
 

 

 

 
 

 

 2022الخطة التدريبية لعام 



 

 

 

 

 البرامج املحاسبية

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

 أبو ظبي نوفمبر 12 – 08 مسقط يوليو 23 – 19 شرم الشيخ يونيو 09 – 05 األساليب املعاصرة للتنبؤ والتخطيط وإعداد املوازنات 1

2 
أساسيات اتخاذ القرارات املالية لغير املاليين في 

 شركات الكهرباء
 كواالملبور  نوفمبر 20 – 16 الدوحة أغسطس 13 – 09 دبي يونيو 16 – 12

 الشارقة نوفمبر 19 – 15 كواالملبور  أغسطس 14 – 10 عــَمان يونيو 23 – 19 التحليل املالي املتقدم 3

 شرم الشيخ نوفمبر 26 – 22 القاهرة أغسطس 20 – 16 دبي يونيو 30 – 26 ت الجدوى وتقييم املشروعاتدراسا 4

 شرم الشيخ أغسطس 20 – 16 دبي يوليو 07 – 03 الطرق الحديثة لتخفيض التكاليف وتعظيم الربحية 5
 03 –نوفمبر  29

 ديسمبر
 دبي

 أبو ظبي ديسمبر 10 – 06 سراييفو أغسطس 28 – 24 ملنامةا يوليو 21 – 17 التدقيق في ظل املعايير الدولية 6

7 
اإلتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلى والرقابة 

 الداخلية
 دبي ديسمبر 17 – 13 مراكش أغسطس 28 – 24 القاهرة يوليو 21 – 17

 القاهرة يوليو 28 – 24 إعداد القوائم املالية في ظل املعاييراملحاسبية الدولية 8
 03 –طس أغس 30

 سبتمبر
 برشلونة ديسمبر 25 – 21 عـَمان

 اإلتجاهات الحديثة في تحليل البيانات املالية 9
 04 –يوليو  31

 أغسطس
 أبو ظبي ديسمبر 24 – 20 دبي سبتمبر 10 – 06 مسقط

 يةاإلسكندر  ديسمبر 31 – 27 صاللة سبتمبر 17 – 13 القاهرة أغسطس 11 – 07 املعايير املحاسبية الدولية 10

 الشارقة ديسمبر 31 – 27 دبي سبتمبر 17 – 13 عــَمان أغسطس 18 – 14 طرق تحصيل وإعمار الديون املتعثرة 11

 



 

 

 

افيةالبرامج   اإلدارية واإلشر

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 نعقادمكان اال

(3) 

 دبي نوفمبر 12 – 08 القاهرة يوليو 23 – 19 سراييفو يونيو 10 – 06 مهارات االتصال الفعال في العملية اإلدارية 1

 شرم الشيخ نوفمبر 12 – 08 دبي يوليو 23 – 19 الكويت يونيو 16 – 12 إدارة الجودة الشاملة 2

 الشارقة نوفمبر 19 – 15 كواالملبور  يوليو 24 – 20 القاهرة ونيوي 16 – 12 مقومات نجاح املدراء في عملية التفاوض 3

 صاللة نوفمبر 19 – 15 دبي أغسطس 13 – 09 عــَمان يونيو 23 – 19 القيادة اإلبداعية وإدارة التغيير 4

 القاهرة برنوفم 26 – 22 دبي أغسطس 13 – 09 اإلسكندرية يونيو 30 – 26 اإلدارة العصرية والتوجيه القيادي الفعال 5

 الشارقة نوفمبر 26 – 22 املنامة أغسطس 13 – 09 القاهرة يونيو 30 – 26 تبسيط إجراءات العمل اإلداري  6

 اسطنبول  نوفمبر 27 – 23 دبي أغسطس 20 – 16 جـَدة يوليو 07 – 03 املهارات املتقدمة ملشرفي ورؤساء األقسام 7

 دبي أغسطس 20 – 16 القاهرة يوليو 21 – 17 ةتنمية مهارات العاملين في العملية اإلداري 8
 04 –نوفمبر  30

 ديسمبر
 كواالملبور 

 مسقط أغسطس 27 – 23 اإلسكندرية يوليو 21 – 17 مهارات التفوق في األداء اإلداري  9
 03 –نوفمبر  29

