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 1028يناير برامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(

مهارات الكتابة القانونية و تقنيات الصياغة   .1
 399 يناير 23 يناير 20 التشريعية و تصميم العقود

 (ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )  .2
 444 فبراير 19 يناير  23 السجل األساسي

( ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )  .3
 444 مارس 13 يناير 28 السجل األساسي

تنمية مهارات مسئولي االستقبال و المكاتب   .4
 399 فبراير 1 يناير  29 األمامية

5.  Adobe InDesign Fundamental 29  399 فبراير 1 يناير 
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 1028برامج شهر فبراير  

 البرنامجعنوان  الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(
2.  Adobe Illustrator Fundamental 5 490 فبراير 8 فبراير 

 399 فبراير 8 فبراير 5 لغة الجسد لمقادة  .1

 320 فبراير 13 فبراير 12 مهارات التخطيط و المتابعة في العمل  .3

 399 فبراير 15 فبراير 12 التسويق باستخدام شبكات التواصل االجتماعي  .4

5.  
( ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )

 444 مارس 15 فبراير 18 السجل األساسي

6.  
معايير و سياسات و إجراءات السالمة و الصحة و 

 399 فبراير 22 فبراير 19 المهنية

 399 فبراير 22 فبراير 19 كيف تبيع عندما يقول العميل ال  .7

( ICDLلقيادة الحاسب اآللي )الرخصة الدولية   .8
 344 مارس 12 فبراير 24 السجل المعياري

9.  
إدارة العالقات العامة و فن التعامل مع كبار 

 399 مارس 1 فبراير 26 الشخصيات

20.  
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي و االبتكاري من 

 399 مارس 1 فبراير 26 خالل برنامج كورت
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 1028برامج شهر مارس 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(
2.  Adobe Photoshop Fundamentals 5 490 مارس 8 مارس 

1.  Value Management Foundation (ILM) 5 454 مارس 8 مارس 

 399 مارس 15 مارس 12 االتصال اإلقناعي و التأثير في الرأي العام  .3

4.  
Modern Web Design using HTML & 

CSS3 12 مارس 15 مارس 
 

399 
 

 مارس 15 مارس 12 التسويق باستخدام شبكات التواصل االجتماعي  .5
 

399 
 

6.  
( ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )

 444 ابريل 9 مارس 13 السجل األساسي

( ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )  .7
 344 أبريل 17 مارس 15 السجل المعياري

8.  
( ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )

 344 مارس 5 مارس 18 السجل المعياري

9.  
 Training ofمهارات إعداد و تدريب المدربين 

Trainers(ILM ) 
 450 مارس 22 مارس 19

20.  
المهارات المتقدمة في إعداد الخطط و البرامج 

 399 مارس 22 مارس 19 التسويقية الفعالة

22.  
 مراسماإلدارة المستقبمية لمعالقات العامة و آداب ال

 399 مارس 28 مارس 25 و البروتوكول و فنون التشريفات

 399 مارس 28 مارس 25 الجودة الشخصية و التحفيز الذاتي  .21

23.  
أساليب و قواعد و تفسير و تحميل النصوص 

 454 مارس 28 مارس 25 القانونية
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 1028 ابريلبرامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(
1 Adobe InDesign Fundamental 1 399 أبريل 4 أبريل 

2 
إدارة العالقات العامة و فن التعامل مع كبار 

 399 أبريل 4 أبريل 1 الشخصيات

 399 أبريل 4 أبريل 1 مفتاح النجاح في اإلدارة 3

4 
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي و اإلبتكاري من 

 399 أبريل 11 أبريل CORT 8خالل برنامج 

5 Business E-mail Writing Skills 8 300 أبريل 11 أبريل 

6 
( ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )

 344 ابريل 34 ابريل 14 السجل المعياري

7 
و الصحة و  معايير و سياسات و إجراءات السالمة

 399 أبريل 18 أبريل 15 المهنية

 399 أبريل 18 أبريل NLP 15تطوير السموك الوظيفي باستخدام  8
 399 أبريل 25 أبريل 22 القواعد القانونية لممناقصات و المزايدات الدولية 9
 399 أبريل 25 أبريل 22 مهارات التعامل مع الجمهور المعارض 10
 399 أبريل 25 أبريل 22 السمبية كيفية تجنب السموكات 11

12 
اإلبداع و التميز في الكتابات و المراسالت 

 399 مايو 3 أبريل  29 الحكومية

 399 مايو 3 أبريل  29 إدارة العمميات المالية و التخطيط المالي المتقدم 13

14 
المنهج العممي و العممي في التخمص من المخزون 

 399 مايو 3 أبريل  29 الراكد
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 1028 مايوبرامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(
1 Adobe Illustrator Fundamental 6 494 مايو 9 مايو 
 399 مايو 9 مايو 6 كيف تبيع عندما يقول العميل ال 2
3 Lean Six Sigma 6 399 مايو 9 مايو 

4 
 بوصمة الشخصية اإلدارية 

 399 مايو 9 مايو 6 أسموب جديد لمتعامل مع اآلخرين "" 

5 Value Management Foundation (ILM) 13 300 مايو 15 يوما 
 344 مايو 15 مايو 13 المحاسبة الحكومية و هيكمة النظام المحاسبي 6
 399 مايو 16 مايو 13 الذكاء الوجداني لمقيادة و التأثير 7

8 
و تقنيات الصياغة  القانونية كتابةمهارات ال

 399 مايو 23 مايو 24 التشريعية و تصميم العقود

 399 مايو 23 مايو NLP 24خدمة العمالء بتقنيات  9
 399 مايو 23 مايو 24 تخطيط و تنفيذ حمالت التوعية و اإلرشاد 10

11 
Modern Web Design using HTML & 

CSS3 27 399 مايو 34 مايو 

 399 مايو 34 مايو 27 اإلبداعي و الخريطة الذهنيةمهارات التفكير  12
 399 مايو 34 مايو 27 كيف تتحكم في انفعاالتك و تتعامل مع الغضب 13
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 1028 يونيوبرامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(
 399 يونيو 6 يونيو 3 مهارات اإلرشاد النفسي 1
 399 يونيو 6 يونيو 3 التغيير التنظيمي 2
 399 يونيو 6 يونيو 3 العالقات العامة و البروتوكول و اإلعالم 3
 399 يونيو 6 يونيو 3 تنمية مهارات مسئولي المشتريات 4
 300 يونيو 12 يونيو 14 بطاقة األداء المتوازن 5
 344 يونيو 12 يونيو 14 التفكير اإلبتكاري لحل المشكالت 6
 399 يونيو 13 يونيو 14 إعداد و تأهيل أخصائي الموارد البشرية 7

8 
التسويات الجردية و األخطاء المحاسبية و 

 399 يونيو 13 يونيو 14 معالجتها

9 Effective Stress Management 24 399 يونيو 27 يونيو 

10 

Supervisory Skills of the Sections 
heads to enhance the creative 

environment at work 
 399 يونيو 27 يونيو 24

11 Business to Business Marketing 24 399 يونيو 27 يونيو 
 399 يونيو 27 يونيو 24 كيف تنمي ثقة رئيسك فيك 12
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 1028 يوليوبرامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(
 399 يوليو 4 يوليو 1 اإلبتكار الوظيفياإلبداع و  1

