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مركز يوركشير للتدريب
اليوم نقدم خدمات التدريب داخل وخارج المملكة المتحدة بلغتين االنجليزية والعربية
ملف البرامج التدريبية الخاصة معد بالغة العربية
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الخطة التدريبية
مع تزايد االهتمام بالعنصر البشري لكونه االكثر ثاثيرا في العملية االنتاجية وباعتبار
ان تنمية الموارد البشرية تهدف الى تحقيق االستخدام االمثل للعنصر البشري ,يهدف
مركز يوركشير للتدريب في التواصل مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات
لدعمها من خالل تدريب وتأهيل مواردها البشرية حتى تكون قادرة على تقديم اقصى
مالديها من امكانيات لمواجهة المتطلبات المهنية في الفترة الحالية والمستقبلية.
في الوقت الذي نقدم فيه خططتنا التدريبية والمتضمنة دورات تدريبية متنوعة
متخصصة في القيادة واإلدارة ,وإدارة المكاتب ,والسكرتارية ,والمحاسبة ,والمالية
واالقتصادية واالستثمارية ,واالسواق المالية ,والمصارف ,والحوكمة ,ونظم
المعلومات ,وبرامج التأمين ,والتعليم ,وإدارة الموارد البشرية ,ومهارات العالقات
العامة ,والمشتريات والمخازن ,والمبيعات والتسويق ,واألمن والسالمة المهنية ,برامج
القانون واللوائح المالية واالدارية ,برامج هندسية ,برامج تكنولوجيا المعلومات,
والسياحة والضيافة والفنادق ,وخدمات النفط والغاز ,وادارة المستشفيات ,وادارة
المطارات ,اللغات ،واالستثمار العقاري ,وبالتالي فهي خطة شاملة هدفنا من خاللها
تلبية االحتياجات التدريبية لالفراد والمؤسسات ,والتي يشرف عليها ويقوم باعدادها
مجموعة من الخبراء والمتخصصين لتقديم افضل الخدمات في ظل مختلف المتغيرات
التي تتطلبها مختلف القطاعات االقتصادية.
مركز يوركشير يقوم بالعديد من الدورات التدريبية باللغتين العربية واالنجليزية في
العديد من البلدان منها المملكة المتحدة ،االمارات العربية المتحدة ،المملكة المغربية،
تركيا ،مصر ،ماليزيا ،المملكة االردنية.
مركز يوركشير يأمل ان تحظى الخطة التدريبية باهتمامكم ,كما ان نكون قد وفقنا في
الوقوف على احتياجاتكم التدريبية ,شاكرين لكم التقدم باية مقترحات تجدونها مناسبة
لتطوير وتحسين مستوى خدماتنا الحالية والمستقبلية.

فريق التدريب بمركز يوركشير
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البرامج التدريبية الخاصة
القيادة
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
اعداد القادة للمستقبل
بناء الشخصية القيادية في االدارة
ديناميكية الممارسات القيادية واالبتكار االستراتيجي وتقييم المتغيرات
القيادة وتطوير الذات
التميز القيادي واعداد فرق عمل ابداعية
القيادة االشرافية والتفكير االستراتيجي
المعايير الشاملة والمنهج االوروبي في التميز القيادي
تنمية مهارات االدارة الوسطى وتفعيل دورها القيادي
فن القيادة وبناء فرق عالية االداء
المنهج االوربي لصناعة االبداع في القيادة
بناء الشخصية القيادية في االدارة (كيف تكون مدير ناجحا)
تنمية المهارات القيادية
القيادة التنفيذية والخطط اإلستراتيجية اإلبتكارية وإدارة األهداف
مهارات التفكير االستراتيجي االبداعي
القيادة االدارية المتفوقة
القيادة واالبداع
اساليب القيادة الحديثة
تنمية المهارات االدارية والقيادية
المهارات القيادية لرفع انتاجية العاملين والمؤسسة
ادارة التغيير ودبلوماسية القيادة االبداعية ومهارات التطوير المستمر
القيادة االدارية المتفوقة
القيادة المتميزة الفعالة
القيادة التحويلية بين القدرة والقدوة
القيادة اإلدارية الشاملة
ادارة
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
االدارة وتطوير الذات
ادارة وتخطيط المشاريع
مهارات االبداع واالبتكار
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التنسيق االداري الفعال
استراتيجيات التميز في االدارة والتغير االداري ومهارات التطوير المستمر
االبداع واالبتكار والتعامل مع التغير االداري نحو ادارة وقيادة فعالة
تخطيط وادارة المشاريع
تحليل المشكالت واتخاد القرارات بالتركيز على نظم دعم القرار
تحقيق الريادة والتميز االداري في الدوائر واالجهزة الحكومية
تنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية
التخطيط االستراتيجي ومهارات التفكير واالبداع
التخطيط اإلداري
وصف وتصنيف الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي
مهارات إدارة المشروعات الهندسية
مهارات التفاوض
ادارة المشروعات الصغيرة
مهارات العرض والتقديم
مهارات التميز اإلداري
مهارات اإلشراف الفعال
