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تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
جدة14-02-102019-02-2019التدریبیة

تونس14-02-102019-02-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

الریاض14-02-102019-02-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

القاھرة14-02-102019-02-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
المنامة14-02-102019-02-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

بیروت14-02-102019-02-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

الكویت14-02-102019-02-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

مراكش14-02-102019-02-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
الدوحة14-02-102019-02-2019بخطط التدریب

مسقط14-02-102019-02-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
باریس15-02-112019-02-2019والخطط التدریبیة

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
برشلونة15-02-112019-02-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
امستردام15-02-112019-02-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
برلین15-02-112019-02-2019من االستثمار في التدریب

بروكسل15-02-112019-02-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
زیورخ15-02-112019-02-2019الخطط التدریبیة

بكین15-02-112019-02-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

بانكوك15-02-112019-02-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
تورنتو15-02-112019-02-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
سنغافورة15-02-112019-02-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
لندن15-02-112019-02-2019في نظم التدریب

جنیف15-02-112019-02-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

فیینا15-02-112019-02-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
میونیخ15-02-112019-02-2019ومعالجة مشاكل التدریب

براغ15-02-112019-02-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

روما15-02-112019-02-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
جاكرتا15-02-112019-02-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
ماربیال15-02-112019-02-2019األمنیة

مدرید15-02-112019-02-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064



اسطنبول16-02-122019-02-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

جدة21-02-172019-02-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تونس21-02-172019-02-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

القاھرة21-02-172019-02-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

المنامة21-02-172019-02-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
بیروت21-02-172019-02-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
الكویت21-02-172019-02-2019التدریبیة

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
مراكش21-02-172019-02-2019الخطط التدریبیة

الدوحة21-02-172019-02-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

مسقط21-02-172019-02-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

دبي21-02-172019-02-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
باریس22-02-182019-02-2019والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
برشلونة22-02-182019-02-2019في نظم التدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
امستردام22-02-182019-02-2019األمنیة

برلین22-02-182019-02-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
بروكسل22-02-182019-02-2019من االستثمار في التدریب

زیورخ22-02-182019-02-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

بكین22-02-182019-02-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
بانكوك22-02-182019-02-2019بخطط التدریب

تورنتو22-02-182019-02-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
سنغافورة22-02-182019-02-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
لندن22-02-182019-02-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
جنیف22-02-182019-02-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

فیینا22-02-182019-02-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

میونیخ22-02-182019-02-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
براغ22-02-182019-02-2019ومعالجة مشاكل التدریب

روما22-02-182019-02-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

جاكرتا22-02-182019-02-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
ماربیال22-02-182019-02-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
مدرید22-02-182019-02-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اسطنبول23-02-192019-02-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
جدة28-02-242019-02-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب



تونس28-02-242019-02-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

القاھرة28-02-242019-02-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

المنامة28-02-242019-02-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

بیروت28-02-242019-02-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

الكویت28-02-242019-02-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

مراكش28-02-242019-02-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

الدوحة28-02-242019-02-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
مسقط28-02-242019-02-2019بخطط التدریب

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
دبي28-02-242019-02-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

باریس01-03-252019-02-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
برشلونة01-03-252019-02-2019وحساب العائد التدریبي

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
امستردام01-03-252019-02-2019والخطط التدریبیة

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
برلین01-03-252019-02-2019التدریبیة

بروكسل01-03-252019-02-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
زیورخ01-03-252019-02-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
بكین01-03-252019-02-2019الخطط التدریبیة

بانكوك01-03-252019-02-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

تورنتو01-03-252019-02-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

سنغافورة01-03-252019-02-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
لندن01-03-252019-02-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
جنیف01-03-252019-02-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
فیینا01-03-252019-02-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

میونیخ01-03-252019-02-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

براغ01-03-252019-02-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
روما01-03-252019-02-2019ومعالجة مشاكل التدریب

جاكرتا01-03-252019-02-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
ماربیال01-03-252019-02-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
مدرید01-03-252019-02-2019األمنیة

كوااللمبور01-03-252019-02-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول02-03-262019-02-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

جدة07-03-032019-03-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

القاھرة07-03-032019-03-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

المنامة07-03-032019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

بیروت07-03-032019-03-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147



اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

الكویت2019-03-032019-03-07

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
مراكش07-03-032019-03-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
الدوحة07-03-032019-03-2019الخطط التدریبیة

مسقط07-03-032019-03-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
دبي07-03-032019-03-2019األمنیة

عمان07-03-032019-03-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس08-03-042019-03-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
برشلونة08-03-042019-03-2019البشریة والتدریب

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
امستردام08-03-042019-03-2019والتدریب

برلین08-03-042019-03-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
بروكسل08-03-042019-03-2019التدریبیة

زیورخ08-03-042019-03-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

بكین08-03-042019-03-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

بانكوك08-03-042019-03-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
تورنتو08-03-042019-03-2019بخطط التدریب

سنغافورة08-03-042019-03-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

لندن08-03-042019-03-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
جنیف08-03-042019-03-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
فیینا08-03-042019-03-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
میونیخ08-03-042019-03-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

براغ08-03-042019-03-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

روما08-03-042019-03-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
جاكرتا08-03-042019-03-2019ومعالجة مشاكل التدریب

ماربیال08-03-042019-03-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
مدرید08-03-042019-03-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
كوااللمبور08-03-042019-03-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اسطنبول09-03-052019-03-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

جدة14-03-102019-03-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

القاھرة14-03-102019-03-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

المنامة14-03-102019-03-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

بیروت14-03-102019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

الكویت14-03-102019-03-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

مراكش14-03-102019-03-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

الدوحة14-03-102019-03-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290



مسقط14-03-102019-03-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
دبي14-03-102019-03-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
عمان14-03-102019-03-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
باریس15-03-112019-03-2019ومعالجة مشاكل التدریب

برشلونة15-03-112019-03-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

امستردام15-03-112019-03-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
برلین15-03-112019-03-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

بروكسل15-03-112019-03-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
زیورخ15-03-112019-03-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
بكین15-03-112019-03-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
بانكوك15-03-112019-03-2019الخطط التدریبیة

تورنتو15-03-112019-03-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
سنغافورة15-03-112019-03-2019بخطط التدریب

لندن15-03-112019-03-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
جنیف15-03-112019-03-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
فیینا15-03-112019-03-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
میونیخ15-03-112019-03-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
براغ15-03-112019-03-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

روما15-03-112019-03-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

جاكرتا15-03-112019-03-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

ماربیال15-03-112019-03-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
مدرید15-03-112019-03-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
كوااللمبور15-03-112019-03-2019األمنیة

طرابزون15-03-112019-03-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

جدة21-03-172019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

المنامة21-03-172019-03-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

بیروت21-03-172019-03-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الكویت21-03-172019-03-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
مراكش21-03-172019-03-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
الدوحة21-03-172019-03-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
مسقط21-03-172019-03-2019الخطط التدریبیة

دبي21-03-172019-03-2019الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342



والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
عمان21-03-172019-03-2019األمنیة

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس22-03-182019-03-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

برشلونة22-03-182019-03-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

امستردام22-03-182019-03-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

برلین22-03-182019-03-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
بروكسل22-03-182019-03-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

زیورخ22-03-182019-03-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

بكین22-03-182019-03-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

بانكوك22-03-182019-03-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

تورنتو22-03-182019-03-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

سنغافورة22-03-182019-03-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
لندن22-03-182019-03-2019بخطط التدریب

جنیف22-03-182019-03-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
فیینا22-03-182019-03-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
میونیخ22-03-182019-03-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
براغ22-03-182019-03-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
روما22-03-182019-03-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

جاكرتا22-03-182019-03-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
ماربیال22-03-182019-03-2019ومعالجة مشاكل التدریب

