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 م5102 المؤكدة  لخارجيةا البرامج والورش
 

 تاريخ البرنامج المكان المدة البرنامج
السعر 

 (س.ر(

 م 1025غسطسيوليو و ا

 0333 03/7-62 تركيا أسبوع الخطط المستقبلية وإعدادتنمية المهارات التدريبية 

 المساكن والطرق الحديثة لتطويرها إدارة
ثالثة   

 أسابيع
 00533 91/8-6  ماليزيا

 0333 2/8-6 ماليزيا أسبوع التميز القيادي ومهارات التغيير والتخطيط االستراتيجي

 00333 91/8-93 أملانيا أسبوع والتخطيط االستراتيجي الفعالمهارات التغيير 

TRIM OUT PHASE 

 ورشة عمل - ضد االختراق تأمينهاأمن الشبكات وكيفية 
 5333 8/  96 –1 ماليزيا أسبوع

 0333 63/8-92 ماليزيا أسبوع اإلداريفي التطوير  واإلبداعلوجيا التميز وتكن

 0533 8/  67 –60 ماليزيا أسبوع الموارد البشريةاالستراتيجيات الحديثة في 

 0333 2/8-6 تركيا أسبوع خطط العمل إعدادفي كيفية  اإلستراتيجية والرؤية القيادة

 0333 90/8-1 تركيا أسبوع التدريب ومسئولي مدراء مهارات وتطوير إعداد

 0333 63/8-92 تركيا أسبوع لعاملينا أداء وتقييم والتنفيذ التخطيط في المتقدمة التقنيات

 سبتمبر

 0333 0/1  - 03/8 ماليزيا أسبوع اإلنجاز عالية فرق وإدارة وبناء المتقدمة القيادة

  0533 0/1  - 03/8 ماليزيا أسبوع المساكن والمنشئات إدارة

 القرارات صنع وسيكولوجيه االستراتيجيات صياغة فن

 الذكية
 0533 93/1 -  2 ماليزيا أسبوع

 0533 97/1-90 ماليزيا أسبوع االستراتيجي والتخطيط التنفيذية القيادة مهارات

 0211 1/  93 –2 ماليزيا أسبوع  )متوسط(   التصميم الجرافيكي
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 تاريخ البرنامج المكان المدة البرنامج
السعر 

 (س.ر(

  0111 1/  97 –90 ماليزيا أسبوع )متقدم(التصميم الجرافيكي  

 00333 61/1 -03/8  ماليزيا شهر   المساكن والطرق الحديثة لتطويرها إدارة دبلوم

  0333 61/1-90  ماليزيا ين  أسبوع المساكن والطرق الحديثة لتطويرها إدارة

  0533 1/  93 –2 ماليزيا أسبوع المساكن والمنشئات إدارة

 ونوفمبر أكتوبر

 05333 66/93-67/1  ماليزيا شهر   المساكن والطرق الحديثة لتطويرها إدارة دبلوم

الوقت وتحديد  إدارةإدارة ضـغـوط العمـل ومهارات 

 األولويات
  5333  8/93-1 ماليزيا أسبوع

  0533 91/93-99  ماليزيا أسبوع مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار

  0533 66/93-98  ماليزيا أسبوع األداء لتطوير الحديثة اإلشرافية المهارات تنمية

 05333 99/ 91 -61/93  ماليزيا شهر   المساكن والطرق الحديثة لتطويرها إدارة دبلوم

 0333 1/99-9  ماليزيا أسبوع مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار

 0333 96/99-8  ماليزيا أسبوع األداء لتطوير الحديثة اإلشرافية المهارات تنمية

  0533  91/99-91 ماليزيا أسبوع إدارة ضـغـوط العمـل وتحديد األولوياتمهارات 

 5211 91/99-91 اسبانيا أسبوع اإلداريالتطوير 

 5211 1/99-9  ماليزيا أسبوع  Kaizenبمفهوم كايزوناليابانية  منهجية اإلدارة

 5211 96/99-8  ماليزيا أسبوع والمسئولية لألداء األمثلالتقييم 

 NLP  - 5211 91/99-91 ماليزيا أسبوع تطوير ذاتي 
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