




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
الریاض14-02-102019-02-2019لسیاسات الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
القاھرة14-02-102019-02-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
المنامة14-02-102019-02-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
بیروت14-02-102019-02-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
الكویت14-02-102019-02-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
مراكش14-02-102019-02-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
الدوحة14-02-102019-02-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
مسقط14-02-102019-02-2019والتطویر اإلداري

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
دبي14-02-102019-02-2019والتطویر اإلداري

عمان14-02-102019-02-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
شرم الشیخ14-02-102019-02-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019والتعیین

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
الریاض14-02-102019-02-2019وموازنة الوظائف

القاھرة14-02-102019-02-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

المنامة14-02-102019-02-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
بیروت14-02-102019-02-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
الكویت14-02-102019-02-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
دبي14-02-102019-02-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
عمان14-02-102019-02-2019وشؤون الموظفین

شرم الشیخ14-02-102019-02-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC الدار البیضاء14-02-102019-02-2019األداء المتوازن

الریاض14-02-102019-02-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
القاھرة14-02-102019-02-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
المنامة14-02-102019-02-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
بیروت21-02-102019-02-2019الكفاءات البشریة



الكویت14-02-102019-02-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

جدة14-02-102019-02-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
تونس14-02-102019-02-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

جدة14-02-102019-02-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تونس14-02-102019-02-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
جدة21-02-102019-02-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

تونس14-02-102019-02-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
برلین15-02-112019-02-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
بروكسل15-02-112019-02-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
زیورخ15-02-112019-02-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

بكین15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
بانكوك22-02-112019-02-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
تورنتو15-02-112019-02-2019المال الفكري

سنغافورة15-02-112019-02-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

لندن15-02-112019-02-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
جنیف15-02-112019-02-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
فیینا15-02-112019-02-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
میونیخ15-02-112019-02-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
براغ15-02-112019-02-2019التنظیمي

روما15-02-112019-02-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

جاكرتا15-02-112019-02-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

ماربیال15-02-112019-02-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
مدرید15-02-112019-02-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
كوااللمبور15-02-112019-02-2019الموارد البشریة

طرابزون15-02-112019-02-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
كوااللمبور15-02-112019-02-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
طرابزون15-02-112019-02-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

برلین22-02-112019-02-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
بروكسل15-02-112019-02-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام15-02-112019-02-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
باریس15-02-112019-02-2019الوظائف والرواتب

برشلونة15-02-112019-02-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295



اسطنبول16-02-122019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

اسطنبول16-02-122019-02-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

اسطنبول16-02-122019-02-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019لسیاسات الموارد البشریة

القاھرة21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
المنامة21-02-172019-02-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
بیروت21-02-172019-02-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
الكویت28-02-172019-02-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
مراكش21-02-172019-02-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

الدوحة21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
مسقط28-02-172019-02-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
دبي21-02-172019-02-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
عمان21-02-172019-02-2019الموارد البشریة

شرم الشیخ21-02-172019-02-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019وموازنة الوظائف

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الریاض21-02-172019-02-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

القاھرة21-02-172019-02-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

المنامة21-02-172019-02-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

بیروت21-02-172019-02-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

الكویت21-02-172019-02-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
دبي21-02-172019-02-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
عمان21-02-172019-02-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

الریاض21-02-172019-02-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

القاھرة21-02-172019-02-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
المنامة21-02-172019-02-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
بیروت21-02-172019-02-2019وتنمیة الموارد البشریة

الكویت21-02-172019-02-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
جدة28-02-172019-02-2019الكفاءات البشریة

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC تونس21-02-172019-02-2019األداء المتوازن

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334

أ
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ضمن أطر العمل

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
تونس21-02-172019-02-2019والتعیین

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
جدة21-02-172019-02-2019الموظفین

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
تونس21-02-172019-02-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
برلین22-02-182019-02-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
بروكسل22-02-182019-02-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
زیورخ22-02-182019-02-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
بكین22-02-182019-02-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
بانكوك22-02-182019-02-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
تورنتو22-02-182019-02-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
سنغافورة22-02-182019-02-2019المال الفكري

لندن22-02-182019-02-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

جنیف22-02-182019-02-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
فیینا22-02-182019-02-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
میونیخ22-02-182019-02-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
براغ22-02-182019-02-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
روما22-02-182019-02-2019التنظیمي

جاكرتا22-02-182019-02-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
ماربیال22-02-182019-02-2019الوظائف والرواتب

مدرید22-02-182019-02-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
كوااللمبور22-02-182019-02-2019والتطویر اإلداري

طرابزون22-02-182019-02-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
كوااللمبور22-02-182019-02-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
طرابزون22-02-182019-02-2019وشؤون الموظفین

برلین22-02-182019-02-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

بروكسل01-03-182019-02-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
زیورخ22-02-182019-02-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام22-02-182019-02-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

باریس22-02-182019-02-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

برشلونة22-02-182019-02-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

اسطنبول23-02-192019-02-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148



اسطنبول23-02-192019-02-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
اسطنبول23-02-192019-02-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

القاھرة28-02-242019-02-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

المنامة28-02-242019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
بیروت28-02-242019-02-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
الكویت28-02-242019-02-2019الموظفین

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
مراكش28-02-242019-02-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
الدوحة28-02-242019-02-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
مسقط28-02-242019-02-2019المتمیز والجدارة في العمل

دبي28-02-242019-02-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
عمان28-02-242019-02-2019والتطویر اإلداري

شرم الشیخ28-02-242019-02-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الدار البیضاء28-02-242019-02-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

الریاض28-02-242019-02-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

القاھرة28-02-242019-02-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

المنامة28-02-242019-02-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

بیروت28-02-242019-02-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
الكویت28-02-242019-02-2019ضمن أطر العمل

دبي28-02-242019-02-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
عمان28-02-242019-02-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
شرم الشیخ28-02-242019-02-2019وشؤون الموظفین

الدار البیضاء28-02-242019-02-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
الریاض28-02-242019-02-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
القاھرة28-02-242019-02-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

المنامة28-02-242019-02-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
بیروت28-02-242019-02-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
الكویت07-03-242019-02-2019الكفاءات البشریة

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
مراكش28-02-242019-02-2019وتطویر األداء الوظیفي

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
جدة28-02-242019-02-2019وتنمیة الموارد البشریة

تونس28-02-242019-02-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

جدة28-02-242019-02-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

تونس28-02-242019-02-2019االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326



وموازنة الوظائف

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
جدة28-02-242019-02-2019القصوى من طاقاتھا

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
تونس28-02-242019-02-2019لسیاسات الموارد البشریة

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
برلین08-03-252019-02-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
بروكسل01-03-252019-02-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
زیورخ01-03-252019-02-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
بكین01-03-252019-02-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

بانكوك01-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
تورنتو08-03-252019-02-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
سنغافورة01-03-252019-02-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
لندن01-03-252019-02-2019المال الفكري

جنیف01-03-252019-02-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

فیینا01-03-252019-02-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
میونیخ01-03-252019-02-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
براغ01-03-252019-02-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
روما01-03-252019-02-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
جاكرتا01-03-252019-02-2019التنظیمي

ماربیال01-03-252019-02-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

مدرید01-03-252019-02-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
كوااللمبور01-03-252019-02-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
طرابزون01-03-252019-02-2019الموارد البشریة

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
كوااللمبور01-03-252019-02-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
طرابزون01-03-252019-02-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

برلین01-03-252019-02-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

بروكسل01-03-252019-02-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

زیورخ08-03-252019-02-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
امستردام01-03-252019-02-2019الوظائف والرواتب

باریس01-03-252019-02-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

برشلونة01-03-252019-02-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
اسطنبول02-03-262019-02-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

اسطنبول02-03-262019-02-2019االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327



والتعیین

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC اسطنبول02-03-262019-02-2019األداء المتوازن

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
القاھرة07-03-032019-03-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

المنامة07-03-032019-03-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

بیروت07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
الكویت07-03-032019-03-2019القصوى من طاقاتھا

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
مراكش07-03-032019-03-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
الدوحة07-03-032019-03-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

مسقط07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

دبي07-03-032019-03-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
عمان07-03-032019-03-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
شرم الشیخ07-03-032019-03-2019الموارد البشریة

الدار البیضاء07-03-032019-03-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

الریاض07-03-032019-03-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
القاھرة07-03-032019-03-2019والتعیین

المنامة07-03-032019-03-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

بیروت07-03-032019-03-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

الكویت07-03-032019-03-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
دبي07-03-032019-03-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
عمان07-03-032019-03-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
شرم الشیخ07-03-032019-03-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
الدار البیضاء07-03-032019-03-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
الریاض07-03-032019-03-2019وشؤون الموظفین

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC القاھرة07-03-032019-03-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
المنامة07-03-032019-03-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

بیروت07-03-032019-03-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
الكویت07-03-032019-03-2019وتنمیة الموارد البشریة

مراكش14-03-032019-03-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
جدة07-03-032019-03-2019المعاصرة

تونس07-03-032019-03-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

جدة07-03-032019-03-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324

أل

تونس2019-03-032019-03-07



الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
جدة07-03-032019-03-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
برلین08-03-042019-03-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
بروكسل15-03-042019-03-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
زیورخ08-03-042019-03-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
بكین08-03-042019-03-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
بانكوك08-03-042019-03-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
تورنتو08-03-042019-03-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
سنغافورة15-03-042019-03-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
لندن08-03-042019-03-2019والتطویر اإلداري

جنیف08-03-042019-03-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

فیینا08-03-042019-03-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

میونیخ08-03-042019-03-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
براغ08-03-042019-03-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
روما08-03-042019-03-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
جاكرتا08-03-042019-03-2019الوظیفي

ماربیال08-03-042019-03-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
مدرید08-03-042019-03-2019الوظائف والرواتب

كوااللمبور08-03-042019-03-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
طرابزون08-03-042019-03-2019والتطویر اإلداري

كوااللمبور08-03-042019-03-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
طرابزون08-03-042019-03-2019الموظفین والموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
برلین15-03-042019-03-2019الكفاءات البشریة

بروكسل08-03-042019-03-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

زیورخ08-03-042019-03-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
بكین08-03-042019-03-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام08-03-042019-03-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
باریس08-03-042019-03-2019التنظیمي

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
برشلونة08-03-042019-03-2019المال الفكري

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
اسطنبول09-03-052019-03-2019لسیاسات الموارد البشریة



االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
وموازنة الوظائف

اسطنبول2019-03-052019-03-09

اسطنبول09-03-052019-03-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
القاھرة14-03-102019-03-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
المنامة14-03-102019-03-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

بیروت14-03-102019-03-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
الكویت14-03-102019-03-2019والتعویضات)

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
مراكش14-03-102019-03-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
الدوحة14-03-102019-03-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
مسقط14-03-102019-03-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
دبي14-03-102019-03-2019الوظائف والرواتب

عمان14-03-102019-03-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
شرم الشیخ14-03-102019-03-2019والتطویر اإلداري

الدار البیضاء14-03-102019-03-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
الریاض14-03-102019-03-2019الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
القاھرة14-03-102019-03-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
المنامة14-03-102019-03-2019والتعیین

بیروت14-03-102019-03-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

الكویت14-03-102019-03-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

دبي14-03-102019-03-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

عمان14-03-102019-03-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
شرم الشیخ14-03-102019-03-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
الدار البیضاء14-03-102019-03-2019وشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
الریاض14-03-102019-03-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

القاھرة14-03-102019-03-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC المنامة14-03-102019-03-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
بیروت14-03-102019-03-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
الكویت14-03-102019-03-2019المعاصرة

مراكش14-03-102019-03-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
الدوحة14-03-102019-03-2019وتطویر األداء الوظیفي

جدة14-03-102019-03-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

تونس14-03-102019-03-2019إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872



المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

جدة14-03-102019-03-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

تونس14-03-102019-03-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

جدة14-03-102019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
برلین15-03-112019-03-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
بروكسل15-03-112019-03-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
زیورخ22-03-112019-03-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
بكین15-03-112019-03-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
بانكوك15-03-112019-03-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تورنتو15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
سنغافورة15-03-112019-03-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
لندن22-03-112019-03-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
جنیف15-03-112019-03-2019المال الفكري

فیینا15-03-112019-03-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

میونیخ15-03-112019-03-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

براغ15-03-112019-03-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
روما15-03-112019-03-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
جاكرتا15-03-112019-03-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
ماربیال15-03-112019-03-2019التنظیمي

مدرید15-03-112019-03-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

كوااللمبور15-03-112019-03-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
طرابزون15-03-112019-03-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
كوااللمبور15-03-112019-03-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
طرابزون15-03-112019-03-2019لشؤون الموظفین

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
برلین15-03-112019-03-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
بروكسل22-03-112019-03-2019الكفاءات البشریة

زیورخ15-03-112019-03-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

بكین22-03-112019-03-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

امستردام15-03-112019-03-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
باریس15-03-112019-03-2019الوظیفي

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
برشلونة15-03-112019-03-2019والتطویر اإلداري



التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

اسطنبول2019-03-122019-03-16

اسطنبول16-03-122019-03-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
المنامة21-03-172019-03-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
بیروت21-03-172019-03-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

الكویت21-03-172019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
مراكش28-03-172019-03-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
الدوحة21-03-172019-03-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
مسقط21-03-172019-03-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

دبي21-03-172019-03-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

عمان21-03-172019-03-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
شرم الشیخ21-03-172019-03-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
الدار البیضاء21-03-172019-03-2019الموارد البشریة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
الریاض21-03-172019-03-2019والتطویر اإلداري

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
القاھرة21-03-172019-03-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
المنامة21-03-172019-03-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
بیروت21-03-172019-03-2019والتعیین

الكویت21-03-172019-03-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

دبي21-03-172019-03-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
عمان21-03-172019-03-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
شرم الشیخ21-03-172019-03-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
الدار البیضاء21-03-172019-03-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
الریاض21-03-172019-03-2019الموظفین والموارد البشریة

القاھرة21-03-172019-03-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

المنامة21-03-172019-03-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC بیروت21-03-172019-03-2019األداء المتوازن

الكویت21-03-172019-03-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

مراكش21-03-172019-03-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

الدوحة28-03-172019-03-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
جدة21-03-172019-03-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
تونس21-03-172019-03-2019وشؤون الموظفین

جدة21-03-172019-03-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328



تونس21-03-172019-03-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

جدة21-03-172019-03-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
برلین22-03-182019-03-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
بروكسل22-03-182019-03-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
زیورخ22-03-182019-03-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
بكین22-03-182019-03-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
بانكوك22-03-182019-03-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
تورنتو22-03-182019-03-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

سنغافورة22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
لندن22-03-182019-03-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
جنیف22-03-182019-03-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
فیینا22-03-182019-03-2019المال الفكري

میونیخ22-03-182019-03-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

براغ22-03-182019-03-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

روما22-03-182019-03-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
جاكرتا22-03-182019-03-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
ماربیال22-03-182019-03-2019الوظیفي

مدرید22-03-182019-03-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
كوااللمبور22-03-182019-03-2019الوظائف والرواتب

طرابزون22-03-182019-03-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

كوااللمبور22-03-182019-03-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

طرابزون22-03-182019-03-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
برلین22-03-182019-03-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
بروكسل22-03-182019-03-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
زیورخ29-03-182019-03-2019الكفاءات البشریة

بكین22-03-182019-03-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
بانكوك22-03-182019-03-2019وتطویر األداء الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
امستردام22-03-182019-03-2019التنظیمي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
باریس22-03-182019-03-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
برشلونة29-03-182019-03-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اسطنبول23-03-192019-03-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320



إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

اسطنبول2019-03-192019-03-23

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
بیروت28-03-242019-03-2019لسیاسات الموارد البشریة

الكویت28-03-242019-03-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
مراكش28-03-242019-03-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
الدوحة28-03-242019-03-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
مسقط28-03-242019-03-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