المدير التنفيذي
المدير الفعال
المدراء الجدد
دليل أداء المدراء
إدارة العقل للمدراء
دور المدير في التغيير
الرقابة اإلدارية
إتخاذ القرارات وحل المشكالت
إدارة المعرفة واإلدارة اإللكترونية وتحدياتهما
اإلدارة العامة وإجتهادات فويل
اإلدارة باألهداف – السهل الممتنع لتحقيق النتائج
اإلدارة بنظام بطاقات األداء المتوازن
تطوير أساليب العمل والتفكير
صياغة استراتيجيات خطط العمل لتطوير االداء
التطوير اإلداري
تنمية مهارات اإلدارة الوسطى
المهارات اإلدارية للمدراء الجدد اإلحترافية
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تبسيط اإلجراءات
سياسات التأهيل واإلحالل الوظيفي
إعداد تقارير العمل
إعداد خطة العمل
التميز االداري في تحديد االولويات واتخاد القرارات تحت ضغوط العمل
االبداع واالبتكار والتعامل مع التغير االداري نحو ادارة وقيادة فعالة
تطوير االستراتيجيات االدارية لتقييم وتطوير ادارة المنظمات باستخدام بطاقات االداء
تنظيم العمل وزيادة اإلنتاجية
تنظيم االجراءات االدارية والتعاون في بيئة العمل
النظم والمهارات اإلدارية المعاصرة
بناء القدرات المؤسسية
بناء فرق العمل والعمل بروح الفريق
إدارة المعرفة
إدارة الوقت
إدارة الصراعات وحل المنازعات
إدارة التغيير اإلستراتيجي في ظل بيئة مضطربة وديناميكية
إدارة التغيير
مهارات ادارة االجتماعات واللجان والمقابالت
ادارة التغيير في المؤسسات الحكومية
ادارة العقود والتعامل مع المؤسسات المالية والحلول العملية للمشكالت
إدارة األصول الثابتة
تقييم األداء الفردي والمؤسسي
تقييم األداء الوظيفي
اإلتجاهات المعاصرة في تقييم أداء العاملين
الشؤون اإلدارية وكيفية تقييم الموظفين وتقوية األداء الوظيفي
الجوانب التطبيقية في إدارة شؤون الموظفين
التميز االدائي واالدارة المتقدمة في التعامل مع المواقف السلوكية الصعبة
تحقيق اكبر قدر من الكفاءة ,الفاعلية ,االنتاجية وتقليل الوقت والجهد
الفكر الحديث لتطبيقات الحاسوب في ادارة االعمال
تحليل المشكالت واتخاد القرارات
تطوير االداء ودورة في تحقيق التميز
استراتيجيات التميز في االدارة والتغير االداري ومهارات التطوير المستمر
المهارات المتكاملة في إدارة األزمات والمخاطر والكوارث والنكبات
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ادارة القنوات الناجحة
المنهج الشامل في التمييز واالبداع وتبسيط اجراءات العمل
سلوكيات العمل في االدارة الحديثة
احتراف ادارة مشاريع ()PMP
دور االدارة والحكومة والخدمات االلكترونية في تحقيق اهداف المؤسسات العامة والخاصة
تنمية وتطوير المهارات االدارية والسلوكية والفنية للموظف المتميز
التعامل مع الضغوط وادارة الوقت وترتيب االولويات وضبط العواطف في العمل
جدارات اداء العمل بذكاء
تصميم النظم االدارية
التفويض االداري ومدخل تحفيز المرؤوسين
المحاسبة
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة المحاسب
معايير المحاسبة الدولية
تطوير االداء المهني لرؤساء اقسام المحاسبة
تطور االداء الفني والمالي لمسئولي النقدية والخزائن
النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم االداء
إعداد الموازنات التقديرية
اساليب القياس المحاسبي لتطوير نظم االجور والحوافز
معايير التدقيق الدولي والمحاسبي
إعداد المحاسبة الحكومية وإعداد الموازنات
نظام المعلومات المحاسبية
المحاسبة الحكومية
تطوير وهيكلة النظم المحاسبية الحكومية وفقا للمستجدات العالمية
اإلتجاهات الحديثة للمحاسبة التجارية
االستراتيجيات المتقدمة لتطوير االداء المهني للمحاسبين وروساء االقسام المحاسبية
المحاسبة المالية
المحاسبة المالية المتقدمة
المحاسبة اإلدارية
المحاسبة االدارية واستخدامتها في الرقابة
المحاسبة اإلدارية واستخدامتها في اتخاذ القرارات
محاسبة التكاليف
محاسبة التكاليف الصناعية
التكاليف ومحاسبة المخازن
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الدور اإلستراتيجي لمحاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية في إتخاذ القرارات
اإلتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات
الدخل والحسابات القومية في الموازنة العامة
مؤشرات قياس األداء وتحليل الميزانيات والموازنات الحسابية الختامية
التقارير المالية وفق معايير المحاسبة الدولية
المحاسبة لغير المحاسبين
المحاسبة اإلسالمية
المهارات المتكاملة في إعداد التقارير المالية
محاسبة الموارد البشرية
إعداد القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية الدولية