2 
اإلعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود و 

 399 يوليو 4 يوليو 1 تنفيذها

 324 يوليو 2 يوليو 1 مهارات التخطيط و المتابعة في العمل 3

4 
إدارة الجدارات كأسموب استراتيجي إلدارة الموارد 

 399 يوليو 4 يوليو 1 البشرية

 399 يوليو 11 يوليو 8 الذكاء اإلداري الوجداني 5
 399 يوليو 11 يوليو 8 حل المشكالت و التعامل مع مشكالت المرؤوسين 6
7 Effective Communication Skills 8 399 يوليو 11 يوليو 
 399 يوليو 11 يوليو 8 إدارة الصراعات في المؤسسات 8
 399 يوليو 18 يوليو 15 قياس رضا العمالء لمقطاع العام 9
 399 يوليو 18 يوليو 15 التفكير اإلبتكاري و اإلبداعي في العمل 10
 399 يوليو 18 يوليو 15 مراقبة تكاليف المشاريع 11
 399 يوليو 18 يوليو 15 الجوانب القانونية في المعامالت اإللكترونية 12

13 
إعداد و صياغة التقارير و المراسالت و المذكرات 

 454 يوليو 25 يوليو 22 (ILMمنظومة اإلتصاالت اإلدارية الرسمية )ضمن 

 399 يوليو 25 يوليو 22 األساليب اليابانية لتطوير المهارات اإلشرافية 14
 399 يوليو 25 يوليو 22 تخطيط الصيانة التنبئية 15
16 Total Quality Management 22 344 يوليو 24 يوليو 
 399 أغسطس 1 يوليو 29 إجراء المقابالت البيعيةمهارات التفاوض و  17

18 
مهارات التفكير و اتخاذ القرارات في المواقف 

 399 أغسطس 1 يوليو 29 الصعبة

 399 أغسطس 1 يوليو 29 المعايير و األنظمة المالية و المحاسبية المتقدمة 19

20 
 التأثير و التغير العميق في التدريب 

 399 أغسطس 1 يوليو 29 ) المدرب المسرحي (
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 1028 أغسطسبرامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(
 399 أغسطس 8 أغسطس 5 جودة األداء الوظيفي 1
 399 أغسطس 8 أغسطس 5 إدارة المدفوعات الحكومية 2

3 
المهارات اإلشرافية و القيادية لإلدارات الوسطى و 

 454 أغسطس 8 أغسطس 5 (  ILMالعميا ) 

 399 أغسطس 8 أغسطس 5 كيف تحول األفكار و المشاريع إلى واقع 4

5 
 القيادة و اإلدارة اإلستراتيجية

Leadership & Management 12 399 أغسطس 15 أغسطس 

 399 أغسطس 15 أغسطس 12 إدارة التكاليف لممشاريع الهندسية 6
7 Purchasing and Stores Management 12 399 أغسطس 15 أغسطس 
 399 أغسطس 15 أغسطس 12 قياس رضا الجمهور 8
 399 أغسطس 29 أغسطس 26 المهارات المالية لغير الماليين 9
10 Strategic Thinking Skills 26 399 أغسطس 29 أغسطس 

11 
مهارات التوظيف و إجراء المقابالت الشخصية و 

 399 أغسطس 29 أغسطس 26 اإلختبارات

 399 أغسطس 29 أغسطس 26 تنمية مهارات أخصائي المحفوظات و الوثائق 12
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 1028 سبتمبربرامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(

1 
فن قراءة اآلخرين و التعرف عمى قدرات 

 399 سبتمبر 5 سبتمبر 2 المرؤوسين 

 399 سبتمبر 5 سبتمبر 2 فن اإلتيكيت 2
 399 سبتمبر 5 سبتمبر SPSS 2التحميل اإلحصائي باستخدام  3
 399 سبتمبر 5 سبتمبر 2 اإلجراءات الجمركية و مهارات التخميص الجمركي 4
 399 سبتمبر 13 سبتمبر 9 مهارات إدارة اآلخرين 5
 399 سبتمبر 13 سبتمبر 9 التقنيات الحديثة في الجرد المخزني 6
 399 سبتمبر 13 سبتمبر 9 تنمية مهارات أخصائي التدريب 7

8 
استراتيجيات النجاح و التفوق في إدارة العالقات 

 399 سبتمبر 13 سبتمبر 9 العامة

 399 سبتمبر 18 سبتمبر 15 قبعات التفكير الست 9
 399 سبتمبر 18 سبتمبر 15 اإلتصاالت التسويقية المتكاممة 10
 399 سبتمبر 18 سبتمبر 15 الشاممةإدارة الصيانة  11

