


        فــي وقــت تشــتد فيــه المنافســة و تضيــق المســافات بيــن أنحــاء العالــم و تتســارع وتيــرة التقــدم التكنولوجــي ، فــإن اإلنســان يصبــح الهــدف األول لتحقيــق 

الحلــم األكبــر فــي نهضــة و تقــدم و ديمومــة مؤسســاتنا ، باعتبــاره البــذرة األولــى و ثروتنــا الحقيقيــة ، ومــن هنــا تأتــي أهميــة التدريــب  و التأهيــل فــي تحويــل 

ــي  ــن ف ــتويات ، ونح ــف المس ــى مختل ــاالت و عل ــة المج ــي كاف ــة ف ــات فاعل ــى مؤسس ــة ال ــات خامل ــن مؤسس ــدة وم ــات رائ ــى مؤسس ــة ال ــات العادي المؤسس

أكاديميــة إدارة للدراســات و التطويــر اإلداري  تكمــن مهمتنــا فــي وضــع القواعــد الصحيحــة و المبــادئ الســليمة للبرامــج التدريبيــة تلــك التــي تلبــي احتياجــات 

المؤسســات المتطلعــة نحــو آفــاق المســتقبل الواعــد التــي تبشــر بنتائــج ايجابيــة تعــود بالفائــدة علــى الفــرد و المؤسســة و المجتمــع ، اننــا نســعى مــن خــال 

ــكل  ــي بش ــا الوظيف ــتوى ادائه ــع مس ــي و رف ــال اإلحتراف ــم األعم ــي عال ــد ف ــح للمزي ــي تطم ــات الت ــك المؤسس ــن تل ــا و بي ــا بينن ــتركة فيم ــل مش ــات عم اتفاقي

يجعلهــا رائــدة و مميــزة ومواكبــة لحداثــة العصــر الــذي نعيشــه، مــن خــال نخبــة مــن المدربيــن ذوي خبــرات عمليــة و علميــة عاليــة ، كمــا أننــا نؤمــن أن اإلبــداع فــي 

مفهــوم التطويــر المؤسســي و التدريــب و التطويــر هــو الترجمــة العمليــة لألفــكار و تحويلهــا إلــى منتجــات ، خدمــات ، عمليــات  و عاقــات مجتمعيــة جديــدة ،
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و يتولــى هــذه المهمــة قــادة المؤسســة بالتعــاون مــع خبــراء ذوي كفــاءة عاليــة ، وتؤمــن 

أكاديميــة إدارة للدراســات و التطويــر اإلداري أن تشــجيع الموظفيــن علــى اإلبــداع ال يمكنــه 

فقــط أن يخلــق بيئــة عمــل تحــث الموظفيــن علــى االرتبــاط بوظائفهــم فقــط بــل يمكــن 

ــر اإلداري  ــات  و التطوي ــة إدارة للدراس ــي أكاديمي ــن ف ــا ، و نح ــدة أيض ــال جدي ــق أعم أن يخل

ــد  و علــى مــدار أعــوام مــن العطــاء والتميــز ، وضعنــا نصــب اعيننــا مبــدأ اإلبتــكار و التجدي

منهجــا و اســلوب عمــل نمارســه يوميــا فــي عملنــا بكفــاءة و فاعليــة ممــا جعلنــا بمحــل 

ثقــة عمائنــا و فــي الصفــوف األماميــة لديهــم مقارنــة بمنافســينا ســواء فــي تقديــم 

الخدمــات اإلستشــارية المميــزة أو اإلبــداع فــي التدريــب و الــذي يقــود لتطويــر األداء الفــردي 

ــن  ــرة م ــة خي ــى مجموع ــا عل ــن إال باعتمادن ــم يك ــذا ل ــواء ، و ه ــد س ــى ح ــي عل و المؤسس

الموظفيــن و المدربيــن و الخبــراء المؤمنيــن برســالة األكاديميــة المهنيــة و قدســية العمــل 

، و الــذي حقــق ثقــة عمائنــا و ميزنــا فــي األداء لمســتويات احترافيــة مــن شــأنها إبهــار 

العمــاء ، و حتــى اصبحنــا بفضــل مــن اهلل عــز وجــل ثــم بفضلهــم موضــع احتــرام الســوق و 

مثــا يحتــذى و نجــاح يشــار إليــه بالبنــان.

مهند العوري 
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من نحن
تأسســت أكاديميــة إدارة للدراســات والتطويــر اإلداري بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية ، وســجلت لــدى 

ــاب  ــن وأصح ــن األكاديميي ــة م ــل مجموع ــن قب ــم )33124( م ــت الرق ــة تح ــارة األردني ــة والتج وزارة الصناع

ــة  ــا فــي أكاديمي ــر أعمــال القطــاع العــام والخــاص ، وحرصن ــات تطوي ــة متطلب ــك لتلبي االختصــاص ، وذل

ــل  ــن قب ــل م ــة وورش عم ــج تدريبي ــط وبرام ــداد خط ــم إع ــد ت ــات فق ــذه المتطلب ــق ه ــى تحقي إدارة ، عل

الــكادر التدريبــي باألكاديميــة ، حيــث تــم مراعــاة كافــة االحتياجــات التدريبيــة لعمائنــا مــع األخــذ باالعتبــار 

ــى  ــم بأعل ــم وطموحاته ــدم أهدافه ــا يخ ــة بم ــاب المصلح ــات أصح ــا وحاج ــريعة بعالمن ــورات الس التط

ــادة وحســن إدارة المــوارد. قــدر مــن الجــودة والري

من نحن 
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ر�ؤيتنا
نســعى لبنــاء مؤسســة تدريبيــة مهنيــة عالميــة 

ــال  ــتوى ع ــى مس ــة عل ــات التدريبي ــدم الخدم تق

مــن اإلحتــراف و التميــز و الجــودة لتصبــح الشــريك 

المــوارد  وتأهيــل  إعــداد  فــي  الفعــال  المثالــي 

أرقــى  و  أحــدث  باســتخدام  العربيــة،  البشــرية 

بهــا  تتمتــع  التــي  الشــاملة  الجــودة  وســائل 

. األكاديميــة 
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ر�سالتنا
تقديــم كل مــا هــو جديــد و معاصــر فــي عالــم التدريــب و اإلستشــارات ، و تبنــي 

أفضــل برامــج التدريــب الحديثــة و اعتمــاد أفضــل المدربيــن و األكاديمييــن مــن 

ذوي التخصصــات العليــا ، و توفيــر بيئــة تعليميــة متطــورة و متميــزة  و االرتقــاء 

ــى  ــة عل ــداع و اإلحترافي ــز لإلب ــة رم ــح األكاديمي ــة لتصب ــة التدريبي ــودة الخدم بج

المســتوى المحلــي و اإلقليمــي .
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هدفنا
توفيــر بيئــة أكاديميــة متميــزة قــادرة علــى إعــداد متــدرب علــى أعلــى مســتوى مــن حيــث الكفــاءة والمهنيــة 

والقــدرة علــى التطبيــق العملــي بإحترافيــة متناهيــة.

ترسيخ المكانة القيادية لألكاديمية وتقديم مستوى تدريبي تنافسي مستدام في المجاالت المتعددة.

مساعدة المؤسسات بإيجاد حلول إستراتيجية للمشكات التي تواجه المؤسسات.

المســاهمة فــى رفــع االداء فــى شــتى المجــاالت التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة بهــدف حــل المشــاكل اإلداريــة 

التــي تواجــه المنظمــات و المؤسســات .

إعادة هندسة التدريب والفكر اإلستشاري المتطور.

تعظيم دور الموارد البشرية باعتبارها أهم مورد في المؤسسات.

تقديم اإلستشارات الفنية والعامة المتخصصة في المجاالت المختلفة .
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العملية التدريبية :
ــة  ــون العملي ــان فن ــو اتق ــر اإلداري ه ــات و التطوي ــة إدارة للدراس ــي أكاديمي ــا ف ــر عملن ان جوه

التدريبيــة و التميـــــز فــي التدريــب ، لــذا نحــرص علـــى تحقيــق التفاعــل الكامــل بيــن المتــدرب

و بيئة التدريـــب بهدف تعزيـــز الرضا النفسي للمتـــدرب و اكتسابــه مهارات و مزايـــا تخصصه

و تنافسي ووفقا لطبيعة البرامج باستخدام االسلوب و الطرق التالية : 

توفــر إمكانيــة تنفيــذ البرامــج التدريبيــة مــن خــال قاعــات األكاديميــة المجهــزة بأحــدث التقنيات 

التدريبيــة أو خــارج المملكــة .

تنفيذ برامج نوعية تنسجم مع واقع العمل و الطموح المنشود للمؤسسة . 

التركيز على دمج الجانب النظري بالواقع العملي و ذلك من خال اآلتي : 

- ممارســة المشــاركين للتطبيقــات العمليــة فــي موضوعــات البرنامــج مــن خــال زيــارات ميدانيــة 

- الــى مؤسســات ذات صلــة بالبرنامــج .

- استخدام الحاالت العملية و طرح أمثلة حديثة من واقع عمل المشاركين 

- استخدام التمارين العملية باستخدام الحاسوب و تدريبات المختبرات .

- استخدام اسلوب لعب األدوار و توزيع فرق العمل . 

- استخدام اسلوب المحاكاة و التعليم المبرمج . 

