-172019-11-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
المنامة21-11-172019-11-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
بیروت21-11-172019-11-2019اإلبداعي

الكویت21-11-172019-11-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
مراكش21-11-172019-11-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
الدوحة21-11-172019-11-2019األعمال

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
كوااللمبور22-11-182019-11-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
طرابزون22-11-182019-11-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
برلین22-11-182019-11-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
بروكسل22-11-182019-11-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
زیورخ22-11-182019-11-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
بكین22-11-182019-11-2019واإلبداع

اسطنبول23-11-192019-11-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
جدة28-11-242019-11-2019اإلبداعي

تونس28-11-242019-11-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240



تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
العمل

جدة2019-11-242019-11-28

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
الریاض28-11-242019-11-2019ضغوط العمل

المنامة28-11-242019-11-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

بیروت28-11-242019-11-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
الكویت28-11-242019-11-2019األولویات

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
دبي28-11-242019-11-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
عمان28-11-242019-11-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019التنظیمي

القاھرة28-11-242019-11-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

المنامة28-11-242019-11-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
بیروت28-11-242019-11-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
الكویت28-11-242019-11-2019المشاكل، األزمات في العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
مراكش28-11-242019-11-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
الدوحة28-11-242019-11-2019واإلبداع

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
كوااللمبور29-11-252019-11-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
طرابزون29-11-252019-11-2019ومھارات التطویر المستمر

برلین29-11-252019-11-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
بروكسل29-11-252019-11-2019العمل

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
زیورخ29-11-252019-11-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
بكین29-11-252019-11-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
بانكوك29-11-252019-11-2019األعمال

اسطنبول30-11-262019-11-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
جدة05-12-012019-12-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
تونس05-12-012019-12-2019التنظیمي

جدة05-12-012019-12-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
الریاض05-12-012019-12-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

بیروت05-12-012019-12-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
الكویت05-12-012019-12-2019العمل

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
أل

دبي2019-12-012019-12-05



األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
عمان05-12-012019-12-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019ومھارات التطویر المستمر

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019ضغوط العمل

القاھرة05-12-012019-12-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

المنامة05-12-012019-12-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

بیروت05-12-012019-12-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
الكویت05-12-012019-12-2019اإلبداعي

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
مراكش05-12-012019-12-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
الدوحة05-12-012019-12-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
مسقط05-12-012019-12-2019األعمال

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
كوااللمبور06-12-022019-12-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
طرابزون06-12-022019-12-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
برلین06-12-022019-12-2019المشاكل، األزمات في العمل

بروكسل06-12-022019-12-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
زیورخ06-12-022019-12-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
بكین06-12-022019-12-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
بانكوك06-12-022019-12-2019واإلبداع

اسطنبول07-12-032019-12-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

جدة12-12-082019-12-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
تونس12-12-082019-12-2019ضغوط العمل

جدة12-12-082019-12-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
الریاض12-12-082019-12-2019ومھارات التطویر المستمر

الكویت12-12-082019-12-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
دبي12-12-082019-12-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
عمان12-12-082019-12-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

القاھرة12-12-082019-12-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

المنامة12-12-082019-12-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

بیروت12-12-082019-12-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254



حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

الكویت2019-12-082019-12-12

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
مراكش12-12-082019-12-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
الدوحة12-12-082019-12-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
مسقط12-12-082019-12-2019واإلبداع

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
كوااللمبور13-12-092019-12-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
طرابزون13-12-092019-12-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
برلین13-12-092019-12-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
بروكسل13-12-092019-12-2019المشاكل، األزمات في العمل

زیورخ13-12-092019-12-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
بكین13-12-092019-12-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
بانكوك13-12-092019-12-2019داخل المؤسسات

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
تورنتو13-12-092019-12-2019األعمال

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
اسطنبول14-12-102019-12-2019التنظیمي

جدة19-12-152019-12-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
تونس19-12-152019-12-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
الریاض19-12-152019-12-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

الكویت19-12-152019-12-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

دبي19-12-152019-12-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
عمان19-12-152019-12-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019ومھارات التطویر المستمر

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
القاھرة19-12-152019-12-2019التنظیمي

المنامة19-12-152019-12-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

بیروت19-12-152019-12-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

الكویت19-12-152019-12-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

مراكش19-12-152019-12-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
الدوحة19-12-152019-12-2019العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
مسقط19-12-152019-12-2019داخل المؤسسات

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
كوااللمبور20-12-162019-12-2019العمل

طرابزون20-12-162019-12-2019التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125



وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
برلین20-12-162019-12-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
بروكسل20-12-162019-12-2019اإلبداعي

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
زیورخ20-12-162019-12-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
بكین20-12-162019-12-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
بانكوك20-12-162019-12-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
تورنتو20-12-162019-12-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
سنغافورة20-12-162019-12-2019األعمال

