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رؤيتنا
إن روؤية مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير هي بتبؤ الريادة في التميز واإلبداع،
والتعليم الموجه بالتدريب في إعداد قادة المستقبل في المجاالت المختلفة
ومقابلة االحتياجات التدريبية بطرح برامج ومؤتمرات مهنية ودورات تدربيبة
وورشة عمل متكاملة عالية الجودة وبالريادة في األبحاث العلمية اإلبداعية
والتعبير الخالق وبالمشاركة الفعالة مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق
التنمية الثقافية للموارد البشرية.
ركيزتنا في مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير تدعيم مهنية التدريب والتنمية
البشرية .هدفنا تقديم سلسلة متكامله من الخبرات والخدمات التدريبية
واإلستشارية للمديرين المتخصصين ولإلدارة ككل بأداء ملتزم وفعال يتسم
بالتميز واإلهتمام ,معززين بذلك ريادة مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير في
نشر وتبادل الخبرات العالمية .

الجودة
قيمنا في مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير تمثل لنا منارات ترشدنا في عملنا
ونؤمن بأن الجودة تأتي في المقام األول ونحن ملتزمون بهذه القيم األساسية
وبتزويد عمالئنا بخدمات عالية الجودة وبمستوى خدمة للعمالء ال يمكن
مضاهاتها ويثمن مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير وجود بيئة علمية وعملية
ترعي النمو الفكري ويلتزم مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير بالتميز على جميع
المستويات التعليمية والتدريبية واإلبداعية وحض جميع المتدربين على التفوق
وتنمية قدرات أتخاذ القرارات وإصدار األحكام الرشيدة.
نلتزم في مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير بالتميز على جميع المستويات
التعليمية والتدريبية واإلبداعية وحض جميع المتدربين على التفوق وتنمية
القدرة على إصدار األحكام والقرارات.

رسالتنا
رسالتنا في مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير هي تقديم الخبرات المتخصصه
التي استمدت تجربتها من اإلحتكاك المهني المباشر بالمؤسسات العالمية
وتقديمها للجهات طالبة الخدمة التدريبية واإلستشارية.
وتبني المهنية في مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير على تقديم خدمات تدريبية
واستشارية متميزة ذات جودة عالية تفوق توقعات عمالئنا وتمكنهم من التفوق
وزيادة قدراتهم التنافسية وتحقيق العالمية في االداء .نحن في مركز يورو تريننغ
للتدريب والتطوير معنيون بتقديم نموذج رفيع المستوى لألداء اإلداري.

عمالؤنا
يتمتع مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير بقاعدة واسعة ومتنوعة من العمالء
وجميعهم شهدوا بكفائة المركز على تقديم حلول عملية في صناعة خدمات
التدريب واالستثمار االمثل في الموارد البشرية واالنسان كونه الركيزة االساسية
في تطوير وبناء اي منظمة .
نوظف خبراتنا وإمكانياتنا المتنوعة في مركز يورو تريننغ للتدريب والتطوير
لخدمة كافة القطاعات الحكومية والخاصة على مستوى العالم بهدف التعاون
للوصول إلى عالمية األداء بما يرفع القدرة التنافسية للمؤسسات لتقديـم خدمات
ومنتجات متميزة في ظل التحديات العالمية.
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الخطة
التدريبية

المدينة

التاريخ

روما
عمان
بيروت
ميونخ
لندن
هونكونغ
عمان
مسقط
مدريد
شرمالشيخ
مدريد
كازبالنكا
كازبالنكا
مسقط
كوااللمبور
عمان
بانكوك
دبي
مدريد
بيروت
طرابزون
اسطنبول
كوااللمبور
بانكوك
عمان
كوااللمبور
القاهرة
بانكوك
اسطنبول
مسقط
القاهرة
لندن
جنيف
مسقط
كوااللمبور