األسس العامة للمحاسبة الحكومية والرقابة المالية الحديثة
اإلعتمادات المستندية المتقدمة
التطبيقات المحاسبية لإلعتمادات المستندية
معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  : 9األدوات المالية
مبادىء المحاسبة المهنية
المحاسبة المالية وتحصيل الديون المتعثرة واإلجراءات القانونية المتقدمة
المحاسبة المالية وتحصيل الديون المتعثرة
االساليب الفعالة في ترشيد التكلفة وتعظيم الربحية
المحاسبة في المشروعات الصغيرة
اعداد قوائم التطبيقات النقدية وفق المعايير الدولية
مسك الدفاتر والدورة المستندية
اساس القياس المحاسبي لتطوير نظم المعلومات واالجور
المحاسبة على االموال العامة
المحاسبة الحكومية
المحاسبة على االقسام والفروع
المحاسبة االجتماعية
تصميم النظم المحاسبية
صقل مهارات المحاسب في مجال صنع القرار االداري
حسابات العمالء والتسويات
المالية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة العمليات المالية
التخطيط المالي المتقدم
تصنيف النفقات الحكومية في الموازنة العامة
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األجور والرواتب واإلستحقاقات المالية للعاملين
معايير التقاريير المالية الدولية
المهارات المتكاملة العداد الخبير المالي للمؤسسات
تدعيم االداء المهني للمدير المالي
التعويضات والفوائد الخاصة بالموظفين
المراجعة الداخلية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
تطوير االداء المهني للمدققين
اعداد تقارير المراجعة الداخلية
االساليب الحديثة في تنظيم لوائح تدقيق مستندات االعتماد
تدقيق ومراجعة العقود وكشف المخالفات والتدليس واالحتيال
رفع كفاءة المراجع الداخلي في الوحدات الحكومية
اعداد تقارير الرقابة المالية والمراجعة الداخلية والتخطيط
اسس المراجعة االدارية والمالية في ظل المعايير الدولية
وحدة المراجعة الداخلية
الرقابة المالية والمراجعة الداخلية
التدقيق في ظل المعايير الدولية
اإلتجاهات المعاصرة في التدقيق والرقابة المالية
التدقيق والرقابة الداخلية في شركات الكهرباء والماء
فحص معايير مستندات الشحن المتداولة في نطاق االعتمادات المستندية الدولية
المراجعة والرقابة االدارية والمالية لنظم االجور والحوافز
االساليب الحديثة للرقابة الداخلية واعداد التقاريير الرقابية
المخاطر الرقابية والتقدير الذاتي
تنمية مهارات المراجع الداخلي والتعرف على مؤشرات االحتيال
التدقيق االداري وتطبيقاته
اجراءات التدقيق التحليلية
مراجعة خارجية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
مراجعة الحسابات الختامية والتدقيق عاى عمليات الصرف والتحصيل
االستراتيجيات المتقدمة في تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق المعايير الدولية
معايير المراجعة الدولية
اخالق واداب المهنة للمراجعيين
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االجراءات العملية لتدقيق بنود القوائم المالية
استخدام االحصاء في اجراءات المراجعة
تخطيط
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
التخطيط المالي
اعداد تقارير التخطيط
التخطيط اإلستراتيجي
التخطيط اإلستراتيجي المتقدم
التخطيط اإلستراتيجي اإلبتكاري
التخطيط اإلستراتيجي اإلبتكاري ومؤشرات قياس األداء الرئيسية وبطاقات األداء المتوازنة
التخطيط اإلستراتيجي والفكر االبداعي
المهارات المتكاملة في إدارة وتخطيط وتقييم المشاريع
التخطيط اإلستراتيجي ومهارات القيادة اإلدارية
تحليل السيولة النقدية
تخطيط السيولة وإدارة النقدية
التخطيط المالي وإدارة النقدية
قرارات التمويل اإلستراتيجية
االساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط واعداد الميزانيات
تخطيط وتحليل القوائم المالية والمحاسبة المتقدمة واعداد الموازنات
تخطيط ومتابعة الموازنات االستثمارية في القطاع العام
تخطيط ومتابعة الموازنات االستثمارية في القطاع الخاص
التخطيط االستراتيجي وتنفيد عمليات التموين من خالل الشبكة اللوجستية
تخطيط الموارد البشرية وادارة شؤون الموظفين من الجوانب االدارية والقانونية
االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسوب
تخطيط القوى العاملة
اعداد خطط العمل وتحويل االفكار الى برامج عمل وتقييم االداء
المدخل المتكامل في التخطيط التسويقي من االستراتيجيات الى الخطة التشغيلية
ادارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم
ادارة وتخطيط العمليات االنتاجية
حوكمة
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
حوكمة الشركات