12 
Planning and Follow up at Work 

Place 15 399 سبتمبر 18 سبتمبر 

 399 سبتمبر 26 سبتمبر 23 تقييم و تحميل و تحسين األداء 13
 399 سبتمبر 26 سبتمبر 23 إدارة سمسمة التوريد و اإلمداد 14
 399 سبتمبر 26 سبتمبر 23 قوة العقل...كيف تطور عقمك 15
 399 سبتمبر 26 سبتمبر 23 تطوير األداء من خالل التغذية العكسية 16
 399 أكتوبر 3 سبتمبر 34 مهارات تخطيط المسار الوظيفي 17
 399 أكتوبر 3 سبتمبر 34 مهارات البيع –احتراف اإلقناع بامتياز  18

19 
Effective Supervisory Skills 

Development 34 399 أكتوبر 3 سبتمبر 

20 
التميز في خدمة العمالء كأساس لتحقيق الجودة 

 454 أكتوبر 3 سبتمبر 34 (  ILMالشاممة ) 
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 1028 أكتوبربرامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(

1 

اإلتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية و دراسة 
و إعدا خطط التدريب و تقييم و تحميل اإلحتياجات 

 (ILMالبرامج  )
 454 أكتوبر 14 أكتوبر 7

2 
صياغة النظم و الموائح القانونية و إعداد القرارات 

 399 أكتوبر 14 أكتوبر 7 اإلدارية

 399 أكتوبر 14 أكتوبر 7 تحسين مهارات البيع الفعال 3
 284 أكتوبر 14 أكتوبر 8 كيف تدير غضبك و تتحكم فيه 4
 454 أكتوبر 17 أكتوبر 14 ( ILMمهارات القيادة و إدارة األزمات )  5
 399 أكتوبر 17 أكتوبر 14 فهم الدوافع البشرية و مهارات اإلشراف الفعال 6
7 Effective Cross-Selling Skills 14 399 أكتوبر 17 أكتوبر 

8 
إدارة العمل الجماعي: تمكين، تحفيز، توجيه و 

 399 أكتوبر 17 أكتوبر 14 بناء السياسات التنافسيةإلهام اآلخرين و 

 399 أكتوبر 24 أكتوبر 21 كيف تنهض بمؤسستك المتعثرة 9

10 
 المهارات القانونية لمتحكيم في العقود اإلدارية

 454 أكتوبر 24 أكتوبر 21 ) العقود الحكومية (

11 
النظم الحديثة في التخطيط اإلستراتيجي و التشغيمي 

 399 أكتوبر 24 أكتوبر 21 العاممة و تطوير الكفاءات الوظيفيةلمقوى 

12 Cash Flow Management 21 399 أكتوبر 24 أكتوبر 
 399 أكتوبر 31 أكتوبر 28 مهارات التفكير اإلبداعي و الخريطة الذهنية 13
14 Selling To Major Accounts 28 399 أكتوبر 31 أكتوبر 
 399 أكتوبر 31 أكتوبر 28 السكرتارية و مديري المكاتبالمهارات الفنية في  15

16 
Warehouse and inventory 

Management 28 399 أكتوبر 31 أكتوبر 
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 1028 نوفمبربرامج شهر 