مدرید22-03-182019-03-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
كوااللمبور22-03-182019-03-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
طرابزون22-03-182019-03-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

جدة28-03-242019-03-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الریاض28-03-242019-03-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

بیروت28-03-242019-03-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

الكویت28-03-242019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

مراكش28-03-242019-03-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

الدوحة28-03-242019-03-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

مسقط28-03-242019-03-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

دبي28-03-242019-03-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
عمان28-03-242019-03-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
شرم الشیخ28-03-242019-03-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

باریس29-03-252019-03-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325



أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
بخطط التدریب

برشلونة2019-03-252019-03-29

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
امستردام29-03-252019-03-2019ومعالجة مشاكل التدریب

برلین29-03-252019-03-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

بروكسل29-03-252019-03-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
زیورخ29-03-252019-03-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
بكین29-03-252019-03-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
بانكوك29-03-252019-03-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
تورنتو29-03-252019-03-2019الخطط التدریبیة

سنغافورة29-03-252019-03-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

لندن29-03-252019-03-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

جنیف29-03-252019-03-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

فیینا29-03-252019-03-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
میونیخ29-03-252019-03-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
براغ29-03-252019-03-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
روما29-03-252019-03-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
جاكرتا29-03-252019-03-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

ماربیال29-03-252019-03-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

مدرید29-03-252019-03-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
كوااللمبور29-03-252019-03-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
طرابزون29-03-252019-03-2019األمنیة

جدة04-04-312019-03-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
الریاض04-04-312019-03-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

الكویت04-04-312019-03-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
مراكش04-04-312019-03-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
الدوحة04-04-312019-03-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
مسقط04-04-312019-03-2019من االستثمار في التدریب

دبي04-04-312019-03-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
عمان04-04-312019-03-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019األمنیة

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
باریس05-04-012019-04-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة



برشلونة05-04-012019-04-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

امستردام05-04-012019-04-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

برلین05-04-012019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

بروكسل05-04-012019-04-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

زیورخ05-04-012019-04-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

بكین05-04-012019-04-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

بانكوك05-04-012019-04-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تورنتو05-04-012019-04-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
سنغافورة05-04-012019-04-2019الخطط التدریبیة

لندن05-04-012019-04-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
جنیف05-04-012019-04-2019بخطط التدریب

فیینا05-04-012019-04-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

میونیخ05-04-012019-04-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
براغ05-04-012019-04-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
روما05-04-012019-04-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
جاكرتا05-04-012019-04-2019في نظم التدریب

ماربیال05-04-012019-04-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
مدرید05-04-012019-04-2019ومعالجة مشاكل التدریب

كوااللمبور05-04-012019-04-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
طرابزون05-04-012019-04-2019والخطط التدریبیة

تونس11-04-072019-04-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
الریاض11-04-072019-04-2019األمنیة

الكویت11-04-072019-04-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

مراكش11-04-072019-04-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

الدوحة11-04-072019-04-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

مسقط11-04-072019-04-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
دبي11-04-072019-04-2019ومعالجة مشاكل التدریب

عمان11-04-072019-04-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
الدار البیضاء11-04-072019-04-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
باریس12-04-082019-04-2019في نظم التدریب

برشلونة12-04-082019-04-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

امستردام12-04-082019-04-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

برلین12-04-082019-04-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

بروكسل12-04-082019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144



زیورخ12-04-082019-04-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
بكین12-04-082019-04-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
بانكوك12-04-082019-04-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
تورنتو12-04-082019-04-2019من االستثمار في التدریب

سنغافورة12-04-082019-04-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
لندن12-04-082019-04-2019الخطط التدریبیة

جنیف12-04-082019-04-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
فیینا12-04-082019-04-2019بخطط التدریب

میونیخ12-04-082019-04-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

براغ12-04-082019-04-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
روما12-04-082019-04-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
جاكرتا12-04-082019-04-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
ماربیال12-04-082019-04-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

مدرید12-04-082019-04-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

كوااللمبور12-04-082019-04-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
طرابزون12-04-082019-04-2019والتدریب

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
تونس18-04-142019-04-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
الریاض18-04-142019-04-2019والخطط التدریبیة

مراكش18-04-142019-04-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
الدوحة18-04-142019-04-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
مسقط18-04-142019-04-2019التدریبیة

دبي18-04-142019-04-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

عمان18-04-142019-04-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019األمنیة

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
باریس19-04-152019-04-2019وحساب العائد التدریبي

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
برشلونة19-04-152019-04-2019الخطط التدریبیة

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
امستردام19-04-152019-04-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

برلین19-04-152019-04-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

بروكسل19-04-152019-04-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

زیورخ19-04-152019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144



بكین19-04-152019-04-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

بانكوك19-04-152019-04-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تورنتو19-04-152019-04-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
سنغافورة19-04-152019-04-2019من االستثمار في التدریب

لندن19-04-152019-04-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

جنیف19-04-152019-04-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

فیینا19-04-152019-04-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
میونیخ19-04-152019-04-2019بخطط التدریب

براغ19-04-152019-04-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

روما19-04-152019-04-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
جاكرتا19-04-152019-04-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
ماربیال19-04-152019-04-2019في نظم التدریب

مدرید19-04-152019-04-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
كوااللمبور19-04-152019-04-2019ومعالجة مشاكل التدریب

طرابزون19-04-152019-04-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

اسطنبول20-04-162019-04-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
تونس25-04-212019-04-2019األمنیة

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
الریاض25-04-212019-04-2019والتدریب

مراكش25-04-212019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

الدوحة25-04-212019-04-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

مسقط25-04-212019-04-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

دبي25-04-212019-04-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
عمان25-04-212019-04-2019ومعالجة مشاكل التدریب

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019والخطط التدریبیة

القاھرة25-04-212019-04-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
باریس26-04-222019-04-2019البشریة والتدریب

برشلونة26-04-222019-04-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
امستردام26-04-222019-04-2019في نظم التدریب

بروكسل26-04-222019-04-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

زیورخ26-04-222019-04-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

بكین26-04-222019-04-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
بانكوك26-04-222019-04-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
تورنتو26-04-222019-04-2019التدریبیة

أل



سنغافورة26-04-222019-04-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
لندن26-04-222019-04-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
جنیف26-04-222019-04-2019الخطط التدریبیة

فیینا26-04-222019-04-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

میونیخ26-04-222019-04-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
براغ26-04-222019-04-2019بخطط التدریب

روما26-04-222019-04-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

جاكرتا26-04-222019-04-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
ماربیال26-04-222019-04-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
مدرید26-04-222019-04-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

كوااللمبور26-04-222019-04-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

طرابزون26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
اسطنبول27-04-232019-04-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
تونس02-05-282019-04-2019والخطط التدریبیة

الریاض02-05-282019-04-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

مراكش02-05-282019-04-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الدوحة02-05-282019-04-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
مسقط02-05-282019-04-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
دبي02-05-282019-04-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

عمان02-05-282019-04-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019والتدریب

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
القاھرة02-05-282019-04-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

المنامة02-05-282019-04-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس03-05-292019-04-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
برشلونة03-05-292019-04-2019من االستثمار في التدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
امستردام03-05-292019-04-2019وحساب العائد التدریبي

زیورخ03-05-292019-04-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

بكین03-05-292019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

بانكوك03-05-292019-04-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

تورنتو03-05-292019-04-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
سنغافورة03-05-292019-04-2019التدریبیة

لندن03-05-292019-04-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

جنیف03-05-292019-04-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290



المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
فیینا03-05-292019-04-2019الخطط التدریبیة

میونیخ03-05-292019-04-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

براغ03-05-292019-04-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
روما03-05-292019-04-2019بخطط التدریب

جاكرتا03-05-292019-04-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
ماربیال03-05-292019-04-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
مدرید03-05-292019-04-2019في نظم التدریب