 11 - 7يناير
 11 - 7يناير
 18 - 7يناير
 11 - 7يناير
 11 - 7يناير
 11 - 7يناير
 18 - 7يناير
 11 - 7يناير
 18 - 14يناير
 18 - 14يناير
 18 - 14يناير
 18 - 14يناير
 18 - 14يناير
 18 - 14يناير
 18 - 14يناير
 18 - 14يناير
 18 - 14يناير
 25 - 21يناير
 25 - 21يناير
 25 - 21يناير
 25 - 21يناير
 25 - 21يناير
 25 - 21يناير
 25 - 21يناير
 25 - 21يناير
 25 - 21يناير
 28يناير  8 -فبراير
 28يناير  8 -فبراير
 28يناير  1 -فبراير
 28يناير  1 -فبراير
 28يناير  1 -فبراير
 28يناير  8 -فبراير
 28يناير  1 -فبراير
 28يناير  1 -فبراير
 28يناير  1 -فبراير

عنوان البرنامج

االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسات التحفيز
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
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المدينة
مسقط
بانكوك
طرابزون
دبي
اسطنبول
ميونخ
اسطنبول
اسطنبول
باريس
برشلونة
بيروت
باريس
عمان
سنغافورة
اسطنبول
اسطنبول
باريس
اسطنبول
ميونخ
اسطنبول
هونكونغ
اسطنبول
بوسطن
امستردام
دبي
مدريد
باريس
برشلونة
اسطنبول
طرابزون
ميونخ
روما
مسقط
باريس
برشلونة
الكويت

التاريخ

عنوان البرنامج

االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 8 - 4فبراير
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 8 - 4فبراير
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 15 - 4فبراير
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 15 - 4فبراير
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
 8 - 4فبراير
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 8 - 4فبراير
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
 8 - 4فبراير
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 8 - 4فبراير
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 8 - 4فبراير
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
 8 - 4فبراير
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
 15 - 11فبراير
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
 15 - 11فبراير
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 15 - 11فبراير
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 15 - 11فبراير
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 15 - 11فبراير
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
 15 - 11فبراير
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
 15 - 11فبراير
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 15 - 11فبراير
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 15 - 11فبراير
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
 15 - 11فبراير
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
 22 - 18فبراير
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 22 - 18فبراير
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
 22 - 18فبراير
 18فبراير  1 -مارس إدارة وتحديد األحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
 22 - 18فبراير
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 22 - 18فبراير
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
 22 - 18فبراير
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 22 - 18فبراير
 25فبراير  1 -مارس االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
 25فبراير  1 -مارس تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 25فبراير  8 -مارس التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية
 25فبراير  1 -مارس المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
 25فبراير  1 -مارس التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 25فبراير  1 -مارس االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
 25فبراير  1 -مارس تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 25فبراير  1 -مارس االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
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المدينة

التاريخ

باريس
روما
كوااللمبور
أبوظبي
امستردام
كوااللمبور
عمان
لندن
مسقط
طرابزون
دبي
جنيف
بوسطن
كوااللمبور
مدريد
كوااللمبور
مدريد
باريس
اسطنبول
جنيف
جنيف
كازبالنكا
كازبالنكا
امستردام
كوااللمبور
ميونخ
أبوظبي
أبوظبي
دبي
كازبالنكا
بوسطن
القاهرة
عمان
باريس
شرمالشيخ
لندن

 8 - 4مارس
 8 - 4مارس
 8 - 4مارس
 8 - 4مارس
 8 - 4مارس
 8 - 4مارس
 8 - 4مارس
 8 - 4مارس
 15 - 4مارس
 15 - 11مارس
 15 - 11مارس
 15 - 11مارس
 15 - 11مارس
 22 - 11مارس
 15 - 11مارس
 22 - 11مارس
 15 - 11مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 22 - 18مارس
 29 - 25مارس
 29 - 25مارس
 29 - 25مارس
 29 - 25مارس
 29 - 25مارس
 29 - 25مارس
 29 - 25مارس
 29 - 25مارس
 29 - 25مارس