دبي28-03-242019-03-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
عمان28-03-242019-03-2019الوظائف والرواتب

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
الدار البیضاء28-03-242019-03-2019والتطویر اإلداري

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
الریاض28-03-242019-03-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

القاھرة28-03-242019-03-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
المنامة28-03-242019-03-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
بیروت28-03-242019-03-2019وموازنة الوظائف

الكویت28-03-242019-03-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

دبي28-03-242019-03-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

عمان28-03-242019-03-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
الدار البیضاء28-03-242019-03-2019الموظفین والموارد البشریة

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
الریاض28-03-242019-03-2019لشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
القاھرة28-03-242019-03-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

المنامة28-03-242019-03-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

بیروت28-03-242019-03-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
الكویت28-03-242019-03-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
مراكش04-04-242019-03-2019الكفاءات البشریة

الدوحة28-03-242019-03-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
مسقط28-03-242019-03-2019وتطویر األداء الوظیفي

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC جدة28-03-242019-03-2019األداء المتوازن

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
تونس28-03-242019-03-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
جدة28-03-242019-03-2019والتعیین

تونس28-03-242019-03-2019ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317



الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
جدة28-03-242019-03-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

برلین29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
بروكسل29-03-252019-03-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
زیورخ29-03-252019-03-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
بكین05-04-252019-03-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
بانكوك29-03-252019-03-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
تورنتو29-03-252019-03-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
سنغافورة29-03-252019-03-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

لندن29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
جنیف05-04-252019-03-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
فیینا29-03-252019-03-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
میونیخ29-03-252019-03-2019المال الفكري

براغ29-03-252019-03-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

روما29-03-252019-03-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

جاكرتا29-03-252019-03-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
ماربیال29-03-252019-03-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
مدرید29-03-252019-03-2019التنظیمي

كوااللمبور29-03-252019-03-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

طرابزون29-03-252019-03-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

كوااللمبور29-03-252019-03-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
طرابزون29-03-252019-03-2019ضمن أطر العمل

برلین29-03-252019-03-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
بروكسل29-03-252019-03-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
زیورخ29-03-252019-03-2019وتنمیة الموارد البشریة

بكین29-03-252019-03-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

بانكوك05-04-252019-03-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
امستردام29-03-252019-03-2019الوظیفي

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
باریس29-03-252019-03-2019التحلیل الوظیفي

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
برشلونة29-03-252019-03-2019المتمیز والجدارة في العمل

اسطنبول30-03-262019-03-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318



تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
وشؤون الموظفین

اسطنبول2019-03-262019-03-30

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
الكویت04-04-312019-03-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
مراكش04-04-312019-03-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
الدوحة11-04-312019-03-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
مسقط04-04-312019-03-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
دبي04-04-312019-03-2019التنظیمي

عمان04-04-312019-03-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
الدار البیضاء04-04-312019-03-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

الریاض04-04-312019-03-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

القاھرة04-04-312019-03-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

المنامة04-04-312019-03-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
بیروت04-04-312019-03-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
الكویت04-04-312019-03-2019والتعیین

دبي04-04-312019-03-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

عمان04-04-312019-03-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
الدار البیضاء04-04-312019-03-2019لشؤون الموظفین

الریاض04-04-312019-03-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
القاھرة04-04-312019-03-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
المنامة04-04-312019-03-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

بیروت04-04-312019-03-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC الكویت04-04-312019-03-2019األداء المتوازن

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
مراكش04-04-312019-03-2019وتنمیة الموارد البشریة

الدوحة04-04-312019-03-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

مسقط11-04-312019-03-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

جدة04-04-312019-03-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
تونس04-04-312019-03-2019الموظفین والموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
جدة04-04-312019-03-2019وموازنة الوظائف

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
تونس04-04-312019-03-2019والتطویر اإلداري

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
جدة04-04-312019-03-2019لسیاسات الموارد البشریة



برلین05-04-012019-04-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

بروكسل05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
زیورخ05-04-012019-04-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
بكین05-04-012019-04-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
بانكوك05-04-012019-04-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
تورنتو05-04-012019-04-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
سنغافورة05-04-012019-04-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
لندن05-04-012019-04-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
جنیف05-04-012019-04-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
فیینا12-04-012019-04-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
میونیخ05-04-012019-04-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
براغ05-04-012019-04-2019المال الفكري

روما05-04-012019-04-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

جاكرتا05-04-012019-04-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
ماربیال05-04-012019-04-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
مدرید05-04-012019-04-2019الوظیفي

كوااللمبور05-04-012019-04-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
طرابزون05-04-012019-04-2019الوظائف والرواتب

كوااللمبور05-04-012019-04-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

طرابزون05-04-012019-04-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
برلین05-04-012019-04-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

بروكسل05-04-012019-04-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
زیورخ05-04-012019-04-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
بكین12-04-012019-04-2019الكفاءات البشریة

بانكوك05-04-012019-04-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
تورنتو05-04-012019-04-2019وتطویر األداء الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
امستردام05-04-012019-04-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

باریس05-04-012019-04-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

برشلونة05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
اسطنبول06-04-022019-04-2019الموارد البشریة

اسطنبول06-04-022019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457



الشامل في المنظومات اإلداریة

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
الكویت11-04-072019-04-2019لسیاسات الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
مراكش11-04-072019-04-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
الدوحة11-04-072019-04-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
مسقط11-04-072019-04-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
دبي11-04-072019-04-2019الوظیفي

عمان11-04-072019-04-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019الوظائف والرواتب

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

الریاض11-04-072019-04-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
القاھرة11-04-072019-04-2019الموارد البشریة

المنامة11-04-072019-04-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

بیروت11-04-072019-04-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
الكویت11-04-072019-04-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
دبي11-04-072019-04-2019والتعیین

عمان11-04-072019-04-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
الریاض11-04-072019-04-2019ضمن أطر العمل

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
القاھرة11-04-072019-04-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
المنامة11-04-072019-04-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
بیروت11-04-072019-04-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

الكویت11-04-072019-04-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
مراكش11-04-072019-04-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
الدوحة18-04-072019-04-2019الكفاءات البشریة

مسقط11-04-072019-04-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

جدة11-04-072019-04-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
تونس11-04-072019-04-2019لشؤون الموظفین

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
جدة11-04-072019-04-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
تونس11-04-072019-04-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
برلین12-04-082019-04-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي



بروكسل12-04-082019-04-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

زیورخ12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
بكین12-04-082019-04-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
بانكوك19-04-082019-04-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
تورنتو12-04-082019-04-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
سنغافورة12-04-082019-04-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
لندن12-04-082019-04-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

جنیف12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
فیینا12-04-082019-04-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
میونیخ19-04-082019-04-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
براغ12-04-082019-04-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
روما12-04-082019-04-2019المال الفكري

جاكرتا12-04-082019-04-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

ماربیال12-04-082019-04-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
مدرید12-04-082019-04-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
كوااللمبور12-04-082019-04-2019التنظیمي

طرابزون12-04-082019-04-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

كوااللمبور12-04-082019-04-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

طرابزون12-04-082019-04-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC برلین12-04-082019-04-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
بروكسل12-04-082019-04-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

زیورخ12-04-082019-04-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
بكین12-04-082019-04-2019وتنمیة الموارد البشریة

بانكوك12-04-082019-04-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

تورنتو19-04-082019-04-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
سنغافورة12-04-082019-04-2019وتطویر األداء الوظیفي

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
امستردام12-04-082019-04-2019التحلیل الوظیفي

باریس12-04-082019-04-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
برشلونة12-04-082019-04-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
اسطنبول13-04-092019-04-2019والتطویر اإلداري

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
اسطنبول13-04-092019-04-2019الموظفین والموارد البشریة



مراكش18-04-142019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
الدوحة18-04-142019-04-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
مسقط25-04-142019-04-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
دبي18-04-142019-04-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
عمان18-04-142019-04-2019التنظیمي

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الریاض18-04-142019-04-2019الوظائف والرواتب

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
القاھرة18-04-142019-04-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
المنامة18-04-142019-04-2019الموارد البشریة

بیروت18-04-142019-04-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الكویت18-04-142019-04-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
دبي18-04-142019-04-2019وموازنة الوظائف

عمان18-04-142019-04-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019ضمن أطر العمل

الریاض18-04-142019-04-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
القاھرة18-04-142019-04-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
المنامة18-04-142019-04-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
بیروت18-04-142019-04-2019وشؤون الموظفین

الكویت18-04-142019-04-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

مراكش18-04-142019-04-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
الدوحة18-04-142019-04-2019وتنمیة الموارد البشریة

مسقط18-04-142019-04-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
جدة18-04-142019-04-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

تونس18-04-142019-04-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

جدة18-04-142019-04-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

تونس18-04-142019-04-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
برلین19-04-152019-04-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
بروكسل19-04-152019-04-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

زیورخ19-04-152019-04-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

بكین19-04-152019-04-2019االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152



والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
بانكوك19-04-152019-04-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
تورنتو19-04-152019-04-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
سنغافورة19-04-152019-04-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
لندن19-04-152019-04-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
جنیف19-04-152019-04-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

فیینا19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
میونیخ19-04-152019-04-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
براغ26-04-152019-04-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
روما19-04-152019-04-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
جاكرتا19-04-152019-04-2019المال الفكري

ماربیال19-04-152019-04-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
مدرید19-04-152019-04-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
كوااللمبور19-04-152019-04-2019الوظیفي

طرابزون19-04-152019-04-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
كوااللمبور19-04-152019-04-2019والتعیین

طرابزون19-04-152019-04-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

برلین19-04-152019-04-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC بروكسل19-04-152019-04-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
زیورخ19-04-152019-04-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
بكین19-04-152019-04-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
بانكوك26-04-152019-04-2019الكفاءات البشریة

تورنتو19-04-152019-04-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

سنغافورة26-04-152019-04-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
لندن19-04-152019-04-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام19-04-152019-04-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

باریس19-04-152019-04-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
برشلونة19-04-152019-04-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
اسطنبول20-04-162019-04-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
اسطنبول20-04-162019-04-2019لشؤون الموظفین

ة ة أ



مراكش25-04-212019-04-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
الدوحة25-04-212019-04-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
مسقط25-04-212019-04-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
دبي25-04-212019-04-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
عمان25-04-212019-04-2019الوظیفي

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019الوظائف والرواتب

الریاض25-04-212019-04-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
القاھرة25-04-212019-04-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
المنامة25-04-212019-04-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
بیروت25-04-212019-04-2019الموارد البشریة

الكویت25-04-212019-04-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
دبي25-04-212019-04-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
عمان25-04-212019-04-2019والتعیین

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

الریاض25-04-212019-04-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
القاھرة25-04-212019-04-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
المنامة25-04-212019-04-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
بیروت25-04-212019-04-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
الكویت25-04-212019-04-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
مراكش25-04-212019-04-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
الدوحة25-04-212019-04-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
مسقط02-05-212019-04-2019الكفاءات البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
جدة25-04-212019-04-2019وشؤون الموظفین

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
تونس25-04-212019-04-2019ضمن أطر العمل

جدة25-04-212019-04-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

تونس25-04-212019-04-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
بروكسل26-04-222019-04-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
زیورخ26-04-222019-04-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي



بكین26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
بانكوك26-04-222019-04-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
تورنتو03-05-222019-04-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
سنغافورة26-04-222019-04-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
لندن26-04-222019-04-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
جنیف26-04-222019-04-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
فیینا26-04-222019-04-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

میونیخ26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
براغ26-04-222019-04-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
روما03-05-222019-04-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
جاكرتا26-04-222019-04-2019والتطویر اإلداري

ماربیال26-04-222019-04-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

مدرید26-04-222019-04-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
كوااللمبور26-04-222019-04-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
طرابزون26-04-222019-04-2019التنظیمي

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
كوااللمبور26-04-222019-04-2019وموازنة الوظائف

طرابزون26-04-222019-04-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

برلین26-04-222019-04-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

بروكسل26-04-222019-04-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC زیورخ26-04-222019-04-2019األداء المتوازن

بكین26-04-222019-04-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
بانكوك26-04-222019-04-2019وتنمیة الموارد البشریة

تورنتو26-04-222019-04-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

سنغافورة26-04-222019-04-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

لندن03-05-222019-04-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
برشلونة26-04-222019-04-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام26-04-222019-04-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
باریس26-04-222019-04-2019المال الفكري

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
برشلونة26-04-222019-04-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

اسطنبول27-04-232019-04-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

اسطنبول27-04-232019-04-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

مراكش02-05-282019-04-2019اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146



الموظفین والتطویر الـوظیفي

الدوحة02-05-282019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
مسقط02-05-282019-04-2019القصوى من طاقاتھا

دبي02-05-282019-04-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
عمان02-05-282019-04-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019التنظیمي

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

الریاض02-05-282019-04-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

القاھرة02-05-282019-04-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
المنامة02-05-282019-04-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
بیروت02-05-282019-04-2019والتطویر اإلداري

الكویت02-05-282019-04-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

دبي02-05-282019-04-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
عمان02-05-282019-04-2019وموازنة الوظائف

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

الریاض02-05-282019-04-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

القاھرة02-05-282019-04-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
المنامة02-05-282019-04-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
بیروت02-05-282019-04-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
الكویت02-05-282019-04-2019وشؤون الموظفین

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC مراكش02-05-282019-04-2019األداء المتوازن

الدوحة02-05-282019-04-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
مسقط02-05-282019-04-2019وتنمیة الموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
جدة02-05-282019-04-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تونس02-05-282019-04-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
جدة02-05-282019-04-2019الموارد البشریة

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
تونس02-05-282019-04-2019الوظائف والرواتب

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
زیورخ03-05-292019-04-2019لسیاسات الموارد البشریة

بكین03-05-292019-04-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
بانكوك03-05-292019-04-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
تورنتو03-05-292019-04-2019الموظفین



إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

سنغافورة2019-04-292019-05-10

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
لندن03-05-292019-04-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
جنیف03-05-292019-04-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
فیینا03-05-292019-04-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
میونیخ03-05-292019-04-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

براغ03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
روما03-05-292019-04-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
جاكرتا10-05-292019-04-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
ماربیال03-05-292019-04-2019المال الفكري

مدرید03-05-292019-04-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
كوااللمبور03-05-292019-04-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
طرابزون03-05-292019-04-2019الوظیفي

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
كوااللمبور03-05-292019-04-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
طرابزون03-05-292019-04-2019والتعیین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
برلین03-05-292019-04-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

بروكسل03-05-292019-04-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

زیورخ03-05-292019-04-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
بكین03-05-292019-04-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
بانكوك03-05-292019-04-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
تورنتو10-05-292019-04-2019الكفاءات البشریة

سنغافورة03-05-292019-04-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

لندن03-05-292019-04-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
جنیف03-05-292019-04-2019وتطویر األداء الوظیفي

برشلونة10-05-292019-04-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

امستردام03-05-292019-04-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
باریس03-05-292019-04-2019والتطویر اإلداري

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
برشلونة03-05-292019-04-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

اسطنبول04-05-302019-04-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
اسطنبول04-05-302019-04-2019ضمن أطر العمل

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
مراكش09-05-052019-05-2019لسیاسات الموارد البشریة



الدوحة09-05-052019-05-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
مسقط09-05-052019-05-2019والتعویضات)

دبي09-05-052019-05-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
عمان09-05-052019-05-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019الوظیفي

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
الریاض09-05-052019-05-2019التنظیمي

القاھرة09-05-052019-05-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

المنامة09-05-052019-05-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
بیروت09-05-052019-05-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
الكویت09-05-052019-05-2019الموارد البشریة

دبي09-05-052019-05-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
عمان09-05-052019-05-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019والتعیین

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

الریاض09-05-052019-05-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
القاھرة09-05-052019-05-2019ضمن أطر العمل