كوااللمبور03-05-292019-04-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
طرابزون03-05-292019-04-2019ومعالجة مشاكل التدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
اسطنبول04-05-302019-04-2019األمنیة

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
تونس09-05-052019-05-2019والتدریب

الریاض09-05-052019-05-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

مراكش09-05-052019-05-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

الدوحة09-05-052019-05-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

مسقط09-05-052019-05-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
دبي09-05-052019-05-2019في نظم التدریب

عمان09-05-052019-05-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
القاھرة09-05-052019-05-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
المنامة09-05-052019-05-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

بیروت09-05-052019-05-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس10-05-062019-05-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

برشلونة10-05-062019-05-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
امستردام10-05-062019-05-2019البشریة والتدریب

بكین10-05-062019-05-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

بانكوك10-05-062019-05-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
تورنتو10-05-062019-05-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

سنغافورة10-05-062019-05-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
لندن10-05-062019-05-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
جنیف10-05-062019-05-2019من االستثمار في التدریب

فیینا10-05-062019-05-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

میونیخ10-05-062019-05-2019المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297



الخطط التدریبیة

براغ10-05-062019-05-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

روما10-05-062019-05-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
جاكرتا10-05-062019-05-2019بخطط التدریب

ماربیال10-05-062019-05-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
مدرید10-05-062019-05-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
كوااللمبور10-05-062019-05-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

طرابزون10-05-062019-05-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
اسطنبول11-05-072019-05-2019والخطط التدریبیة

جدة16-05-122019-05-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

تونس16-05-122019-05-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
الریاض16-05-122019-05-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الدوحة16-05-122019-05-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

مسقط16-05-122019-05-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
دبي16-05-122019-05-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
عمان16-05-122019-05-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
القاھرة16-05-122019-05-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
المنامة16-05-122019-05-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
بیروت16-05-122019-05-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
باریس17-05-132019-05-2019بخطط التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
برشلونة17-05-132019-05-2019التدریبیة

امستردام17-05-132019-05-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

بكین17-05-132019-05-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

بانكوك17-05-132019-05-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

تورنتو17-05-132019-05-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
سنغافورة17-05-132019-05-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

لندن17-05-132019-05-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

جنیف17-05-132019-05-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
فیینا17-05-132019-05-2019من االستثمار في التدریب

میونیخ17-05-132019-05-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
براغ17-05-132019-05-2019الخطط التدریبیة



روما17-05-132019-05-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

جاكرتا17-05-132019-05-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

ماربیال17-05-132019-05-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
مدرید17-05-132019-05-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
كوااللمبور17-05-132019-05-2019في نظم التدریب

طرابزون17-05-132019-05-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
اسطنبول18-05-142019-05-2019والتدریب

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
جدة23-05-192019-05-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تونس23-05-192019-05-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الریاض23-05-192019-05-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

الدوحة23-05-192019-05-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

مسقط23-05-192019-05-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
دبي23-05-192019-05-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
عمان23-05-192019-05-2019في نظم التدریب

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
القاھرة23-05-192019-05-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
المنامة23-05-192019-05-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
بیروت23-05-192019-05-2019األمنیة

الكویت23-05-192019-05-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس24-05-202019-05-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

برشلونة24-05-202019-05-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

امستردام24-05-202019-05-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

بانكوك24-05-202019-05-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

تورنتو24-05-202019-05-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

سنغافورة24-05-202019-05-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
لندن24-05-202019-05-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
جنیف24-05-202019-05-2019التدریبیة

فیینا24-05-202019-05-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
میونیخ24-05-202019-05-2019من االستثمار في التدریب

براغ24-05-202019-05-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
روما24-05-202019-05-2019الخطط التدریبیة

جاكرتا24-05-202019-05-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

ماربیال24-05-202019-05-2019أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307



بخطط التدریب

مدرید24-05-202019-05-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
كوااللمبور24-05-202019-05-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
طرابزون24-05-202019-05-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

اسطنبول25-05-212019-05-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
جدة30-05-262019-05-2019األمنیة

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
تونس30-05-262019-05-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الریاض30-05-262019-05-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

مسقط30-05-262019-05-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

دبي30-05-262019-05-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
عمان30-05-262019-05-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

القاھرة30-05-262019-05-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
المنامة30-05-262019-05-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
بیروت30-05-262019-05-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
الكویت30-05-262019-05-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

دبي30-05-262019-05-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس31-05-272019-05-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
برشلونة31-05-272019-05-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
امستردام31-05-272019-05-2019بخطط التدریب

بانكوك31-05-272019-05-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

تورنتو31-05-272019-05-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

سنغافورة31-05-272019-05-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

لندن31-05-272019-05-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

جنیف31-05-272019-05-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
فیینا31-05-272019-05-2019التدریبیة

میونیخ31-05-272019-05-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
براغ31-05-272019-05-2019من االستثمار في التدریب

روما31-05-272019-05-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
جاكرتا31-05-272019-05-2019الخطط التدریبیة

ماربیال31-05-272019-05-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

مدرید31-05-272019-05-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

كوااللمبور31-05-272019-05-2019اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316



البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
طرابزون31-05-272019-05-2019في نظم التدریب

اسطنبول01-06-282019-05-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
جدة06-06-022019-06-2019والخطط التدریبیة

تونس06-06-022019-06-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
الریاض06-06-022019-06-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

مسقط06-06-022019-06-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

دبي06-06-022019-06-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
عمان06-06-022019-06-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019في نظم التدریب

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

القاھرة06-06-022019-06-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

المنامة06-06-022019-06-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
بیروت06-06-022019-06-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
الكویت06-06-022019-06-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
دبي06-06-022019-06-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
باریس07-06-032019-06-2019الخطط التدریبیة

برشلونة07-06-032019-06-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

امستردام07-06-032019-06-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

تورنتو07-06-032019-06-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

سنغافورة07-06-032019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

لندن07-06-032019-06-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
جنیف07-06-032019-06-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

فیینا07-06-032019-06-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
میونیخ07-06-032019-06-2019التدریبیة

براغ07-06-032019-06-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
روما07-06-032019-06-2019من االستثمار في التدریب

جاكرتا07-06-032019-06-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

ماربیال07-06-032019-06-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
مدرید07-06-032019-06-2019بخطط التدریب

كوااللمبور07-06-032019-06-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
طرابزون07-06-032019-06-2019وحساب العائد التدریبي

كوااللمبور07-06-032019-06-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول08-06-042019-06-2019األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339



ومعالجة مشاكل التدریب

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
جدة13-06-092019-06-2019والتدریب

تونس13-06-092019-06-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
الریاض13-06-092019-06-2019في نظم التدریب

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
دبي13-06-092019-06-2019بخطط التدریب

عمان13-06-092019-06-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
القاھرة13-06-092019-06-2019ومعالجة مشاكل التدریب

المنامة13-06-092019-06-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

بیروت13-06-092019-06-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
الكویت13-06-092019-06-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
دبي13-06-092019-06-2019األمنیة

عمان13-06-092019-06-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس14-06-102019-06-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

برشلونة14-06-102019-06-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

امستردام14-06-102019-06-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

تورنتو14-06-102019-06-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

سنغافورة14-06-102019-06-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

لندن14-06-102019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

جنیف14-06-102019-06-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
فیینا14-06-102019-06-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

میونیخ14-06-102019-06-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
براغ14-06-102019-06-2019التدریبیة

روما14-06-102019-06-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
جاكرتا14-06-102019-06-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
ماربیال14-06-102019-06-2019الخطط التدریبیة

مدرید14-06-102019-06-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

كوااللمبور14-06-102019-06-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
طرابزون14-06-102019-06-2019البشریة والتدریب

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
كوااللمبور14-06-102019-06-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اسطنبول15-06-112019-06-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

جدة20-06-162019-06-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
ة أل

تونس2019-06-162019-06-20



لتحقیق األھداف التنظیمیة

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
الریاض20-06-162019-06-2019وحساب العائد التدریبي