 ديسمبر
 أبو ظبي

 دبي ديسمبر 10 – 06 عمان أغسطس 27 – 23 القاهرة يوليو 28 – 24 مهارات التفكير اإلبداعي في حل املشكالت 10

 األساليب الحديثة في التنسيق واملتابعة اإلدارية 11
 04 –يوليو  31

 أغسطس
 دبي

 03 –أغسطس  30

 سبتمبر
 كواالملبور  ديسمبر 11 – 07 شرم الشيخ

 دبي أغسطس 11 – 07 مبادئ اإلشراف الفعال 12
 03 –أغسطس  30

 سبتمبر
 ظبيأبو  ديسمبر 17 – 13 شرم الشيخ

 دبي ديسمبر 17 – 13 كواالملبور  سبتمبر 11 – 07 اسطنبول  أغسطس 05 – 01 مهارات القيادة وبناء فرق العمل 13



 

 

 

 مدريد ديسمبر 25 – 21 دبي سبتمبر 10 – 06 كزابالنكا أغسطس 12 – 08 إدارة النجاح في العمل 14

 بلغراد ديسمبر 24 – 20 لندن سبتمبر 11 – 07 طمسق أغسطس 18 – 14 التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال 15

 أبو ظبي ديسمبر 31 – 27 مسقط سبتمبر 17 – 13 القاهرة أغسطس 18 – 14 مهارات التنسيق واملتابعة في العمل 16

 الشارقة ديسمبر 31 – 27 القاهرة سبتمبر 17 – 13 اإلسكندرية أغسطس 25 – 21 مهارات التعامل مع الجمهور  17

 دبي ديسمبر 31 – 27 كازابالنكا سبتمبر 18 – 14 القاهرة أغسطس 25 – 21 ة التغييرإدار  18

 

 املوارد البشرية والتدريب

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

 القاهرة سبتمبر 24 – 20 اإلسكندرية أبريل 16 – 12 دبي يونيو 09 – 05 قي التدريبتأهيل محللي ومنس 1

 كواالملبور  يونيو 05 – 01 باكو يونيو 17 – 13 إعداد وتدريب املدربين 2
 01 –سبتمبر  27

 أكتوبر
 أبو ظبي

 مدريد أكتوبر 09 – 05 عــَمان يونيو 11 – 07 دبي يونيو 23 – 19 املهارات املتقدمة ملقابالت التوظيف 3

 دبي أكتوبر 15 – 11 مراكش يونيو 19 – 15 القاهرة يونيو 30 – 26 استراتيجيات املوارد البشرية 4

 برشلونة أكتوبر 23 – 19 شرم الشيخ يونيو 25 – 21 دبي يوليو 07 – 03 األساليب الحديثة في تطوير املوارد البشرية 5

 املنامة يوليو 21 – 17 تحديد اإلحتياجات التدريبية 6
 02 –يونيو  28

 يوليو
 اسطنبول  أكتوبر 30 – 26 دبي

 دبي نوفمبر 05 – 01 القاهرة يوليو 09 – 05 الدوحة يوليو 21 – 17 مهارات تقييم وقياس العائد من التدريب 7

 شرم الشيخ نوفمبر 12 – 08 دبي يوليو 16 – 12 كواالملبور  يوليو 29 – 25 تقييم وتحليل األداء الفردى واملؤسس ي 8



 

 

 

 النظريات الحديثة لتقييم األداء 9
 04 –يوليو  31

 أغسطس
 كواالملبور  نوفمبر 20 – 16 دبي يوليو 23 – 19 القاهرة

 دبي نوفمبر 26 – 22 كواالملبور  أغسطس 14 – 10 مسقط أغسطس 11 – 07 مبادئ إدارة املوارد البشرية ملشرفي ورؤساء األقسام 10

 دبي ديسمبر 17 – 13 اإلسكندرية أغسطس 27 – 23 كواالملبور  أغسطس 12 – 08 تحفيز الذات واآلخرينتنمية مهارت  11

 اسطنبول  ديسمبر 25 – 21 القاهرة سبتمبر 10 – 06 دبي أغسطس 18 – 14 أساليب ومهارات التدريب على رأس العمل 12

 أبو ظبي ديسمبر 31 – 27 دبي سبتمبر 17 – 13 عــَمان أغسطس 25 – 21 بناء الخطة التدريبية السنوية 13