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الحوكمة المعاصرة لشركات القطاع العام
الحوكمة بموجب مقررات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
االتجاهات الحديثة في حوكمة الشركات
الحوكمة المصرفية بموجب مقررات بازل
الحوكمة االلكترونية االهمية واالهداف والتطبيقات واالداء
الحوكمة االلكترونية  :المتطلبات وخطوات التنفيد
التحول نحو حوكمة الكترونية واستراتيجيات تطبيقها
استراتيجيات وتكتيكيات الحوكمة االلكترونية في ظل منهج الجودة الشاملة
مصارف
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
بازل  : III&IIمخاطر السوق
بازل : IIالمخاطر االئتمانية – المدخل المعياري
بازل  : IIIمتطلبات االفصاح
بازل  : IIIقياس مخاطر راس المال والسيولة المصرفية
بازل  III : &IIاالطار الرقابي العالمي لمصارف اكثر استقرارا ونظام مصرفي قوي ومتماسك
بازل  : IIادارة المخاطر االئتمانية التشغيلية
بازل  : IIIمتطلبات االفصاح
بازل  : IIالمخاطر االئتمانية – اطار التسويق
بازل  : IIعمليات المراجعة االشرافية وانضباط السوق
طرق تحصيل واعمار الديون المتعثرة
إدارة اإلئتمان
إدارة التعثر اإلئتماني
إدارة النقد
االعترافات الدولية لخطابات الضمان (نشرة رقم )857
إعداد السياسات واإلجراءات ونماذج وطلبات العمل ودراسة العقود (في المصارف)
القروض الشخصية لعمالء التجزئة (في المصارف)
الحواالت الصادرة والواردة (في المصارف)
الضمانات الخارجية لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة
تمويل االحتياج قصير االجل للشركات
دور االستعالم المصرفي في دعم القرار االئتماني
االستراتيجيات المصرفية ومصارف المستقبل
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دورة شاملة عن عمليات المصارف
السياسات اإلئتمانية لدى المصارف
التجارة اإللكترونية في المصارف
إدارة المصارف التجارية
الخدمات المصرفية الدولية
التنظيم المصرفي المعاصر (االدارة العامة والفروع)
المحاسبة في قطاع المصارف
المراجعة الداخلية في المصارف التجارية
التقاريير المالية في المصارف
التدقيق والرقابة الذاخلية في المصارف المتخصصة
اشراف ورقابة المصرف المركزي
الجوانب القانونية للمحاسبين والمناء الصندوق في المصارف
المحاسبة االدارية في المصارف (التكاليف واالسعار والموازنات ومحاسبة المسؤلية)
العمليات المصرفية االلكترونية
البطاقات المصرفية
ادارة البطاقات
المدخل المتقدم لمفاهيم االمتثال المصرفي الشامل
االقتراض والضمانات من البنك الدولي
ادارة الفروع المصرفية المحلية
الضمانات المصرفية الدولية
خدمات االمانة والوصاية
جدب وادارة الودائع
التوريق
العمليات المصرفية الخاصة
تمويل عمليات التجارة الدولية
المصارف االسالمية
ادارة المصارف االسالمية
المرابحة اإلسالمية
المحاسبة في المصارف االسالمية
المراجعة الداخلية في المصارف االسالمية
الرقابة المالية والشرعية في المصارف االسالمية
الخدمات المصرفية االسالمية
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المعامالت المالية المصرفية
التوريق والصكوك المصرفية
استراتيجية االستثمار وادارة االموال في المصارف
قياس توزيع االرباح في المصارف والمؤسسات المالية االسالمية
القانون  /العقود
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
النظام القانوني لصناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية
االتجاهات الحديثة في اعداد العقود وضوابط صياغتها
االتجاهات الحديثة في المذكرات واللوائح القانونية وصياغتها
تنمية المهارات القانونية واالدارية واصول تطبيق القوانين واللوائح
الجوانب القانونية لالعتمادات المستندية
اصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية
مهارات وتقنيات صياغة التشريعات والعقود
التقنيات المتقدمة للتحقيقات اإلدارية
تشريعات اإلعتمادات المستندية
حماية حقوق الملكية الفكرية
حماية حقوق العالمة التجارية والنماذج الصناعية
فن الصياغة القانونية
تنمية المهارات القانونية واالستشارية لمدير االدارة القانونية
إدارة النزاعات الدولية من الناحية القانونية
الجوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكترونية
أهمية القانون اإلداري في أعمال اإلدارة العامة
حماية حقوق الملكية في مجال الحاسب اآللي واإلنترنت
التشريعات القانونية
القانون اإلداري
تصنيف النفقات الحكومية في الموازنة العامة
صياغة عقود التجارة الدولية
فن توصيف األقضية
النظام القانونى للمعامالت فى بورصة األوراق المالية
منازعات األوراق المالية
المشاكل القانونية والحلول العملية للنقل البحرى