كما أننا نوفر للمشاركين أفضل األجواء التدريبية و المتمثلة بـ : 

- قاعات تدريب مجهزة و مختبرات متخصصة . 

- مادة علمية محدثة منسوخة الكترونيا . 

- شهادة تدريب معتمدة من جامعات رسمية محلية وجامعات أجنبية معترف بها دوليا . 

- تقييم معرفة المشاركين قبل و بعد انتهاء العملية التدريبية و احتساب القيمة المضافة     

   من المشاركة في البرنامج . 

- تسليم تقرير متكامل للجهة المعنية حول مشاركة المشاركين في البرنامج التدريبي  .
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تقييم ما بعد التدريبتنفيذ البرنامج التدريبيالتقييم قبل التدريب تصميم مادة
البرنامج التدريبي

نقوم بأكاديمية إدارة 

للدراسات و التطوير اإلداري 

بتقييم المشاركين بالبرامج 

التدريبية باستخدام ادوات 

التقييم ما قبل التدريب و التي 

قمنا مؤخرا بتطويرها 

و تحديثها لنتواكب مع كل ما 

هو جديد بهذا المجال .

سيقوم مدربو  أكاديمية 

إدارة للدراسات و التطوير 

اإلداري بتصميم و إعداد المواد 

التدريبية التي تتناسب مع 

المطلوب من العماء . 

تقوم األكاديمية بتجهيز المادة 

التدريبية على شكل كتاب 

مع نسخة الكترونية  تمكن 

المتدرب االحتفاظ بها والعودة 

لها مستقبا لتكون مرجع له . 

استخدام الصور و مقاطع 

الفيديو لتعزيز الفكرة لدى 

المشاركين بالبرنامج .

نقوم باستخدام الطرق الحديثة 

و المعاصرة في عملية التدريب : 

استخدام اسلوب المحاكاة 

و التمارين العملية الجماعية 

والفردية  و بنظام فرق العمل . 

االلقاء و االتصال المتبادل بين 

المدرب و المتدرب . 

الحوار و المناقشات و العصف 

الذهني . 

حاالت عملية . 

التمارين و االختبارات

و االستقصاء . 

األفام التدريبية 

بعد اكتمال البرنامج التدريبي 

تقوم األكاديمية  بإجراء تقييم 

ما بعد التدريب : 

بعد انتهاء البرنامج التدريبي 

يتم عمل تقييم لكل مشارك 

لقياس مدى استفادة المتدرب 

من البرنامج . 

قياس نقاط القوة و الضعف 

لدى المتدرب و العمل عليها 

في برامج أخرى .
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ما هي الو�سائل امل�ساعدة يف التدريب :
.White board , Data show   استخدام أجهزة الحاسوب و جهاز العرض

الوسائل المرئية و المسموعة . 

استخدام األلوان الجذابة والمعززة بالصور المعبرة . 

إعطاء مهلة للمناقشة ما بين المجموعات من 2 - 5 دقائق للتشاور ومن ثم اإلجابة .

وتحمــل  اإلداريــة  و  القياديــة  الشــخصية  لتقويــة  وذلــك  الحديــث  فــي  المشــاركون  يتنــاوب 

 . لديهــم  المســؤولية 

االنتقال ما بين موضوع و موضوع اخر بعد اعطاء المشاركين فترة زمنية للسؤال . 

اســتخدام بعــض الحــاالت  ذات  الطابــع الفكاهــي لكســر الجمــود مــا بيــن المشــاركين  و المــدرب 

او لكســر الملــل و خاصــة للــدورات الماليــة او المواضيــع المجــردة و التــي يتــم تقديمهــا بنســب 

ــة تحضيرهــا تعتمــد علــى  ــوع البرنامــج التدريبــي ، علمــا ان عملي ــك علــى ن ــة و يعتمــد ذل مئوي

اســس علميــة مدروســة و بنــاء علــى : 

- حاجة المؤسسة نفسها .
- الخدمات التي تقدمها و أنواع زبائنها .

- الحاالت الدراسية الداخلية و التي يتم تصميمها بناء على المعلومات المتوفرة .
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معايري اعداد املادة التدريبية :
تســعى أكاديميــة إدارة للدراســات و التطويــر اإلداري مــا أمكــن أن تكــون موادهــا التدريبيــة الموزعــة علــى المشــاركين تفســر مــا يقولــه المدربــون ، 

حيــث تحتــوي المــادة علــى مــا يقــال مــن الناحيــة النظريــة و كيفيــة تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة ، كمــا ان األســس المهنيــة التــي تبنــى عليهــا المــادة 

العلميــة كالتالــي : 

أن تكون معتمدة من لجنة مدربين ومتخصصين بالمجال الذي سيتم تقديمه  . 

أن يكون إعدادها قد تم وفقا ألساليب و طرق البحث العلمي المتعارف عليها دوليا .

أن تكــون معــززة بالتماريــن ، و األمثلــة ، و اإلســتبانات ، و الحــاالت الواقعيــة ، و األفــام 

 . التدريبيــة 

أن تكون مكتوبة بلغة سليمة سهلة خالية من األخطاء . 

إدخال المحتويات والمفاهيم الحديثة وحتى من الممكن استخدام اللغة االنجليزية . 

إدخال المسميات الحقيقية للوظائف اإلدارية و البنود المالية و غيرها . 

المهنيــة  القــدرات  لتنميــة  ذلــك  و  للمعرفــة  المعــززة  المحتويــات  بعــض  اســتخدام 

 . كين ر للمشــا

تعزيز  والء المشاركين بالبرنامج التدريبي لمؤسساتهم .
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دورات تطوير الموارد البشرية

إعداد الخطط التدريبية بناًء على تقييم األداء السنوي .

 الطرق الحديثة لتقييم الكفاءة االقتصادية .

تصميم خرائط إنسياب العمليات التشغيلية في الموارد البشرية . 

                . EFQM  معايير نموذج التميز األوروبي

تقنيات تحليل و تصنيف االحتياجات التدريبية و تقييم البرامج و الخطط التدريبية .

المداخل الحديثة في إدارة الموارد البشرية و شؤون األفراد .

إدارة التدريب واالستثمار في الرأس البشري

اإلدارة اإلستراتيجية وفق منهجية ماكنزي .

التحسين المستمر وفق منهجية كايزن.                    

استراتيجيات تنظيم اللجان و االجتماعات في ظل ضغوط العمل لحل المشكات .                      

تنمية المهارات التنافسية في إدارة األعمال .   

إدارة الوقت وضغوط العمل .            

أسرار النجاح في العمل اإلداري .                       

إدارة المؤسسات من منظور إدارة الجودة الشاملة               

تبسيط اإلجراءات و تطوير أساليب العمل .                 

الدورة المتقدمة في إدارة الموارد البشرية                                    

فن التفاوض و مهارات االتصال  .                        

                 .  ICDL   الرخصة الدولية المتقدمة لقيادة الحاسوب

القيادة التنفيذية في المنظمات و المؤسسات .                 

اإلدارة العليا .           

التفكير القيادي من اإلدارة باألهداف إلى نظام 6 سيجما.

المهارات االشرافية للمرأة العاملة . 
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دورات تطوير الموارد البشرية

المهارات االشرافية للمرأة العاملة .

فن المراسم و اإلتيكيت و البرتوكول.

مفهوم اإلدارة و أهدافها و تطورها.                    

األساليب الحديثة في تنظيم و إدارة قطاع التطوير اإلداري و التدريب .                   

المهارات اإلبداعية للوظائف اإلشرافية وشاغلي الوظائف الوسطى .              

المهارات اإلستراتيجية في تخطيط العمل باألجهزة الحكومية .                       

المهارات اإلبداعية والتفكير اإليجابي في بيئة العمل .                         

مهارات التعامل مع العماء.                               

إدارة نظم اعمال المكاتب الكترونيا             

اعداد وبناء سياسات الموارد البشرية والهياكل التنظيمية .                 

فن صياغة اإلستراتيجيات و سيكولوجية صنع القرارات الذكية .                

األساليب الحديثة لبناء عاقات عمل ناجحة .                                 

                                .  RMP التخطيط المستند للمخاطر

التطور القيادي وبناء الفريق .                    

قيادات الصف الثاني واالشراف                                               

مفاتيح التأثير االقناعي في اآلخرين .              

دور مسؤول العاقات العامة في إدارة األزمات .                

رؤية جديدة في تنمية المهارات القيادية و اإلدارية للمرأة العربية                  

مهارات تحقيق األداء اإلداري و اإلبداعي المتميز .                                 

التميز اإلداري و التفكير اإلبداعي لسيدات األعمال .             

. Microsoft office السكرتاريا اإللكترونية باستخدام

مبادئ إدارة الموارد البشرية لمدراء سائر األقسام .  

إدارة شؤون الموظفين .

الطرق الحديثة باستخدام الحاسوب في الدورات المستندية والمراساتالبريدية لمدراء المكاتب .

تخطيط وتنمية الموارد البشرية .                    

إدارة الصراع في العمل .                        

التميز في تطوير اعمال السكرتاريا وادارة المكاتب المتطورة.                  

                           primavera إدارة المشاريع باستخدام

اإلحتراف في بناء روح العمل الجماعي وقيادة الفريق.             

. )N.L.P ( الجوانب التطبيقية في التنمية الذاتية باستخدام البرمجة اللغوية العصبية

النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة انظمة و احكام شؤون الموظفين .