 

 التسويق واملبيعات

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

 الشارقة سبتمبر 24 – 20 كواالملبور  لأبري 17 – 13 املنامة يونيو 09 – 05 فن البيع ومهارات إقناع العميل 1

 القاهرة يونيو 04 –مايو  31 دبي يونيو 16 – 12 مهارات التسويق وكيفية التعامل مع العمالء 2
 01 –سبتمبر  27

 أكتوبر
 اإلسكندرية

 كواالملبور  أكتوبر 09 – 05 دبي يونيو 11 – 07 سراييفو يونيو 24 – 20 استراتيجيات التسويق الحديثة 3

 صاللة أكتوبر 15 – 11 اإلسكندرية يونيو 18 – 14 دبي يونيو 23 – 19 مهارات التفاوض ملندوبي التسويق واملبيعات 4

 اسطنبول  أكتوبر 23 – 19 شرم الشيخ يونيو 25 – 21 دبي يونيو 30 – 26 أساليب التميز في مواجهة منافسات السوق  5

6 
أساليب قياس الفرص التسويقية في األسواق 

 لخارجيةا
 باكو يوليو 08 – 04

 02 –يونيو  28

 يوليو
 عــَمان أكتوبر 29 – 25 دبي

 كازابالنكا نوفمبر 06 – 02 دبي يوليو 09 – 05 الدوحة يوليو 21 – 17 اإلستراتيجيات التسويقية في إدارة املطارات العاملية 7



 

 

 

 كازابالنكا نوفمبر 13 – 09 دبي يوليو 16 – 12 هرةالقا يوليو 21 – 17 التميز التسويقي ملواجهة التحديات املعاصرة 8

9 
إدارة اإلمدادات االستراتيجية وإنشاء وتطوير سالسل 

 التوريد الفعالة وتشغيل العمليات
 مراكش نوفمبر 20 – 16 القاهرة يوليو 23 – 19 دبي يوليو 28 – 24

 شرم الشيخ نوفمبر 26 – 22 دبي أغسطس 13 – 09 كواالملبور  يوليو 29 – 25 إدارة فريق املبيعات الناجح 10

 مهارات استخدام الهاتف للتسويق الفعال 11
 04 –يوليو  31

 أغسطس
 القاهرة ديسمبر 10 – 06 باكو أغسطس 14 – 10 دبي

 الشارقة ديسمبر 17 – 13 دبي أغسطس 20 – 16 اسطنبول  أغسطس 12 – 08 التسويق واملبيعات )مهارة، إبداع، تميز( 12

 الشارقة ديسمبر 24 – 20 الجبل األسود أغسطس 28 – 24 كواالملبور  أغسطس 12 – 08 رات التفاوض أثناء اجتماعات البيعمها 13

 مدريد ديسمبر 25 – 21 دبي سبتمبر 10 – 06 القاهرة أغسطس 18 – 14 فنون البيع والتسويق 14

 دبي ديسمبر 31 – 27 دبي سبتمبر 17 – 13 اإلسكندرية أغسطس 25 – 21 مهارات رجل املبيعات املحترف 15

 

 السكرتارية وإدارة املكاتب

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

 كازابالنكا نوفمبر 13 – 09 سراييفو يوليو 17 – 13 دبي يونيو 16 – 12 مهارات السكرتارية املتقدمة 1

 مراكش نوفمبر 20 – 16 دبي يوليو 23 – 19 دبي يونيو 23 – 19 مهارات تنظيم الوقت وإدارة الذات 2

 عّمـان نوفمبر 19 – 15 دبي أغسطس 13 – 09 القاهرة يونيو 30 – 26 كتابة التقارير ومحاضر االجتماعات 3

 صاللة نوفمبر 26 – 22 املنامة أغسطس 20 – 16 دبي يوليو 07 – 03 السكرتارية التنفيذية الحديثة 4

 شرم الشيخ ديسمبر 10 – 06 دبي أغسطس 27 – 23 القاهرة يوليو 28 – 24 السكرتارية اإللكترونية 5



 

 

 

 أبو ظبي ديسمبر 17 – 13 باكو سبتمبر 11 – 07 كواالملبور  أغسطس 12 – 08 مهارات االتصال وكيفية التعامل مع اآلخرين 6