عنوان البرنامج

االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة
إدارة وتحديد األحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
مهارات التحدث واإللقاء
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسات التحفيز
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
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دورات الموارد البشرية والتدريب  /مارس

2018

المدينة
الكويت
المنامة
عمان
شرمالشيخ
طرابزون
القاهرة
دبي
عمان
بيروت
هونكونغ
اسطنبول
هونكونغ
مدريد
مدريد
بوسطن
سنغافورة
طرابزون
أبوظبي
بانكوك
أبوظبي
امستردام
باريس
أبوظبي
المنامة
بيروت
اسطنبول
دبي
باريس
امستردام
شرمالشيخ
عمان
مسقط
مسقط
شرمالشيخ
الكويت
بانكوك
الكويت
ميونخ
باريس
دبي
باريس
بانكوك
عمان

التاريخ

عنوان البرنامج

التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 5 - 1ابريل
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 5 - 1ابريل
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
 5 - 1ابريل
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 5 - 1ابريل
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
 5 - 1ابريل
االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
 5 - 1ابريل
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 5 - 1ابريل
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
 5 - 1ابريل
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 5 - 1ابريل
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 5 - 1ابريل
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
 12 - 8ابريل
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
 19 - 8ابريل
إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية
 19 - 8ابريل
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
 12 - 8ابريل
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 19 - 8ابريل
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 12 - 8ابريل
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 12 - 8ابريل
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
 12 - 8ابريل
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
 19 - 15ابريل
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
 19 - 15ابريل
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 19 - 15ابريل
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 19 - 15ابريل
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 19 - 15ابريل
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 19 - 15ابريل
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 19 - 15ابريل
إدارة وتحديد األحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب
 26 - 15ابريل
النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
 19 - 15ابريل
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
 26 - 22ابريل
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
 26 - 22ابريل
 22ابريل  3 -مايو استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 26 - 22ابريل
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
 26 - 22ابريل
 22ابريل  3 -مايو التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 26 - 22ابريل
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 26 - 22ابريل
 22ابريل  3 -مايو االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
 29ابريل  3 -مايو التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 29ابريل  10 -مايو االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 29ابريل  3 -مايو البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
 29ابريل  3 -مايو معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
 29ابريل  3 -مايو إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 29ابريل  3 -مايو تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
 29ابريل  3 -مايو االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
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دورات الموارد البشرية والتدريب  /ابريل

2018

المدينة
دبي
دبي
كازبالنكا
كازبالنكا
روما
مدريد
طرابزون
كوااللمبور
لندن
القاهرة
برشلونة
باريس
باريس
مسقط
اسطنبول
اسطنبول
ميونخ
كوااللمبور
الكويت
عمان
الكويت
عمان
الكويت
اسطنبول
دبي
دبي
باريس
عمان
سنغافورة
دبي
جنيف
شرمالشيخ
هونكونغ
برشلونة
روما
لندن
ميونخ
باريس

التاريخ

عنوان البرنامج

االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
 10 - 6مايو
مهارات التحدث واإللقاء
 10 - 6مايو
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 10 - 6مايو
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 10 - 6مايو
النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
 10 - 6مايو
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 10 - 6مايو
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 10 - 6مايو
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
 10 - 6مايو
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
 17 - 13مايو
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
 24 - 13مايو
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
 17 - 13مايو
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 17 - 13مايو
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 17 - 13مايو
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
 17 - 13مايو
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
 17 - 13مايو
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
 17 - 13مايو
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
 17 - 13مايو
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 17 - 13مايو
مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية
 24 - 20مايو
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 24 - 20مايو
التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية
 31 - 20مايو
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
 24 - 20مايو
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 24 - 20مايو
مهارات التحدث واإللقاء
 24 - 20مايو
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
 31 - 20مايو
تقنيات تقييم الموظفين وربط أسس التقييم بالوظائف
 24 - 20مايو
تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسات التحفيز
 24 - 20مايو
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 24 - 20مايو
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 31 - 27مايو
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 31 - 27مايو
 27مايو  7 -يونيو التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
 27مايو  7 -يونيو إدارة وتحديد األحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 31 - 27مايو
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 31 - 27مايو
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
 31 - 27مايو
القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة
 31 - 27مايو
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 31 - 27مايو
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 31 - 27مايو
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دورات الموارد البشرية والتدريب  /مايو

