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L05الدمام301/0201/04القائد اإلستراتيجي

H12دبي501/0701/11تخطيط التعاقب الوظيفي وإدارة المواهب

L07 الرياض701/0701/15(باعتماد دولي)إعداد قادة المستقبل

C14الخبر301/1401/16المهارات المتقدمة في التواصل بلغة الجسد

F19الرياض501/1401/18مبادئ الضريبة على القيمة المضافة والمحاسبة لها

B05دبي501/1401/18أساسيات التحليل المالي

P06 بطاقة األداء المتوازن (BSC)301/2101/23الرياض

D01الرياض501/2101/25السالمـة والصحة المهنية

F24القاهرة501/2101/25تطوير األداء الفني والمالي لمسئولي النقدية والخزائن

M25جدة301/2801/30بناء وإدارة فرق العمل

M43الرياض301/2801/30إدارة الصراع ومعالجة المواقف الصعبة

P01جدة302/0402/06التخطيط ومتابعة التنفيذ

H09 تدريب المدربين بأستخدام األلعاب الترفيهية(TOT)302/0402/06الرياض

N01الرياض502/0402/08نظام العمل السعودي

A03الدمام302/1102/13سلوكيات وأخالقيات العمل

L08جدة302/1102/13األدوار اإلدارية والقيادية للمديرين

C15الرياض502/1102/15اإلعالم اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعي

L10
Leadership and Vision and Organisational 

Reality
اسطنبول502/1102/15

R05دبي502/1802/22أنظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها

M42 الخبر702/1802/26(إعتماد دولي)إعداد سفراء التغيير

M16الرياض302/2502/27مهارات اإلشراف اإلداري الفعال

M03شرم الشيخ502/2503/01 حل المشكالت وإتخاذ القرار

H13سوسة502/2503/01كتابة سياسات وإجراءات الموارد البشرية

V01الدمام303/0403/06إعداد وتأهيل أخصائي المسؤولية المجتمعية

R02الرياض503/0403/08أسس تدقيق إدارة المشتريات وإدارة المخزون

T03 إدارة نظم المعلومات وفق المنهج البريطاني(ITIL)503/0403/08دبي

C04كوااللمبور503/0403/08اإلتجاهات الحديثة إلدارة العالقات العامة واإلعالم

E08جدة303/1103/13 إعداد وكتابة التقارير

H06اسطنبول503/1103/15المهارات األساسية للموارد البشرية

F18      القاهرة503/1803/22نظم محاسبة التكاليف الحديثة

U03الرياض503/1803/22إبرام وصياغة العقود

S15 الخبر303/2503/27(عبر الهاتف واإلنترنت  )خدمة العمالء

F19جدة503/2503/29مبادئ الضريبة على القيمة المضافة والمحاسبة لها

D08الرياض503/2503/29الوقاية ضد المخاطر األمنية بالمنشآت الصناعية
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C09 إدارة عالقات العمالء(CRM)504/0104/05الرياض

F14الخبر504/0104/05اإلدارة المالية لغير الماليين

A18الرياض304/0804/10إدارة المواهب واكتشاف اإلمكانيات الخفية

M30     الدمام304/0804/10إعداد الموظف اإلداري الشامل

A13شرم الشيخ504/0804/12الذكاء الوجداني في عملية تحسين صنع القرار

F20دبي504/0804/12المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية

C08الرياض304/1504/17مهارات العرض والتقديم

M31كوااللمبور504/1504/19أساليب تحسين وتطوير اإلنتاجية

Q02Six Sigma504/1504/19الرياض

H14سوسة504/2204/26إدارة شؤون األفراد والتطوير الوظيفي

L01القاهرة504/2204/26القيادة المتقدمة وصناعة القرار اإلستراتيجي

E06اسطنبول504/2204/26السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

M46جدة304/2905/01إدارة األزمات والمشكالت وإتخاذ القرار الفعال

M24الرياض304/2905/01مهارات التحفيز والتوجيه

S06الدمام305/0105/03مهارات البيع اإلحترافية

C07جدة305/0605/08مهارات التعامل مع اآلخرين في بيئة العمل

Q04عمان505/0605/10إدارة المشاريع للعاملين في مجال العقود

B02دبي505/0605/10إستراتيجيات مكافحة غسل األموال

جميع المدن05/1606/14

M35الخبر306/2406/26إجراءات التحقيق اإلداري

C06الرياض306/2406/26مهارات التعامل مع المراجعين

P03دبي506/2406/28مهارات التخطيط اإلستراتيجي

M06اسطنبول506/2406/28المهارات اإلدارية الفعالة

M47كوااللمبور507/0107/05اإلدارة اإلستراتيجية والتميز اإلداري

E09القاهرة507/0107/05 إدارة الوثائق واألرشفة اإللكترونية

E10      Advance technical writing report307/0807/10الرياض

Q05 إعداد موازنات المشاريع(Project Budgeting)507/0807/12دبي

U08عمان507/0807/12مهارات التحقيق واإلستجواب األمني

C14الخبر307/1507/17المهارات المتقدمة في التواصل بلغة الجسد

T01الرياض507/1507/19أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونية

J02الرياض507/1507/19معالجة اإلحتيال في شركات التأمين

M21جدة307/2207/24إدارة الوقت والتحكم في ضغوط العمل

H15 تحليل اإلحتياجات التدريبية(TNA)307/2907/31المدينة المنورة

M40دبي507/2908/02المهارات اإلدارية للمدراء والمشرفين

دورات مجانية سنوية للجمعيات الخيرية والجهات غير الربحية
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A01جدة308/0508/07 الذكاء الوجداني في تحسين عملية صنع القرار