المنامة09-05-052019-05-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
بیروت09-05-052019-05-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
الكویت09-05-052019-05-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

مراكش09-05-052019-05-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
الدوحة09-05-052019-05-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
مسقط09-05-052019-05-2019المعاصرة

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
جدة09-05-052019-05-2019الموظفین والموارد البشریة

تونس09-05-052019-05-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
جدة09-05-052019-05-2019والتطویر اإلداري

تونس09-05-052019-05-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
بكین10-05-062019-05-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

بانكوك10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
تورنتو10-05-062019-05-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
سنغافورة10-05-062019-05-2019الموظفین



إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

لندن2019-05-062019-05-17

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
جنیف10-05-062019-05-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
فیینا10-05-062019-05-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
میونیخ10-05-062019-05-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
براغ10-05-062019-05-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

روما10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
جاكرتا10-05-062019-05-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
ماربیال10-05-062019-05-2019والتطویر اإلداري

مدرید10-05-062019-05-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

كوااللمبور10-05-062019-05-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
طرابزون10-05-062019-05-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

كوااللمبور10-05-062019-05-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
طرابزون10-05-062019-05-2019وموازنة الوظائف

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
برلین10-05-062019-05-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
بروكسل10-05-062019-05-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

زیورخ10-05-062019-05-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC بكین10-05-062019-05-2019األداء المتوازن

بانكوك10-05-062019-05-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
تورنتو10-05-062019-05-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
سنغافورة17-05-062019-05-2019الكفاءات البشریة

لندن10-05-062019-05-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

جنیف17-05-062019-05-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
فیینا10-05-062019-05-2019وتطویر األداء الوظیفي

برشلونة10-05-062019-05-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
امستردام10-05-062019-05-2019المال الفكري

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
باریس17-05-062019-05-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
برشلونة10-05-062019-05-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
اسطنبول11-05-072019-05-2019الوظائف والرواتب

اسطنبول11-05-072019-05-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
الدوحة16-05-122019-05-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

ة أ



مسقط16-05-122019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

دبي16-05-122019-05-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

عمان16-05-122019-05-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
شرم الشیخ16-05-122019-05-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019التنظیمي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
الریاض16-05-122019-05-2019الوظیفي

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
القاھرة16-05-122019-05-2019الوظائف والرواتب

المنامة16-05-122019-05-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

بیروت16-05-122019-05-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
الكویت16-05-122019-05-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
دبي16-05-122019-05-2019الموارد البشریة

عمان16-05-122019-05-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
شرم الشیخ16-05-122019-05-2019وموازنة الوظائف

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
الریاض16-05-122019-05-2019والتعیین

القاھرة16-05-122019-05-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
المنامة16-05-122019-05-2019ضمن أطر العمل

بیروت16-05-122019-05-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
الكویت16-05-122019-05-2019الموظفین والموارد البشریة

مراكش16-05-122019-05-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC الدوحة16-05-122019-05-2019األداء المتوازن

مسقط16-05-122019-05-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
جدة16-05-122019-05-2019لشؤون الموظفین

تونس16-05-122019-05-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
جدة16-05-122019-05-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تونس16-05-122019-05-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
بكین17-05-132019-05-2019لسیاسات الموارد البشریة

بانكوك17-05-132019-05-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
تورنتو17-05-132019-05-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
سنغافورة17-05-132019-05-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
لندن17-05-132019-05-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157

أل ة

جنیف2019-05-132019-05-17



اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
فیینا17-05-132019-05-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
میونیخ17-05-132019-05-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
براغ17-05-132019-05-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
روما17-05-132019-05-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

جاكرتا17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
ماربیال24-05-132019-05-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
مدرید17-05-132019-05-2019المال الفكري

كوااللمبور17-05-132019-05-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
طرابزون17-05-132019-05-2019التحلیل الوظیفي

كوااللمبور17-05-132019-05-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
طرابزون17-05-132019-05-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
برلین17-05-132019-05-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
بروكسل17-05-132019-05-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
زیورخ17-05-132019-05-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

بكین17-05-132019-05-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
بانكوك17-05-132019-05-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
تورنتو17-05-132019-05-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
سنغافورة17-05-132019-05-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
لندن24-05-132019-05-2019الكفاءات البشریة

جنیف17-05-132019-05-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

فیینا24-05-132019-05-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
میونیخ17-05-132019-05-2019وتطویر األداء الوظیفي

برشلونة17-05-132019-05-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
امستردام17-05-132019-05-2019والتطویر اإلداري

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
باریس17-05-132019-05-2019المتمیز والجدارة في العمل

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
برشلونة24-05-132019-05-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

اسطنبول18-05-142019-05-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

اسطنبول18-05-142019-05-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
الدوحة23-05-192019-05-2019لسیاسات الموارد البشریة

ة ة أ



مسقط23-05-192019-05-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
دبي23-05-192019-05-2019المال الفكري

عمان23-05-192019-05-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
الریاض23-05-192019-05-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

القاھرة23-05-192019-05-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
المنامة23-05-192019-05-2019الوظائف والرواتب

بیروت23-05-192019-05-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
الكویت23-05-192019-05-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
دبي23-05-192019-05-2019والتطویر اإلداري

عمان23-05-192019-05-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019والتعیین

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
الریاض23-05-192019-05-2019وموازنة الوظائف

القاھرة23-05-192019-05-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

المنامة23-05-192019-05-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
بیروت23-05-192019-05-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
الكویت23-05-192019-05-2019لشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
مراكش23-05-192019-05-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

الدوحة23-05-192019-05-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
مسقط23-05-192019-05-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

جدة23-05-192019-05-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تونس23-05-192019-05-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

جدة23-05-192019-05-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
تونس23-05-192019-05-2019التنظیمي

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
بانكوك24-05-202019-05-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

تورنتو24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
سنغافورة24-05-202019-05-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
لندن24-05-202019-05-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
جنیف31-05-202019-05-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء



النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

فیینا2019-05-202019-05-24

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
میونیخ24-05-202019-05-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
براغ24-05-202019-05-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
روما24-05-202019-05-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
جاكرتا24-05-202019-05-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
ماربیال24-05-202019-05-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
مدرید24-05-202019-05-2019والتطویر اإلداري

كوااللمبور24-05-202019-05-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

طرابزون24-05-202019-05-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
كوااللمبور24-05-202019-05-2019الموارد البشریة

طرابزون24-05-202019-05-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
برلین24-05-202019-05-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
بروكسل24-05-202019-05-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
زیورخ24-05-202019-05-2019وشؤون الموظفین

بكین24-05-202019-05-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC بانكوك24-05-202019-05-2019األداء المتوازن

تورنتو24-05-202019-05-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
سنغافورة24-05-202019-05-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
لندن24-05-202019-05-2019وتنمیة الموارد البشریة

جنیف24-05-202019-05-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

فیینا24-05-202019-05-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

میونیخ31-05-202019-05-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
براغ24-05-202019-05-2019وتطویر األداء الوظیفي

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
برشلونة31-05-202019-05-2019الكفاءات البشریة

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
امستردام31-05-202019-05-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

باریس24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
برشلونة24-05-202019-05-2019الموظفین

اسطنبول25-05-212019-05-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

اسطنبول25-05-212019-05-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
مسقط30-05-262019-05-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

دبي30-05-262019-05-2019اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291



والتطویر اإلداري

عمان30-05-262019-05-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
الدار البیضاء30-05-262019-05-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
الریاض30-05-262019-05-2019التحلیل الوظیفي

القاھرة30-05-262019-05-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

المنامة30-05-262019-05-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
بیروت30-05-262019-05-2019الوظائف والرواتب

الكویت30-05-262019-05-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
دبي30-05-262019-05-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
عمان30-05-262019-05-2019الموارد البشریة

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
الدار البیضاء30-05-262019-05-2019وموازنة الوظائف

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الریاض30-05-262019-05-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

القاھرة30-05-262019-05-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

المنامة30-05-262019-05-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

بیروت30-05-262019-05-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

الكویت30-05-262019-05-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
مراكش30-05-262019-05-2019وشؤون الموظفین

الدوحة30-05-262019-05-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC مسقط30-05-262019-05-2019األداء المتوازن

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
جدة30-05-262019-05-2019ضمن أطر العمل

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
تونس30-05-262019-05-2019والتعیین

جدة30-05-262019-05-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
تونس30-05-262019-05-2019الوظیفي

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
بانكوك31-05-272019-05-2019لسیاسات الموارد البشریة

تورنتو31-05-272019-05-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

سنغافورة31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
لندن31-05-272019-05-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
جنیف31-05-272019-05-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
فیینا07-06-272019-05-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
میونیخ31-05-272019-05-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

أل ة



التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
ظل منھجیة الجودة الشاملة

براغ2019-05-272019-05-31

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
روما31-05-272019-05-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
جاكرتا31-05-272019-05-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

ماربیال31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
مدرید07-06-272019-05-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
كوااللمبور31-05-272019-05-2019المال الفكري

طرابزون31-05-272019-05-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
كوااللمبور31-05-272019-05-2019والتطویر اإلداري

طرابزون31-05-272019-05-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
برلین31-05-272019-05-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
بروكسل31-05-272019-05-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
زیورخ31-05-272019-05-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
بكین31-05-272019-05-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

بانكوك31-05-272019-05-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
تورنتو31-05-272019-05-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

سنغافورة31-05-272019-05-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
لندن31-05-272019-05-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
جنیف07-06-272019-05-2019الكفاءات البشریة

فیینا31-05-272019-05-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

میونیخ31-05-272019-05-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

براغ07-06-272019-05-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
روما31-05-272019-05-2019وتطویر األداء الوظیفي

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
برشلونة31-05-272019-05-2019وتنمیة الموارد البشریة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
امستردام31-05-272019-05-2019المتمیز والجدارة في العمل

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
باریس31-05-272019-05-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
برشلونة31-05-272019-05-2019القصوى من طاقاتھا

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
اسطنبول01-06-282019-05-2019التنظیمي

اسطنبول01-06-282019-05-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
مسقط06-06-022019-06-2019لسیاسات الموارد البشریة

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
دبي13-06-022019-06-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة



إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
عمان06-06-022019-06-2019المال الفكري

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019التحلیل الوظیفي

الریاض06-06-022019-06-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
القاھرة06-06-022019-06-2019التنظیمي

المنامة06-06-022019-06-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

بیروت06-06-022019-06-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

الكویت06-06-022019-06-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

دبي06-06-022019-06-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
عمان06-06-022019-06-2019والتطویر اإلداري

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

الریاض06-06-022019-06-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

القاھرة06-06-022019-06-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

المنامة06-06-022019-06-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

بیروت06-06-022019-06-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
الكویت06-06-022019-06-2019ضمن أطر العمل

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
مراكش06-06-022019-06-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
الدوحة06-06-022019-06-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

مسقط06-06-022019-06-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

جدة06-06-022019-06-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
تونس06-06-022019-06-2019وموازنة الوظائف

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
جدة06-06-022019-06-2019الوظائف والرواتب

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
تونس06-06-022019-06-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
تورنتو07-06-032019-06-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

سنغافورة07-06-032019-06-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

لندن07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
جنیف07-06-032019-06-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
فیینا07-06-032019-06-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
میونیخ14-06-032019-06-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
براغ07-06-032019-06-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
روما07-06-032019-06-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة



االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

جاكرتا2019-06-032019-06-07

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
ماربیال07-06-032019-06-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
مدرید07-06-032019-06-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
كوااللمبور07-06-032019-06-2019والتطویر اإلداري

طرابزون07-06-032019-06-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
كوااللمبور07-06-032019-06-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
طرابزون07-06-032019-06-2019الموارد البشریة

برلین07-06-032019-06-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
بروكسل07-06-032019-06-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
زیورخ07-06-032019-06-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
بكین07-06-032019-06-2019وشؤون الموظفین

بانكوك07-06-032019-06-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC تورنتو07-06-032019-06-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
سنغافورة07-06-032019-06-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

لندن07-06-032019-06-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
جنیف07-06-032019-06-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
فیینا14-06-032019-06-2019الكفاءات البشریة

میونیخ07-06-032019-06-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

براغ07-06-032019-06-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

روما14-06-032019-06-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
جاكرتا07-06-032019-06-2019وتطویر األداء الوظیفي

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
برشلونة07-06-032019-06-2019المعاصرة

امستردام07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
باریس07-06-032019-06-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
برشلونة07-06-032019-06-2019والتعویضات)

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
اسطنبول08-06-042019-06-2019الوظیفي

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
اسطنبول08-06-042019-06-2019والتعیین

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
دبي13-06-092019-06-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
عمان13-06-092019-06-2019والتطویر اإلداري

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293



الدار البیضاء13-06-092019-06-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

الریاض13-06-092019-06-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
القاھرة13-06-092019-06-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
المنامة13-06-092019-06-2019التنظیمي

بیروت13-06-092019-06-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الكویت13-06-092019-06-2019الوظائف والرواتب

دبي13-06-092019-06-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
عمان13-06-092019-06-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019الموارد البشریة

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

الریاض13-06-092019-06-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
القاھرة13-06-092019-06-2019والتعیین

المنامة13-06-092019-06-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

بیروت13-06-092019-06-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

الكویت13-06-092019-06-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
مراكش13-06-092019-06-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
الدوحة13-06-092019-06-2019وشؤون الموظفین

مسقط13-06-092019-06-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

جدة13-06-092019-06-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
تونس13-06-092019-06-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

جدة13-06-092019-06-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
تونس13-06-092019-06-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
تورنتو14-06-102019-06-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
سنغافورة14-06-102019-06-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

لندن14-06-102019-06-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
جنیف14-06-102019-06-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
فیینا14-06-102019-06-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
میونیخ14-06-102019-06-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
براغ21-06-102019-06-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
روما14-06-102019-06-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
جاكرتا14-06-102019-06-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة



االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

ماربیال2019-06-102019-06-14

مدرید14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
كوااللمبور21-06-102019-06-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
طرابزون14-06-102019-06-2019المال الفكري

كوااللمبور14-06-102019-06-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
طرابزون14-06-102019-06-2019والتطویر اإلداري

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
برلین14-06-102019-06-2019ضمن أطر العمل

بروكسل14-06-102019-06-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
زیورخ14-06-102019-06-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
بكین14-06-102019-06-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
بانكوك14-06-102019-06-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

تورنتو14-06-102019-06-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC سنغافورة14-06-102019-06-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
لندن14-06-102019-06-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
جنیف14-06-102019-06-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
فیینا14-06-102019-06-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
میونیخ21-06-102019-06-2019الكفاءات البشریة

براغ14-06-102019-06-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

روما14-06-102019-06-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

جاكرتا21-06-102019-06-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
باریس14-06-102019-06-2019وتطویر األداء الوظیفي

برشلونة14-06-102019-06-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
امستردام14-06-102019-06-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
باریس14-06-102019-06-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

برشلونة14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
اسطنبول15-06-112019-06-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
اسطنبول15-06-112019-06-2019وموازنة الوظائف

دبي20-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
عمان27-06-162019-06-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019المال الفكري



الدار البیضاء20-06-162019-06-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

الریاض20-06-162019-06-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
القاھرة20-06-162019-06-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
المنامة20-06-162019-06-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
بیروت20-06-162019-06-2019التنظیمي

الكویت20-06-162019-06-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
دبي20-06-162019-06-2019الوظائف والرواتب

عمان20-06-162019-06-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019والتطویر اإلداري

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
الریاض20-06-162019-06-2019الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
القاھرة20-06-162019-06-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
المنامة20-06-162019-06-2019والتعیین

بیروت20-06-162019-06-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

الكویت20-06-162019-06-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
مراكش20-06-162019-06-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
الدوحة20-06-162019-06-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
مسقط20-06-162019-06-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