دبي20-06-162019-06-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

عمان20-06-162019-06-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019في نظم التدریب

القاھرة20-06-162019-06-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
المنامة20-06-162019-06-2019ومعالجة مشاكل التدریب

بیروت20-06-162019-06-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
الكویت20-06-162019-06-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
دبي20-06-162019-06-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
عمان20-06-162019-06-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
باریس21-06-172019-06-2019من االستثمار في التدریب

برشلونة21-06-172019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
امستردام21-06-172019-06-2019الخطط التدریبیة

سنغافورة21-06-172019-06-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

لندن21-06-172019-06-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

جنیف21-06-172019-06-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

فیینا21-06-172019-06-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
میونیخ21-06-172019-06-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

براغ21-06-172019-06-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
روما21-06-172019-06-2019التدریبیة

جاكرتا21-06-172019-06-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

ماربیال21-06-172019-06-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

مدرید21-06-172019-06-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
كوااللمبور21-06-172019-06-2019بخطط التدریب

طرابزون21-06-172019-06-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
كوااللمبور21-06-172019-06-2019األمنیة

طرابزون21-06-172019-06-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول22-06-182019-06-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

جدة27-06-232019-06-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
تونس27-06-232019-06-2019في نظم التدریب

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
الریاض27-06-232019-06-2019البشریة والتدریب



دبي27-06-232019-06-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
عمان27-06-232019-06-2019بخطط التدریب

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019وحساب العائد التدریبي

القاھرة27-06-232019-06-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

المنامة27-06-232019-06-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
بیروت27-06-232019-06-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الكویت27-06-232019-06-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
دبي27-06-232019-06-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
عمان27-06-232019-06-2019األمنیة

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس28-06-242019-06-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

برشلونة28-06-242019-06-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

امستردام28-06-242019-06-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

لندن28-06-242019-06-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

جنیف28-06-242019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

فیینا28-06-242019-06-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

میونیخ28-06-242019-06-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
براغ28-06-242019-06-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

روما28-06-242019-06-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
جاكرتا28-06-242019-06-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
ماربیال28-06-242019-06-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
مدرید28-06-242019-06-2019الخطط التدریبیة

كوااللمبور28-06-242019-06-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

طرابزون28-06-242019-06-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
كوااللمبور28-06-242019-06-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
طرابزون28-06-242019-06-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
اسطنبول29-06-252019-06-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
جدة04-07-302019-06-2019ومعالجة مشاكل التدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
تونس04-07-302019-06-2019وحساب العائد التدریبي

الریاض04-07-302019-06-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

الریاض04-07-302019-06-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
دبي04-07-302019-06-2019الخطط التدریبیة

ة أ



عمان04-07-302019-06-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019البشریة والتدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
القاھرة04-07-302019-06-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

المنامة04-07-302019-06-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

بیروت04-07-302019-06-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

الكویت04-07-302019-06-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

دبي04-07-302019-06-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
عمان04-07-302019-06-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
باریس05-07-012019-07-2019التدریبیة

برشلونة05-07-012019-07-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
امستردام05-07-012019-07-2019من االستثمار في التدریب

جنیف05-07-012019-07-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

فیینا05-07-012019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

میونیخ05-07-012019-07-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

براغ05-07-012019-07-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
روما05-07-012019-07-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

جاكرتا05-07-012019-07-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

ماربیال05-07-012019-07-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

مدرید05-07-012019-07-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

كوااللمبور05-07-012019-07-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
طرابزون05-07-012019-07-2019بخطط التدریب

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
كوااللمبور05-07-012019-07-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
طرابزون05-07-012019-07-2019األمنیة

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
اسطنبول06-07-022019-07-2019في نظم التدریب

جدة11-07-072019-07-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
تونس11-07-072019-07-2019البشریة والتدریب

الریاض11-07-072019-07-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
الریاض11-07-072019-07-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

دبي11-07-072019-07-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

عمان11-07-072019-07-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019بخطط التدریب

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314



مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
القاھرة11-07-072019-07-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
المنامة11-07-072019-07-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

بیروت11-07-072019-07-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
الكویت11-07-072019-07-2019ومعالجة مشاكل التدریب

دبي11-07-072019-07-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
عمان11-07-072019-07-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019األمنیة

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس12-07-082019-07-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

امستردام12-07-082019-07-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

جنیف12-07-082019-07-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

فیینا12-07-082019-07-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

میونیخ12-07-082019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

براغ12-07-082019-07-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

روما12-07-082019-07-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
جاكرتا12-07-082019-07-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
ماربیال12-07-082019-07-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
مدرید12-07-082019-07-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
كوااللمبور12-07-082019-07-2019الخطط التدریبیة

طرابزون12-07-082019-07-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

كوااللمبور12-07-082019-07-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
طرابزون12-07-082019-07-2019والخطط التدریبیة

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
اسطنبول13-07-092019-07-2019وحساب العائد التدریبي

تونس18-07-142019-07-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

جدة18-07-142019-07-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

تونس18-07-142019-07-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
الریاض18-07-142019-07-2019بخطط التدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
الریاض18-07-142019-07-2019األمنیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
دبي18-07-142019-07-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
عمان18-07-142019-07-2019الخطط التدریبیة

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

القاھرة18-07-142019-07-2019تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319



وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
المنامة18-07-142019-07-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
بیروت18-07-142019-07-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

الكویت18-07-142019-07-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
دبي18-07-142019-07-2019ومعالجة مشاكل التدریب

عمان18-07-142019-07-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
باریس19-07-152019-07-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
امستردام19-07-152019-07-2019التدریبیة

فیینا19-07-152019-07-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

میونیخ19-07-152019-07-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

براغ19-07-152019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

روما19-07-152019-07-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

جاكرتا19-07-152019-07-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

ماربیال19-07-152019-07-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

مدرید19-07-152019-07-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

كوااللمبور19-07-152019-07-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

طرابزون19-07-152019-07-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

كوااللمبور19-07-152019-07-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
طرابزون19-07-152019-07-2019والتدریب

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
اسطنبول20-07-162019-07-2019البشریة والتدریب

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
تونس25-07-212019-07-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
جدة25-07-212019-07-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

تونس25-07-212019-07-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

الریاض25-07-212019-07-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
الریاض25-07-212019-07-2019والخطط التدریبیة

دبي25-07-212019-07-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

عمان25-07-212019-07-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019بخطط التدریب

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
القاھرة25-07-212019-07-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
المنامة25-07-212019-07-2019وحساب العائد التدریبي



مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
في نظم التدریب

بیروت2019-07-212019-07-25

الكویت25-07-212019-07-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

دبي25-07-212019-07-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

عمان25-07-212019-07-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019األمنیة

باریس26-07-222019-07-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

امستردام26-07-222019-07-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

میونیخ26-07-222019-07-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

براغ26-07-222019-07-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

روما26-07-222019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

جاكرتا26-07-222019-07-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
ماربیال26-07-222019-07-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
مدرید26-07-222019-07-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
كوااللمبور26-07-222019-07-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
طرابزون26-07-222019-07-2019الخطط التدریبیة

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
كوااللمبور26-07-222019-07-2019ومعالجة مشاكل التدریب

طرابزون26-07-222019-07-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

اسطنبول27-07-232019-07-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اسطنبول27-07-232019-07-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
تونس01-08-282019-07-2019األمنیة

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
جدة01-08-282019-07-2019في نظم التدریب

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
تونس01-08-282019-07-2019بخطط التدریب

الریاض01-08-282019-07-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
الریاض01-08-282019-07-2019والتدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
دبي01-08-282019-07-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
عمان01-08-282019-07-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019الخطط التدریبیة

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

القاھرة01-08-282019-07-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
المنامة01-08-282019-07-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
بیروت01-08-282019-07-2019وحساب العائد التدریبي



اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
لتحقیق األھداف التنظیمیة

الكویت2019-07-282019-08-01

دبي01-08-282019-07-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
عمان01-08-282019-07-2019ومعالجة مشاكل التدریب

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019والخطط التدریبیة

القاھرة01-08-282019-07-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس02-08-292019-07-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
امستردام02-08-292019-07-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

براغ02-08-292019-07-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

روما02-08-292019-07-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

جاكرتا02-08-292019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

ماربیال02-08-292019-07-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

مدرید02-08-292019-07-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

كوااللمبور02-08-292019-07-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

طرابزون02-08-292019-07-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

كوااللمبور02-08-292019-07-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

طرابزون02-08-292019-07-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

اسطنبول03-08-302019-07-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
اسطنبول03-08-302019-07-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
تونس08-08-042019-08-2019والخطط التدریبیة

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
جدة08-08-042019-08-2019وحساب العائد التدریبي

تونس08-08-042019-08-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
الریاض08-08-042019-08-2019الخطط التدریبیة

الریاض08-08-042019-08-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

دبي08-08-042019-08-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

عمان08-08-042019-08-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

القاھرة08-08-042019-08-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

المنامة08-08-042019-08-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
بیروت08-08-042019-08-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
الكویت08-08-042019-08-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
دبي08-08-042019-08-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

عمان08-08-042019-08-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

ة ة أل ة



الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
والتدریب

الدار البیضاء2019-08-042019-08-08

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
القاھرة08-08-042019-08-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

المنامة08-08-042019-08-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس09-08-052019-08-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

امستردام09-08-052019-08-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

روما09-08-052019-08-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

جاكرتا09-08-052019-08-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

ماربیال09-08-052019-08-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
مدرید09-08-052019-08-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
كوااللمبور09-08-052019-08-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
طرابزون09-08-052019-08-2019من االستثمار في التدریب

كوااللمبور09-08-052019-08-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
طرابزون09-08-052019-08-2019ومعالجة مشاكل التدریب

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
اسطنبول10-08-062019-08-2019بخطط التدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
اسطنبول10-08-062019-08-2019األمنیة

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
تونس15-08-112019-08-2019والتدریب

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
جدة15-08-112019-08-2019البشریة والتدریب

تونس15-08-112019-08-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

الریاض15-08-112019-08-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

الریاض15-08-112019-08-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
دبي15-08-112019-08-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
عمان15-08-112019-08-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019الخطط التدریبیة

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
القاھرة15-08-112019-08-2019بخطط التدریب

المنامة15-08-112019-08-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

بیروت15-08-112019-08-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
الكویت15-08-112019-08-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
دبي15-08-112019-08-2019في نظم التدریب

عمان15-08-112019-08-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019ومعالجة مشاكل التدریب



الدار البیضاء15-08-112019-08-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
القاھرة15-08-112019-08-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
المنامة15-08-112019-08-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

بیروت15-08-112019-08-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

باریس16-08-122019-08-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

امستردام16-08-122019-08-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

جاكرتا16-08-122019-08-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

ماربیال16-08-122019-08-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

مدرید16-08-122019-08-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

كوااللمبور16-08-122019-08-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

طرابزون16-08-122019-08-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
كوااللمبور16-08-122019-08-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

طرابزون16-08-122019-08-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

اسطنبول17-08-132019-08-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
اسطنبول17-08-132019-08-2019والخطط التدریبیة

جدة22-08-182019-08-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

تونس22-08-182019-08-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

جدة22-08-182019-08-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
تونس22-08-182019-08-2019الخطط التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
الریاض22-08-182019-08-2019من االستثمار في التدریب

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
الریاض22-08-182019-08-2019ومعالجة مشاكل التدریب

دبي22-08-182019-08-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

عمان22-08-182019-08-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

القاھرة22-08-182019-08-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
المنامة22-08-182019-08-2019بخطط التدریب

بیروت22-08-182019-08-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
الكویت22-08-182019-08-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
دبي22-08-182019-08-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
عمان22-08-182019-08-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
القاھرة22-08-182019-08-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944

ة أل

المنامة2019-08-182019-08-22



األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
بیروت22-08-182019-08-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

باریس23-08-192019-08-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

امستردام23-08-192019-08-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

ماربیال23-08-192019-08-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

مدرید23-08-192019-08-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
كوااللمبور23-08-192019-08-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
طرابزون23-08-192019-08-2019التدریبیة

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
كوااللمبور23-08-192019-08-2019في نظم التدریب

طرابزون23-08-192019-08-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

اسطنبول24-08-202019-08-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
اسطنبول24-08-202019-08-2019والتدریب

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
جدة29-08-252019-08-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تونس29-08-252019-08-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

جدة29-08-252019-08-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

تونس29-08-252019-08-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

الریاض29-08-252019-08-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

الریاض29-08-252019-08-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

دبي29-08-252019-08-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
عمان29-08-252019-08-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019من االستثمار في التدریب

القاھرة29-08-252019-08-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

المنامة29-08-252019-08-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
بیروت29-08-252019-08-2019بخطط التدریب

الكویت29-08-252019-08-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
دبي29-08-252019-08-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
عمان29-08-252019-08-2019في نظم التدریب

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
القاھرة29-08-252019-08-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
المنامة29-08-252019-08-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
األمنیة

بیروت2019-08-252019-08-29



الكویت29-08-252019-08-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

امستردام30-08-262019-08-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

ماربیال30-08-262019-08-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

مدرید30-08-262019-08-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

كوااللمبور30-08-262019-08-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

طرابزون30-08-262019-08-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
كوااللمبور30-08-262019-08-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
طرابزون30-08-262019-08-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
اسطنبول31-08-272019-08-2019الخطط التدریبیة

اسطنبول31-08-272019-08-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
جدة05-09-012019-09-2019األمنیة

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
تونس05-09-012019-09-2019ومعالجة مشاكل التدریب

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
جدة05-09-012019-09-2019بخطط التدریب

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
تونس05-09-012019-09-2019من االستثمار في التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
الریاض05-09-012019-09-2019التدریبیة

الریاض05-09-012019-09-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

دبي05-09-012019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

عمان05-09-012019-09-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
القاھرة05-09-012019-09-2019الخطط التدریبیة

المنامة05-09-012019-09-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

بیروت05-09-012019-09-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

الكویت05-09-012019-09-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

دبي05-09-012019-09-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
عمان05-09-012019-09-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

القاھرة05-09-012019-09-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
المنامة05-09-012019-09-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
بیروت05-09-012019-09-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
الكویت05-09-012019-09-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

امستردام06-09-022019-09-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133



مدرید06-09-022019-09-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

كوااللمبور06-09-022019-09-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
طرابزون06-09-022019-09-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
كوااللمبور06-09-022019-09-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
طرابزون06-09-022019-09-2019في نظم التدریب

برلین06-09-022019-09-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول07-09-032019-09-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

اسطنبول07-09-032019-09-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
جدة12-09-082019-09-2019والخطط التدریبیة

تونس12-09-082019-09-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

جدة12-09-082019-09-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

تونس12-09-082019-09-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

الریاض12-09-082019-09-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
الریاض12-09-082019-09-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

دبي12-09-082019-09-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

عمان12-09-082019-09-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019التدریبیة

القاھرة12-09-082019-09-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
المنامة12-09-082019-09-2019الخطط التدریبیة

بیروت12-09-082019-09-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
الكویت12-09-082019-09-2019بخطط التدریب

دبي12-09-082019-09-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
عمان12-09-082019-09-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019في نظم التدریب

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

القاھرة12-09-082019-09-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

المنامة12-09-082019-09-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
بیروت12-09-082019-09-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
الكویت12-09-082019-09-2019األمنیة

