
 

 

 

 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم

االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة للتميز  دورة تدريبية  .1

 القيادي واالبداع اإلداري

Modern strategies and trends for 

leadership excellence and 

managerial creativity 
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مهارات التوجيه والتحفيز الفعال لألداء المتميز  دورة تدريبية

 وقيادة فرق العمل

Skills of effective coaching and 

motivation for outstanding 

performance and team 

leadership 
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ى لتطوير وتحليل االداء المؤسسي والوصول إ دورة تدريبية

 7Sالتميز باستخدام آلية 

Development and analysis of 

institutional performance and 

access to excellence using the 7S 

mechanism 
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التخطيط االستراتيجي ومهارات إعداد الخطط  دورة تدريبية

 التشغلية

Strategic planning and 

operational preparation skills 
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ة تدريبيةدور  Development of managerial skills تنمية المهارات اإلدارية للمدراء الجدد 

for new managers 
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 Development leadership and القيادة التطويرية وقياس األداء المؤسسي دورة تدريبية

institutional performance 

measurement 
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في مواجهة متطلبات التخطيط االستراتيجي  دورة تدريبية

في  BSC العصر و دور بطاقة االداء المتوازن

 سيجما 6التطوير والتغيير ومفهوم 

Strategic planning in the face of 

the requirements of the times 

and the role of the balanced 

scorecard BSC in the 

development and change and the 

concept of 6 sigma 

تخطيط الوقت و األولويات و إدارة عمليات  دورة تدريبية  .8

 اإلتصال

Time planning, priorities and 

management of communication 

operations 

دارة الموارد البشرية القيادة وإ
 والمهارات الشخصية وتطوير الذات

 



 

 E-Learningجميع الدورات التدريبية متاحة *

فن إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع  دورة تدريبية  .9

 الموردين في إدارة المشروعات

The art of bid preparation and 

negotiation tactics with suppliers 

in project management 

إدارة تخطيط نشاط التدريب وتحديد  دورة تدريبية  .11

 اإلحتياجات وإعداد موازنات التدريب

Managing training activity 

planning, determining needs and 

preparing training budgets 

 Human capital management إدارة رأس المال البشري دورة تدريبية  .11

حقوق وواجبات الموظف بين األداء العادي  دورة تدريبية  .12

 واإلبتكاري

The employee's rights and duties 

between normal and innovative 

performance 

 ,Developing managerial تنميه المهارات االداريه واالشرافيه والقياديه دورة تدريبية  .13

supervisory and leadership skills 

البرنامج المتكامل للتنظيم وإعداد الهياكل  دورة تدريبية  .14

 التنظيمية

Integrated Program for the 

organization and preparation of 

organizational structures   

 االستقطاب واالختيار والتعيين والتوجيه و  دورة تدريبية  .15

تقرار الحفاظ على األصول البشرية و اس

 العاملين

Recruitment, Selecting, 

Placement and Orientation &  

Maintenance of human assets 

and maintain the stability of the 

talented 

 The role of public relations in دور العالقات العامة في بناء الهوية المؤسسية دورة تدريبية  .16

building institutional identity 

 Managing customer complaints ادارة شكاوى العمالء دورة تدريبية  .17

اإلستراتيجيات الحديثة في تخطيط الحمالت  دورة تدريبية  .18

 اإلعالمية واإلعالنية

Modern strategies in planning 

media and advertising campaigns 

اء دور العالقات العامة واإلعالم في بن دورة تدريبية  .19

 اإلتصال الداخلي للمؤسسات

The role of public relations and 

media in building internal 

communication for institutions 
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مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وإعداد  دورة تدريبية

 وتقديم التقارير
Secretarial skills, office 

management, reporting and 

preparation 