جدة20-06-162019-06-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

تونس20-06-162019-06-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

جدة20-06-162019-06-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تونس20-06-162019-06-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
سنغافورة21-06-172019-06-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
لندن21-06-172019-06-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

جنیف21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
فیینا21-06-172019-06-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
میونیخ21-06-172019-06-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
براغ21-06-172019-06-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
روما28-06-172019-06-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
جاكرتا21-06-172019-06-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
ماربیال21-06-172019-06-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي



تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

مدرید2019-06-172019-06-21

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
كوااللمبور21-06-172019-06-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
طرابزون21-06-172019-06-2019والتطویر اإلداري

كوااللمبور21-06-172019-06-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
طرابزون21-06-172019-06-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

برلین21-06-172019-06-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
بروكسل21-06-172019-06-2019ضمن أطر العمل

زیورخ21-06-172019-06-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
بكین21-06-172019-06-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
بانكوك21-06-172019-06-2019وشؤون الموظفین

تورنتو21-06-172019-06-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

سنغافورة21-06-172019-06-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC لندن21-06-172019-06-2019األداء المتوازن

جنیف21-06-172019-06-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
فیینا21-06-172019-06-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
میونیخ21-06-172019-06-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
براغ28-06-172019-06-2019الكفاءات البشریة

روما21-06-172019-06-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

جاكرتا21-06-172019-06-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
ماربیال21-06-172019-06-2019وتطویر األداء الوظیفي

باریس28-06-172019-06-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
برشلونة21-06-172019-06-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
امستردام21-06-172019-06-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
باریس21-06-172019-06-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

برشلونة21-06-172019-06-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
اسطنبول22-06-182019-06-2019التحلیل الوظیفي

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
اسطنبول22-06-182019-06-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
دبي27-06-232019-06-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
عمان27-06-232019-06-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019والتطویر اإلداري

ة ة ة أل



الدار البیضاء27-06-232019-06-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
الریاض27-06-232019-06-2019المال الفكري

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
القاھرة27-06-232019-06-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
المنامة27-06-232019-06-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
بیروت27-06-232019-06-2019الوظیفي

الكویت27-06-232019-06-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

دبي27-06-232019-06-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

عمان27-06-232019-06-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019الموارد البشریة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
الریاض27-06-232019-06-2019والتطویر اإلداري

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
القاھرة27-06-232019-06-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
المنامة27-06-232019-06-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
بیروت27-06-232019-06-2019والتعیین

الكویت27-06-232019-06-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

مراكش27-06-232019-06-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
الدوحة27-06-232019-06-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
مسقط27-06-232019-06-2019وشؤون الموظفین

جدة27-06-232019-06-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

تونس27-06-232019-06-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
جدة27-06-232019-06-2019التنظیمي

تونس27-06-232019-06-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
لندن28-06-242019-06-2019لسیاسات الموارد البشریة

جنیف28-06-242019-06-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

فیینا28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
میونیخ28-06-242019-06-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
براغ28-06-242019-06-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
روما28-06-242019-06-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
جاكرتا05-07-242019-06-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
ماربیال28-06-242019-06-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

مدرید28-06-242019-06-2019االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163



شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

كوااللمبور28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
طرابزون05-07-242019-06-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
كوااللمبور28-06-242019-06-2019الوظائف والرواتب

طرابزون28-06-242019-06-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

برلین28-06-242019-06-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

بروكسل28-06-242019-06-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
زیورخ28-06-242019-06-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
بكین28-06-242019-06-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
بانكوك28-06-242019-06-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
تورنتو28-06-242019-06-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

سنغافورة28-06-242019-06-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

لندن28-06-242019-06-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
جنیف28-06-242019-06-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

فیینا28-06-242019-06-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
میونیخ28-06-242019-06-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
براغ28-06-242019-06-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
روما05-07-242019-06-2019الكفاءات البشریة

جاكرتا28-06-242019-06-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

ماربیال05-07-242019-06-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
امستردام28-06-242019-06-2019وتطویر األداء الوظیفي

باریس28-06-242019-06-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC برشلونة28-06-242019-06-2019األداء المتوازن

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
امستردام28-06-242019-06-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
باریس28-06-242019-06-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
برشلونة28-06-242019-06-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

اسطنبول29-06-252019-06-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

اسطنبول29-06-252019-06-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
دبي04-07-302019-06-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

عمان04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
شرم الشیخ11-07-302019-06-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292



المال الفكري

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
الریاض04-07-302019-06-2019والتطویر اإلداري

القاھرة04-07-302019-06-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
المنامة04-07-302019-06-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
بیروت04-07-302019-06-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
الكویت04-07-302019-06-2019التنظیمي

دبي04-07-302019-06-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
عمان04-07-302019-06-2019الوظائف والرواتب

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019والتطویر اإلداري

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
الریاض04-07-302019-06-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

القاھرة04-07-302019-06-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
المنامة04-07-302019-06-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
بیروت04-07-302019-06-2019وموازنة الوظائف

الكویت04-07-302019-06-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
مراكش04-07-302019-06-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
الدوحة04-07-302019-06-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
مسقط04-07-302019-06-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
جدة04-07-302019-06-2019والتعیین

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
تونس04-07-302019-06-2019الموارد البشریة

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
جدة04-07-302019-06-2019الوظیفي

تونس04-07-302019-06-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
جنیف05-07-012019-07-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

فیینا05-07-012019-07-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

میونیخ05-07-012019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
براغ05-07-012019-07-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
روما05-07-012019-07-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
جاكرتا05-07-012019-07-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
ماربیال05-07-012019-07-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
مدرید05-07-012019-07-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي



تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
كوااللمبور05-07-012019-07-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
طرابزون05-07-012019-07-2019المتمیز والجدارة في العمل

كوااللمبور05-07-012019-07-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

طرابزون05-07-012019-07-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

برلین05-07-012019-07-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

بروكسل05-07-012019-07-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

زیورخ05-07-012019-07-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

بكین05-07-012019-07-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
بانكوك05-07-012019-07-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
تورنتو05-07-012019-07-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
سنغافورة05-07-012019-07-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

لندن05-07-012019-07-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC جنیف05-07-012019-07-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
فیینا05-07-012019-07-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

میونیخ05-07-012019-07-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
براغ05-07-012019-07-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
روما05-07-012019-07-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
جاكرتا12-07-012019-07-2019الكفاءات البشریة

ماربیال05-07-012019-07-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
مدرید05-07-012019-07-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام12-07-012019-07-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

باریس05-07-012019-07-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

برشلونة05-07-012019-07-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
امستردام05-07-012019-07-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
باریس12-07-012019-07-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
برشلونة05-07-012019-07-2019لسیاسات الموارد البشریة

اسطنبول06-07-022019-07-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

اسطنبول06-07-022019-07-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
دبي11-07-072019-07-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
عمان11-07-072019-07-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019المتمیز والجدارة في العمل

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291



والتطویر اإلداري

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
الریاض18-07-072019-07-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

القاھرة11-07-072019-07-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

المنامة11-07-072019-07-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
بیروت11-07-072019-07-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
الكویت11-07-072019-07-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
دبي11-07-072019-07-2019التنظیمي

عمان11-07-072019-07-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

الریاض11-07-072019-07-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

القاھرة11-07-072019-07-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

المنامة11-07-072019-07-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
بیروت11-07-072019-07-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
الكویت11-07-072019-07-2019والتعیین

مراكش11-07-072019-07-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

الدوحة11-07-072019-07-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
مسقط11-07-072019-07-2019الموظفین والموارد البشریة

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
دبي11-07-072019-07-2019وتطویر األداء الوظیفي

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
جدة11-07-072019-07-2019وموازنة الوظائف

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
تونس11-07-072019-07-2019والتطویر اإلداري

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
جدة11-07-072019-07-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
تونس11-07-072019-07-2019المال الفكري

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
جنیف12-07-082019-07-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
فیینا12-07-082019-07-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

میونیخ12-07-082019-07-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

براغ12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
روما12-07-082019-07-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
جاكرتا12-07-082019-07-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
ماربیال19-07-082019-07-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
مدرید12-07-082019-07-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة



االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

كوااللمبور2019-07-082019-07-12

طرابزون12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

كوااللمبور12-07-082019-07-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
طرابزون12-07-082019-07-2019الوظائف والرواتب

برلین12-07-082019-07-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

بروكسل12-07-082019-07-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

زیورخ12-07-082019-07-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
بكین12-07-082019-07-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
بانكوك12-07-082019-07-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
تورنتو12-07-082019-07-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
سنغافورة12-07-082019-07-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
لندن12-07-082019-07-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

جنیف12-07-082019-07-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC فیینا12-07-082019-07-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
میونیخ12-07-082019-07-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

براغ12-07-082019-07-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
روما12-07-082019-07-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
جاكرتا12-07-082019-07-2019وتنمیة الموارد البشریة

ماربیال12-07-082019-07-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

مدرید19-07-082019-07-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

امستردام12-07-082019-07-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
باریس19-07-082019-07-2019الكفاءات البشریة

برشلونة12-07-082019-07-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
امستردام12-07-082019-07-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
باریس12-07-082019-07-2019الموظفین

اسطنبول13-07-092019-07-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
اسطنبول13-07-092019-07-2019الموارد البشریة

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
دبي18-07-142019-07-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
عمان18-07-142019-07-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
الدار البیضاء25-07-142019-07-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

أل ة



االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
المتمیز والجدارة في العمل

الریاض2019-07-142019-07-18

القاھرة18-07-142019-07-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

المنامة18-07-142019-07-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

بیروت18-07-142019-07-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
الكویت18-07-142019-07-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
دبي18-07-142019-07-2019الوظیفي

عمان18-07-142019-07-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الوظائف والرواتب

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

الریاض18-07-142019-07-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
القاھرة18-07-142019-07-2019الموارد البشریة

المنامة18-07-142019-07-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

بیروت18-07-142019-07-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
الكویت18-07-142019-07-2019وموازنة الوظائف

مراكش18-07-142019-07-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
الدوحة18-07-142019-07-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
مسقط18-07-142019-07-2019لشؤون الموظفین

دبي25-07-142019-07-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
جدة18-07-142019-07-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
تونس18-07-142019-07-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
جدة18-07-142019-07-2019التحلیل الوظیفي

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
تونس18-07-142019-07-2019والتطویر اإلداري

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
فیینا19-07-152019-07-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
میونیخ19-07-152019-07-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

براغ19-07-152019-07-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

روما19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
جاكرتا19-07-152019-07-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
ماربیال19-07-152019-07-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
مدرید19-07-152019-07-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
كوااللمبور19-07-152019-07-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
طرابزون19-07-152019-07-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة



إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
التنظیمي

كوااللمبور2019-07-152019-07-19

طرابزون19-07-152019-07-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
برلین19-07-152019-07-2019والتعیین

بروكسل19-07-152019-07-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

زیورخ19-07-152019-07-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

بكین19-07-152019-07-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

بانكوك19-07-152019-07-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
تورنتو19-07-152019-07-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
سنغافورة19-07-152019-07-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
لندن19-07-152019-07-2019وشؤون الموظفین

جنیف19-07-152019-07-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

فیینا19-07-152019-07-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC میونیخ19-07-152019-07-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
براغ19-07-152019-07-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

روما19-07-152019-07-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
جاكرتا19-07-152019-07-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
ماربیال26-07-152019-07-2019الكفاءات البشریة

مدرید19-07-152019-07-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
كوااللمبور19-07-152019-07-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام19-07-152019-07-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
باریس19-07-152019-07-2019وتنمیة الموارد البشریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
برشلونة19-07-152019-07-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
امستردام26-07-152019-07-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
باریس19-07-152019-07-2019القصوى من طاقاتھا

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
اسطنبول20-07-162019-07-2019المال الفكري

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
اسطنبول20-07-162019-07-2019والتطویر اإلداري

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
دبي25-07-212019-07-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
عمان25-07-212019-07-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019المتمیز والجدارة في العمل

ة أ أ



الریاض25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
القاھرة25-07-212019-07-2019المال الفكري

المنامة25-07-212019-07-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

بیروت25-07-212019-07-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
الكویت25-07-212019-07-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
دبي25-07-212019-07-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
عمان25-07-212019-07-2019التنظیمي

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الریاض25-07-212019-07-2019الوظائف والرواتب

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
القاھرة25-07-212019-07-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
المنامة25-07-212019-07-2019الموارد البشریة

بیروت25-07-212019-07-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الكویت25-07-212019-07-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

مراكش25-07-212019-07-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

الدوحة25-07-212019-07-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

مسقط25-07-212019-07-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

دبي25-07-212019-07-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
عمان25-07-212019-07-2019وتطویر األداء الوظیفي

جدة25-07-212019-07-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

تونس25-07-212019-07-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

جدة25-07-212019-07-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
تونس01-08-212019-07-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
میونیخ26-07-222019-07-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
براغ26-07-222019-07-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

روما26-07-222019-07-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

جاكرتا26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
ماربیال26-07-222019-07-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
مدرید02-08-222019-07-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
كوااللمبور26-07-222019-07-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
طرابزون26-07-222019-07-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
كوااللمبور26-07-222019-07-2019الوظیفي

ة ة أ



طرابزون26-07-222019-07-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
برلین26-07-222019-07-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
بروكسل26-07-222019-07-2019والتعیین

زیورخ26-07-222019-07-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

بكین26-07-222019-07-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
بانكوك26-07-222019-07-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
تورنتو26-07-222019-07-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
سنغافورة26-07-222019-07-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
لندن26-07-222019-07-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
جنیف26-07-222019-07-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

فیینا26-07-222019-07-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

میونیخ26-07-222019-07-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC براغ26-07-222019-07-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
روما26-07-222019-07-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

جاكرتا26-07-222019-07-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
ماربیال26-07-222019-07-2019وتنمیة الموارد البشریة

مدرید26-07-222019-07-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

كوااللمبور02-08-222019-07-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
امستردام02-08-222019-07-2019الكفاءات البشریة

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
باریس26-07-222019-07-2019المعاصرة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
برشلونة26-07-222019-07-2019وشؤون الموظفین

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
امستردام26-07-222019-07-2019الموظفین

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
باریس26-07-222019-07-2019والتعویضات)

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
اسطنبول27-07-232019-07-2019والتطویر اإلداري

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
اسطنبول27-07-232019-07-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
دبي08-08-282019-07-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
عمان01-08-282019-07-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
الریاض01-08-282019-07-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة



اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
القاھرة01-08-282019-07-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
المنامة01-08-282019-07-2019المال الفكري

بیروت01-08-282019-07-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

الكویت01-08-282019-07-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
دبي01-08-282019-07-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
عمان01-08-282019-07-2019الوظیفي

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019الوظائف والرواتب

الریاض01-08-282019-07-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
القاھرة01-08-282019-07-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
المنامة01-08-282019-07-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
بیروت01-08-282019-07-2019الموارد البشریة

الكویت01-08-282019-07-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

مراكش01-08-282019-07-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

الدوحة01-08-282019-07-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
مسقط01-08-282019-07-2019ضمن أطر العمل

دبي01-08-282019-07-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

عمان08-08-282019-07-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

جدة01-08-282019-07-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

تونس01-08-282019-07-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

جدة01-08-282019-07-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
تونس01-08-282019-07-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
براغ02-08-292019-07-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
روما02-08-292019-07-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

جاكرتا02-08-292019-07-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
ماربیال02-08-292019-07-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
مدرید02-08-292019-07-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
كوااللمبور02-08-292019-07-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
طرابزون02-08-292019-07-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
كوااللمبور02-08-292019-07-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
طرابزون02-08-292019-07-2019التنظیمي



التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

برلین2019-07-292019-08-02

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
بروكسل02-08-292019-07-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
زیورخ02-08-292019-07-2019والتعیین