2018

المدينة
امستردام
بيروت
المنامة
باريس
لندن
القاهرة
اسطنبول
عمان
دبي
جنيف
سنغافورة
لندن
الكويت
بانكوك
سنغافورة
كازبالنكا
سنغافورة
عمان
الكويت
كازبالنكا
الكويت
اسطنبول
الكويت
امستردام
مسقط
بيروت
اسطنبول
أبوظبي
القاهرة
امستردام
عمان
كوااللمبور
بانكوك
هونكونغ
باريس
عمان
القاهرة
باريس
عمان

التاريخ

عنوان البرنامج

االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 7 - 3يونيو
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
 7 - 3يونيو
إدارة وتحديد األحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب
 14 - 3يونيو
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
 7 - 3يونيو
النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
 7 - 3يونيو
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 7 - 3يونيو
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
 7 - 3يونيو
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية  -النقل واإلمداد
 7 - 3يونيو
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 14 - 10يونيو
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 14 - 10يونيو
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
 14 - 10يونيو
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 14 - 10يونيو
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
 14 - 10يونيو
إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية
 21 - 10يونيو
تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسات التحفيز
 14 - 10يونيو
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
 21 - 10يونيو
مهارات التحدث واإللقاء
 14 - 10يونيو
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
 21 - 17يونيو
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 21 - 17يونيو
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
 21 - 17يونيو
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 21 - 17يونيو
إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية
 28 - 17يونيو
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 28 - 17يونيو
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 21 - 17يونيو
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
 21 - 17يونيو
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
 21 - 17يونيو
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
 21 - 17يونيو
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
 21 - 17يونيو
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية  -النقل واإلمداد
 21 - 17يونيو
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 28 - 24يونيو
 24يونيو  5 -يوليو إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
 28 - 24يونيو
القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة
 28 - 24يونيو
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 28 - 24يونيو
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 28 - 24يونيو
النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
 28 - 24يونيو
 24يونيو  5 -يوليو التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
 24يونيو  5 -يوليو إدارة وتحديد األحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 28 - 24يونيو
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دورات الموارد البشرية والتدريب  /يونيو

2018

المدينة
الكويت
بيروت
الكويت
شرمالشيخ
ميونخ
برشلونة
مسقط
المنامة
أبوظبي
ميونخ
اسطنبول
طرابزون
المنامة
كوااللمبور
لندن
شرمالشيخ
برشلونة
الكويت
دبي
دبي
جنيف
عمان
اسطنبول
باريس
كوااللمبور
عمان
اسطنبول
دبي
عمان
مدريد
كوااللمبور
مسقط
كازبالنكا
باريس
كوااللمبور
بيروت
امستردام
عمان
بانكوك
بوسطن
اسطنبول
طرابزون
باريس
القاهرة