J07الرياض508/0508/09تحليل وإبرام عقود التأمين الصحي والطبي

F06 الرياض508/0508/09(مستوي متقدم) التخطيط والتحليل المالي

L07 دبي708/0508/13(باعتماد دولي)إعداد قادة المستقبل

M18المدينة المنورة308/1208/14المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين

U07اسطنبول508/1208/16طرق اإلعتراض على األحكام القضائية

R02دبي508/1208/16أسس تدقيق إدارة المشتريات وإدارة المخزون

H12الدمام308/2608/28تخطيط التعاقب الوظيفي وإدارة المواهب

F21الرياض508/2608/30مهارات التحصيل المالي

L05القاهرة508/2608/30القائد اإلستراتيجي

R08جدة309/0209/04اإلدارة اللوجستية الحديثة

M48الرياض309/0209/04واجبات وحقوق الموظفين والوالء الوظيفى

L09كوااللمبور509/0209/06مهارات القيادة الحديثة

A14Emotional Intelligence309/0909/11الرياض

C09 إدارة عالقات العمالء(CRM)509/0909/13دبي

N01الرياض509/0909/13نظام العمل السعودي

S14المدينة المنورة309/1609/18قياس رضا العمالء

M16الدار البيضاء509/1609/20مهارات اإلشراف اإلداري الفعال

J04الرياض509/2309/27إدارة ومحاسبة التأمين الصحي

F13دبي509/2309/27إعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية

M49القاهرة509/2309/27اإلدارة اإلبتكارية لمدراء المكاتب العليا

M41الخبر309/3010/02مهارات التعامل مع الرؤســاء

M38شرم الشيخ509/3010/04 أساسيات إدارة المخاطر

S06الرياض310/0210/04مهارات البيع اإلحترافية

A15جدة310/0710/09 التفكير اإلبداعي وإدارة التغيير

B09القاهرة510/0710/11الرقابة المالية وحوكمة الشركات

F12الرياض510/1410/18المحـاسبة اإلدارية المتقدمة

E03اسطنبول510/1410/18 اإلدارة االلكترونية ودورها في أعمال السكرتارية

M02كوااللمبور510/1410/18تنمية المهارات اإلدارية والقيادية

H01الرياض310/2110/23تطوير أنـظمة إدارة المـوارد البشرية ونـظم تحفيز الموظفين

T04دبي510/2110/25اإلدارة الفعالة لمشاريع تقنية المعلومات

F22شرم الشيخ510/2110/25عمليات إعداد الموازنات الحكومية

A16جدة310/2810/30الكفاءة والفعالية وتقليل الجهد وتعزيز اإلنتاجية

M43الرياض310/2810/30إدارة الصراع ومعالجة المواقف الصعبة

P06 بطاقة األداء المتوازن (BSC)311/0411/06الرياض
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M24الدمام311/0411/06مهارات التحفيز والتوجيه

M08Managerial skills & Leadership 511/0411/08دبي

T02الخبر511/1111/15أساسيات أمن المعلومات

Q02Six Sigma511/1111/15القاهرة

U06الرياض511/1111/15تنميه المهارات األساسية في االستشارات القانونية

C10المنامة511/1111/15مهارات إدارة التفاوض المتقدمة

A11جدة311/1811/20اإلقناع والتأثير باستخدام الذكاء العاطفي

C15الرياض511/1811/22اإلعالم اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعي

F23كوااللمبور511/1811/22اإلستراتيجيات المبتكرة في تقليل التكاليف

M21الرياض311/2511/27إدارة الوقت والتحكم في ضغوط العمل

R02دبي511/2511/29أسس تدقيق إدارة المشتريات وإدارة المخزون

J02دبي512/0212/06معالجة اإلحتيال في شركات التأمين

L07 الخبر712/0212/10(باعتماد دولي)إعداد قادة المستقبل

H16الرياض312/0912/11فن إجراء المقابالت الشخصية

Q01 إدارة المشاريع اإلحترافيةPMP512/0912/13كوااللمبور

C15القاهرة512/0912/13اإلبداع في إدارة العالقات العامة والتعامل مع وسائل اإلعالم

T03الرياض512/1612/20إدارة تكنولوجيا المعلومات

B02جدة512/1612/20إستراتيجيات مكافحة غسل األموال

S09الرياض312/2312/25تنمية مهـارات موظفي اإلستقبـال

M50Analytical Thinking & Problem Solving512/2312/27اسطنبول

V03الرياض312/3001/01مهارات اإليجاز والتلخيص

L09شرم الشيخ512/3001/03مهارات القيادة الحديثة

A09 سوسة512/3001/03(القدرة ، المهارة ، األسلوب  )مهارات التفكير التحليلي
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