بكین02-08-292019-07-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

بانكوك02-08-292019-07-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

تورنتو02-08-292019-07-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
سنغافورة02-08-292019-07-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
لندن02-08-292019-07-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
جنیف02-08-292019-07-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
فیینا02-08-292019-07-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

میونیخ02-08-292019-07-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

براغ02-08-292019-07-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC روما02-08-292019-07-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
جاكرتا02-08-292019-07-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
ماربیال02-08-292019-07-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
مدرید09-08-292019-07-2019الكفاءات البشریة

كوااللمبور02-08-292019-07-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
طرابزون02-08-292019-07-2019وتطویر األداء الوظیفي

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
امستردام02-08-292019-07-2019وتنمیة الموارد البشریة

باریس02-08-292019-07-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
برشلونة02-08-292019-07-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
امستردام02-08-292019-07-2019القصوى من طاقاتھا

باریس02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
اسطنبول10-08-302019-07-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اسطنبول03-08-302019-07-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
دبي08-08-042019-08-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
عمان08-08-042019-08-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
الریاض08-08-042019-08-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي



المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
القاھرة15-08-042019-08-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
المنامة08-08-042019-08-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
بیروت08-08-042019-08-2019المال الفكري

الكویت08-08-042019-08-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

دبي08-08-042019-08-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
عمان08-08-042019-08-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التنظیمي

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

الریاض08-08-042019-08-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

القاھرة08-08-042019-08-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
المنامة08-08-042019-08-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
بیروت08-08-042019-08-2019والتطویر اإلداري

الكویت08-08-042019-08-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
مراكش08-08-042019-08-2019والتعیین

الدوحة08-08-042019-08-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

مسقط08-08-042019-08-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
دبي15-08-042019-08-2019الكفاءات البشریة

عمان08-08-042019-08-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019وتطویر األداء الوظیفي

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
جدة08-08-042019-08-2019الموارد البشریة

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
تونس08-08-042019-08-2019الوظائف والرواتب

جدة08-08-042019-08-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

تونس08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
روما09-08-052019-08-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
جاكرتا09-08-052019-08-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

ماربیال09-08-052019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
مدرید09-08-052019-08-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
كوااللمبور16-08-052019-08-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
طرابزون09-08-052019-08-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
كوااللمبور09-08-052019-08-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
الوظیفي

طرابزون2019-08-052019-08-09



برلین09-08-052019-08-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
بروكسل09-08-052019-08-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
زیورخ09-08-052019-08-2019وموازنة الوظائف

بكین09-08-052019-08-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

بانكوك09-08-052019-08-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
تورنتو09-08-052019-08-2019ضمن أطر العمل

سنغافورة09-08-052019-08-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
لندن09-08-052019-08-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
جنیف09-08-052019-08-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
فیینا09-08-052019-08-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
میونیخ09-08-052019-08-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

براغ09-08-052019-08-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

روما09-08-052019-08-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC جاكرتا09-08-052019-08-2019األداء المتوازن

ماربیال09-08-052019-08-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
مدرید09-08-052019-08-2019وتنمیة الموارد البشریة

كوااللمبور09-08-052019-08-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

طرابزون16-08-052019-08-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
امستردام09-08-052019-08-2019المعاصرة

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
باریس09-08-052019-08-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
برشلونة09-08-052019-08-2019الموظفین والموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
امستردام09-08-052019-08-2019والتعویضات)

باریس09-08-052019-08-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
اسطنبول10-08-062019-08-2019المتمیز والجدارة في العمل

اسطنبول10-08-062019-08-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
دبي15-08-112019-08-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
عمان22-08-112019-08-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
الریاض15-08-112019-08-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

القاھرة15-08-112019-08-2019االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235



المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
المنامة22-08-112019-08-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
بیروت15-08-112019-08-2019والتطویر اإلداري

الكویت15-08-112019-08-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

دبي15-08-112019-08-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
عمان15-08-112019-08-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019الوظیفي

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
الریاض15-08-112019-08-2019التنظیمي

القاھرة15-08-112019-08-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

المنامة15-08-112019-08-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
بیروت15-08-112019-08-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
الكویت15-08-112019-08-2019الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
مراكش15-08-112019-08-2019وموازنة الوظائف

الدوحة15-08-112019-08-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

مسقط15-08-112019-08-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
دبي15-08-112019-08-2019وتنمیة الموارد البشریة

عمان15-08-112019-08-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

شرم الشیخ22-08-112019-08-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
الریاض15-08-112019-08-2019وتطویر األداء الوظیفي

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
جدة15-08-112019-08-2019والتطویر اإلداري

تونس15-08-112019-08-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
جدة15-08-112019-08-2019المال الفكري

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
تونس15-08-112019-08-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
جاكرتا16-08-122019-08-2019لسیاسات الموارد البشریة

ماربیال16-08-122019-08-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
مدرید16-08-122019-08-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
كوااللمبور16-08-122019-08-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
طرابزون16-08-122019-08-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

كوااللمبور16-08-122019-08-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
طرابزون16-08-122019-08-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي



برلین16-08-122019-08-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

بروكسل16-08-122019-08-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
زیورخ16-08-122019-08-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
بكین16-08-122019-08-2019والتعیین

بانكوك16-08-122019-08-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

تورنتو16-08-122019-08-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
سنغافورة16-08-122019-08-2019ضمن أطر العمل

لندن16-08-122019-08-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
جنیف16-08-122019-08-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
فیینا16-08-122019-08-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
میونیخ16-08-122019-08-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
براغ16-08-122019-08-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

روما16-08-122019-08-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

جاكرتا16-08-122019-08-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
ماربیال16-08-122019-08-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
مدرید16-08-122019-08-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
كوااللمبور23-08-122019-08-2019الكفاءات البشریة

طرابزون16-08-122019-08-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

امستردام16-08-122019-08-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC باریس16-08-122019-08-2019األداء المتوازن

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
برشلونة16-08-122019-08-2019لشؤون الموظفین

امستردام16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
باریس16-08-122019-08-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

اسطنبول17-08-132019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
اسطنبول17-08-132019-08-2019الوظائف والرواتب

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
دبي22-08-182019-08-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
عمان22-08-182019-08-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
الریاض22-08-182019-08-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

القاھرة22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165



االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
المتمیز والجدارة في العمل

المنامة2019-08-182019-08-22

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
بیروت29-08-182019-08-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
الكویت22-08-182019-08-2019المال الفكري

دبي22-08-182019-08-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

عمان22-08-182019-08-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التنظیمي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
الریاض22-08-182019-08-2019الوظیفي

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
القاھرة22-08-182019-08-2019الوظائف والرواتب

المنامة22-08-182019-08-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

بیروت22-08-182019-08-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
الكویت22-08-182019-08-2019والتطویر اإلداري

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
مراكش22-08-182019-08-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
الدوحة22-08-182019-08-2019والتعیین

مسقط22-08-182019-08-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
دبي22-08-182019-08-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
عمان29-08-182019-08-2019الكفاءات البشریة

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019وتطویر األداء الوظیفي

الریاض29-08-182019-08-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
جدة22-08-182019-08-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تونس22-08-182019-08-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
جدة22-08-182019-08-2019والتطویر اإلداري

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
تونس22-08-182019-08-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
ماربیال23-08-192019-08-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

مدرید23-08-192019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
كوااللمبور23-08-192019-08-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
طرابزون30-08-192019-08-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

كوااللمبور23-08-192019-08-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
طرابزون23-08-192019-08-2019التحلیل الوظیفي



ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
الموارد البشریة

برلین2019-08-192019-08-23

بروكسل23-08-192019-08-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

زیورخ23-08-192019-08-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
بكین23-08-192019-08-2019وموازنة الوظائف

بانكوك23-08-192019-08-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

تورنتو23-08-192019-08-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

سنغافورة23-08-192019-08-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
لندن23-08-192019-08-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
جنیف23-08-192019-08-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
فیینا23-08-192019-08-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
میونیخ23-08-192019-08-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
براغ23-08-192019-08-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
روما23-08-192019-08-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

جاكرتا23-08-192019-08-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC ماربیال23-08-192019-08-2019األداء المتوازن

مدرید23-08-192019-08-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
كوااللمبور23-08-192019-08-2019وتنمیة الموارد البشریة

طرابزون23-08-192019-08-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
امستردام23-08-192019-08-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

باریس23-08-192019-08-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

برشلونة23-08-192019-08-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

امستردام23-08-192019-08-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
باریس23-08-192019-08-2019لسیاسات الموارد البشریة

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
اسطنبول24-08-202019-08-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

اسطنبول24-08-202019-08-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

دبي29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
عمان29-08-252019-08-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
شرم الشیخ05-09-252019-08-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
الریاض29-08-252019-08-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
القاھرة29-08-252019-08-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

ة أ أ



المنامة29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
بیروت29-08-252019-08-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
الكویت29-08-252019-08-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
دبي29-08-252019-08-2019المال الفكري

عمان29-08-252019-08-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
الریاض29-08-252019-08-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

القاھرة29-08-252019-08-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
المنامة29-08-252019-08-2019الوظائف والرواتب

بیروت29-08-252019-08-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
الكویت29-08-252019-08-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

مراكش29-08-252019-08-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
الدوحة29-08-252019-08-2019وموازنة الوظائف

مسقط29-08-252019-08-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

دبي29-08-252019-08-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
عمان29-08-252019-08-2019وتنمیة الموارد البشریة

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

الدار البیضاء05-09-252019-08-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

الریاض29-08-252019-08-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
تونس29-08-252019-08-2019وتطویر األداء الوظیفي

جدة29-08-252019-08-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
تونس29-08-252019-08-2019التنظیمي

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
جدة05-09-252019-08-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
تونس29-08-252019-08-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
ماربیال30-08-262019-08-2019لسیاسات الموارد البشریة

مدرید30-08-262019-08-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
كوااللمبور30-08-262019-08-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
طرابزون30-08-262019-08-2019الموظفین

كوااللمبور30-08-262019-08-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

طرابزون30-08-262019-08-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

برلین30-08-262019-08-2019تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315



والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
بروكسل30-08-262019-08-2019الموارد البشریة

زیورخ30-08-262019-08-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
بكین30-08-262019-08-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
بانكوك30-08-262019-08-2019والتعیین

تورنتو30-08-262019-08-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

سنغافورة30-08-262019-08-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

لندن30-08-262019-08-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

جنیف30-08-262019-08-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
فیینا30-08-262019-08-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
میونیخ30-08-262019-08-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
براغ30-08-262019-08-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
روما30-08-262019-08-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
جاكرتا30-08-262019-08-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

ماربیال30-08-262019-08-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
مدرید30-08-262019-08-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
كوااللمبور30-08-262019-08-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
طرابزون06-09-262019-08-2019الكفاءات البشریة

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC امستردام30-08-262019-08-2019األداء المتوازن

باریس30-08-262019-08-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
برشلونة30-08-262019-08-2019ضمن أطر العمل

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
امستردام30-08-262019-08-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
اسطنبول31-08-272019-08-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

اسطنبول31-08-272019-08-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

دبي05-09-012019-09-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
عمان05-09-012019-09-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
الریاض12-09-012019-09-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
القاھرة05-09-012019-09-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي



تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

المنامة2019-09-012019-09-05

بیروت05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
الكویت12-09-012019-09-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
دبي05-09-012019-09-2019والتطویر اإلداري

عمان05-09-012019-09-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
الریاض05-09-012019-09-2019التحلیل الوظیفي

القاھرة05-09-012019-09-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

المنامة05-09-012019-09-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
بیروت05-09-012019-09-2019الوظائف والرواتب

الكویت05-09-012019-09-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

مراكش05-09-012019-09-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الدوحة05-09-012019-09-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
مسقط05-09-012019-09-2019والتعیین

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
دبي05-09-012019-09-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
عمان05-09-012019-09-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
شرم الشیخ12-09-012019-09-2019الكفاءات البشریة

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

الریاض05-09-012019-09-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

تونس12-09-012019-09-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

جدة05-09-012019-09-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
تونس05-09-012019-09-2019الوظیفي

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
جدة05-09-012019-09-2019المتمیز والجدارة في العمل

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
تونس05-09-012019-09-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
مدرید06-09-022019-09-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

كوااللمبور06-09-022019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
طرابزون06-09-022019-09-2019القصوى من طاقاتھا

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
كوااللمبور06-09-022019-09-2019المال الفكري

طرابزون06-09-022019-09-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
برلین06-09-022019-09-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة



تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
والتطویر اإلداري

بروكسل2019-09-022019-09-06

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
زیورخ06-09-022019-09-2019الموارد البشریة

بكین06-09-022019-09-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
بانكوك06-09-022019-09-2019وموازنة الوظائف

تورنتو06-09-022019-09-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

سنغافورة06-09-022019-09-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

لندن06-09-022019-09-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
جنیف06-09-022019-09-2019ضمن أطر العمل

فیینا06-09-022019-09-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
میونیخ06-09-022019-09-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
براغ06-09-022019-09-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
روما06-09-022019-09-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
جاكرتا06-09-022019-09-2019وشؤون الموظفین

ماربیال06-09-022019-09-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC مدرید06-09-022019-09-2019األداء المتوازن

كوااللمبور06-09-022019-09-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
طرابزون06-09-022019-09-2019وتنمیة الموارد البشریة

امستردام06-09-022019-09-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
باریس06-09-022019-09-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

برشلونة06-09-022019-09-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
امستردام06-09-022019-09-2019لسیاسات الموارد البشریة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
اسطنبول07-09-032019-09-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
اسطنبول07-09-032019-09-2019التنظیمي

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
اسطنبول07-09-032019-09-2019وتطویر األداء الوظیفي

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
دبي12-09-082019-09-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

عمان12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
الدار البیضاء19-09-082019-09-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
الریاض12-09-082019-09-2019الموظفین

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
القاھرة12-09-082019-09-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي



االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

المنامة2019-09-082019-09-12

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
بیروت12-09-082019-09-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
الكویت12-09-082019-09-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
دبي19-09-082019-09-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
عمان12-09-082019-09-2019المال الفكري

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019التحلیل الوظیفي

الریاض12-09-082019-09-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
القاھرة12-09-082019-09-2019التنظیمي

المنامة12-09-082019-09-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

بیروت12-09-082019-09-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

الكویت12-09-082019-09-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
مراكش12-09-082019-09-2019الموارد البشریة

الدوحة12-09-082019-09-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
مسقط12-09-082019-09-2019وموازنة الوظائف

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC دبي12-09-082019-09-2019األداء المتوازن

عمان12-09-082019-09-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019وتنمیة الموارد البشریة

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
الریاض19-09-082019-09-2019الكفاءات البشریة

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
القاھرة12-09-082019-09-2019وتطویر األداء الوظیفي

تونس12-09-082019-09-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
جدة12-09-082019-09-2019الوظائف والرواتب

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
تونس12-09-082019-09-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

جدة12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
تونس12-09-082019-09-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
مدرید13-09-092019-09-2019لسیاسات الموارد البشریة

كوااللمبور13-09-092019-09-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
طرابزون13-09-092019-09-2019والتعویضات)

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
كوااللمبور13-09-092019-09-2019والتطویر اإلداري

طرابزون13-09-092019-09-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293



برلین13-09-092019-09-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
بروكسل13-09-092019-09-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
زیورخ13-09-092019-09-2019والتطویر اإلداري

بكین13-09-092019-09-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
بانكوك13-09-092019-09-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
تورنتو13-09-092019-09-2019والتعیین

سنغافورة13-09-092019-09-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

لندن13-09-092019-09-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

جنیف13-09-092019-09-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
فیینا13-09-092019-09-2019ضمن أطر العمل

میونیخ13-09-092019-09-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
براغ13-09-092019-09-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
روما13-09-092019-09-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
جاكرتا13-09-092019-09-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
ماربیال13-09-092019-09-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