التاريخ

عنوان البرنامج

مهارات التحدث واإللقاء
 5 - 1يوليو
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 5 - 1يوليو
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 5 - 1يوليو
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
 5 - 1يوليو
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
 5 - 1يوليو
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
 5 - 1يوليو
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
 5 - 1يوليو
مهارات التحدث واإللقاء
 5 - 1يوليو
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
 5 - 1يوليو
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
 19 - 8يوليو
التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية
 19 - 8يوليو
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 12 - 8يوليو
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 12 - 8يوليو
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
 12 - 8يوليو
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 12 - 8يوليو
تقنيات تقييم الموظفين وربط أسس التقييم بالوظائف
 12 - 8يوليو
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 12 - 8يوليو
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 19 - 15يوليو
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 19 - 15يوليو
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 19 - 15يوليو
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 19 - 15يوليو
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 19 - 15يوليو
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
 19 - 15يوليو
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
 19 - 15يوليو
االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
 19 - 15يوليو
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 19 - 15يوليو
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
 26 - 22يوليو
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 26 - 22يوليو
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية  -النقل واإلمداد
 26 - 22يوليو
االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
 26 - 22يوليو
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 26 - 22يوليو
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 26 - 22يوليو
مهارات التحدث واإللقاء
 26 - 22يوليو
 22يوليو  2 -اغسطس التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
 26 - 22يوليو
 29يوليو  2 -اغسطس تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 29يوليو  2 -اغسطس تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 29يوليو  2 -اغسطس تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 29يوليو  2 -اغسطس تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 29يوليو  2 -اغسطس االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
 29يوليو  2 -اغسطس مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية
 29يوليو  2 -اغسطس تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 29يوليو  9 -اغسطس إدارة وتحديد األحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب
 29يوليو  9 -اغسطس إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية
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دورات الموارد البشرية والتدريب  /يوليو

2018

المدينة
بيروت
باريس
طرابزون
طرابزون
الكويت
اسطنبول
شرمالشيخ
عمان
المنامة
لندن
اسطنبول
جنيف
باريس
كوااللمبور
امستردام
عمان
روما
كازبالنكا
دبي
كوااللمبور
دبي
جنيف
كوااللمبور
بانكوك
اسطنبول
أبوظبي
دبي
بيروت
برشلونة
ميونخ
بانكوك
بيروت
برشلونة

التاريخ

عنوان البرنامج

النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
 9 - 5اغسطس
االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
 9 - 5اغسطس
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 9 - 5اغسطس
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
 9 - 5اغسطس
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 9 - 5اغسطس
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
 9 - 5اغسطس
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 9 - 5اغسطس
 16 - 12اغسطس اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
 16 - 12اغسطس االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
 16 - 12اغسطس معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
 16 - 12اغسطس التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 23 - 12اغسطس االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
 16 - 12اغسطس االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 16 - 12اغسطس تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 16 - 12اغسطس تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
 16 - 12اغسطس تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 30 - 19اغسطس االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 23 - 19اغسطس تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 23 - 19اغسطس معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
 30 - 19اغسطس استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
 23 - 19اغسطس البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
 23 - 19اغسطس تقنيات تقييم الموظفين وربط أسس التقييم بالوظائف
 30 - 19اغسطس االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
 23 - 19اغسطس االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 23 - 19اغسطس تقنيات تقييم الموظفين وربط أسس التقييم بالوظائف
 30 - 26اغسطس تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 30 - 26اغسطس االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
 30 - 26اغسطس تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 30 - 26اغسطس إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 30 - 26اغسطس تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
 30 - 26اغسطس االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
 30 - 26اغسطس المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
 26اغسطس  6 -سبتمبر االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
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دورات الموارد البشرية والتدريب  /اغسطس

2018

المدينة
الكويت
جنيف
القاهرة
امستردام
سنغافورة
هونكونغ
عمان
بوسطن
سنغافورة
لندن
دبي
عمان
برشلونة
طرابزون
شرمالشيخ
طرابزون
عمان
كازبالنكا
مدريد
كازبالنكا
لندن
باريس
باريس
طرابزون
بوسطن
امستردام
القاهرة
أبوظبي
شرمالشيخ
عمان
اسطنبول
المنامة
عمان
بيروت
شرمالشيخ
بوسطن
مدريد
كوااللمبور
طرابزون
كوااللمبور
أبوظبي
القاهرة
أبوظبي