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
اسطنبول21-12-172019-12-2019ضغوط العمل

جدة26-12-222019-12-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136
تونس26-12-222019-12-2019ومھارات التطویر المستمر

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
الریاض26-12-222019-12-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

دبي26-12-222019-12-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
عمان26-12-222019-12-2019العمل

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
القاھرة26-12-222019-12-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
المنامة26-12-222019-12-2019التنظیمي

بیروت26-12-222019-12-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

الكویت26-12-222019-12-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
مراكش26-12-222019-12-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
الدوحة26-12-222019-12-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
مسقط26-12-222019-12-2019المواقف العدائیة والصراعات

كوااللمبور27-12-232019-12-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
طرابزون27-12-232019-12-2019األولویات

برلین27-12-232019-12-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
بروكسل27-12-232019-12-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
زیورخ27-12-232019-12-2019اإلبداعي

بكین27-12-232019-12-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

بانكوك27-12-232019-12-2019تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640



العمل

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
تورنتو27-12-232019-12-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
سنغافورة27-12-232019-12-2019واإلبداع

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
لندن27-12-232019-12-2019األعمال

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
اسطنبول28-12-242019-12-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

جدة02-01-292020-12-2019تمكین، حفز وإلھام األخرین وقیادة المواقف الصعبة واألزمات240

التحكم والسیطرة على اإلجھاد والضغوط وتعزیز الطاقة132
تونس02-01-292020-12-2019اإلیجابیة للتمیز في األداء

التمیز اإلداري في تحدید وترتیب األولویات، التحكم في الوقت125
الریاض02-01-292020-12-2019وإتخاذ القرارات تحت الضغوط

عمان02-01-292020-12-2019ھندسة االبداع وإستراتیجیات األعمال االبتكاریة122

التفكیر اإلبداعي والتحلیلي للریادة في إدارة األعمال وتحدید124
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019األولویات

التخطیط، التنظیم والتنسیق، االتصال، قوة الذاكرة، جدولة126
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019األعمال والتعامل مع الضغوط

مھارات التخطیط، المتابعة، الریادة، اإلبداع، تحفیز الطاقات223
القاھرة02-01-292020-12-2019وتطویر بیئة ابتكاریة في العمل

التمیز في إدارة وتحدید األولویات، إدارة الوقت والتعامل مع230
المنامة02-01-292020-12-2019ضغوط العمل

المتابعة وتوفیر الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجھاد231
بیروت02-01-292020-12-2019التنظیمي

الكویت02-01-292020-12-2019إعداد خطط العمل وتحویل األفكار إلى برامج عمل وتقییم األداء247

المھارات التنفیذیة، العقل التحلیلي والتفكیر النقدي والحس261
مراكش02-01-292020-12-2019اإلبداعي

الدوحة02-01-292020-12-2019تفعیل المھارات الذاتیة والتقنیة وتحسین األداء283

تنمیة الذكاءات المتعددة لتطویر العملیة االبتكاریة واإلبداع في640
مسقط02-01-292020-12-2019العمل

الممارسات االبداعیة للتمیز والجودة في األداء وإدارة عالقات918
برشلونة03-01-302020-12-2019األعمال

كوااللمبور03-01-302020-12-2019التمیز بإدارة األعمال وتحفیز الطاقات اإلبداعیة121

تحقیق الكفاءة، الفعالیة، اإلنتاجیة وتقلیل الوقت والجھد في123
طرابزون03-01-302020-12-2019العمل

برلین03-01-302020-12-2019التمیز واإلبداع ومھارات التغییر والتطویر المستمر254

بروكسل03-01-302020-12-2019تنمیة الطاقات اإلبداعیة ومفاھیم إدارة التغییر256

حل المشكالت وإتخاذ القرارات باستخدام صیاغة الخریطة258
زیورخ03-01-302020-12-2019الذھنیة لتولید األفكار اإلبداعیة

التمیز والكفاءة في إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط،282
بكین03-01-302020-12-2019المشاكل، األزمات في العمل

التعامل مع الضغط وترتیب األولویات وإدارة العواطف في284
بانكوك03-01-302020-12-2019العمل

تطویر السلوك اإلنساني وإستراتیجیات السیطرة والتعامل مع727
تورنتو03-01-302020-12-2019المواقف العدائیة والصراعات

مھارات التفاوض وكفاءة إدارة الخالفات وتسویة الصراعات895
سنغافورة03-01-302020-12-2019داخل المؤسسات

مھارات التواصل والتنظیم وإدارة السلوكیات وبناء ثقافة التمیز897
لندن03-01-302020-12-2019واإلبداع

اسطنبول04-01-312020-12-2019تنمیة الجدارات اإلداریة، اإلشرافیة، تطویر القدرات الذھنیة136



ومھارات التطویر المستمر