مدرید13-09-092019-09-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
كوااللمبور13-09-092019-09-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
طرابزون13-09-092019-09-2019المعاصرة

امستردام13-09-092019-09-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
باریس13-09-092019-09-2019وشؤون الموظفین

برشلونة13-09-092019-09-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
اسطنبول14-09-102019-09-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
اسطنبول14-09-102019-09-2019الوظیفي

اسطنبول21-09-102019-09-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
دبي19-09-152019-09-2019لسیاسات الموارد البشریة

عمان19-09-152019-09-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019الموظفین

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
الریاض19-09-152019-09-2019القصوى من طاقاتھا

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
القاھرة19-09-152019-09-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

المنامة19-09-152019-09-2019االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160



الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
بیروت19-09-152019-09-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

الكویت19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
دبي19-09-152019-09-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
عمان19-09-152019-09-2019والتطویر اإلداري

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

الریاض19-09-152019-09-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
القاھرة19-09-152019-09-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
المنامة19-09-152019-09-2019التنظیمي

بیروت19-09-152019-09-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الكویت19-09-152019-09-2019الوظائف والرواتب

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
مراكش19-09-152019-09-2019والتطویر اإلداري

الدوحة19-09-152019-09-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
مسقط19-09-152019-09-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

دبي19-09-152019-09-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
عمان19-09-152019-09-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
الدار البیضاء26-09-152019-09-2019الكفاءات البشریة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
الریاض19-09-152019-09-2019وتنمیة الموارد البشریة

القاھرة26-09-152019-09-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
المنامة19-09-152019-09-2019وتطویر األداء الوظیفي

تونس19-09-152019-09-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

جدة19-09-152019-09-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
تونس19-09-152019-09-2019التحلیل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
جدة19-09-152019-09-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
تونس26-09-152019-09-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
كوااللمبور20-09-162019-09-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

طرابزون20-09-162019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
كوااللمبور27-09-162019-09-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
طرابزون20-09-162019-09-2019المال الفكري



برلین20-09-162019-09-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

بروكسل20-09-162019-09-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
زیورخ20-09-162019-09-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
بكین20-09-162019-09-2019الموارد البشریة

بانكوك20-09-162019-09-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
تورنتو20-09-162019-09-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
سنغافورة20-09-162019-09-2019والتعیین

لندن20-09-162019-09-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

جنیف20-09-162019-09-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

فیینا20-09-162019-09-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
میونیخ20-09-162019-09-2019ضمن أطر العمل

براغ20-09-162019-09-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
روما20-09-162019-09-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
جاكرتا20-09-162019-09-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
ماربیال20-09-162019-09-2019وشؤون الموظفین

مدرید20-09-162019-09-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC كوااللمبور20-09-162019-09-2019األداء المتوازن

طرابزون20-09-162019-09-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
امستردام20-09-162019-09-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
باریس20-09-162019-09-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

برشلونة20-09-162019-09-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
اسطنبول21-09-172019-09-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
اسطنبول21-09-172019-09-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

اسطنبول21-09-172019-09-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
عمان26-09-222019-09-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019القصوى من طاقاتھا

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
الریاض26-09-222019-09-2019والتعویضات)

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
القاھرة26-09-222019-09-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
المنامة26-09-222019-09-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
بیروت26-09-222019-09-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي



تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

الكویت2019-09-222019-09-26

دبي26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
عمان03-10-222019-09-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019المال الفكري

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

الریاض26-09-222019-09-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
القاھرة26-09-222019-09-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
المنامة26-09-222019-09-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
بیروت26-09-222019-09-2019التنظیمي

الكویت26-09-222019-09-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
مراكش26-09-222019-09-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
الدوحة26-09-222019-09-2019الموارد البشریة

مسقط26-09-222019-09-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

دبي26-09-222019-09-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC عمان26-09-222019-09-2019األداء المتوازن

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019وتنمیة الموارد البشریة

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
الریاض26-09-222019-09-2019المعاصرة

القاھرة26-09-222019-09-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المنامة03-10-222019-09-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
بیروت26-09-222019-09-2019وتطویر األداء الوظیفي

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
تونس03-10-222019-09-2019الكفاءات البشریة

جدة26-09-222019-09-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تونس26-09-222019-09-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
جدة26-09-222019-09-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
تونس26-09-222019-09-2019الموظفین

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
كوااللمبور27-09-232019-09-2019لسیاسات الموارد البشریة

طرابزون27-09-232019-09-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
كوااللمبور27-09-232019-09-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
طرابزون27-09-232019-09-2019والتطویر اإلداري

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
برلین27-09-232019-09-2019الوظائف والرواتب



بروكسل27-09-232019-09-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

زیورخ27-09-232019-09-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
بكین27-09-232019-09-2019والتطویر اإلداري

بانكوك27-09-232019-09-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
تورنتو27-09-232019-09-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
سنغافورة27-09-232019-09-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
لندن27-09-232019-09-2019والتعیین

جنیف27-09-232019-09-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

فیینا27-09-232019-09-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

میونیخ27-09-232019-09-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
براغ27-09-232019-09-2019ضمن أطر العمل

روما27-09-232019-09-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
جاكرتا27-09-232019-09-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
ماربیال27-09-232019-09-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
مدرید27-09-232019-09-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

كوااللمبور27-09-232019-09-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
طرابزون27-09-232019-09-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
امستردام27-09-232019-09-2019وشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
باریس27-09-232019-09-2019الموظفین والموارد البشریة

برشلونة27-09-232019-09-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
اسطنبول05-10-242019-09-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
اسطنبول28-09-242019-09-2019التحلیل الوظیفي

اسطنبول28-09-242019-09-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
عمان03-10-292019-09-2019لسیاسات الموارد البشریة

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019والتعویضات)

الریاض03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
القاھرة10-10-292019-09-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
المنامة03-10-292019-09-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
بیروت03-10-292019-09-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

الكویت2019-09-292019-10-03



تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
دبي03-10-292019-09-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
عمان03-10-292019-09-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019والتطویر اإلداري

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
الریاض03-10-292019-09-2019المال الفكري

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
القاھرة03-10-292019-09-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
المنامة03-10-292019-09-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
بیروت03-10-292019-09-2019الوظیفي

الكویت03-10-292019-09-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

مراكش03-10-292019-09-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
الدوحة03-10-292019-09-2019والتطویر اإلداري

مسقط03-10-292019-09-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
دبي03-10-292019-09-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

عمان03-10-292019-09-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019المعاصرة

الریاض03-10-292019-09-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

القاھرة03-10-292019-09-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

المنامة03-10-292019-09-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

بیروت10-10-292019-09-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
جدة03-10-292019-09-2019وتطویر األداء الوظیفي

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
تونس03-10-292019-09-2019وتنمیة الموارد البشریة

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
جدة03-10-292019-09-2019التنظیمي

تونس03-10-292019-09-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
جدة03-10-292019-09-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
تونس03-10-292019-09-2019القصوى من طاقاتھا

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
طرابزون04-10-302019-09-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

كوااللمبور04-10-302019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
طرابزون11-10-302019-09-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

برلین04-10-302019-09-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الوظائف والرواتب

بروكسل2019-09-302019-10-04



زیورخ04-10-302019-09-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
بكین04-10-302019-09-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
بانكوك04-10-302019-09-2019الموارد البشریة

تورنتو04-10-302019-09-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
سنغافورة04-10-302019-09-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
لندن04-10-302019-09-2019وموازنة الوظائف

جنیف04-10-302019-09-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

فیینا04-10-302019-09-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

میونیخ04-10-302019-09-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

براغ04-10-302019-09-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
روما04-10-302019-09-2019ضمن أطر العمل

جاكرتا04-10-302019-09-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
ماربیال04-10-302019-09-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
مدرید04-10-302019-09-2019وشؤون الموظفین

كوااللمبور04-10-302019-09-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC طرابزون04-10-302019-09-2019األداء المتوازن

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
امستردام04-10-302019-09-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
باریس04-10-302019-09-2019لشؤون الموظفین

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
برشلونة04-10-302019-09-2019والتعیین

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
اسطنبول05-10-012019-10-2019الموظفین

اسطنبول05-10-012019-10-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
اسطنبول12-10-012019-10-2019الكفاءات البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

الریاض10-10-062019-10-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
القاھرة10-10-062019-10-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
المنامة17-10-062019-10-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
بیروت10-10-062019-10-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
الكویت10-10-062019-10-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
دبي10-10-062019-10-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

ة أ أ



عمان10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
شرم الشیخ17-10-062019-10-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019المال الفكري

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
الریاض10-10-062019-10-2019والتطویر اإلداري

القاھرة10-10-062019-10-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
المنامة10-10-062019-10-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
بیروت10-10-062019-10-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
الكویت10-10-062019-10-2019التنظیمي

مراكش10-10-062019-10-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
الدوحة10-10-062019-10-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
مسقط10-10-062019-10-2019الموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
دبي10-10-062019-10-2019وشؤون الموظفین

عمان10-10-062019-10-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC شرم الشیخ10-10-062019-10-2019األداء المتوازن

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
الریاض10-10-062019-10-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
القاھرة17-10-062019-10-2019الكفاءات البشریة

المنامة10-10-062019-10-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

بیروت10-10-062019-10-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
الكویت10-10-062019-10-2019وتطویر األداء الوظیفي

جدة17-10-062019-10-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
تونس10-10-062019-10-2019المعاصرة

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
جدة10-10-062019-10-2019الوظیفي

تونس10-10-062019-10-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
جدة10-10-062019-10-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
تونس10-10-062019-10-2019والتعویضات)

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
طرابزون11-10-072019-10-2019لسیاسات الموارد البشریة

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
كوااللمبور11-10-072019-10-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
طرابزون11-10-072019-10-2019المتمیز والجدارة في العمل

برلین11-10-072019-10-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

أل أ



بروكسل11-10-072019-10-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
زیورخ11-10-072019-10-2019الوظائف والرواتب

بكین11-10-072019-10-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
بانكوك11-10-072019-10-2019والتطویر اإلداري

تورنتو11-10-072019-10-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

سنغافورة11-10-072019-10-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
لندن11-10-072019-10-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
جنیف11-10-072019-10-2019والتعیین

فیینا11-10-072019-10-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

میونیخ11-10-072019-10-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

براغ11-10-072019-10-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

روما11-10-072019-10-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
جاكرتا11-10-072019-10-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
ماربیال11-10-072019-10-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
مدرید11-10-072019-10-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
كوااللمبور11-10-072019-10-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

طرابزون11-10-072019-10-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
امستردام11-10-072019-10-2019الموظفین والموارد البشریة

باریس11-10-072019-10-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
برشلونة11-10-072019-10-2019وموازنة الوظائف

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
اسطنبول12-10-082019-10-2019القصوى من طاقاتھا

اسطنبول12-10-082019-10-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
اسطنبول12-10-082019-10-2019وتنمیة الموارد البشریة

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019لسیاسات الموارد البشریة

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
الریاض17-10-132019-10-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
القاھرة17-10-132019-10-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
المنامة17-10-132019-10-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
بیروت24-10-132019-10-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
الكویت17-10-132019-10-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
دبي17-10-132019-10-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي



تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

عمان2019-10-132019-10-17

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019المتمیز والجدارة في العمل

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019والتطویر اإلداري

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
الریاض24-10-132019-10-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

القاھرة17-10-132019-10-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

المنامة17-10-132019-10-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
بیروت17-10-132019-10-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
الكویت17-10-132019-10-2019الوظیفي

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
مراكش17-10-132019-10-2019الوظائف والرواتب

الدوحة17-10-132019-10-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
مسقط17-10-132019-10-2019والتطویر اإلداري

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
دبي17-10-132019-10-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
عمان17-10-132019-10-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC الریاض17-10-132019-10-2019األداء المتوازن

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
القاھرة17-10-132019-10-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
المنامة24-10-132019-10-2019الكفاءات البشریة

بیروت17-10-132019-10-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

الكویت24-10-132019-10-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
دبي17-10-132019-10-2019وتطویر األداء الوظیفي

جدة17-10-132019-10-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

تونس17-10-132019-10-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
جدة17-10-132019-10-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
تونس17-10-132019-10-2019المال الفكري

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
جدة17-10-132019-10-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

تونس17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
كوااللمبور18-10-142019-10-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

طرابزون18-10-142019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
برلین18-10-142019-10-2019التنظیمي

ة ة أ



بروكسل18-10-142019-10-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

زیورخ18-10-142019-10-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

بكین18-10-142019-10-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
بانكوك18-10-142019-10-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
تورنتو18-10-142019-10-2019الموارد البشریة

سنغافورة18-10-142019-10-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

لندن18-10-142019-10-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
جنیف18-10-142019-10-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
فیینا18-10-142019-10-2019والتعیین

میونیخ18-10-142019-10-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

براغ18-10-142019-10-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

روما18-10-142019-10-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

جاكرتا18-10-142019-10-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

ماربیال18-10-142019-10-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
مدرید18-10-142019-10-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
كوااللمبور18-10-142019-10-2019وشؤون الموظفین

طرابزون18-10-142019-10-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
امستردام18-10-142019-10-2019لشؤون الموظفین

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
باریس18-10-142019-10-2019ضمن أطر العمل

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
برشلونة18-10-142019-10-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
اسطنبول19-10-152019-10-2019والتعویضات)

اسطنبول19-10-152019-10-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
اسطنبول19-10-152019-10-2019المعاصرة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
الریاض24-10-202019-10-2019لسیاسات الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
القاھرة24-10-202019-10-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
المنامة24-10-202019-10-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
بیروت24-10-202019-10-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
الكویت24-10-202019-10-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
دبي24-10-202019-10-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
عمان24-10-202019-10-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي



شرم الشیخ24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
الدار البیضاء31-10-202019-10-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
الریاض24-10-202019-10-2019المتمیز والجدارة في العمل

القاھرة24-10-202019-10-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

المنامة24-10-202019-10-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

بیروت24-10-202019-10-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
الكویت24-10-202019-10-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

مراكش24-10-202019-10-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

الدوحة24-10-202019-10-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
مسقط24-10-202019-10-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
دبي24-10-202019-10-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
عمان24-10-202019-10-2019وشؤون الموظفین

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC الدار البیضاء24-10-202019-10-2019األداء المتوازن

الریاض24-10-202019-10-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
القاھرة24-10-202019-10-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
المنامة24-10-202019-10-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
بیروت31-10-202019-10-2019الكفاءات البشریة

الكویت24-10-202019-10-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

دبي31-10-202019-10-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

جدة24-10-202019-10-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
تونس24-10-202019-10-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
جدة24-10-202019-10-2019التحلیل الوظیفي

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
تونس24-10-202019-10-2019والتطویر اإلداري

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
جدة31-10-202019-10-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

تونس24-10-202019-10-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
كوااللمبور25-10-212019-10-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
طرابزون25-10-212019-10-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
برلین25-10-212019-10-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
بروكسل25-10-212019-10-2019التنظیمي

زیورخ25-10-212019-10-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306



تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الوظائف والرواتب

بكین2019-10-212019-10-25

بانكوك25-10-212019-10-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
تورنتو25-10-212019-10-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
سنغافورة25-10-212019-10-2019الموارد البشریة

لندن25-10-212019-10-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
جنیف25-10-212019-10-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
فیینا25-10-212019-10-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
میونیخ25-10-212019-10-2019والتعیین

براغ25-10-212019-10-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

روما25-10-212019-10-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

جاكرتا25-10-212019-10-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
ماربیال25-10-212019-10-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
مدرید25-10-212019-10-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
كوااللمبور25-10-212019-10-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
طرابزون25-10-212019-10-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
كوااللمبور25-10-212019-10-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام25-10-212019-10-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

باریس25-10-212019-10-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

برشلونة25-10-212019-10-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

اسطنبول26-10-222019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
اسطنبول26-10-222019-10-2019المال الفكري