اإلتجاهات و االساليب الحديثة في الرقابة .                     

تقييم أثر التدريب على أداء المتدرب .

مهارات السكرتاريا المتقدمة .

مبادئ التوجيه و اإلرشاد .             

تطبيقات Six Sigma لتطوير األعمال.                    

إستراتيجيات التفويض والتحفيز وإدارة العمل متعدد الثقافات .           

األساليب الحديثة في اكتشاف المخالفات اإلدارية .                  

التميز السلوكي و األخاقي في العمل ) أخاقيات العمل المهني ( .

العملية التدريبية ) تخطيط وإعداد و تنفيذ و تقييم فعالياتها ( .               

ميكنة االعمال المكتبية و السكرتاريا ) مكتب بدون ورق بالنظام االلكتروني ( .

اإلدارة اإلشرافية الحديثة ) األدوات و األساليب و عاقتها بالحاسب اآللي ( .          

تحليل و تقييم فعاليات التدريب و انعكاسها على أداء الموظفين . 
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دورات تطوير الموارد البشرية

مهارات العرض وااللقاء المؤثر                       

فنون ومهارات العرض و التقديم و اإللقاء .             

التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي لقيادات الصف االول والثاني.              

المهارات المهنية إلعمال السكرتاريا الخاصة. 

التخطيط اإلستراتيجي المتكامل .                      

إعداد و كتابة التقارير الرسمية .                   

تطوير مهارات التفكير في عملية التخطيط اإلستراتيجي للمدير المتميز وفق اسلوب ) سكامبر(  .   

إدارة المكاتب لإلدارة العليا و الشخصيات الهامة .                       

مهارات التنسيق و المتابعة .

أدوار القيادات النسائية في اإلدارة الحديثة .

كيف تنشئ مكتبة الكترونية .                           

تحديد اإلحتياجات التدريبية .            

العوامل الثمانية إلنشاء نظام إدارة الجودة المستدامة  .                  

المهارات اإلدارية و السلوكية لمدراء المكاتب .                       

الحكومة اإللكترونية و دورها في اعمال السكرتاريا .                  

الذكاء العاطفي وتأثيره على القيادة المتميزة .                            

كيف تكوني مديرة ناجحة في بيئة العمل التنافسي .                       

                         . COBIT الضوابط الداخلية لألنظمة الحاسوبية

التنمية المهنية للسكرتير التنفيذي و المساعد اإلداري .              

مهارات إعداد و تنظيم الملتقيات و المهرجانات                

تخطيط الموارد البشرية وإبرام عقود التوظيف .                 

إدارة المكاتب و السكرتاريا الحديثة . 

البرنامج التدريبي
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دورات تطوير الموارد البشرية

برنامج مدير الموارد البشرية المحترف   .                         

اإلدارة الناجحة بأسلوب االتصال الفعال .

إعداد و تأهيل مسؤولي العاقات العامة

مهارات صياغة و كتابة الرسائل االلكترونية .                               

استراتيجيات و تكتيكات التفاوض واالقناع .

استقطاب الكفاءات الداخلية واإلحال الوظيفي . 

»مدراء التدريب« آليات تطوير وتحسين بيئة العمل .                      

القيادة والتخطيط االستراتيجي

لغة الجسد » كوسيلة لاتصال الغير اللفظي »                

فنون االستقطاب و التعيين .

تطبيقات إدارة الجودة الشاملة .                               

المنظومة المتكاملة لرضا العماء  .                                                    

المنظومة المتكاملة ألعمال السكرتاريا و االدارة المكتبية  .                        

دورة اإلتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية.   

االبداع والجودة في التدريب االستراتيجي واثره على التطوير التنظيمي  .             

تخطيط وتنظيم اعمال الصيانة الوقائية  والشاملة   .                                

األرشفة االلكترونية المتقدمة ) تأمين الحفظ و تأمين الوثائق ( .                  

الممارسات الحديثة لتطوير شرون الموظفين باستخدام الحاسب اآللي .

تخطيط الوقت واألولويات و إدارة عمليات االتصال .

حل المشكات و اتخاذ القرارات باستخدام صياغة الخريطة الذهنية

المدخل المتكامل في تحديد االحتياجات التدريبية .                   

المهارات المتميزة في خدمة العماء والمراجعين

                

أساليب ومهارات التدريب على رأس العمل .                       

التطبيقات التقنية لألرشفة االلكترونية .                        

هندسة العمليات التشغلية في بيئة العمل المؤسسي .                         

فرق العمل ذاتية االداء وذاتية التوجه   .                           

اإلتجاهات الحديثة في اعمال السكرتاريا التنفيذية   .                 

تنمية المهارات االدارية والتنمية البشرية               

     .   PMP  إدارة المشاريع

مبادئ اإلشراف الفعال .                  

تطوير مهارات اللغة االنجليزية لموظفي المكاتب االمامية وخدمة العماء .         

اإلحتراف في اعداد و تأهيل مشرفي و اخصائي التدريب .               

تأهيل القيادات .                   

إدارة المكاتب و تبسيط اجراءات العمل المكتبي .                   

مهارات تفويض المهام العداد وتنمية الصف الثاني                               

مهارات االتصال االخباري والعاقات العامة                        

التعامل مع ضغوط العمل .               

تقنيات تحليل و تصنيف وتوصيف و تقييم الوظائف .          

استراتيجيات تقييم و تحسين أداء العاملين  .               

التقنيات المتقدمة للسياسات التدريبية وصياغة خطط التدريب .                  

اإلدارة اللوجستية وادارة المواد   .                             

المهارات االشرافية لمشرفي و رؤساء األقسام .                     

أساليب العمل في إدارة التوظيف .                             

اإلتجاهات الحديثة في التدريب و التطوير اإلداري .                           
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دورات تطوير الموارد البشرية

المهارات اإلدارية المتقدمة في ضوء التحوالت العالمية .                      

المهارات القيادية المتقدمة للقادة الجدد .                       

المدرب المتميز و مهارات إعداد الحقيبة التدريبية .

اإلدارة المتطورة في إدارة األفراد وشؤون العاملين .               

فن إجراء المقابات و الحوار المباشر واالختيار والتعيين .                   

اإلستراتيجيات الفعالة و األكثر شفافية في إدارة العنصر البشري .              

التميز في األساليب الحديثة إلعداد موازنات و خطط التدريب .               

التأمل التجاوزي.

طرق و أدوات التحكم اإلحصائي للعمليات  .

تطوير رفع الكفاءة المؤسسية إلدارة الخدمات التربوية .

تحديد األهداف التعليمية و السلوكية . 

إستراتيجيات التفكير الناقد.

تشكيل السلوك اإلداري المتميز .

العصف الذهني . 

إنجاز المهمات بدون إشراف مباشر . 

معايير اإلنجاز في المنظمات اإلجتماعية الغير ربحية .

القيادة الرشيدة .

تطوير مناخ داعم للتشارك المعرفي .

أسرار العاقات اإلجتماعية الناجحة .

إدارة التمكين و أثرها في التحفيز و التفويض.

مقدمة في نظام اآليزو 2000- 9000  .

تقنيات تقويم األداء الفردي و المؤسسي . 

إعادة الهيكلة للمؤسسات والشركات نحو مفهوم حديث .

فن الدبلوماسية و التمثيل الدبلوماسي.

 صياغة الرؤية و الرسالة للمؤسسات . 

موازنة برامج األداء .

البرنامج التدريبي الشامل للموظفين حديثي التعيين . 

نظام الحوكمة الشامل .

طاقة االلوان .

الذكاء الوجداني .

التفكير االيجابي فن وحياة .

إدارة المواهب . 

لغة الجسد .

الترجمة العسكرية التحريرية .

البرنامج التدريبي



21

إعادة الهيكلة للمؤسسات والشركات نحو مفهوم حديث .

فن الدبلوماسية و التمثيل الدبلوماسي.

 صياغة الرؤية و الرسالة للمؤسسات . 

موازنة برامج األداء .

البرنامج التدريبي الشامل للموظفين حديثي التعيين . 

نظام الحوكمة الشامل .

طاقة االلوان .

الذكاء الوجداني .

التفكير االيجابي فن وحياة .

إدارة المواهب . 

لغة الجسد .

الترجمة العسكرية التحريرية .

البرنامج التدريبي

الدورات المالية و المصرفية

النظم المحاسبية لألجور و الرواتب في الشؤون المالية و اإلدارية .

دراسات الجدوى و تقييم المشروعات .

إدارة العمليات المصرفية ومخاطرها الفنية. 

صيغ التمويل اإلسامي والعمليات اإلسامية.

الدور الرقابي في الحد من المخالفات المالية من خال قياس مؤشر المخاطر الرئيسية .

المحاسبة وتصميم القوائم المالية باستخدام الحاسوب.

المحاسبة اإلدارية المتقدمة . 

التدقيق في المستشفيات و المؤسسات العاجية .

تنمية وتطوير مهارات المراجع الداخلي ) متقدمة ( .

اإلدارة المتقدمة للمعالجة المحاسبية في القطاع الحكومي .

المقاصة اإللكترونية و أنظمة الدفع اإللكتروني.

التمويل لغير الماليين التنفيذيين . 

.  SPSS التحليل المالي و اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج

إعداد و رقابة تنفيذ الموازنة الحكومية .