 عنوان البرنامج الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(
1 Memory Skills in Business 4 399 نوفمبر 7 نوفمبر 
 399 نوفمبر 7 نوفمبر 4 مهارات صياغة و تحقيق األهداف 2
 399 نوفمبر 7 نوفمبر 4 رفع األداء و البناء الوظيفي 3
 399 نوفمبر 7 نوفمبر 4 المراجعة و التدقيق المالي 4
 399 نوفمبر 14 نوفمبر  11 األعمدة السبع لممدير المتميز 5
 454 نوفمبر 14 نوفمبر  11 العقودإدارة المخاطر و تقييم المطالبات في  6
 399 نوفمبر 14 نوفمبر  11 استراتيجيات أمن الوثائق و المعمومات اإللكترونية 7
 399 نوفمبر 14 نوفمبر  11 فن المواجهة و جودة الخدمة –خدمة المراجعين  8
 284 نوفمبر 21 نوفمبر 18 أخالقيات العمل و السموك الوظيفي 9
 392 نوفمبر 21 نوفمبر 18 و قراءة أفكار اآلخرينالتحكم بالذات  10
 284 نوفمبر 21 نوفمبر 18 مهارات حل المشكالت بأسموب إيشيكاوا 11

12 
استراتيجيات تخطيط المسارات الوظيفية و رفع 

 284 نوفمبر 21 نوفمبر 18 كفاءة أداء العاممين

 454 نوفمبر 28 نوفمبر 25 المهارات األساسية في عمل المستشار القانوني 13
 399 نوفمبر 28 نوفمبر 25 تطوير أعمال الشئون اإلدارية 14

15 
تحميل و تقييم الوظائف و تطوير بطاقات الوصف 

 399 نوفمبر 28 نوفمبر 25 الوظيفي

 399 نوفمبر 28 نوفمبر 25 اإلدارة المتقدمة ألعمال المناقصات 16
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 1028 ديسمبربرامج شهر 

 البرنامجعنوان  الرقم
 السعر فترة انعقاد البرنامج

 إلى من )د.ب(

1 
تطوير القدرات القيادية ...تحفيز و تطوير و 

 399 ديسمبر 5 ديسمبر 2 تشجيع اآلخرين لمتميز

2 
أساليب اإلدارة الحديثة في إدارة اإلجتماعات 

 399 ديسمبر 5 ديسمبر 2 الرسمية

3 
المزايدات و تقنيات إعداد و تقييم المناقصات و 

 399 ديسمبر 5 ديسمبر 2 تصميم العقود و اختيار البنود

4 
إعداد الهياكل التنظيمية و مهارات حصر و تحميل 

 399 ديسمبر 5 ديسمبر 2 و توصيف الوظائف و األداء

 399 ديسمبر 12 ديسمبر 9 أسرار القوة الذاتية و مفاتيح النجاح اإلداري 5

6 
المكتبية و األرشفة إدارة نظم المعمومات 

 399 ديسمبر 12 ديسمبر 9 اإللكترونية

 399 ديسمبر 12 ديسمبر 9 تخطيط الحمالت اإلعالنية و التسويقية 7
 244 ديسمبر 19 ديسمبر 18 العملإتقان إيتكيت  8

9 
إعداد هيكمة سياسة األجور و الترقيات و نظم 

 399 ديسمبر 26 ديسمبر 23 الحوافز

 399 ديسمبر 26 ديسمبر 23 اإلقناعفن الحديث و  10

11 
اإلدارة باألهداف و مهارات التخطيط و توجيه 

 399 ديسمبر 26 ديسمبر 23 المرؤوسين
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 1028البرامج التقنية لسنة 

 السعر عنوان البرنامج الرقم
 )د.ب(

2.  Ethical Hacking 644 

1.  SAP ERP Integration of Business Processes 644 

3.  Modern Web Design using HTML & CSS3 490 

4.  
International Computer Driving License 

 ( Standard Profile Certificate ) ICDL 300 

5.  
International Computer Driving License  

( Base Profile Certificate ) ICDL 400 

6.  Adobe Photoshop Fundamentals 490 

7.  
Power Pivot for Excel Mining Data for Business 

Intelligence 490 

8.  Adobe InDesign Fundamental 490 

9.  Adobe Illustrator Fundamental 490 

20.  Power Excel Analyzing Data to Make Business Decisions 494 

22.  Building Flexible Projects Plans with Microsoft Project 494 

21.  Excel introduction 490 

23.  Java Best Practices and Design Patterns 490 

24.  Java Script for Modern Web Development 490 
 

 