اسطنبول26-10-222019-10-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019لسیاسات الموارد البشریة

القاھرة31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
المنامة31-10-272019-10-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
بیروت31-10-272019-10-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
الكویت07-11-272019-10-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
دبي31-10-272019-10-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
عمان31-10-272019-10-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235



المتمیز والجدارة في العمل

الریاض31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
القاھرة31-10-272019-10-2019المال الفكري

المنامة31-10-272019-10-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

بیروت31-10-272019-10-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
الكویت31-10-272019-10-2019التحلیل الوظیفي

مراكش31-10-272019-10-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
الدوحة31-10-272019-10-2019الوظائف والرواتب

مسقط31-10-272019-10-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
دبي31-10-272019-10-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
عمان31-10-272019-10-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

الریاض31-10-272019-10-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

القاھرة31-10-272019-10-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
المنامة31-10-272019-10-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
بیروت31-10-272019-10-2019وتنمیة الموارد البشریة

الكویت31-10-272019-10-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

دبي31-10-272019-10-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
عمان31-10-272019-10-2019وتطویر األداء الوظیفي

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
جدة07-11-272019-10-2019الكفاءات البشریة

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC تونس31-10-272019-10-2019األداء المتوازن

جدة31-10-272019-10-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
تونس07-11-272019-10-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
جدة31-10-272019-10-2019الموظفین

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
تونس31-10-272019-10-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
كوااللمبور01-11-282019-10-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
طرابزون01-11-282019-10-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
برلین01-11-282019-10-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
بروكسل01-11-282019-10-2019الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
زیورخ01-11-282019-10-2019التنظیمي



بكین01-11-282019-10-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

بانكوك01-11-282019-10-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
تورنتو01-11-282019-10-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
سنغافورة01-11-282019-10-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
لندن01-11-282019-10-2019الموارد البشریة

جنیف01-11-282019-10-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
فیینا01-11-282019-10-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
میونیخ01-11-282019-10-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
براغ01-11-282019-10-2019والتعیین

روما01-11-282019-10-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

جاكرتا01-11-282019-10-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

ماربیال01-11-282019-10-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

مدرید01-11-282019-10-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
كوااللمبور01-11-282019-10-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
طرابزون01-11-282019-10-2019وشؤون الموظفین

كوااللمبور08-11-282019-10-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
امستردام01-11-282019-10-2019ضمن أطر العمل

باریس01-11-282019-10-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

برشلونة01-11-282019-10-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

اسطنبول02-11-292019-10-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
اسطنبول02-11-292019-10-2019والتطویر اإلداري

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
اسطنبول02-11-292019-10-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

القاھرة07-11-032019-11-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

المنامة07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
بیروت07-11-032019-11-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
الكویت07-11-032019-11-2019الموظفین

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
دبي14-11-032019-11-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
عمان07-11-032019-11-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
الریاض07-11-032019-11-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

القاھرة07-11-032019-11-2019اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291



والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
المنامة07-11-032019-11-2019المال الفكري

بیروت07-11-032019-11-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

الكویت07-11-032019-11-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
مراكش07-11-032019-11-2019التنظیمي

الدوحة07-11-032019-11-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

مسقط07-11-032019-11-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

دبي07-11-032019-11-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
عمان07-11-032019-11-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019وشؤون الموظفین

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
الریاض07-11-032019-11-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
القاھرة07-11-032019-11-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

المنامة07-11-032019-11-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
بیروت07-11-032019-11-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
الكویت14-11-032019-11-2019الكفاءات البشریة

دبي07-11-032019-11-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

عمان14-11-032019-11-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
جدة07-11-032019-11-2019وتنمیة الموارد البشریة

تونس07-11-032019-11-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

جدة07-11-032019-11-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
تونس07-11-032019-11-2019المتمیز والجدارة في العمل

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
جدة07-11-032019-11-2019القصوى من طاقاتھا

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
تونس07-11-032019-11-2019لسیاسات الموارد البشریة

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
كوااللمبور08-11-042019-11-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
طرابزون08-11-042019-11-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
برلین08-11-042019-11-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
بروكسل08-11-042019-11-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
زیورخ08-11-042019-11-2019الوظیفي

بكین08-11-042019-11-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
بانكوك08-11-042019-11-2019الوظائف والرواتب



تورنتو08-11-042019-11-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
سنغافورة08-11-042019-11-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
لندن08-11-042019-11-2019والتطویر اإلداري

جنیف08-11-042019-11-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

فیینا08-11-042019-11-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
میونیخ08-11-042019-11-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
براغ08-11-042019-11-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
روما08-11-042019-11-2019والتعیین

جاكرتا08-11-042019-11-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

ماربیال08-11-042019-11-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
مدرید08-11-042019-11-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
كوااللمبور08-11-042019-11-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
طرابزون08-11-042019-11-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

كوااللمبور08-11-042019-11-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
طرابزون08-11-042019-11-2019وتطویر األداء الوظیفي

امستردام08-11-042019-11-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

باریس08-11-042019-11-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
برشلونة08-11-042019-11-2019الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
اسطنبول09-11-052019-11-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
اسطنبول16-11-052019-11-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC اسطنبول09-11-052019-11-2019األداء المتوازن

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
القاھرة14-11-102019-11-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

المنامة14-11-102019-11-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

بیروت14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
الكویت14-11-102019-11-2019القصوى من طاقاتھا

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
دبي14-11-102019-11-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
عمان14-11-102019-11-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
الریاض14-11-102019-11-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي



المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

القاھرة2019-11-102019-11-21

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
المنامة14-11-102019-11-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
بیروت14-11-102019-11-2019المال الفكري

الكویت14-11-102019-11-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
مراكش14-11-102019-11-2019الوظیفي

الدوحة14-11-102019-11-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
مسقط14-11-102019-11-2019الوظائف والرواتب

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
دبي14-11-102019-11-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
عمان14-11-102019-11-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
الریاض14-11-102019-11-2019وشؤون الموظفین

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC القاھرة14-11-102019-11-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
المنامة14-11-102019-11-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

بیروت14-11-102019-11-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
الكویت14-11-102019-11-2019وتنمیة الموارد البشریة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
دبي21-11-102019-11-2019الكفاءات البشریة

عمان14-11-102019-11-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019وتطویر األداء الوظیفي

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
جدة14-11-102019-11-2019المعاصرة

تونس14-11-102019-11-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

جدة14-11-102019-11-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

تونس14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
جدة14-11-102019-11-2019والتعویضات)

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
كوااللمبور22-11-112019-11-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
طرابزون15-11-112019-11-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

برلین15-11-112019-11-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
بروكسل15-11-112019-11-2019التحلیل الوظیفي

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
زیورخ15-11-112019-11-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

بكین15-11-112019-11-2019إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303



التنظیمي

بانكوك15-11-112019-11-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تورنتو15-11-112019-11-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

سنغافورة15-11-112019-11-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
لندن15-11-112019-11-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
جنیف15-11-112019-11-2019الموارد البشریة

فیینا15-11-112019-11-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

میونیخ15-11-112019-11-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
براغ15-11-112019-11-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
روما15-11-112019-11-2019وموازنة الوظائف

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
جاكرتا15-11-112019-11-2019والتعیین

ماربیال15-11-112019-11-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

مدرید15-11-112019-11-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

كوااللمبور15-11-112019-11-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
طرابزون15-11-112019-11-2019الموظفین والموارد البشریة

كوااللمبور15-11-112019-11-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

طرابزون22-11-112019-11-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

امستردام15-11-112019-11-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

باریس15-11-112019-11-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
برشلونة15-11-112019-11-2019والتطویر اإلداري

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
اسطنبول16-11-122019-11-2019لسیاسات الموارد البشریة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
اسطنبول16-11-122019-11-2019المتمیز والجدارة في العمل

اسطنبول16-11-122019-11-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
القاھرة21-11-172019-11-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
المنامة21-11-172019-11-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

بیروت21-11-172019-11-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
الكویت21-11-172019-11-2019والتعویضات)

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
دبي21-11-172019-11-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
عمان28-11-172019-11-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
الریاض21-11-172019-11-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

أل ة



االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
المتمیز والجدارة في العمل

القاھرة2019-11-172019-11-21

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
المنامة28-11-172019-11-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
بیروت21-11-172019-11-2019والتطویر اإلداري

الكویت21-11-172019-11-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
مراكش21-11-172019-11-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
الدوحة21-11-172019-11-2019التنظیمي

مسقط21-11-172019-11-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

دبي21-11-172019-11-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

عمان21-11-172019-11-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019الموظفین والموارد البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019وشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
الریاض21-11-172019-11-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

القاھرة21-11-172019-11-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC المنامة21-11-172019-11-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
بیروت21-11-172019-11-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
الكویت21-11-172019-11-2019المعاصرة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
دبي21-11-172019-11-2019وتنمیة الموارد البشریة

عمان21-11-172019-11-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

شرم الشیخ28-11-172019-11-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
الریاض21-11-172019-11-2019وتطویر األداء الوظیفي

جدة21-11-172019-11-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
تونس21-11-172019-11-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
جدة21-11-172019-11-2019المال الفكري

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
تونس21-11-172019-11-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

جدة21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
كوااللمبور22-11-182019-11-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
طرابزون22-11-182019-11-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

برلین22-11-182019-11-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

بروكسل22-11-182019-11-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
زیورخ22-11-182019-11-2019التحلیل الوظیفي

بكین22-11-182019-11-2019الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301



الوظیفي

بانكوك22-11-182019-11-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
تورنتو22-11-182019-11-2019الوظائف والرواتب

سنغافورة22-11-182019-11-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

لندن22-11-182019-11-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
جنیف22-11-182019-11-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
فیینا22-11-182019-11-2019الموارد البشریة

میونیخ22-11-182019-11-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

براغ22-11-182019-11-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
روما22-11-182019-11-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
جاكرتا22-11-182019-11-2019وموازنة الوظائف

ماربیال22-11-182019-11-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

مدرید22-11-182019-11-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
كوااللمبور22-11-182019-11-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
طرابزون22-11-182019-11-2019لشؤون الموظفین

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
كوااللمبور29-11-182019-11-2019الكفاءات البشریة

طرابزون22-11-182019-11-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

امستردام22-11-182019-11-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
باریس22-11-182019-11-2019والتعیین

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
برشلونة22-11-182019-11-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

اسطنبول23-11-192019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

اسطنبول23-11-192019-11-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
المنامة28-11-242019-11-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
بیروت28-11-242019-11-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

الكویت28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
دبي28-11-242019-11-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
عمان28-11-242019-11-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
الریاض28-11-242019-11-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

القاھرة28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المنامة28-11-242019-11-2019االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235



المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
بیروت05-12-242019-11-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
الكویت28-11-242019-11-2019المال الفكري

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
مراكش28-11-242019-11-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
الدوحة28-11-242019-11-2019الوظیفي

مسقط28-11-242019-11-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

دبي28-11-242019-11-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
عمان28-11-242019-11-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019لشؤون الموظفین

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
الریاض28-11-242019-11-2019الموظفین والموارد البشریة

القاھرة28-11-242019-11-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

المنامة28-11-242019-11-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC بیروت28-11-242019-11-2019األداء المتوازن

الكویت28-11-242019-11-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
دبي28-11-242019-11-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
عمان05-12-242019-11-2019الكفاءات البشریة

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019وتطویر األداء الوظیفي

الریاض05-12-242019-11-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
جدة28-11-242019-11-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
تونس28-11-242019-11-2019وشؤون الموظفین

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
جدة28-11-242019-11-2019والتطویر اإلداري

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
تونس28-11-242019-11-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

جدة28-11-242019-11-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
كوااللمبور29-11-252019-11-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
طرابزون06-12-252019-11-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

برلین29-11-252019-11-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

بروكسل29-11-252019-11-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

زیورخ29-11-252019-11-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
بكین29-11-252019-11-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي



إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
التنظیمي

بانكوك2019-11-252019-11-29

تورنتو29-11-252019-11-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
سنغافورة29-11-252019-11-2019الوظائف والرواتب

لندن29-11-252019-11-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
جنیف29-11-252019-11-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
فیینا29-11-252019-11-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
میونیخ29-11-252019-11-2019الموارد البشریة

براغ29-11-252019-11-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

روما29-11-252019-11-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
جاكرتا29-11-252019-11-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
ماربیال29-11-252019-11-2019والتعیین

مدرید29-11-252019-11-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

كوااللمبور29-11-252019-11-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

طرابزون29-11-252019-11-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
كوااللمبور29-11-252019-11-2019وتنمیة الموارد البشریة

طرابزون29-11-252019-11-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

امستردام29-11-252019-11-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
باریس29-11-252019-11-2019وموازنة الوظائف

برشلونة29-11-252019-11-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
اسطنبول30-11-262019-11-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
اسطنبول30-11-262019-11-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
بیروت05-12-012019-12-2019لسیاسات الموارد البشریة

الكویت05-12-012019-12-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

دبي05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
عمان05-12-012019-12-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
شرم الشیخ12-12-012019-12-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
الریاض05-12-012019-12-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
القاھرة05-12-012019-12-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

المنامة05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
بیروت05-12-012019-12-2019المتمیز والجدارة في العمل



اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
والتطویر اإلداري

الكویت2019-12-012019-12-05

مراكش05-12-012019-12-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
الدوحة05-12-012019-12-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
مسقط05-12-012019-12-2019التنظیمي

دبي05-12-012019-12-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

عمان05-12-012019-12-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019الموظفین والموارد البشریة

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
الریاض05-12-012019-12-2019لشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
القاھرة05-12-012019-12-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

المنامة05-12-012019-12-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

بیروت05-12-012019-12-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
الكویت05-12-012019-12-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

دبي05-12-012019-12-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
عمان05-12-012019-12-2019وتنمیة الموارد البشریة

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

الدار البیضاء12-12-012019-12-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

الریاض05-12-012019-12-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
تونس05-12-012019-12-2019وتطویر األداء الوظیفي

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC جدة05-12-012019-12-2019األداء المتوازن

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
تونس05-12-012019-12-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
جدة12-12-012019-12-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
تونس05-12-012019-12-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
جدة05-12-012019-12-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
كوااللمبور06-12-022019-12-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
طرابزون06-12-022019-12-2019الموظفین

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
برلین06-12-022019-12-2019المال الفكري

بروكسل06-12-022019-12-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

زیورخ06-12-022019-12-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
بكین06-12-022019-12-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
بانكوك06-12-022019-12-2019الوظیفي



تورنتو06-12-022019-12-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

سنغافورة06-12-022019-12-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
لندن06-12-022019-12-2019الوظائف والرواتب

جنیف06-12-022019-12-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
فیینا06-12-022019-12-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
میونیخ06-12-022019-12-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
براغ06-12-022019-12-2019الموارد البشریة

روما06-12-022019-12-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

جاكرتا06-12-022019-12-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
ماربیال06-12-022019-12-2019وموازنة الوظائف

مدرید06-12-022019-12-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

كوااللمبور06-12-022019-12-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
طرابزون06-12-022019-12-2019ضمن أطر العمل

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
كوااللمبور06-12-022019-12-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
طرابزون13-12-022019-12-2019الكفاءات البشریة

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
امستردام06-12-022019-12-2019والتعیین

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
باریس06-12-022019-12-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

برشلونة06-12-022019-12-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
اسطنبول07-12-032019-12-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
اسطنبول07-12-032019-12-2019وشؤون الموظفین

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
الكویت12-12-082019-12-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

دبي12-12-082019-12-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
عمان12-12-082019-12-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019الموظفین

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
الریاض19-12-082019-12-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
القاھرة12-12-082019-12-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
المنامة12-12-082019-12-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

بیروت12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
الكویت19-12-082019-12-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة



مراكش12-12-082019-12-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
الدوحة12-12-082019-12-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
مسقط12-12-082019-12-2019الوظیفي

دبي12-12-082019-12-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

عمان12-12-082019-12-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019ضمن أطر العمل

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019لشؤون الموظفین

الریاض12-12-082019-12-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
القاھرة12-12-082019-12-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
المنامة12-12-082019-12-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

بیروت12-12-082019-12-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC الكویت12-12-082019-12-2019األداء المتوازن

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
دبي12-12-082019-12-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
عمان12-12-082019-12-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
شرم الشیخ19-12-082019-12-2019الكفاءات البشریة

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

الریاض12-12-082019-12-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

تونس19-12-082019-12-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

جدة12-12-082019-12-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
تونس12-12-082019-12-2019الموظفین والموارد البشریة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
جدة12-12-082019-12-2019المتمیز والجدارة في العمل

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
تونس12-12-082019-12-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
جدة12-12-082019-12-2019لسیاسات الموارد البشریة

كوااللمبور13-12-092019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
طرابزون13-12-092019-12-2019القصوى من طاقاتھا

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
برلین13-12-092019-12-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
بروكسل13-12-092019-12-2019المال الفكري

زیورخ13-12-092019-12-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

بكین13-12-092019-12-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
بانكوك13-12-092019-12-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
تورنتو13-12-092019-12-2019التنظیمي



سنغافورة13-12-092019-12-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

لندن13-12-092019-12-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

جنیف13-12-092019-12-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

فیینا13-12-092019-12-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
میونیخ13-12-092019-12-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
براغ13-12-092019-12-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
روما13-12-092019-12-2019الموارد البشریة

جاكرتا13-12-092019-12-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
ماربیال13-12-092019-12-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
مدرید13-12-092019-12-2019والتعیین

كوااللمبور13-12-092019-12-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

طرابزون13-12-092019-12-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

كوااللمبور13-12-092019-12-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
طرابزون13-12-092019-12-2019وتنمیة الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
امستردام13-12-092019-12-2019وموازنة الوظائف

باریس13-12-092019-12-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
برشلونة13-12-092019-12-2019الوظائف والرواتب

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
اسطنبول14-12-102019-12-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
اسطنبول14-12-102019-12-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
اسطنبول14-12-102019-12-2019وتطویر األداء الوظیفي

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
الكویت19-12-152019-12-2019لسیاسات الموارد البشریة

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
دبي19-12-152019-12-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

عمان19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019القصوى من طاقاتھا

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
الدار البیضاء26-12-152019-12-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
الریاض19-12-152019-12-2019الموظفین

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
القاھرة19-12-152019-12-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
المنامة19-12-152019-12-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
بیروت19-12-152019-12-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
الكویت19-12-152019-12-2019المتمیز والجدارة في العمل

ة ة ة أل



مراكش19-12-152019-12-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

الدوحة19-12-152019-12-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
مسقط19-12-152019-12-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
دبي19-12-152019-12-2019والتعیین

عمان19-12-152019-12-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
الریاض19-12-152019-12-2019ضمن أطر العمل

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
القاھرة19-12-152019-12-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
المنامة19-12-152019-12-2019وشؤون الموظفین

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
بیروت19-12-152019-12-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

الكویت19-12-152019-12-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC دبي19-12-152019-12-2019األداء المتوازن

عمان19-12-152019-12-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019وتنمیة الموارد البشریة

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
الریاض26-12-152019-12-2019الكفاءات البشریة

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
القاھرة19-12-152019-12-2019وتطویر األداء الوظیفي

تونس19-12-152019-12-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

جدة19-12-152019-12-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
تونس19-12-152019-12-2019لشؤون الموظفین

جدة19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
تونس19-12-152019-12-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

كوااللمبور20-12-162019-12-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
طرابزون20-12-162019-12-2019والتعویضات)

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
برلین27-12-162019-12-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
بروكسل20-12-162019-12-2019والتطویر اإلداري

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
زیورخ20-12-162019-12-2019المال الفكري

بكین20-12-162019-12-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
بانكوك20-12-162019-12-2019التحلیل الوظیفي

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
تورنتو20-12-162019-12-2019الوظیفي



إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
التنظیمي

سنغافورة2019-12-162019-12-20

لندن20-12-162019-12-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
جنیف20-12-162019-12-2019الوظائف والرواتب

فیینا20-12-162019-12-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

میونیخ20-12-162019-12-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
براغ20-12-162019-12-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
روما20-12-162019-12-2019والتطویر اإلداري

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
جاكرتا20-12-162019-12-2019الموارد البشریة

ماربیال20-12-162019-12-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
مدرید20-12-162019-12-2019وموازنة الوظائف

كوااللمبور20-12-162019-12-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

طرابزون20-12-162019-12-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
كوااللمبور20-12-162019-12-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
طرابزون20-12-162019-12-2019المعاصرة

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
امستردام20-12-162019-12-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

باریس20-12-162019-12-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

برشلونة20-12-162019-12-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
اسطنبول21-12-172019-12-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
اسطنبول21-12-172019-12-2019الموظفین والموارد البشریة

اسطنبول28-12-172019-12-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
دبي26-12-222019-12-2019لسیاسات الموارد البشریة

عمان26-12-222019-12-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019والتعویضات)

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019الموظفین

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
الریاض26-12-222019-12-2019القصوى من طاقاتھا

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
القاھرة26-12-222019-12-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
المنامة26-12-222019-12-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
بیروت26-12-222019-12-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

الكویت26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
مراكش26-12-222019-12-2019المال الفكري

الدوحة26-12-222019-12-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294



إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
التحلیل الوظیفي

مسقط2019-12-222019-12-26

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
دبي26-12-222019-12-2019وموازنة الوظائف

عمان26-12-222019-12-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019ضمن أطر العمل

الریاض26-12-222019-12-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
القاھرة26-12-222019-12-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
المنامة26-12-222019-12-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
بیروت26-12-222019-12-2019وشؤون الموظفین

الكویت26-12-222019-12-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

دبي26-12-222019-12-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
عمان26-12-222019-12-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019المعاصرة

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
الدار البیضاء02-01-222020-12-2019الكفاءات البشریة

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
الریاض26-12-222019-12-2019وتنمیة الموارد البشریة

القاھرة02-01-222020-12-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
المنامة26-12-222019-12-2019وتطویر األداء الوظیفي

تونس26-12-222019-12-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
جدة26-12-222019-12-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

تونس26-12-222019-12-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
جدة26-12-222019-12-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
تونس02-01-222020-12-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
كوااللمبور27-12-232019-12-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

طرابزون27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
برلین27-12-232019-12-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
بروكسل03-01-232020-12-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
زیورخ27-12-232019-12-2019والتطویر اإلداري

بكین27-12-232019-12-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

بانكوك27-12-232019-12-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295

المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
تورنتو27-12-232019-12-2019وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

سنغافورة27-12-232019-12-2019الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301



الوظیفي

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
لندن27-12-232019-12-2019التنظیمي

جنیف27-12-232019-12-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
فیینا27-12-232019-12-2019الوظائف والرواتب

میونیخ27-12-232019-12-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

براغ27-12-232019-12-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
روما27-12-232019-12-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
جاكرتا27-12-232019-12-2019والتطویر اإلداري

ماربیال27-12-232019-12-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
مدرید27-12-232019-12-2019الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
كوااللمبور27-12-232019-12-2019والتعیین

طرابزون27-12-232019-12-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC كوااللمبور27-12-232019-12-2019األداء المتوازن

طرابزون27-12-232019-12-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

امستردام27-12-232019-12-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
باریس27-12-232019-12-2019الموارد البشریة

برشلونة27-12-232019-12-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
اسطنبول28-12-242019-12-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
اسطنبول28-12-242019-12-2019لشؤون الموظفین

اسطنبول28-12-242019-12-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

اإلدارة المتقدمة واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة لشؤون146
عمان02-01-292020-12-2019الموظفین والتطویر الـوظیفي

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیر الموارد البشریة150

المفاھیم المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة واالستفادة154
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019القصوى من طاقاتھا

االتجاھات الحدیثة لسیاسات شؤون الموظفین (المزایا152
الریاض02-01-292020-12-2019والتعویضات)

النظم المتقدمة لتحلیل وتوصیف األعمال، تخطیط، تنظیم157
القاھرة02-01-292020-12-2019اإلجراءات الوظیفیة ووضع خطط األداء

التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة وقیاس األداء في159
المنامة02-01-292020-12-2019ظل منھجیة الجودة الشاملة

االستراتیجیات المتقدمة في التحلیل الوظیفي، إدارة وتطویر160
بیروت02-01-292020-12-2019الموظفین وتخطیط المستقبل الوظیفي

تخطیط القوى العاملة والقیادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق164
الكویت02-01-292020-12-2019عالیة االنجاز من منظور ادارة الجودة الشاملة

اإلجراءات المتقدمة لسیاسات وإجراءات شـؤون الموظفین291
مراكش02-01-292020-12-2019والتطویر اإلداري

الدوحة02-01-292020-12-2019األسالیب العلمیة الحدیثة لتحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة293

مسقط02-01-292020-12-2019تقییم وادارة ھیاكل االجور ووضع الحوافز295



التمیز والكفاءة في إجراء المقابالت، استقطاب324
الكفاءات،اختیارھا وإدارة األداء

دبي2019-12-292020-01-02

االتجاھات الحدیثة في االستقطاب وإجراء المقابالت واالختیار327
عمان02-01-292020-12-2019والتعیین

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019تحلیل وتصمیم الوظائف وقیاس كفاءة أداء الموارد البشریة331

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019تقنیات تقییم الموظفین وربط أسس التقییم بالوظائف333

الریاض02-01-292020-12-2019اإلتجاھات الحدیثة في تصمیم وموازنة الوظائف332

التحقیق والتأدیب اإلداري وضوابطھ واألنظمة القانونیة336
القاھرة02-01-292020-12-2019لشؤون الموظفین

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في تطویر نظم معلومات شؤون338
المنامة02-01-292020-12-2019الموظفین والموارد البشریة

البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل وتنمیة مھارات الموظف457
بیروت02-01-292020-12-2019الشامل في المنظومات اإلداریة

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي وتطبیقات الفكر872
الكویت02-01-292020-12-2019المعاصر في ظل المتغیرات العالمیة

دبي02-01-292020-12-2019الجوانب القانونیة في إدارة الـمـوارد البشریـة930

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة من خالل تطبیق منظومة937
BSC عمان02-01-292020-12-2019األداء المتوازن

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019التمیز والریادة في إدارة القوى البشریة وبناء الكفاءات939

االستراتجیات المتقدمة والتمیز واإلبداع في إدارة، تطویر،942
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019وتنمیة الموارد البشریة

أسالیب التحفیز الوظیفي كمدخل إلدارة الموارد البشریة940
الریاض02-01-292020-12-2019المعاصرة

القاھرة02-01-292020-12-2019تصمیم، إعداد، تطویر وتقییم الھیاكل التنظیمیة ورسم العملیات953

المنامة09-01-292020-12-2019مفاھیم الجودة الشاملة في خدمات الموارد البشریة955

المعاییر المتقدمة واالتجاھات الحدیثة إلدارة، قیاس، تقییم1011
بیروت02-01-292020-12-2019وتطویر األداء الوظیفي

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة، إعداد، تطویر وتنمیة945
تونس09-01-292020-12-2019الكفاءات البشریة

تكنولوجیا التمیز في التطویر االداري والموارد البشریة839
جدة02-01-292020-12-2019وشؤون الموظفین

معاییر قیاس فعالیة الموارد البشریة على األداء التنظیمي334
تونس02-01-292020-12-2019ضمن أطر العمل

االدارة المتقدمة، الفعالة، المتمیزة واالتجاھات الحدیثة إلدارة163
جدة02-01-292020-12-2019شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي

التمیز والكفاءة في إدارة وتطویر الموارد البشریة وشؤون155
تونس02-01-292020-12-2019الموظفین

المعاییر المتقدمة في إدارة وتخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة142
كوااللمبور03-01-302020-12-2019لسیاسات الموارد البشریة

طرابزون03-01-302020-12-2019تطویر أنظمة إدارة الموارد البشریة ونظم تحفیز الموظفین148

برلین03-01-302020-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل أخصائي الموارد البشریة165

االستثمار البشري لتحقیق الفاعلیة، الكفاءة، جودة األداء235
بروكسل03-01-302020-12-2019المتمیز والجدارة في العمل

المعاییر العالمیة في نظام التوظیف، اإلستقطاب، إجراء288
زیورخ10-01-302020-12-2019المقابالت، اإلختیار، التعیین، النظم التأدیبیة وإنھاء الخدمة

إستراتیجیات النجاح من خالل إدارة المواھب وإدارة رأس292
بكین03-01-302020-12-2019المال الفكري

بانكوك03-01-302020-12-2019تخطیط التدریب وإعادة ھندسة العملیات التدریبیة وتقییم اإلداء294

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المستقبل الوظیفي من خالل299
تورنتو03-01-302020-12-2019التحلیل الوظیفي



المعاییر العلمیة والتطبیقیة فـي إعـداد الھیاكـل التنظیمیة300
وإعادة الھیكلة والتنظیم المؤسســي

سنغافورة2019-12-302020-01-03

الوالء التنظیمي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب301
لندن03-01-302020-12-2019الوظیفي

جنیف03-01-302020-12-2019إدارة، إعداد وتطویر أدلة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة306

فیینا03-01-302020-12-2019أسالیب وتقنیات نظم األجور والحوافز باستخدام الحاسب اآللي309

تخطیط القوى العاملة وإستراتیجیات تحلیل وتوصیف وتقییم310
میونیخ03-01-302020-12-2019الوظائف والرواتب

براغ03-01-302020-12-2019تنمیة مھارات االختیار للمحاورین في مقابالت التعیین311

روما03-01-302020-12-2019ادارة الموارد البشریة متعددة الثقافات312

التوظیف، التعیین، االستبقاء، الترقیة، تخطیط اإلستخالف313
جاكرتا03-01-302020-12-2019وتطویر المسار الوظیفي وفقا لمفھوم الجدارة

ضبط وتوجیھ عملیة التخطیط وإعداد الالئحة الداخلیة لسیاسات317
ماربیال03-01-302020-12-2019الموارد البشریة

مدرید03-01-302020-12-2019توصیف وتحلیل وتقییم الوظائف وإعداد الھیاكل التنظیمیة320

االتجاھات الحدیثة في تخطیط المسارات الوظیفیة وتصمیم326
كوااللمبور03-01-302020-12-2019وموازنة الوظائف

طرابزون03-01-302020-12-2019تخطیط القوى العاملة وإعادة ھندسة العملیات وتقییم األداء328

كوااللمبور03-01-302020-12-2019مؤشرات األداء الرئیسیة في إدارة الموارد البشریة936

التطبیقات اإللكترونیة في إدارة وتخطیط الموارد البشریة (938
طرابزون03-01-302020-12-2019إدارة الموارد البشریة اإللكترونیة )

امستردام03-01-302020-12-2019تنمیة مھارات إختصاصي شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي318

تحقیق التمیز التنظیمي واإلبداعي في إدارة الموارد البشریة315
باریس03-01-302020-12-2019والتطویر اإلداري

إعـداد الـنظام المتكامـل للموارد البشریة وبناء الھیكـل303
برشلونة03-01-302020-12-2019التنظیمي

إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسارات الوظیفیة، ھیكلة156
اسطنبول11-01-312020-12-2019األعمال، تصمیم الوظائف ورفع كفاءة األداء

اسطنبول04-01-312020-12-2019مھارات وتقنیات التعامل مع مشاكل ومقترحات الموظفین335

اسطنبول04-01-312020-12-2019التطویر المھني وتخطیط التعاقب الوظیفي946