أمن و حماية البنوك  . 

المعاير المحاسبية في التامين التكافلي .

فهم البيانات المالية للمنشأة . 

االستثمار و التمويل العقاري.

. BBI تأمين النقدية و نقل األموال و الخزائن

العمليات المحاسبية ألمين الصندوق .

مخاطر التمويل االسامي ودراسة االئتمان ودورها في اتخاذ القرارات.

الجوانب الرقابية للمحاسبة عن التكاليف في الشركات البترولية .
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الدورات المالية و المصرفية

أمن الصراف اآللي .

المحاسبة لغير المحاسبين. 

المحاسبة الحكومية . 

إعداد ورقابة الموازنة المصرفية . 

المحاسب الشامل المتطور

تحليل إدارة الموجودات المتداولة.

علم التقاعد .

األساليب المتقدمة في التمويل .

آليات التسجيل و االشتراكات في أنظمة الضمان االجتماعي. 

تغذية وجرد أجهزة الصرف اآللي وآليات التفتيش .

الدراسات اإلكتوارية . 

النماذج الحديثة لإلستثمار في راس المال البشري وقياس العائد في التدريب .

. ) N.G.O ( النظم المحاسبية في المنظمات الغير هادفة للربح

القيود المحاسبية للعمليات والتدقيق والتحصيل

 . CISA البرنامج التحضيري لشهادة مدقق معتمد لنظم المعلومات

محاسبة التكاليف .

البنوك اإللكترونية . 

دراسة الجدوى اإلقتصادية لغايات التمويل .

اإلدارة المالية الحديثة .

المحاسبة الحكومية و إعداد الموازنات 

مهارات إعداد وتصميم السياسات المالية 

وسائل ايقاف الخسائر التأمينية. 

أساليب و مفاهيم القيمة الزمنية للنقود . 

التأمين التكافلي اإلسامي وعمليات اإلعادة . 

إدارة المخاطر اإلئتمانية : اإلطار ، القياس ، اإلئتمان المؤسسي . 

ادارة الذمم والديون المتعثرة واستراتيجيات التحصيل 

تقييم االستثمارات الرأسمالية .

تطوير المنتجات المصرفية وابتكار منتجات جديدة

مهارات التخطيط المالي و اعداد الموازنات التقديرية .

تحليل التكاليف والموازنات التخطيطية و الرقابة عليها .

تطبيقات معايير المحاسبة الدولية . 

المرابحة ألمر الشراء . 

مهارات إعداد الخطط المالية و المستقبلية وقياس األداء المالي .

هيكلية القروض وادارة الديون المتعثرة .

علم اإلستثمار لخدمة صناديق التقاعد .

التحليل الفني لحركة أسواق المال وإدارة المحافظ االستثمارية . 

اإلستراتيجيات الفعالة لتخطيط و تنفيذ مهام التدقيق الداخلي . 

إدارة الخزينة . 

األساليب الحديثة في إدارة النقدية و التحليل المالي و المراجعة . 

تقارير األداء الشهرية ) المالية و االدارية ( . 

 .  COSO نظم التدقيق والرقابة الداخلية وإعداد تقرير المدقق

المشاكل القانونية المتعلقة بالضمانات المصرفية . 

تطبيقات التحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي .

شهادة المدير المصرفي اإلسامي المعتمد. 

البرنامج التدريبي



23

أساليب و مفاهيم القيمة الزمنية للنقود . 

التأمين التكافلي اإلسامي وعمليات اإلعادة . 

إدارة المخاطر اإلئتمانية : اإلطار ، القياس ، اإلئتمان المؤسسي . 

ادارة الذمم والديون المتعثرة واستراتيجيات التحصيل 

تقييم االستثمارات الرأسمالية .

تطوير المنتجات المصرفية وابتكار منتجات جديدة

مهارات التخطيط المالي و اعداد الموازنات التقديرية .

تحليل التكاليف والموازنات التخطيطية و الرقابة عليها .

تطبيقات معايير المحاسبة الدولية . 

المرابحة ألمر الشراء . 

مهارات إعداد الخطط المالية و المستقبلية وقياس األداء المالي .

هيكلية القروض وادارة الديون المتعثرة .

علم اإلستثمار لخدمة صناديق التقاعد .

التحليل الفني لحركة أسواق المال وإدارة المحافظ االستثمارية . 

اإلستراتيجيات الفعالة لتخطيط و تنفيذ مهام التدقيق الداخلي . 

إدارة الخزينة . 

األساليب الحديثة في إدارة النقدية و التحليل المالي و المراجعة . 

تقارير األداء الشهرية ) المالية و االدارية ( . 

 .  COSO نظم التدقيق والرقابة الداخلية وإعداد تقرير المدقق

المشاكل القانونية المتعلقة بالضمانات المصرفية . 

تطبيقات التحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي .

شهادة المدير المصرفي اإلسامي المعتمد. 

البرنامج التدريبي

الدورات المالية و المصرفية

أساسيات محاسبة النفط و الغاز .

الجودة في هندسة محاسبة التكاليف للمهندسين و الفنيين . 

اإلتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات . 

مفهوم التحليل المالي و أهميته . 

مصادر التمويل و استخدامات الموارد . 

التحليل المالي و قوائم التدفقات النقدية .

مفاهيم واساسيات االوراق المالية.

تنمية المهارات المالية و المحاسبية للمدراء غير المحاسبين .

العمليات المصرفية المحلية وخدمة المتعاملين . 

اإلدارة المالية اإلستراتيجية الشاملة . 

نظم الرقابة المحاسبية طبقًا للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين.

تحليل التدفقات النقدية و أهميته .

اإلدارة المالية اإللكترونية باستخدام الحاسب اآللي .  

التقارير المالية في محاسبة البترول . 

إدارة األزمات المالية . 

الودائع األساسية .

الخصخصة في ضوء المعايير الدولية .

المحاسبة المركزية . 

JCPA المحاسب القانوني

 CMA المحاسب اإلداري

مخاطر التمويل اإلسامي

دراسة اإلئتمان  ودورها في اتخاذ القرارات
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الدورات اإلدارية المتخصصة

اإلدارة الرياضية .                     

تكنولوجيا المعامل وضبط جودة مياه الشرب.                       

فن التصوير الفوتوغرافي و المعالجة الصورية .                      

أنظمة المعلومات الجغرافية وتقنية اإلستشعار عن بعد.           

طرق واساليب التدريس لمدرسي لغة اإلشارة.                   

إعداد الطهاة .                           

تطوير آليات أعمال المراقب الصحي .                  

إدارة أندية الضباط و الفنادق                  

تنمية مهارات تمريض العمليات.             

الهندسة البشرية وتكنولوجيا الموارد البشرية .

الممارسات المهنية في ربط المسارين الوظيفي والتدريبي                            

إعداد الحلويات الشرقية و الغربية .                              

إدارة المكتبات .                                 

المنظومة المتكاملة للتخطيط االمني االستراتيجي وتقيمها   .                      

إدارة الصاالت الرياضية واألندية الرياضية  .                              

قوانين األلعاب الرياضية  .                                 

إدارة المشروعات واالشراف الهندسي.

إدارة المنشآت الرياضية.

إدارة العقود الهندسية اإلنشائية .                   

سيكولوجية الضيوف .                              

التصميم الجرافيكي .                        

تخطيط الهيكل التنظيمي الدارة الطعام و الشراب

إعداد الحكام .                             

إدارة وتنظيم الحجوزات المختلفة للفرق الرياضية و كيفية استخدام الصالة.

تخطيط وتنفيذ الفعاليات والمؤتمرات.

الصحافة اإللكترونية .                      

إدارة أمن وحماية المنشآت

إدارة المشروعات الهندسية .                               

ادارة عمليات التجارة الخارجية ومخاطرها                   

التحرير الصحفي

رعاية الخيول .                                   

تقنية رسم الخرائط                    

إدارة المطابع و األوفست و التجليد الفني .

إدارة الماعب              

التخطيط االستراتيجي للتميز وفقا لنموذج الجودة االوروبي

نظم شبكات األلياف الضوئية

إدارة المطاعم في الفنادق

إعداد مدرب رياضة  .

إعداد مدرب لياقة بدنية .

األجهزة الموسيقية ) الكمان ، العود ( .                         

إدارة وتنظيم البطوالت الرياضية المختلفة في مختلف المناسبات

اإلتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات .          

تقييم االداء المبني على الجدارات والكفايات

المهارات المتكاملة في تنمية مهارات مسؤلي الشؤون االدارية وشؤون الموظفين
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الدورات اإلدارية المتخصصة

صاحية األجهزة واألدوات الموجودة في الصالة وكيفية المحافظة عليها

آليات الرسم . 

التجارة اإللكترونية .

اإلدارة باالهداف وتحليل واستخراج مؤشرات االداء.

تنمية مهارات وفنون القيادة النسائية .

إدارة وتنظيم المهرجانات الكبرى و االحتفاالت المختلفة.

إعداد السفرجية.

تطبيقات الحاسوب في الفندقة.

التفتيش اإلداري .

نظريات األلوان و تقنياتها . 

إدارة اللجان الرياضية المشكلة من المنسبين.

كتابة تقرير عن سير النشاط الممارس في الصالة و النادي .

إدارة وتنظيم المباريات و البطوالت المختلفة .