مدرید13-09-092019-09-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

كوااللمبور13-09-092019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

طرابزون13-09-092019-09-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

كوااللمبور13-09-092019-09-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314



تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
وحساب العائد التدریبي

طرابزون2019-09-092019-09-13

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
برلین13-09-092019-09-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

بروكسل13-09-092019-09-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
اسطنبول14-09-102019-09-2019من االستثمار في التدریب

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
اسطنبول14-09-102019-09-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
جدة19-09-152019-09-2019والتدریب

تونس19-09-152019-09-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

جدة19-09-152019-09-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
تونس19-09-152019-09-2019التدریبیة

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
الریاض19-09-152019-09-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
الریاض19-09-152019-09-2019في نظم التدریب

دبي19-09-152019-09-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

عمان19-09-152019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
القاھرة19-09-152019-09-2019من االستثمار في التدریب

المنامة19-09-152019-09-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
بیروت19-09-152019-09-2019الخطط التدریبیة

الكویت19-09-152019-09-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
دبي19-09-152019-09-2019بخطط التدریب

عمان19-09-152019-09-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
القاھرة19-09-152019-09-2019ومعالجة مشاكل التدریب

المنامة19-09-152019-09-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

بیروت19-09-152019-09-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
الكویت19-09-152019-09-2019والخطط التدریبیة

كوااللمبور20-09-162019-09-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

طرابزون20-09-162019-09-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

كوااللمبور20-09-162019-09-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
طرابزون20-09-162019-09-2019البشریة والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
برلین20-09-162019-09-2019األمنیة

أ



إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

بروكسل2019-09-162019-09-20

زیورخ20-09-162019-09-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول21-09-172019-09-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

اسطنبول21-09-172019-09-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

جدة26-09-222019-09-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
تونس26-09-222019-09-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
جدة26-09-222019-09-2019الخطط التدریبیة

تونس26-09-222019-09-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

الریاض26-09-222019-09-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
الریاض26-09-222019-09-2019وحساب العائد التدریبي

عمان26-09-222019-09-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

القاھرة26-09-222019-09-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
المنامة26-09-222019-09-2019من االستثمار في التدریب

بیروت26-09-222019-09-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

الكویت26-09-222019-09-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

دبي26-09-222019-09-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

عمان26-09-222019-09-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019في نظم التدریب

القاھرة26-09-222019-09-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
المنامة26-09-222019-09-2019ومعالجة مشاكل التدریب

بیروت26-09-222019-09-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
الكویت26-09-222019-09-2019والتدریب

مراكش26-09-222019-09-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

كوااللمبور27-09-232019-09-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

طرابزون27-09-232019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
كوااللمبور27-09-232019-09-2019بخطط التدریب

طرابزون27-09-232019-09-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
برلین27-09-232019-09-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
بروكسل27-09-232019-09-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
زیورخ27-09-232019-09-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اسطنبول28-09-242019-09-2019تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162



التدریبیة

اسطنبول28-09-242019-09-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

جدة03-10-292019-09-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
تونس03-10-292019-09-2019في نظم التدریب

جدة03-10-292019-09-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
تونس03-10-292019-09-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

الریاض03-10-292019-09-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
الریاض03-10-292019-09-2019البشریة والتدریب

عمان03-10-292019-09-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
القاھرة03-10-292019-09-2019التدریبیة

المنامة03-10-292019-09-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
بیروت03-10-292019-09-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
الكویت03-10-292019-09-2019الخطط التدریبیة

دبي03-10-292019-09-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
عمان03-10-292019-09-2019بخطط التدریب

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019وحساب العائد التدریبي

القاھرة03-10-292019-09-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

المنامة03-10-292019-09-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
بیروت03-10-292019-09-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الكویت03-10-292019-09-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
مراكش03-10-292019-09-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

طرابزون04-10-302019-09-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

كوااللمبور04-10-302019-09-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

طرابزون04-10-302019-09-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
برلین04-10-302019-09-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
بروكسل04-10-302019-09-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
زیورخ04-10-302019-09-2019األمنیة

بكین04-10-302019-09-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول05-10-012019-10-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
اسطنبول05-10-012019-10-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

جدة10-10-062019-10-2019األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339



ومعالجة مشاكل التدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
تونس10-10-062019-10-2019وحساب العائد التدریبي

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
جدة10-10-062019-10-2019من االستثمار في التدریب

تونس10-10-062019-10-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

الریاض10-10-062019-10-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

الریاض10-10-062019-10-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

القاھرة10-10-062019-10-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
المنامة10-10-062019-10-2019التدریبیة

بیروت10-10-062019-10-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

الكویت10-10-062019-10-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
دبي10-10-062019-10-2019الخطط التدریبیة

عمان10-10-062019-10-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019البشریة والتدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
القاھرة10-10-062019-10-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

المنامة10-10-062019-10-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

بیروت10-10-062019-10-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

الكویت10-10-062019-10-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
مراكش10-10-062019-10-2019األمنیة

الدوحة10-10-062019-10-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

طرابزون11-10-072019-10-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

كوااللمبور11-10-072019-10-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
طرابزون11-10-072019-10-2019بخطط التدریب

برلین11-10-072019-10-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
بروكسل11-10-072019-10-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
زیورخ11-10-072019-10-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
بكین11-10-072019-10-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
اسطنبول12-10-082019-10-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
اسطنبول12-10-082019-10-2019في نظم التدریب

جدة17-10-132019-10-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
تونس17-10-132019-10-2019البشریة والتدریب

جدة17-10-132019-10-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285



تونس17-10-132019-10-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

الریاض17-10-132019-10-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الریاض17-10-132019-10-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
القاھرة17-10-132019-10-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

المنامة17-10-132019-10-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
بیروت17-10-132019-10-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
الكویت17-10-132019-10-2019من االستثمار في التدریب

دبي17-10-132019-10-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

عمان17-10-132019-10-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019بخطط التدریب

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
القاھرة17-10-132019-10-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
المنامة17-10-132019-10-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

بیروت17-10-132019-10-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
الكویت17-10-132019-10-2019ومعالجة مشاكل التدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
مراكش17-10-132019-10-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
الدوحة17-10-132019-10-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
كوااللمبور18-10-142019-10-2019الخطط التدریبیة

طرابزون18-10-142019-10-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

برلین18-10-142019-10-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

بروكسل18-10-142019-10-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
زیورخ18-10-142019-10-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
بكین18-10-142019-10-2019األمنیة

بانكوك18-10-142019-10-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول19-10-152019-10-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
اسطنبول19-10-152019-10-2019وحساب العائد التدریبي

جدة24-10-202019-10-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

تونس24-10-202019-10-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
جدة24-10-202019-10-2019التدریبیة

تونس24-10-202019-10-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

الریاض24-10-202019-10-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

ة أ



أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
بخطط التدریب

الریاض2019-10-202019-10-24

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

القاھرة24-10-202019-10-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
المنامة24-10-202019-10-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

بیروت24-10-202019-10-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

الكویت24-10-202019-10-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
دبي24-10-202019-10-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
عمان24-10-202019-10-2019الخطط التدریبیة

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
القاھرة24-10-202019-10-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
المنامة24-10-202019-10-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
بیروت24-10-202019-10-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

الكویت24-10-202019-10-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
مراكش24-10-202019-10-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
الدوحة24-10-202019-10-2019األمنیة

مسقط24-10-202019-10-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

كوااللمبور25-10-212019-10-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

طرابزون25-10-212019-10-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
برلین25-10-212019-10-2019ومعالجة مشاكل التدریب

بروكسل25-10-212019-10-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

زیورخ25-10-212019-10-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
بكین25-10-212019-10-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
بانكوك25-10-212019-10-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اسطنبول26-10-222019-10-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
اسطنبول26-10-222019-10-2019البشریة والتدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
جدة31-10-272019-10-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