عقد التأجير التمويلي
ادارة العقود واالتفاقيات واالجراءات
التنسيق االداري العمال المحضرين والتبليغ القضائي
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اساليب وضبط صياغة العقود االدارية والفنية
قواعد التسجيل واإلدراج للشركات المساهمة
صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات االدارية
فنون إدارة التحقيق اإلداري
كتابة وصياغة العقود والمناقصات التجارية
الرهن العقاري
اإلدارة االلكترونية لقطاعات الشؤون القانونية ومكاتب المحاماة
صياغة اللوائح الداخلية والقرارات الفردية والتعميمات المصلحية وقواعد سلوك الموظفين
مهارات كتابة العقود الفنية
اإلتجاهات الحديثة في التفاوض وإبرام العقود وترسية المناقصات
الجوانب القانونية للوظيفة العامة
الصياغة القانونية للقرارات االدارية
تنمية المهارات القانونية واالدارية واصول تطبيق القوانين واللوائح
العقود االلكترونية (أفضل الممارسات واالثار القانونية المترتبة عليها)
فنون ومهارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم
النظام القانونى للبلديات
تأسيس الشركات والوكاالت التجارية
األنظمة القانونية الحاكمة للنشاط المصرفى
تنميـة مهارات مديري ومسئولي الشئون القانونية
الجوانب القانونية لعقود الشراء
القواعد القانونية لألعتمادات المستندية
اإلتجاهات الحديثة في العقود التجارية وضوابط صياغتها
البرنامج المتكامل في الشؤون القانونية
38/الضوابط القانونية إلعداد المناقصات والمزايدات والعقود اإلدارية
تنمية مهارت السكرتارية القانونيه
ادارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشأنها
االدارة المالية  /تحليل مالي  /درسات الجدوى االقتصادية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
تطبيق معايير موازنة راس المال
المالية لغير المالين
مكافحة الفساد االداري
االدارة المالية الدولية (الشركات متعددة الجنسية)
التنبؤ بالفشل للشركات
التحليل المالي للبيانات المالية والرقابة المالية
االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسبوب
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تحليل القوائم المالية وأساليب عرضها
إعداد وتحليل الموازنة العامة
تحليل السيولة النقدية
التحليل الفني والمالي لألوراق المالية
إعداد القوائم المالية والتحليل المالي
التحليل المالي المتقدم للمدراء الماليين
اإلتجاهات الحديثة في تحليل البيانات المالية
التحليل المالي اإللكتروني بواسطة الحاسوب
التحليل المالي وقراءة القوائم المالية
تحليل السيولة النقدية
استخدامات مهارات التحليل المالي في تقييم االداء المالي للمؤسسات
قائمة التدفقات النقدية (اهميتها وكيفية اعدادها)
االستراتيجيات المتقدمة لتطوير اداء المحليلين الماليين
قراءة وتحليل القوائم المالية
التخطيط والرقابة والتقييم المالي واعداد الدرسات المالية
االستراتيجيات المتقدمة في تحليل القوائم المالية
دراسات الجدوى اإلقتصادية
التحليل المالي ودراسات الجدوي االقتصادية (االطار العام لمرحلة دراسة تقييم المشروع)
دراسة جدوى المشروعات الجديدة ومشروعات التوسع
خدمات نفطية  /بتروكيميائية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
عقود النفط والغاز
عمليات النفط والغاز
سياسة الطاقة والبيئة
المحاسبة الصناعية في الشركات النفطية
المحاسبة في قطاع البروكيميائيات
المحاسبة فى شركات البترول
التدقيق والمراجعة الداخلية فى الشركات النفطية
النظم المحاسبية المتكاملة فى الصناعات النفطية
االدارة المالية العمال وانشطة الصيانة وخفض التكاليف فى الشركات النفطية
معايير المحاسبة الدولية لشركات الغاز والبترول والكيماويات
زيادة المهارات المالية والمحاسبية للعاملين فى شركات البترول
تصميم نظم تقييم االداء فى شركات النفط
تطوير النظم المحاسبية المطبقة فى شركات النفط
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التقارير المالية فى الصناعات النفطية
محاسبة التكاليف فى شركات النفط
نظم المعلومات في مجال النفط والصناعات البتروكيميائية
االمن والسالمة المهنية في المشأت النفطية
استشارات النفط والغاز
مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية
ادارة منافد التوزيع الداخلي للنفط والغاز
إدارة العقود والمناقصات النفطية
كيفية ادارة وترشيد الطاقة في المصانع البترولية
محافظ  /اسواق مالية  /استثمار
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
مفهوم األسواق المالي
النظام القانوني لصناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية
االستثمار االسالمي
تكوين وادارة محافظ االستثمار
إيداع األوراق المالية
التعامل في البورصات
الرقابة واإلشراف على التداوالت
المضاربة في البورصة
أوجه التشابه بين البورصات العالمية والعربية
حركة األسهم وتداولها
مؤشرات البورصة
عمليات غسيل األموال وكيفية مكافحتها
المحاسبة في المحافظ االستثمارية
المحاسبة في االسواق المالية
النظم القانونية للمعامالت في بورصة االوراق المالية
االتجاهات واالساليب المتقدمة في االستثمار باالوراق المالية
التخطيط االستراتيجي لالستثمار واعداد الحقيبة االستثمارية
االتجاهات الحديثة في ادارة عقود االستثمار
االسنثمار في االوراق المالية (االسهم والسندات)
استراتيجيات االستثمار وادارة االموال
االستثمار االجنبي المباشر
عمليات الوساطة المالية
عمليات االسواق المالية واسواق راس المال
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عمليات مصارف االستثمار
التحليل الفني لغرض االستثمار
التحليل المالي لغرض االستثمار
ادارة محفظة االستثمار الدولية
خدمات عامة
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم اعمال الصيانة الشاملة وفق المعايير العالمية
ادارة الشحن والتخليص الجمركي
إدارة البيئة ومكافحة الحريق.
البيئة والطمر الصحي
نظم المعلومات الجغرافية الخاصة باإلسكان والتخطيط العمراني
تأسيس وإدارة العمل التجاري
المحاسبة الخدمية
استراتيجيات ادارة وتطوير الخدمات
ادارة وتطوير خدمات العاملين
موارد بشرية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة راس المال البشري
ادارة الموارد البشرية وفقا للفلسفة المعاصرة M. L. P. A.
االبداع والتمييز في تصميم نظم معلومات الموارد البشرية
الجوانب القانونية في ادارة الموارد البشرية
االستراتيجية الحديثة الدارة الموارد البشرية
التدريب وتنمية الموارد البشرية
تأهيل الموارد البشرية وربط المسار الوظيفي بخطط التدريب
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية
االبداع والتمييز باالدارة الشاملة للموارد البشرية
تخطيط الموارد البشرية وادارة شؤون الموظفين من الجوانب االدارية والقانونية
إدارة التميز في الموارد البشرية
اإلتجاهات المعاصرة في ادارة الموارد البشرية
اإلتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
إدارة األزمات والصراعات (حل المشكالت وإدارة اإلجتماعات للموارد البشرية)
المعايير الدولية والجوانب الكمية في إدارة الموارد البشرية
إستراتيجيات تطوير وتنمية مهارات إختصاصي الموارد البشرية
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تطوير الموارد البشرية حسب معايير الجودة االيزو وبطاقات األداء المتوازن
مبادىء إدارة الموارد البشرية لمشرفي ورؤساء األقسام
األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية
المحاسبة على الموارد البشرية
االدوات والتقنيات المتقدمة في اعادة هندسة الموارد البشرية
التطور التنظيمي الفعال وادارة وتخطيط القوى العاملة
تنمية مهارات أخصائي موارد بشرية
التدريب
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة وتخطيط انشطة التدريب
االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية
وضع السياسات التدريبية
استراتيجيات ادارة شؤون الموظفين والتطوير االداري
تحديد االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب
تحقيق االبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير االبداعي
استراتيجية التميز في االدارة والتغيير االداري ومهارات التطوير المستمر
مهارات اداء العملية التدريبية
مهارات التفكير التحليلي والقدرة والمهارة واالسلوب
الطرق الحديثة في تطوير االخرين وتنمية مهاراتهم
تنمية مهارات العاملين في مراكز ووحدات البعتات والتدريب
المنهج الشامل في التميز واالبداع وتبسيط اجراءات العمل
االساليب الحديثة لنقل أثر التدريب الى الواقع العملي
تطوير وتنظيم اساليب العمل في القطاع العام والخاص
إستراتيجيات تطوير وتنمية مهارات إختصاصي التدريب
إدارة الموارد وفقا ً لمدخل إدارة الجودة الشاملة
اإلستراتيجيات المعاصرة في تحديد اإلحتياجات التدريبية
تقييم وقياس العائد من التدريب
إعداد وتأهيل المدربين
المهارات المتقدمة لمقابالت التوظيف
النظريات الحديثة لتقييم األداء
إعداد مدير التدريب الفعال وفن صياغة وإعداد الخطط التدريبية
مهارات التوظيف والتعيين واإلختيار
مرتقى الموارد البشرية
المهارات المتكاملة في إعداد المدربين وإدارة التدريب