اإلحتراف في إدارة وتقييم المشاريع.

إدارة أقسام انتاج الطعام 

اإلخراج الفني .

تصوير لوحات .

 اللياقة البدنية . 

طباعة الحرير و الديكال . 

معالجة المياه العادمة .

إدارة النشاطات الرياضية في النادي و الصاالت الرياضية

التحليل الجغرافي .

الحركة و الصيانة في النقل ماليا و إداريا . 

إدارة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية .

إزالة التلوث اإلشعاعي .
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دورات المشتريات و المخازن

إستراتيجيات منع الخسائر في المخازن و المستودعات .

تنمية مهارات أمناء المخازن .                        

إدارة ساسل اإلمداد.                           

اإلتجاهات اللوجستية المتقدمة للتخزين و مناولة المواد .                  

التخطيط اإلستراتيجي المتقدم للشركات و اإلمداد والتموين   .     

الممارسات العالمية الحديثة في المشتريات و المخزون 

أمن و سامة المخازن .                      

إدارة المواد و مراقبة المخزون  .          

األساليب الحديثة للمشتريات والتعامل مع الموردين.             

الرؤى الجديدة في الخدمات اللوجستية في إدارة المشتريات و المخازن .

المهارات المتكاملة في إدارة المشتريات و اقتصاديات الشراء .                

أساليب ترشيد  االنفاق في مجاالت الشراء والتخزين والخدمات المساندة.

تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة السلع و المشتريات .

التخطيط األمثل لتحديد االحتياجات الشرائية و المراقبة على المخزون .             

الرقابة المخزنية الشاملة و اساليب التخلص من المخزون الراكد .

إدارة المشتريات و المخازن المتقدمة .

إقتصاديات الشراء و التخزين.

إدارة المخازن بالمنظور الرقمي.

إدارة المشتريات المتوسطة .

إدارة مستودعات مخازن المناطق الحرة.

تنظيم عمليات الشراء و تحليل و تقييم العروض و الموردين . 

التميز في إدارة المخازن و استراتيجيات تكنولوجيا تحسين قوائم الجرد . 

البرنامج التدريبي
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دورات األمن و السالمة

األمن الوقائي والسامة المهنية ومنع وقوع الخسائر في المنشآت الحيوية  .       

أهمية السامة و الصحة المهنية .      

برنامج الوقاية من العنف في بيئة العمل.

تطوير التدريب في السامة العامة .              

الوقاية من الحريق في اإلنشاءات و الصناعات العامة .            

الرقابة و التفتيش على األطعمة و الدواء .                      

إعداد خبير في إدارة السامة والصحة المهنية .                

السامة في المستودعات  .                                        

الصحة المهنية .                                        

تأمين وحراسة المنشآت الصناعية و النفطية .                      

                  )SCBA( التعامل مع أجهزة التنفس

الضجيج في بيئة العمل.                

معدات الوقاية الشخصية  .                    

السامة في المنشآت ومعدات الوقائية الشخصية.

النظم المتقدم للسامة و الصحة المهنية و تنظيم بيئة العمل .               

الرافعات الشوكية  .                           

طرق السامة في الكهرباء    .           

إدارة بيئة العمل في السامة العامة  .              

الوقاية من السقوط

القيادة في السامة و اإلشراف                    

مخاطر اإلشعاعات .                          

المخاطر الكيميائية في بيئة العمل.                      

الدورة المتكاملة ألنظمة السامة المتداولة في األمن.

تأهيل أخصائي السامة العامة وأمن وحماية المنشآت .

مسببات األمراض المنقولة بالدم  .                                     

األمن و السامة المهنية المتقدمة .

التميز المهني لمشرفي األمن والسامة في المنشآت الصناعية .              

تحليل المخاطر في بيئة العمل  .                                                   

التدريب خارج بيئة العمل وداخل غرف التدريب  .           

األمراض المهنية  واإلسعافات   .       

التفتيش و التصنيف و التسويق السياحي  .

خطة الطوارئ.

إدارة السامة في قيادة المركبات داخل بيئة العمل .       

األماكن المحصورة و المخاطر في بيئة العمل.

مخاطر اإلشعاعات.

مقدمة في الصحة الصناعية والنظافة في بيئة العمل.
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الدورات القانونية

القرارات القضائية في األمور اإلدارية والسيادية .   

متطلبات عمل المستشار القانوني.

مكافحة الجرائم اإللكترونية دوليا.

إبرام العقود الدولية . 

دور مراقب السلوك في قضايا األحداث.

برنامج المحاكمة الجنائية لألحداث ) العدالة الجنائية لألحداث (  .  

إستراتيجيات العطاءات  .  

تنفيذ األحكام القضائية في غير البلد الذي صدرت فيه  .  

األوراق التجارية   . 

اتفاقية حماية الطفل .   

القرارات القضائية في المسائل المستعجلة.

االتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي . 

األوراق المالية  .  

برنامج التسجيل الدولي والترخيص للعامات التجارية .    

تنفيذ أحكام المحاكم الدولية ) محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية (.

مراحل وإجراءات تسجيل العامات التجارية محليًا  .  

المعاهدات الدولية للتعاون القضائي وتنفيذ األحكام.

تشكيل المحاكم  .  

شرح أصول المحاكمات المدنية.

كفاءة و تقييم الموردين و ابرام العقود .               

الجوانب القانونية والفنية في المعامات اإللكترونية .    

إبرام العقد .   

البرنامج التدريبي

التحكيم في عقود االستثمار.

رهن األسهم  .     

التحقيق واإلستقصاء في جرائم الكترونية مختلفة.

االختصاص القضائي.

األطر القانونية في اتفاقيات الطاقة ) البترول و الغاز ( .

النظم و اللوائح القانونية والقرارات اإلدارية برؤية معاصرة .

التحكيم  التجاري الدولي في تشجيع اإلستثمار.

المدخل العام إلى علم القانون .   

طرق تفسير القانون.

التحقيق اإلداري   . 

مهارات إبرام العقود و التحكيم الدولي.

أدوات التحقيق الجنائي .   

اإلثبات في حقوق الملكية الفكرية.

التعاون الدولي في المجال القضائي

مبادئ القضاء التجاري.

العقود اإلدارية و آثارها .

دراسة العطاءات وكتابة العقود لغير المتخصصين.

خصوصية التحكيم في عقود االستثمار  .  

إنشاء وتطوير اإلدارة القضائية.

التعريف بجرائم االنترنت .    

التحقيق االلكتروني.

التعاقد و إدارة عقود اإلنشاءات .
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الدورات القانونية

برنامج التحقيق والماحقة في جرائم االنترنت.     

براءات االختراع والعامات التجارية و الصناعية  .  

المنازعات العمالية و أساليب حسمها رضاء او قضاء .   

األركان والمبادئ القانونية لعقود التأمين.   

تقسيم األموال الغير منقولة   .  

صياغة العقود باللغة االنجليزية .   

فن الصياغة القانونية  . 

أساليب الصياغة القانونية.

الشركات وانواعها  .  

تحليل األدلة الجنائية .

اإلستشارات القانونية واإلدارية الفعالة للعقود .   

القواعد القانونية في العقود واألخطاء الشائعة .   

إعداد العقود و اعمال الطرح وتقييم العطاءات والترسية .    

إدارة المنشآت التعليمية برؤية قانونية .   

إدارة العقود لمديري المشروعات .    

نظم الرقابة المتقدمة على دستورية القوانين .   

الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين .

إبرام عقود تأمين مشاريع التمويل األصغر ومخاطرها .     

أساليب تقنيات الشؤون القانونية الكترونيا ، أساليب ومهارات .   

شرح أصول المحاكمات الجزائية .   

العقود الدولية وطرق حل المنازعات . 

المهارات القانونية لغير القانونيين .
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كيف تخطط إستراتيجيا في إدارة المنازعات والحد من المطالبات .

المنازعات التأمينية الحديثة .

تنمية المهارات القانونية للعاملين في مجال التأمين و عقودها .        

اإلتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية.

شرح قانون البيانات .    

القرارات القضائية في االمور الجزائية .   

األساليب اإلحتيالية في اختراق شبكات المصارف وكيفية الوقاية منها .     

البرنامج الفعلي الشامل الستخدام الشروط التعاقدية والتحكم .

اإلدارة الفعالة للعقود .      

الجوانب القانونية لبطاقات االئتمان .

المعايير الحديثة في اعداد و صياغة وتقديم المذكرات القانونية .     

المسؤولية القانونية للوكيل الماحي .   

الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية     

اإلجراءات والجوانب القانونية للمناقصات والعطاءات.    

أساليب صياغة عقود االستثمار   .  

. )ICSID (  بيان شروط الخضوع لتحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

الجريمة و العقوبات بين الشريعة اإلسامية و القانون الوضعي .     

طرق تفسير القانون .           

المبادئ العامة في الصياغة القانونية للعقود .

اإلدارة القانونية الفعالة في إدارة شؤون الموظفين بالمنظمات العربية .

الجوانب القانونية في إدارة و تقييم المشروعات .

تسليم المجرمين .   

الدورات القانونية

البرنامج التدريبي
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الدورات القانونية

األساليب العلمية و العملية للكشف عن التحايل القانوني في المناقصات .

الجوانب القانونية للوظيفة العامة .   

مهارات التفاوض وإبرام العقود مع المؤسسات الدولية.