تونس31-10-272019-10-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

جدة31-10-272019-10-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تونس31-10-272019-10-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الریاض31-10-272019-10-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

القاھرة31-10-272019-10-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

المنامة31-10-272019-10-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151



اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
بیروت31-10-272019-10-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
الكویت31-10-272019-10-2019التدریبیة

دبي31-10-272019-10-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

عمان31-10-272019-10-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019بخطط التدریب

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
القاھرة31-10-272019-10-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
المنامة31-10-272019-10-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
بیروت31-10-272019-10-2019في نظم التدریب

الكویت31-10-272019-10-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

مراكش31-10-272019-10-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
الدوحة31-10-272019-10-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
مسقط31-10-272019-10-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
كوااللمبور01-11-282019-10-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
طرابزون01-11-282019-10-2019الخطط التدریبیة

برلین01-11-282019-10-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
بروكسل01-11-282019-10-2019ومعالجة مشاكل التدریب

زیورخ01-11-282019-10-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
بكین01-11-282019-10-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
بانكوك01-11-282019-10-2019األمنیة

تورنتو01-11-282019-10-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول02-11-292019-10-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

اسطنبول02-11-292019-10-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
جدة07-11-032019-11-2019في نظم التدریب

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
تونس07-11-032019-11-2019بخطط التدریب

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
جدة07-11-032019-11-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تونس07-11-032019-11-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

الریاض07-11-032019-11-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

القاھرة07-11-032019-11-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

المنامة07-11-032019-11-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

بیروت07-11-032019-11-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

الكویت07-11-032019-11-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158



تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
التدریبیة

دبي2019-11-032019-11-07

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
عمان07-11-032019-11-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019الخطط التدریبیة

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

القاھرة07-11-032019-11-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
المنامة07-11-032019-11-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
بیروت07-11-032019-11-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
الكویت07-11-032019-11-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

مراكش07-11-032019-11-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
الدوحة07-11-032019-11-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
مسقط07-11-032019-11-2019األمنیة

كوااللمبور08-11-042019-11-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

طرابزون08-11-042019-11-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

برلین08-11-042019-11-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

بروكسل08-11-042019-11-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
زیورخ08-11-042019-11-2019ومعالجة مشاكل التدریب

بكین08-11-042019-11-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
بانكوك08-11-042019-11-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
تورنتو08-11-042019-11-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

سنغافورة08-11-042019-11-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول09-11-052019-11-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

اسطنبول09-11-052019-11-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
جدة14-11-102019-11-2019وحساب العائد التدریبي

تونس14-11-102019-11-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

جدة14-11-102019-11-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
الریاض14-11-102019-11-2019الخطط التدریبیة

القاھرة14-11-102019-11-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

المنامة14-11-102019-11-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

بیروت14-11-102019-11-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
الكویت14-11-102019-11-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

دبي14-11-102019-11-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

عمان14-11-102019-11-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304



القاھرة14-11-102019-11-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

المنامة14-11-102019-11-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
بیروت14-11-102019-11-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
الكویت14-11-102019-11-2019في نظم التدریب

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
مراكش14-11-102019-11-2019ومعالجة مشاكل التدریب

الدوحة14-11-102019-11-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
مسقط14-11-102019-11-2019والخطط التدریبیة

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
كوااللمبور15-11-112019-11-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
طرابزون15-11-112019-11-2019من االستثمار في التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
برلین15-11-112019-11-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

بروكسل15-11-112019-11-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

زیورخ15-11-112019-11-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

بكین15-11-112019-11-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
بانكوك15-11-112019-11-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
تورنتو15-11-112019-11-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
سنغافورة15-11-112019-11-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

لندن15-11-112019-11-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول16-11-122019-11-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
اسطنبول16-11-122019-11-2019بخطط التدریب

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
جدة21-11-172019-11-2019البشریة والتدریب

تونس21-11-172019-11-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

جدة21-11-172019-11-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

الریاض21-11-172019-11-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

القاھرة21-11-172019-11-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

المنامة21-11-172019-11-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

بیروت21-11-172019-11-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

الكویت21-11-172019-11-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
دبي21-11-172019-11-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
عمان21-11-172019-11-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019من االستثمار في التدریب

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019الخطط التدریبیة

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
القاھرة21-11-172019-11-2019بخطط التدریب



المنامة21-11-172019-11-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

بیروت21-11-172019-11-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
الكویت21-11-172019-11-2019وحساب العائد التدریبي

مراكش21-11-172019-11-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

الدوحة21-11-172019-11-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
مسقط21-11-172019-11-2019والتدریب

برشلونة22-11-182019-11-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

كوااللمبور22-11-182019-11-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

طرابزون22-11-182019-11-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
برلین22-11-182019-11-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
بروكسل22-11-182019-11-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

زیورخ22-11-182019-11-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
بكین22-11-182019-11-2019ومعالجة مشاكل التدریب

بانكوك22-11-182019-11-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
تورنتو22-11-182019-11-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
سنغافورة22-11-182019-11-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
لندن22-11-182019-11-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اسطنبول23-11-192019-11-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

جدة28-11-242019-11-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
تونس28-11-242019-11-2019الخطط التدریبیة

جدة28-11-242019-11-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
الریاض28-11-242019-11-2019من االستثمار في التدریب

المنامة28-11-242019-11-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

بیروت28-11-242019-11-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الكویت28-11-242019-11-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

دبي28-11-242019-11-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

عمان28-11-242019-11-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

القاھرة28-11-242019-11-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
المنامة28-11-242019-11-2019بخطط التدریب

بیروت28-11-242019-11-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
الكویت28-11-242019-11-2019البشریة والتدریب

مراكش28-11-242019-11-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

الدوحة28-11-242019-11-2019األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339



ومعالجة مشاكل التدریب

مسقط28-11-242019-11-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
برشلونة29-11-252019-11-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
كوااللمبور29-11-252019-11-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
طرابزون29-11-252019-11-2019التدریبیة

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
برلین29-11-252019-11-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
بروكسل29-11-252019-11-2019في نظم التدریب

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
زیورخ29-11-252019-11-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

بكین29-11-252019-11-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

بانكوك29-11-252019-11-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
تورنتو29-11-252019-11-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
سنغافورة29-11-252019-11-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
لندن29-11-252019-11-2019األمنیة

جنیف29-11-252019-11-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول30-11-262019-11-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

جدة05-12-012019-12-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

تونس05-12-012019-12-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

جدة05-12-012019-12-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

الریاض05-12-012019-12-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

بیروت05-12-012019-12-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

الكویت05-12-012019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

دبي05-12-012019-12-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
عمان05-12-012019-12-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019التدریبیة

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019من االستثمار في التدریب

القاھرة05-12-012019-12-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

المنامة05-12-012019-12-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
بیروت05-12-012019-12-2019بخطط التدریب

الكویت05-12-012019-12-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
مراكش05-12-012019-12-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

الدوحة05-12-012019-12-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

مسقط05-12-012019-12-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
برشلونة06-12-022019-12-2019األمنیة



كوااللمبور06-12-022019-12-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

طرابزون06-12-022019-12-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
برلین06-12-022019-12-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
بروكسل06-12-022019-12-2019وحساب العائد التدریبي

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
زیورخ06-12-022019-12-2019في نظم التدریب

بكین06-12-022019-12-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
بانكوك06-12-022019-12-2019ومعالجة مشاكل التدریب

تورنتو06-12-022019-12-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
سنغافورة06-12-022019-12-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
لندن06-12-022019-12-2019والخطط التدریبیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
جنیف06-12-022019-12-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

فیینا06-12-022019-12-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
اسطنبول07-12-032019-12-2019الخطط التدریبیة

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
جدة12-12-082019-12-2019بخطط التدریب

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
تونس12-12-082019-12-2019من االستثمار في التدریب

جدة12-12-082019-12-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
الریاض12-12-082019-12-2019التدریبیة