التاريخ
 6 - 2سبتمبر
 6 - 2سبتمبر
 6 - 2سبتمبر
 6 - 2سبتمبر
 6 - 2سبتمبر
 6 - 2سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 20 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 13 - 9سبتمبر
 20 - 16سبتمبر
 20 - 16سبتمبر
 27 - 16سبتمبر
 20 - 16سبتمبر
 20 - 16سبتمبر
 27 - 16سبتمبر
 20 - 16سبتمبر
 20 - 16سبتمبر

 23سبتمبر  4 -اكتوبر

 27 - 23سبتمبر
 27 - 23سبتمبر
 27 - 23سبتمبر
 27 - 23سبتمبر
 27 - 23سبتمبر
 27 - 23سبتمبر
 27 - 23سبتمبر
 27 - 23سبتمبر
 27 - 23سبتمبر

 30سبتمبر  4 -اكتوبر
 30سبتمبر  4 -اكتوبر
 30سبتمبر  4 -اكتوبر
 30سبتمبر  4 -اكتوبر
 30سبتمبر  4 -اكتوبر
 30سبتمبر  4 -اكتوبر
 30سبتمبر  4 -اكتوبر
 30سبتمبر  4 -اكتوبر

عنوان البرنامج

تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
إدارة وتحديد األحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسات التحفيز
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
تقنيات تقييم الموظفين وربط أسس التقييم بالوظائف
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على األداء التنظيمى ضمن أطر العمل
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة
االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
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دورات الموارد البشرية والتدريب  /سبتمبر

2018

المدينة

التاريخ

لندن
الكويت
روما
بيروت
شرمالشيخ
بيروت
باريس
باريس
مدريد
روما
المنامة
شرمالشيخ
لندن
بيروت
مسقط
القاهرة
باريس
مدريد
امستردام
مسقط
مسقط
ميونخ
الكويت
كوااللمبور
أبوظبي
المنامة
ميونخ
القاهرة
روما
لندن
اسطنبول
مدريد
دبي
اسطنبول
شرمالشيخ

 11 - 7اكتوبر
 11 - 7اكتوبر
 11 - 7اكتوبر
 11 - 7اكتوبر
 11 - 7اكتوبر
 11 - 7اكتوبر
 18 - 7اكتوبر
 11 - 7اكتوبر
 11 - 7اكتوبر
 11 - 7اكتوبر
 18 - 14اكتوبر
 18 - 14اكتوبر
 18 - 14اكتوبر
 25 - 14اكتوبر
 18 - 14اكتوبر
 18 - 14اكتوبر
 18 - 14اكتوبر
 25 - 14اكتوبر
 25 - 21اكتوبر
 25 - 21اكتوبر
 25 - 21اكتوبر
 25 - 21اكتوبر
 25 - 21اكتوبر
 25 - 21اكتوبر
 25 - 21اكتوبر
 25 - 21اكتوبر

 21اكتوبر  1 -نوفمبر
 28اكتوبر  1 -نوفمبر
 28اكتوبر  1 -نوفمبر
 28اكتوبر  8 -نوفمبر
 28اكتوبر  8 -نوفمبر
 28اكتوبر  1 -نوفمبر
 28اكتوبر  1 -نوفمبر
 28اكتوبر  1 -نوفمبر
 28اكتوبر  1 -نوفمبر

عنوان البرنامج

تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
مهارات التحدث واإللقاء
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
مهارات التحدث واإللقاء
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
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المدينة
عمان
بوسطن
عمان
برشلونة
عمان
كوااللمبور
دبي
اسطنبول
دبي
عمان
باريس
جنيف
بيروت
لندن
روما
شرمالشيخ
كازبالنكا
ميونخ
باريس
لندن
ميونخ
دبي
القاهرة
شرمالشيخ
طرابزون
دبي
دبي
الكويت
لندن
باريس
امستردام
المنامة
هونكونغ
لندن
عمان