تنفيذ القرارات القضائية من خال المعاهدات الدولية   . 

الحماية المتخصصة لحقوق الملكية الفكرية    .

الجوانب القانونية في عقود تسليم المشروعات .    

الجوانب القانونية لألعمال المصرفية .  

االستقصاء االلكتروني.

صياغة اللوائح القانونية و االدارية .   

حماية الملكية الصناعية و التجارية .

برنامج صياغة العقود وخصوصا عقود االستثمار .    

اتفاقيات حماية و تشجيع االستثمار .

صياغة عقود  تجارية دولية .    

المسؤوليات القانونية للناقل الجوي و شركات الطيران .   

اعداد و ترسية المناقصات و تنفيذها .    

إعداد الدراسات القانونية والبحث العلمي  .   

الطعن في قرارات تسجيل و رفض تسجيل حقوق الملكية الفكرية .   

مهارات الصياغة القانونية واإلعداد للعقود اإلدارية و آثارها .

األصول القانونية للعقود الدولية.     

الصيغة القانونية للقرارات العسكرية .

لجان التظلمات بين اإلختصاص القضائي واإلداري.
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الدورات الفنية

البرنامج التدريبي

تأمين الشبكات .

اإلتصاالت والماحة الجوية.

أساليب الجودة الشاملة.

كفاءة وأداء محطات اإلنتاج.

هندسة المساحة المتقدمة  .    

.Total Station  الرفع المساحي بجهاز

دوائر التكييف.

تشغيل منظومة غسيل الوقود.

صيانة وتعبئة إسطوانات اإلطفاء.

صيانة آالت الطباعة.

تصميم الشبكات الكهربائية للمباني.

أنظمة التحكم اآللي .   

األساليب الحديثة للصيانة الوقائية .

حساب تكلفة الطاقة المنتجة  . 

تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل األعطال للفنيين .   

     . NFPA  صيانة أنظمة اإلنذار واإلطفاء وفق المعايير والمقاييس الدولية

أنظمة التحكم والتشغيل الكهربائي .  

التوعية اإلجتماعية في مجال تعزيز االنتاجية .   

اللحام بأنواعه   . 

صيانة األجهزة الطبية .  

الدورة المتقدمة في مجال الطرق    

الحماية اإللكترونية.

صيانة كاميرات المراقبة وأنظمة التشغيل .     

صيانة أجهزة الكمبيوتر.   

25- صيانة آالت التصوير   .

Steel Buildings االنشاءات الحديدية

الجدارة اإلدارية و الفنية للمشرفين على الصيانة .    

مفاهيم العلوم المساحية وانتاج الخرائط.   

تكنولوجيا البرمجيات التطبيقية ) الحاسوب(   

تخطيط الصيانة .  

الطاء ومقاومة التآكل  .  

   SAFTY IS FIRST   الحماية الذاتية

الرقابة النوعية ورقابة المواد  .  

األشعة التشخيصية  .  

الطرق والمساحة .   

القدرات المهنية واإلبداعية للمهندسين و الفنيين .  

اإلدارات الفنية  .  

إدارة البيئة المعاصرة .  

الرسم الهندسي .   

معامل الكيمياء ) البخارية والغازية( .  

السامة العامة على مرسى الطائرات    

أنظمة الوقاية الكهربائية.

حساب الكميات    

صيانة المحركات الكهربائية   . 
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الدورات الفنية

الهندسة المكانيكية  .   

إقتصاديات النقل    

أجهزة القياس الكهربائية  . 

إدارة الصيانة    .

الصيانة التنبوئية بالكاميرا الحرارية.    

. GMP  ممارسات التصنيع الجيد

هندسة المساحة التاسيسية   .

الكهرباء واآلالت الدقيقة للطائرات .   

التصاميم الفنية ألنظمة اإلنذار واإلطفاء وفق المعايير والمقاييس الدولية  .  

الصيانة الميكانيكية .   

التصليح السريع على الطائرات .   

الصيانة التنبوئية  .  

تركيب وصيانة وبرمجة المقسمات الهاتفية .  

صيانة األجهزة الخلوية .

التخطيط العمراني   . 

أجهزة الوقاية في نظام الضغط المنخفض.    

تكنولوجيا صيانة المركبات الحديثة  .                                   

الصيانة الكهربائية .  

صيانة الدوائر الكهربائية ) صيانة ، تركيب ، تشغيل(  . 

تصميم الشبكات الهاتفية واإلتصاالت للمباني    

معالجة إنخفاض الجهد  .   
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الدورات العالجية الطبية 

القيادة اإلبداعية في إدارة المستشفيات في الخدمات الصحية .

إدارة األدوية.

الصحة االنجابية .

اإلدارة الحديثة للمختبرات الطبية والتحليات الطبية.   

العناية الحثيثة المتقدمة .    

الفهرسة والتصنيف الطبي.

عاج إضطرابات عيوب النطق والكام .

المخالفات في القطاع الطبي وقضايا االخطاء الطبية.

السجات الطبية.

التربية الخاصة   /   التدخل المبكر.

إدارة الجودة في الرعاية الصحية   . 

اإلعاقة البصرية   .

صيانة و صناعة األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية و الجبائر   . 

الوظائف المساندة و التمريض .    

الطب الميداني .   

إدارة التمريض.   

الخدمات الصحية   . 

إدارة خدمات الطوارئ ومراكز االسعاف.   

الرعاية الصحية األولية .

تنمية المهارات العاملين في الملفات والتقارير الطبية. 

دورة األجهزة الطبية الرياضية للمعالجين الرياضيين .  

دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة بالمجتمع.  

المهارات الحديثة لتأهيل كوادر التمريض .    

شؤون المرضى .   

العاج الكهربائي .  

صناعة و صيانة قوالب السماعات الطبية .  

إدارة المؤسسات الصحية والمستشفيات .  

المهارات الصيدالنية الحديثة .    

إدارة نظم أمن المستشفيات.   

التربية الخاصة  / صعوبات التعلم.

العاج الطبيعي والتدليك .

عاقة الطب الرياضي و التأهيل الرياضي .     

اإلسعافات االولية واالنقاذ.  

الوقاية من إصابات الماعب .   

إدارة الخدمات الطبية .    

العاج الطبيعي .

بروتوكوالت العاج غير الجراحي للمفاصل واألربطة والغضاريف .

التعقيم المركزي .   

إبرام وتحليل عقود التامين الطبي وتامينات اإلعادة الطبية وفق نظام التكافل االسامي .

العاج الحركي .    

بروتوكوالت العاج غير الجراحي للكسور .   

مكافحة العدوى وإدارة النفايات الطبية .

انتاج الوسائل التعليمية لذوي الحاجات الخاصة

أنواع التأهيل الطبيعي لمرحلة ما بعد العمليات الجراحية .
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الدورات العالجية الطبية 

معالج رياضي متقدم.

إدارة الجودة الصحية واإلعتمادية الدولية .    

رعاية الجروح.

الصيدليات ومخازن االدوية .   

التربية الخاصة / االعاقة العقلية.

الترجمة الطبية    

تخطيط القلب الكهربائي.   

معالج رياضي متوسط  .  

التوحد .

تحليل وتقويم السياسات الصحية الدوائية.

اإلصابات الرياضية و أنواعها .     

رياضة المعوقين .    

إدارة مؤسسات التربية الخاصة وتأهيل المعوقين.

إجراءات الطوارئ : التجهيزات و اإلستجابة.

أمراض التسمم الغذائي .

الممارسات اإلشعاعية الطبية .

فيروس نقص المناعة البشرية ، توعية و وقاية . 

السامة الغذائية و النظام الغذائي . 

التوعية بمرض السكري . 

مقدمة في المغذيات . 

التوعية بإرتفاع ضغط الدم . 

مقدمة في السمعيات . 
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الدورات الجمركية و دورات المدن الحرة
وشركات التخليص الجمرك الفنية

أهداف إدارة المخاطر الجمركية.

تأمين الشبكات .   

مفهوم العامة التجارية.    

الحماية الدولية للعامة التجارية.  

طرق المعاينة  الحديثة للبضائع .

تقليد العامة التجارية واثارها على المستهلك .   

أسس  إدارة المناطق الحرة .    

بوالص الشحن الجوي و البحري .   

الحماية الوطنية للعامة التجارية.

جذب المستثمرين .   

إقتصاديات النقل .   

   . Incoterms المصطلحات التجارية وعاقتها بالتجارة الخارجية

المنافذ الشرعية للدولة .   

إدارة الصيانة . 

إدارة المخاطر.    

المنافسات البحرية.

مفهوم إدارة المخاطر  من جانب جمركي .  

محاضر الضبط القانونية للقضايا الجمركية .   

القانون البحري.

معاينة الطرود البريدية واالرساليات.

تخزين البضائع والخدمات اللوجستية المساندة  .  

اإلستراتيجيات الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي  . 

 كيفية تحرير الضبط من خال المعاين الجمركي .

سلوكيات الركاب والمسافرين ) التعامل مع الركاب , تفتيش االمتعة (.   

القائمة السوداء بادارة المخاطر الجمركية.

أمن الحدود والتهريب الجمركي   .

الحس االمني والتفتيش الجمركي .   

اجراءات المعاينة الجمركية .   

المعاينة واتفاقية النقل بالعبور ) الترانزيت (  . 