الكویت12-12-082019-12-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

دبي12-12-082019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

عمان12-12-082019-12-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
القاھرة12-12-082019-12-2019الخطط التدریبیة

المنامة12-12-082019-12-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

بیروت12-12-082019-12-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

الكویت12-12-082019-12-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
مراكش12-12-082019-12-2019في نظم التدریب

الدوحة12-12-082019-12-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
مسقط12-12-082019-12-2019ومعالجة مشاكل التدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
برشلونة13-12-092019-12-2019والخطط التدریبیة

كوااللمبور13-12-092019-12-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
طرابزون13-12-092019-12-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

برلین13-12-092019-12-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314



اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
بروكسل13-12-092019-12-2019البشریة والتدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
زیورخ13-12-092019-12-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
بكین13-12-092019-12-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

بانكوك13-12-092019-12-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

تورنتو13-12-092019-12-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

سنغافورة13-12-092019-12-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
لندن13-12-092019-12-2019والتدریب

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
جنیف13-12-092019-12-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
فیینا13-12-092019-12-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

میونیخ13-12-092019-12-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول14-12-102019-12-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

جدة19-12-152019-12-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

تونس19-12-152019-12-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

الریاض19-12-152019-12-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

الكویت19-12-152019-12-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

دبي19-12-152019-12-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

عمان19-12-152019-12-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019التدریبیة

القاھرة19-12-152019-12-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
المنامة19-12-152019-12-2019الخطط التدریبیة

بیروت19-12-152019-12-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
الكویت19-12-152019-12-2019بخطط التدریب

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
مراكش19-12-152019-12-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
الدوحة19-12-152019-12-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

مسقط19-12-152019-12-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
برشلونة20-12-162019-12-2019والتدریب

كوااللمبور20-12-162019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

طرابزون20-12-162019-12-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

برلین20-12-162019-12-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

بروكسل20-12-162019-12-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
زیورخ20-12-162019-12-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
بكین20-12-162019-12-2019في نظم التدریب



بانكوك20-12-162019-12-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
تورنتو20-12-162019-12-2019ومعالجة مشاكل التدریب

سنغافورة20-12-162019-12-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

لندن20-12-162019-12-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
جنیف20-12-162019-12-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
فیینا20-12-162019-12-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
میونیخ20-12-162019-12-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

براغ20-12-162019-12-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
اسطنبول21-12-172019-12-2019من االستثمار في التدریب

جدة26-12-222019-12-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
تونس26-12-222019-12-2019التدریبیة

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
الریاض26-12-222019-12-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

دبي26-12-222019-12-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

عمان26-12-222019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
القاھرة26-12-222019-12-2019من االستثمار في التدریب

المنامة26-12-222019-12-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
بیروت26-12-222019-12-2019الخطط التدریبیة

الكویت26-12-222019-12-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
مراكش26-12-222019-12-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
الدوحة26-12-222019-12-2019في نظم التدریب

مسقط26-12-222019-12-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

برشلونة27-12-232019-12-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

كوااللمبور27-12-232019-12-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

طرابزون27-12-232019-12-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
برلین27-12-232019-12-2019بخطط التدریب

بروكسل27-12-232019-12-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

زیورخ27-12-232019-12-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
بكین27-12-232019-12-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
بانكوك27-12-232019-12-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

تورنتو27-12-232019-12-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
سنغافورة27-12-232019-12-2019ومعالجة مشاكل التدریب
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لندن27-12-232019-12-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
جنیف27-12-232019-12-2019والتدریب

تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838
فیینا27-12-232019-12-2019والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
میونیخ27-12-232019-12-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
براغ27-12-232019-12-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

روما27-12-232019-12-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

اسطنبول28-12-242019-12-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

المنظومة المتكاملة في تخطیط السیاسات التدریبیة وإعداد297
جدة02-01-292020-12-2019الخطط التدریبیة

تونس02-01-292020-12-2019التطویر اإلداري وإدارة الموارد البشریة والتدریب158

الریاض02-01-292020-12-2019التخطیط اإلستراتیجي لتطویر التدریب وسیاسات القوى العاملة151

عمان02-01-292020-12-2019مھارات تخطیط وتحلیل القوى العاملة والتدریب والتطویر143

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019إعداد أخصائي ومنسقي التدریب واستراتجیات تدریب المدربین147

اإلستراتیجیات الحدیثة في استخدامات الحاسب اإللكتروني153
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019إلعداد وتجھیز خطط ومیزانیة التدریب

القاھرة02-01-292020-12-2019تـقییم األداء وربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي285

تقییم األداء التدریبي وقیاس التكلفة وحساب العائد اإلقتصادي286
المنامة02-01-292020-12-2019من االستثمار في التدریب

بیروت02-01-292020-12-2019تصمیم نظم التدریب والمراجعة اإلستراتیجیة للعملیات التدریبیة290

الكویت02-01-292020-12-2019إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة وإعداد الخطط التدریبیة304

مراكش02-01-292020-12-2019اإلستراتیجیات المتعددة لتصمیم وتنفیذ وتقییم برامج التدریب314

تنمیة مھارات منسقي التدریب ومتابعة البرامج التدریبیة319
الدوحة02-01-292020-12-2019وحساب العائد التدریبي

اإلبداع والجودة في التدریب اإلستراتیجي والتطویر الوظیفي323
مسقط02-01-292020-12-2019لتحقیق األھداف التنظیمیة

برشلونة03-01-302020-12-2019األسالیب الحدیثة لنقل أثر التدریب إلى الواقع العملي340

كوااللمبور03-01-302020-12-2019التمیز في إدارة الجودة الشاملة للموارد البشریة والتدریب133

طرابزون03-01-302020-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة للتطویر، التدریب، التنظیم والتقییم144

برلین03-01-302020-12-2019إعـداد وتأھیل اختصاصي الموارد البشـریة والتدریـب305

أسالیب تطویر الموارد البشریة وربط تطویر المسار الوظیفي307
بروكسل03-01-302020-12-2019بخطط التدریب

زیورخ03-01-302020-12-2019تحقیق التطـویـر الوظیفي من خـالل التـدریـب وتقییم النتائج308

اإلبداع والتمیز في تصمیم وبناء نظم المعلومات في الموارد316
بكین03-01-302020-12-2019البشریة والتدریب

مفاھیم إدارة الجودة الشاملة في تطویر نظام التدریب وتطبیقھا321
بانكوك03-01-302020-12-2019في نظم التدریب

تورنتو03-01-302020-12-2019تقییم األداء وتحدید المسار الوظیفي والتدریبي325

سنغافورة03-01-302020-12-2019تنظیم وتخطیط القوى العاملة وإعداد خطط التدریب330

األسالیب العالمیة للتعاقد التدریبي، تقییم االحتیاجات التدریبیة339
لندن03-01-302020-12-2019ومعالجة مشاكل التدریب

جنیف03-01-302020-12-2019اإلستراتیجیات المعاصرة في إدارة وصناعة التدریب اإلداري341

الممارسات الواقعیة واألصول العلمیة إلدارة الموارد البشریة342
فیینا03-01-302020-12-2019والتدریب

میونیخ03-01-302020-12-2019تقنیات تحلیل وتصنیف االحتیاجات التدریبیة وتقییم البرامج838



والخطط التدریبیة

إستراتیجیات التدریب وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات944
براغ03-01-302020-12-2019األمنیة

إدارة التمكین وأثرھا في التحفیز والتفویض وتطویر روح1062
روما03-01-302020-12-2019الفریق كأساس لبناء الصف الثاني

جاكرتا03-01-302020-12-2019اإلبداع والتمیز فى تأھیل اختصاصي التدریب1064

تطـویر وتنمیة الموارد البشریة وإعـداد الخطط والموازنات162
اسطنبول04-01-312020-12-2019التدریبیة