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المهارات المتكاملة في إدارة التغيير وإعادة بناء عمليات الهندرة
بناء الخطة التدريبية السنوية (إعدادها وتنفيذها وقياس عائدها)
البرنامج المتكامل في إعداد المدربين
التدريب والتطوير في ظل المعايير الدولية
اساس قياس التكلفة والعائد على االستثمار
إعداد الخطط التدريبية وتنفيذها
مهام التدريب عن بعد في ظل االدارة االلكترونية
االبداع والتمييز في تصميم نظم معلومات الموارد التدريبة
الطرق الحديثة في تطوير االخرين وتنمية مهاراتهم
االساليب الحديثة لنقل أثر التدريب الى الواقع العملي
تنمية مهارات منسقي التدريب ومتابعة البرامج اثناء العمل وحساب العائد التدريبي
محاور التميز لمدير التدريب
التدريب المؤسسي الموجه (مقوماته وعناصرة)
تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية
المعايير الحديثة لسياسات واجراءات شؤون الموظفين والتطوير االداري
قياس االداء بعد التدريب لمعرفة مدى فاعليته
قوانين ولوائح مالية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
القانون التجاري
القانون المالي للدولة
القوانيين والتشريعات الضريبية
القوانيين والتشريعات الجمركية
القوانيين واللوائح المتعلقة بالمرتبات والتعويضات
الجوانب القانونية لالوراق التجارية والشيكات
قانون المصارف
الجوانب القانونية للعقود المصرفية
القوانين واللوائح المتعلقة باالسواق المالية
سياحة
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
اساليب االشراف والرقابة على الخدمات السياحية
دور العالقات العامة في زيادة فعالية المعارض
المحاسبة على الفنادق والشركات السياحية
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المؤشر السياحي
مصلحات اللغة االنجليزية في الخدمات السياحية والفنادق
ادارة الوثائق والسجالت االدارية في الشركات السياحية والفنادق
الفهرسة واالرشفة االلكترونية والوثائق والملفات الطبية في الشركات السياحية والفنادق
االستثمار العقاري
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
التطوير العقاري
ادارة المرافق وتشغيل المباني
مخاطر التمويل العقاري
القروض المصرفية للعقار التجاري
نظم معلومات
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
امن وسرية المعلومات االلكترونية في ظل تقنية الحوكمة االلكترونية
اإلدارة المعلوماتية (اإللكترونية) وتحدياتها
نظم المعلومات االدارية
نظم المعلومات المحاسبية
هندسة البرمجيات
تكنولوجيا المعلومات
هندسة االلكترونات
االدارة االلكترونية
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات الحكومية
تحليل وتصميم وانشاء نظم المعلومات المساندة لالدارة
االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات أخصائيو تقنية نظم المعلومات
نظم المعلومات االستراتيجية
تكنولوجيا المعلومات (البنية التحتية)
دور تكنولوجيا المعلومات في اعادة تدريب وتأهيل العاملين
التجارة االلكترونية (االعمال االلكترونية)
الشامل في المكتبات
تنظيم وحفظ الملفات والوثائق المكتبية
امناء المكاتب باستخدام الحاسوب
استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز توثيق المعلومات
خدمات امنية
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عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
المنظور المتكامل في أمن وسرية المستندات االلكترونية وتقنيات االدارة والحوكمة االلكترونية
التخطيط االستراتيجي واعداد فرق عالية الجودة
الجوانب االمنية للمعومات االلكترونية
تنمية الحس االمني وتفعيل الحلول االستباقية لمخاطر مقرات العمل
الجوانب القانونية والفنية لحماية أمن المعلومات في شبكات المصارف
اساسيات امن الشبكة
المختبرالفني الحديث في الكشف عن التزوير والبصمات والمستندات
مكافحة غسيل االموال
فحص عالمات الضمان في الوثائق والبطاقات وطرق االحتيال
مخاطر امن المعلومات المحيطة بموظفي المؤسسات المالية وسبل تغطيتها
كشف التزوير في العموالت والتعرف على العالمات االمنية
مخاطر المستندات المصرفية وكشف االحتيال في الشباك
تحليل الخطوط والتواقيع ,وتوقيع االبهام والوثائق والبطاقات وطرق االحتيال
التامين والنقل
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
احكام عقود التامين وفض منازعاتها بالتحكيم
فحص معايير مستندات الشحن المتداولة في نطاق االعتمادات المستندية والمسؤولية المدنية للتامين
تأمين الحريق واألخطار الحليفة
تأمين المنشأت من الحريق واإلنفجار
تأمين المركبات
تسوية الخسائر البحري  /الحريق
المهارات المتكاملة في إعادة التأمين