 القاهرة ديسمبر 24 – 20 دبي سبتمبر 10 – 06 اسطنبول  أغسطس 19 – 15 فن إعداد و كتابة التقارير الفنية 7

 أبو ظبي ديسمبر 31 – 27 مدريد سبتمبر 18 – 14 اإلسكندرية أغسطس 25 – 21 فنون تنظيم املؤتمرات والندوات 8

 

 املهارات الذاتية وخدمة العمالء

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

 مراكش نوفمبر 06 – 02 مدريد يوليو 17 – 13 دبي يونيو 16 – 12 كيفية تطوير الذات والتغلب على الضغوط 1

 الشارقة نوفمبر 12 – 08 كواالملبور  يوليو 24 – 20 عّمـان يونيو 23 – 19 ات العمالءالتعامل مع شكاوى واعتراض 2

 برشلونة نوفمبر 27 – 23 دبي أغسطس 13 – 09 دبي يونيو 30 – 26 قياس رضا العمالء 3

 شرم الشيخ ديسمبر 10 – 06 القاهرة أغسطس 20 – 16 دبي يوليو 07 – 03 إدارة عالقات العمالء 4

 مراكش ديسمبر 18 – 14 دبي أغسطس 27 – 23 دبي يوليو 28 – 24 التميز في خدمة العمالء واملراجعينفنون  5

 دبي ديسمبر 24 – 20 كواالملبور  سبتمبر 11 – 07 اسطنبول  أغسطس 12 – 08 املهارات السلوكية وتقوية العالقات مع اآلخرين 6

 الشارقة ديسمبر 31 – 27 دبي سبتمبر 17 – 13 كواالملبور  أغسطس 19 – 15 مهارات التعامل مع الشخصيات املتنوعة و الصعبة 7

 



 

 

 

 

 العالقات العامة واإلعالم

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

1 
نون إدارة وتنظيم آداب املراسم والبرتوكول وف

 التشريفات
 كواالملبور  أكتوبر 30 – 26 املنامة يوليو 16 – 12 القاهرة يونيو 16 – 12

 كازابالنكا نوفمبر 06 – 02 دبي يوليو 23 – 19 كواالملبور  يونيو 24 – 20 تنظيم و ادارة املؤتمرات و املعارض 2

 مراكش نوفمبر 13 – 09 دبي أغسطس 13 – 09 القاهرة يونيو 30 – 26 التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية 3

 الشارقة نوفمبر 26 – 22 القاهرة أغسطس 20 – 16 دبي يوليو 07 – 03 املسئولية االجتماعية في املؤسسات 4

 دبي ديسمبر 10 – 06 اسطنبول  أغسطس 27 – 23 اسطنبول  يوليو 29 – 25 املهارات اإلعالمية املؤثرة في العالقات العامة 5

6 
االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في تفعيل خطط 

 العالقات العامة
 برشلونة ديسمبر 25 – 21 دبي سبتمبر 11 – 07 دبي أغسطس 11 – 07

7 
املنهج املتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها في 

 تحقيق التميز اإلداري 
 شرم الشيخ ديسمبر 31 – 27 القاهرة سبتمبر 17 – 13 القاهرة أغسطس 18 – 14

 

 الدورات األمنية

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

 كواالملبور  نوفمبر 05 – 01 كواالملبور  يوليو 17 – 13 القاهرة يونيو 16 – 12 إدارة أنظمة األمن والسالمة 1

 املنامة نوفمبر 12 – 08 املنامة يوليو 23 – 19 القاهرة يونيو 23 – 19 تنمية مهارات مشرفي األمن والسالمة الصناعية 2



 

 

 

 دبي نوفمبر 26 – 22 دبي أغسطس 13 – 09 دبي يونيو 30 – 26 نظم حراسة وتأمين املنشآت 3

4 
ليات الرئيسية األسلوب العلمي في إدارة غرفة العم

 أثناء األزمات
 الدوحة ديسمبر 10 – 06 الدوحة أغسطس 20 – 16 كواالملبور  يوليو 08 – 04

 دبي ديسمبر 17 – 13 دبي أغسطس 27 – 23 القاهرة يوليو 28 – 24 إدارة األزمات األمنية وخطة الطوارئ  5