بوالص التأمين البحري للبضائع.

التهريب الجمركي .    

دور المكافحة الجمركية في المطاردة والضبط.

المهارة المتكاملة في اإلدارة اللوجستية والتخليص الجمركي .    

البرنامج التدريبي
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الدورات األمنية

. ACAMS شهادة أختصاصي مكافحة غسيل األموال المعتمد

األخطار و الحوادث البحرية.

صياغة النظم و اللوائح و القرارات اإلدارية والمالية.

تأمين الشخصيات الهامة.

الجرائم المستحدثة .    

العنف ضد المرأة .

أصول القبض و التفتيش.

التحقيق في جرائم الحاسوب واالنترنت.

إدارة سامة العمليات و أمن األصول .

مهارات صياغة الخبر األمني .    

تأهيل العاملين في مجال الرعاية النفسية و اإلجتماعية.

التنظيمات واألحزاب السياسية للرتب األخرى.

التحقيق في جرائم الملكية الفكرية.

اإلستراتيجيات العليا في حقوق اإلنسان .

إدارة نظم المعلومات األمنية .    

التحقيق في قضايا العنف األسري و اإلعتداءات الجنسية المتخصصة لإلناث.         

المشاكل القانونية المتعلقة بالضمانات المصرفية .    

إدارة األزمات .    

اجراءات كشف التاعب و الفساد في إدارة المخازن و المشتريات.    

مكافحة الجريمة المنظمة للضابط.

تمييز آثار األسلحة النارية المتقدمة.

التنظيمات و األحزاب السياسية للضباط.   
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الدورات األمنية

التعامل مع النزالء ذوي النزعة اإلنتحارية.   

التحقيق الفني في جرائم اإلحتيال المصرفي.    

التحليل اإلحصائي المشترك.    

مكافحة اإلرهاب و الفكر التكفيري.   

عاقة المخدرات بالجريمة.

فنون التعامل مع الكاب البوليسية.   

وسائل ايقاف الخسائر التأمينية.        

إعداد العاملين في مكافحة المخدرات.   

أمن و حماية االستثمار.

التحقيق الفني في الحوادث المرورية.   

الشرطة المجتمعية.                 

التحقيق في جرائم القتل.    

المراقبة السرية.    

تأهيل ناشري التوعية بمخاطر األلغام و مخلفات الحروب.    

التحقيق في قضايا الفساد و غسل االموال و تمويل االرهاب .   

إدارة أمن وسرية المعلومات والشبكات ISM والمعايير الدولية التي تحكمها .    

العاقات العامة و الشرطة المجتمعية.  

مكافحة الجريمة المنظمة للرتب األخرى.    

األمن المتقدم .

التحقيق والبحث الجنائي.    

إدارة أزمات األمن الداخلي.    

مقابلة األطفال المساء إليهم بواسطة تقنية الفيديو.

اإلرهاب اإللكتروني. 

حماية األسرة التأسيسية.

األمن التأسيسي.    

التحقيق مع النساء و األحداث .

مسؤولي النقل.     

المظاهرات والمسيرات.    

ظاهرة شغب الماعب و التخطيط اإلستراتيجي و معالجتها.

تمييز آثار األسلحة التأسيسية .   

التحقيق في جرائم التزوير .     

التحقيق في حاالت العنف األسري واإلساءة لألطفال.     

التحقيق في جرائم االتجار بالبشر.    

إدارة السامة المرورية.   

إدارة اإلنتخابات.   

الجرائم المعاصرة.

تطوير المهارات القيادية واإلدارية.     

أمن المعلومات اإللكترونية.    

مبادئ اإلعام األمني ) الخبر األمني ( .

حماية األسرة المتقدمة.

األمن الرياضي و شغب الماعب.

حفظ النظام .   

التحقيق في قضايا العنف األسري و اإلعتداءات الجنسية.  

أمن اتصاالت و تكنولوجيا المعلومات المشتركة .
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الدورات األمنية

اإلحتيال و البطاقات اإلئتمانية.

التحقيق في مسرح الجريمة.

مكافحة الفساد اإلداري و المالي .   

مكافحة المخدرات.

اإلستراتيجيات العليا في حماية النزاهة و مكافحة الفساد .

الوعي األمني .

مهارات التحقيق و االستجواب.

فن إدارة األزمات األمنية.

اإلستراتيجيات الحديثة لمكافحة اإلرهاب.

تأمين المؤتمرات و المعارض.

التقنيات الحديثة الكتشاف و مواجهة التهديدات األمنية .

التحقيق و إجراء التحريات في مجال العمل األمني.

إدارة األزمة األمنية طبقا لنظام الجودة العالمي. 

األساليب الحديثة لكشف أساليب التزوير . 

استراتيجيات األمن القومي.

التخطيط االستراتيجي للوقاية من الجريمة .

المهارات السلوكية لرجال األمن.

مهارات جمع المعلومات و المراقبة. 

األمن السياحي.

مهارات كتابة التقارير األمنية .

اللغة االنجليزية لألغراض األمنية .

الرعاية الاحقة وتطبيق قوانين حقوق اإلنسان.
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دورات التسويق والمبيعات

إدارة عاقات العماء . 

التميز في خدمة العماء . 

إدارة ومتابعة الخطط التسويقية . 

إستراتيجيات التسويق و البيع التنافسي .

التسويق الرقمي .

المهارات المتقدمة للتسويق فن اجراء المقابات و عقد الصفقات . 

التحليل االحصائي لمديري التسويق و البيع .

مهارات البيع االبتكاري .

التسويق المصرفي .

فن البيع و كيفية إقناع العميل . 

استخدام الهاتف للتسويق الفعال و التميز في خدمة العماء . 

التسويق و البيع في ظل المتغيرات الحالية والمستجدات العالمية . 

إدارة األزمات التسويقية . 

إستراتيجيات التسويق لتطور المنتجات .

تكنيك إعداد وتحليل بحوث ودراسات السوق.

مهارات االتصال و التواصل .

الترويج التجاري وبناء الخطط البيعية .

الرضا الوظيفي .

مهارات وإستراتيجيات التفاوض الفعال .

تبسيط إجراءات العمل إلنتاجية أفضل . 

مهارات التفاوض لمندوبي التسويق و المبيعات .

التسويق والمبيعات ) مهارة – ابداع – تميز ( . 

تنظيم الحفظ و تأمين الوثائق والمستندات و المعلومات .

األساليب الحديثة في التنظيم . 

قيادة وإدارة فرق المبيعات عالية األداء .

األساليب الحديثة في التنظيم وإدارة الذات والوقت . 

مهارات رجل البيع المحترف .

مهارات اخصائي التسويق الناجح . 

البرنامج التدريبي
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العاقات العامة و االتصال الجماهيري . 

إستراتيجيات العاقات العامة والرأي العام. 

اإلعان و المهارات البيعية . 

تأهيل الناطق اإلعامي. 

إدارة عاقات العماء في المؤسسات . 

العاقات الدولية والدبلوماسية .

مهارات العاقات العامة لمندوبي المؤسسات . 

التخطيط االستراتيجي واالدارة الحديثة للعاقات العامة و اإلعام .  

اإلدارة المحترفة للعاقات العامة و البروتوكول في شركات التأمين . 

اإلدارة الذكية ، إدارة المستقبل و الخدمات الذكية . 

هندسة العاقات العامة و تنظيمها وفق معايير الجودة العالمية . 

العاقات العامة الرقمية ، التخطيط و بناء استراتيجيات المنصات الرقمية . 

دبلوماسية و مهارات اإلتصال اإلقناعي و التأثيري في الرأي العام . 

تنمية الثقافة اإلعامية للمؤسسات . 

مهارات التقديم و العرض للقضايا السياسية إعاميا . 

تخطيط و إعداد حمات العاقات العامة و اإلعام بالمنظمات المختلفة . 

التميز في اإلدارة اإلعامية لألزمات و األحداث الطارئة . 

المهارات السلوكية للعاملين بالعاقات العامة . 

دورات العالقات العامة والعمالء
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دورات المنشآت البترولية و الغاز

المختبرات النفطية .

.)OSHA( تحليل مخاطر العمل وفق معايير االوشا

انتاج و معالجة الغاز الطبيعي.

اقتصاديات التشغيل األمثل لوحدات مصافي تكرير البترول المختلفة.

األمن الصناعي في المنشآت البترولية .

حرائق البترول و تقنيات المكافحة .

.Sell  المعايير العالمية لتصنيف المواد بنظام شركة

اإلدارة المتكاملة ألنظمة السامة في التداول اآلمن ، نقل ، تخزين ، والتخلص من المواد الخطرة.

طرق تصميم وبناء خطوط أنابيب النفط و اختيار المضخات والمحابس.

أجهزة قياس ملوثات البيئة العمل .

إدارة عمليات الصيانة لوحدات صناعة النفط .

السامة في المنشآت النفطية .

األساليب الحديثة في مراجعة و فحص الحسابات في القطاع النفطي .

مكافحة التكهف داخل مضخات البترول .

إدارة عمليات الصيانة لوحدات صناعة النفط.

طرق تخزين و نقل و توزيع المنتجات النفطية .

تكنولوجيا وبرمجة ماكينات التحكم الرقمي .

صيانة آبار البترول المنتجة.

نظم األمان في عمليات معالجة النفط وخطوط األنابيب.

تكنولوجيا تشغيل وحدات انتاج النفط .