التاريخ

عنوان البرنامج

النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
 8 - 4نوفمبر
االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
 8 - 4نوفمبر
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 8 - 4نوفمبر
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
 8 - 4نوفمبر
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
 8 - 4نوفمبر
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
 8 - 4نوفمبر
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية  -النقل واإلمداد
 8 - 4نوفمبر
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 8 - 4نوفمبر
النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
 15 - 11نوفمبر
تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسات التحفيز
 15 - 11نوفمبر
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
 15 - 11نوفمبر
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 22 - 11نوفمبر
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
 15 - 11نوفمبر
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
 15 - 11نوفمبر
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
 15 - 11نوفمبر
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات
 22 - 11نوفمبر
مهارات التحدث واإللقاء
 22 - 18نوفمبر
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
 22 - 18نوفمبر
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 22 - 18نوفمبر
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
 22 - 18نوفمبر
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
 22 - 18نوفمبر
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائف
 22 - 18نوفمبر
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
 22 - 18نوفمبر
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
 22 - 18نوفمبر
التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
 22 - 18نوفمبر
مهارات التحدث واإللقاء
 29 - 25نوفمبر
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 29 - 25نوفمبر
 25نوفمبر  6 -ديسمبر استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
 29 - 25نوفمبر
تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية
 29 - 25نوفمبر
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
 29 - 25نوفمبر
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
 29 - 25نوفمبر
االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
 29 - 25نوفمبر
 25نوفمبر  6 -ديسمبر استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
 29 - 25نوفمبر
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المدينة

التاريخ

عمان
اسطنبول
دبي
القاهرة
كازبالنكا
روما
دبي
أبوظبي
روما
مسقط
اسطنبول
بانكوك
هونكونغ
كوااللمبور
ميونخ
بوسطن
باريس
جنيف
باريس
دبي
طرابزون
طرابزون
عمان
المنامة
جنيف
دبي
امستردام
طرابزون
الكويت
القاهرة
ميونخ
اسطنبول
روما
بيروت
اسطنبول
المنامة
باريس
دبي
امستردام
جنيف
لندن

 6 - 2ديسمبر
 13 - 2ديسمبر
 6 - 2ديسمبر
 6 - 2ديسمبر
 6 - 2ديسمبر
 13 - 2ديسمبر
 6 - 2ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 20 - 9ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 13 - 9ديسمبر
 20 - 16ديسمبر
 20 - 16ديسمبر
 20 - 16ديسمبر
 20 - 16ديسمبر
 20 - 16ديسمبر
 20 - 16ديسمبر
 20 - 16ديسمبر
 20 - 16ديسمبر
 23ديسمبر  3 -يناير
 27 - 23ديسمبر
 27 - 23ديسمبر
 27 - 23ديسمبر
 27 - 23ديسمبر
 27 - 23ديسمبر
 27 - 23ديسمبر
 27 - 23ديسمبر
 27 - 23ديسمبر
 30ديسمبر  10 -يناير
 30ديسمبر  3 -يناير
 30ديسمبر  3 -يناير
 30ديسمبر  3 -يناير
 30ديسمبر  3 -يناير
 30ديسمبر  3 -يناير
 30ديسمبر  3 -يناير

عنوان البرنامج

التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية
إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية
المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير الموظفين
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
إجراء المقابالت ,استفطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
االستراتيجيات المتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء الخدمة
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير االدارى
القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات و تقييم االداء
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين
االبداع والجودة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفى لتحقيق االهداف لتنظيمية
البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفى واعداد الهيكل التنظيمى ووضع خطط االداء
اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية
االستتراتيجيات المتقدمة للتطوير  ،التدريب  ،التنظيم والتقييم
تصميم نظم التدريب والمراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية
التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
تقييم االداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي
التميز والكفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء
تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب
االدارة المتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية  -النقل واإلمداد
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