 باكو ديسمبر 24 – 20 باكو سبتمبر 11 – 07 ريةاإلسكند أغسطس 11 – 07 الدورة املتقدمة في أمن املنشآت الحيوية 6

7 
األمن الوقائي والسالمة املهنية ومنع الخسائر في 

 املشآت الحيوية
 دبي ديسمبر 31 – 27 دبي سبتمبر 17 – 13 كواالملبور  أغسطس 19 – 15

 

 الدورات التقنية واملتخصصة

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

 أبو ظبي نوفمبر 12 – 08 شرم الشيخ يوليو 16 – 12 اسطنبول  يونيو 24 – 20 مهارات التفاوض ملأموري العمليات 1

 الشارقة نوفمبر 19 – 15 القاهرة وليوي 23 – 19 دبي يونيو 30 – 26 إدارة الـجـودة الشاملة في املشتريات واملخازن  2

 كواالملبور  نوفمبر 27 – 23 شرم الشيخ أغسطس 13 – 09 دبي يوليو 07 – 03 إدارة املشتريات واملخازن  3

 القاهرة ديسمبر 17 – 13 دبي أغسطس 20 – 16 لندن يوليو 29 – 25 اإلدارة املتقدمة للصيانة 4

 أبو ظبي ديسمبر 24 – 20 القاهرة أغسطس 27 – 23 دبي أغسطس 11 – 07 املخزون تخطيط عمليات التخزين والرقابة على 5

 دبي ديسمبر 31 – 27 شرم الشيخ سبتمبر 17 – 13 كواالملبور  أغسطس 19 – 15 الرقابة على عمليات الشراء و التخزين و التوريد 6

 



 

 

 

 

 برامج أسواق املال واألسهم

 البرامج  التدريبية م
 تاريخ االنعقاد

(1) 

 مكان االنعقاد

(1) 

 تاريخ االنعقاد

(2) 

 مكان االنعقاد

(2) 

 تاريخ االنعقاد

(3) 

 مكان االنعقاد

(3) 

1 
البرنامج املتكامل فى الرقابة على أدوات و إجراءات 

 األسواق املالية
 الشارقة نوفمبر 12 – 08 دبي يوليو 16 – 12 شرم الشيخ يونيو 09 – 05

 دبي نوفمبر 19 – 15 شرم الشيخ يوليو 16 – 12 القاهرة يونيو 16 – 12 االسهمالتحليل الفنى لتداوالت  2

 الشارقة نوفمبر 26 – 22 اسطنبول  أغسطس 14 – 10 القاهرة يونيو 23 – 19 املعرفة باألسواق املالية 3

 دبي نوفمبر 26 – 22 كواالملبور  أغسطس 14 – 10 دبي يونيو 30 – 26 أساسيات ومهام مراكز إيداع األوراق املالية 4

 كواالملبور  أغسطس 21 – 17 شرم الشيخ يوليو 07 – 03 املعرفة باللوائح التنظيمية للسوق املالية وتطبيقاتها 5
 03 –نوفمبر  29

 ديسمبر
 دبي

 دبي ديسمبر 10 – 06 اإلسكندرية أغسطس 20 – 16 اسطنبول  يوليو 22 – 18 أنواع األسواق املالية ومنتجاتها 6

 أبو ظبي ديسمبر 10 – 06 اسطنبول  أغسطس 28 – 24 دبي يوليو 21 – 17 فات اسواق املال بين الفهم والتطبيقمخال 7

 الشارقة ديسمبر 17 – 13 دبي أغسطس 27 – 23 عــَمان يوليو 28 – 24 أساسيات اإلستثمار  فى األوراق املالية 8

 منتجات األسواق املالية 9
 04 –يوليو  31

 أغسطس
 دبي

 03 –غسطس أ 30

 سبتمبر
 شرم الشيخ ديسمبر 17 – 13 شرم الشيخ

 دبي ديسمبر 24 – 20 كواالملبور  سبتمبر 11 – 07 اإلسكندرية أغسطس 11 – 07 برنامج النظم الحدثية فى إدارة املحافظ االستثمارية 10

 القاهرة ديسمبر 31 – 27 دبي سبتمبر 17 – 13 دبي أغسطس 18 – 14 النظم القانونية للمعامالت فى بورصة االوراق املالية 11
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