األساليب الحديثة في االختاف وطرق إنتاج النفط.

مخاطر االشعاع .

استرجاع النفايات البترولية واالستفادة من المخلفات .

إزالة الماء واألماح من النفط الخام .

مشاكل اقتناء و استغال األصول طويلة األجل في القطاع النفطي.

التعامل مع آثار االنفجارات و المواد البترولية الخطرة .

المحاسبة و تقييم األداء في مجال صناعة النفط و الغاز .

الدراسات الفنية واالقتصادية لمصافي تكرير البترول .

.Petroleum tanker safety   )تأميين ناقات النفط ) مستودعات

البرنامج التدريبي
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استرجاع النفايات البترولية واالستفادة من المخلفات .

إزالة الماء واألماح من النفط الخام .

مشاكل اقتناء و استغال األصول طويلة األجل في القطاع النفطي.

التعامل مع آثار االنفجارات و المواد البترولية الخطرة .

المحاسبة و تقييم األداء في مجال صناعة النفط و الغاز .

الدراسات الفنية واالقتصادية لمصافي تكرير البترول .

.Petroleum tanker safety   )تأميين ناقات النفط ) مستودعات

السامة في استعمال معدات الطائرة تشغيل و صيانة .

الطرق الحديثة للسامة في مكان العمل.

إدارة السامة في ساحة الطائرات .

البيئة للمطارات.

السامة والصحة المهنية للمصانع.

عمليات مراسي الطائرات .

إدارة العمل على مراسي الطائرات .

تدريب مدربين على السامة للعمليات األرضية.

خدمة المسافرين .

توجيه و اصطفاف الطائرات على المراسي. 

أنظمة إدارة السامة العامة في الطيران .

التحقيق بالحوادث.

تدريب المدربين للسائقين في المطار .

سامة مراسي و مواقف الطائرات .

البيئة لشركات الطيران.

تحميل الطائرات .

سامة تخصص حسب المهنية .

خدمات الطائرات .

العمليات األرضية .

السامة المهنية في ساحة الطائرات .

السامة العامة على مراسي الطائرات .

السامة على مراسي الطائرات .

دورات الطيران و الخدمات األرضية بالمطارات

خدمة حقائب المسافرين.

تنسيق خدمات ترحيل الطائرات .

العنصر االنساني في العمل .

السامة التأسيسية .

أمان حقل الطيران.

السامة و الصحة المهنية .

   . AVIONICS    صيانة الطائرات اختصاص

البرنامج التدريبي



قائمة الدبلومات44

قائمة الدبلومات
إدارة المخاطر المصرفية

إدارة المشاريع

الصحافة و التحرير الصحفي

تأهيل موظفين التأمين الجدد

 CAMS شهادة أختصاصي مكافحة غسيل األموال المعتمد

إدارة شؤون المرضى

معايير المراجعة الدولية

التأمين و إعادة التأمين

إدارة المحاسبة المالية

اإلدارة اإللكترونية

المهارات اإلدارية و السلوكية

التسويق

هندسة البترول

نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية

إدارة الموارد البشرية و التدريب

البرمجة اللغوية العصبية

هيكلة المؤسسات و رسم سياسات و أنظمة الموارد البشرية و الماك الوظيفي

هندسة الكمبيوتر

المحاسبة باستخدام الحاسب اآللى

إدارة المخازن و المشتريات

الترجمة

CMA المحاسب اإلداري المعتمد
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150
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60
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

قائمة الدبلومات
إدارة األسواق المالية

اخصائي الصحة والسامة المهنية

سيكولوجية التدريب

الشؤون القانونية

إدارة الموارد البشرية و االستثمار في رأس المال البشري

إدارة التصميم الجرافيكي

المهارات االدارية الحديثة

المهارات اإلدارية و السلوكية للموظفين الجدد

إدارة المستشفيات

السامة المهنية

الهندسة المدنية

AAIOFI المحاسبة المالية اإلسامية

تربية خاصة ) صعوبات التعليم (

تخطيط الموارد البشرية

قواعد البيانات – أوراكل

إعداد و كتابة التقارير

تكنولوجيا المعلومات

المصارف و البنوك اإلسامية

تنمية  مهارات القيادات العليا

CFM مدير مالي معتمد

اإلعام و األمن الوطني

التخطيط اإلستراتيجي و تقييم األداء

60

100
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150

150

240
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240
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قائمة الدبلومات46

قائمة الدبلومات 
هندسة الشبكات

إدارة الجودة الشاملة ونماذج التميز المؤسسي

التمريض المساعد

أمناء المكتبات

هندسة المساحة االرضية والجيوماتكس

التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية والتدريب

التخطيط اإلستراتيجي والتمييز المؤسسي

المحاسبة و التحليل المالي

الدبلوماسية والعاقات  العامة

إعداد قيادات الصف الثاني

TOT تدريب المدربين

تأهيل أمناء المستودعات

صيانة الحاسب والهواتف النقالة

اعداد خطط الطوارئ واالخاء وادارة االزمات

التحليل المالي بإستخدام الحاسوب

مهارات وتقنيات االستقطاب  والتعيين

إدارة نظم المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

مكافحة العدوى  و التعقيم المركزي

المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية

التمريض العام

تأهيل مدراء المشاريع

إدارة المعرفة اإللكترونية

العاقات العامة و اإلعام

إدارة أنظمة االمن والسامة المهنية

المساحة العامة

اإلدارة الذكية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي

التكييف والتبريد
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72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

قائمة الدبلومات
إعداد و إدارة الموازنات في القطاع العام

فني حفر في مجال البترول والسيطرة على االبار

المراجعة والمحاسبة الدولية

السكرتارية المتقدمة للحكومة اإللكترونية

إدارة عمليات التجارة الخارجية ومخاطرها الفنية

االمن والسامة المهنية والصناعية

التدقيق المالي المتقدم

اإلدارة اللوجستية و إدارة المواد

CPM المدير المحترف المعتمد

هندسة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

إدارة العمليات المصرفية ومخاطرها الفنية

تنمية المهارات االشرافية  واالدارية والقيادية

السكرتارية وادارة المكاتب التنفيذية

KPIS   مؤشرات قياس االداء

صيغ التمويل االسامي و العمليات المصرفية

علوم االمن والسامة المهنية

االدارة السياحية والفندقية

إدارة اللوجستيات ووسائل االمداد

GSMM  مدير تسويق ومبيعات معتمد

القيادة والتخطيط اإلستراتيجي

إعداد مفتشي السامة ومكافحة الحرائق

التخطيط والتحليل المالي والعمليات المحاسبية

إدارة الفروع المصرفية

مهارات تصميم و تطوير المواقع

الموسيقى

إعداد قادة فرق مكافحة الحرائق
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240
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شركاؤنا وعمالؤنا المميزون

Sky Gate

 الرٔياسة العامة للحرس
الوطني الكويتي

المصممون للسياحة
و السفر

ZW CAD

الضمان االجتماعي

 الهئية الوطنية
للمساحة

ٔامانة عمان الكبرى

الطيران الُعماني

بنك االسكان

 إالمارات العربية
المتحدة

 القيادة العامة للقوات
المسلحة أالردنية

بنك القاهرة عمان

التوجيه المعنوي

 المٔوسسة العامة
للغذاء و الدواء

 حلويات الصالون
أالخضر

الخدمات الهندسية

 المديرية العامة لقوات
الدرك

ديوان الخدمة المدنية



49 شركاؤنا و عمالؤنا 

شركاؤنا وعمالؤنا المميزون

 رٔياسة اركان قوات
السلطان المسلحة

شركة البوتاس أالردنية

 سالح الجو السلطاني
الُعماني

شركة زين

 سالح الجو الملكي
أالردني

 شركة مصفاة البترول
أالردنية

سلطة منطقة العقبة

 شركة مناجم
الفوسفات

شٔوون البالط السلطاني

طيران الخليج

شركة البترول الوطنية

 قيادة الجيش
السلطاني العماني

 مجموعة إالتصاالت
الفلسطينية

 مجموعة العمري
للقانون و التحكيم

مجموعة المناصير مديرية أالمن العام مديرية الدفاع المدني وزارة الصناعة و التجارة وزارة النفط و الغاز، ليبيا
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اعتماداتنا
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إعتمادتنا



ارتباطاتنا الدولية 52

سلطنة ُعمان  - مسقط  - صالة   

المملكة العربية السعودية - الرياض - جدة   

دولة قطر  - الدوحة   

االمارات العربية المتحدة  - دبي - الشارقة   

البحرين - المنامة   

جمهورية السودان - الخرطوم   

جمهورية مصر العربية  - القاهرة - شرم الشيخ - طابا   

الجمهورية اللبنانية - بيروت   

الواليات المتحدة االمريكية - نيويورك  

المملكة المتحدة  - لندن   



53 ارتباطاتنا الدولية 

كندا  - تورنتو  

اسبانيا  - مدريد   

تركيا  - اسطنبول - مرمريس   

قبرص  - نيقوسيا   

ماليزيا  - كوااللمبور

سيرالنكا  - كولومبو  

اندونيسيا  - جاكرتا  

تونس   - تونس   

المغرب - الرباط - الدار البيضاء

سنغافورة - سنغافورة

تايلند - بانكوك
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صور تذكارية
لبعض من برامجنا

التدريبية
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