التأمين الهندسي
التأمين من أخطار النقل البحري بضائع
تسوية الخسائر الناتجة عن حوادث العوارية العامة في التأمين البحري
المحاسبة في شركات التامين
المراجعة الذاخلية في شركات التامين
التقارير المالية في شركات التامين
فض نزاعات التامين
ضمانات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الخطر والتامين
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تامين الحريق والسرقة
تشريعات وانظمة التامين
التحكيم
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
التحكيم التجاري الدولي
إعداد المحكم
التحكيم الياته واجراءاته
مهارات مباشرة خصومة التحكيم
التحكيم الدولي والمعالجة البديلة للنزاعات
أصول المراسم والبروتوكوالت
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
طبيعة البشر ومكونات الشخصية اإلنسانية
دوافع البشر وإحتياجاتهم اإلنسانيه وعالقتها بالسلوك البشري
أساليب ومهارات التعرف على مفاتيح الشخصية
سمات وخصائص سلوك كبار الشخصيات وأنماطهم
األلقاب الرسمية لكبار المسئولين والشخصيات الكبيرة
أساليب المناقشة ومهارات الحديث مع كبار الشخصيات
مهارات اإلنصات لحديث كبار الشخصيات
إستقبال كبار الشخصيات وتوديعهم
المجامالت في التعامل مع كبار الشخصيات
التهاني  /تقديم العزاء  /تقديم الشكر
المواعيد ومبادىء المقابالت الرسمية
األسبقيات في التعامل مع كبار الشخصيات
بروتوكول المآدب واإلجتماعات وتنظيم المؤتمرات والحفالت الرسمية
السكرتارية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
السكرتارية واالدارة الفعالة للمكاتب في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تنمية مهارات السكرتير في التعامل مع االخرين
مهارات السكرتارية التنفيدية المعاصرة
استراتيجية ادارة االعمال المبرمجة الكترونيا للسكرتارية
المهارات المتكاملة في السكرتارية وإدارة المكاتب
السكرتارية -مهارات تنظيم وإدارة العمل -مهارات التعامل مع اآلخرين
السكرتارية المعاصرة واإلدارة الفعالة الحديثة
21

القيادة المكتبية للسكرتير المحترف
إعداد المراسالت وحفظ الوثائق وإعداد تقارير العمل
حفظ الوثائق والسجالت والملفات يدويا ً وإلكترونيا ً
مهارات تنظيم الوقت وتقدير الذات
السكرتارية االلكترونية بإستخدام الحاسوب
السكرترية التنفيدية وادارة المكاتب االلكترونية
تبسيط إجراءات العمل إلنتاجية افضل
مهارات وتقنيات البحث عن المعلومات في المصادر الرقمية
المهارات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب
مهارات كتابة الرسائل والتقارير اإلدارية
فنون تنظيم المؤتمرات والندوات
دور السكرتير في تنظيم وإدارة اإلجتماعات وإعداد المحضر
تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا
مهارات االتصال وكيفية التعامل مع االخرين
السكرتارية االلكترونية
مهارات إعداد وكتابة التقارير والمكاتبات الرسمية
السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب إلكترونيا ً
السكرتير المبدع
إدارة اعمال السكرتارية بإستخدام الحاسب االلي
السكرتارية العصرية ومهارات االختزال وتنشيط الذاكرة
ادارة المخاطر
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة المخاطر
ادارة المخاطر المالية
إدارة المخاطر في الموارد البشرية
ادارة مخاطر االستثمار
ادارة مخاطر اسعار الفائدة
ادارة المخاطر في العمليات المصرفية االسالمية
مخاطر السيولة
ادارة مخاطر العمليات للشركات والمؤسسات الكبرى
االدارة المحلية والبلديات
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
مهارات االدارة المحلية والبلديات
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المدخل المتكامل في ادارة وتنظيم اعمال مدراء مكاتب رؤوساء البلديات
اعادة تأهيل مدراء مكاتب رؤوساء البلديات
الحكم المحلي والبلديات في ظل االدوار الجديدة للحوكمة
النظم القانونية واالدارية والمالية للبلديات واالدارات المحلية
رقابة
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
الرقابة االدارية
الرقابة المالية
االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية وضبط الفساد المالي
التميز في االداء والتفتيش االداري واعمال الرقابة والمتابعة
االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة المراقب المالي
اعداد التقارير الرقابية
تدقيق ومراجعة العقود وكشف المخالفات والتدليس واالحتيال
اساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال المالي
التخطيط والرقابة المالية وتفييم االداء
التميز في االداء والتفتيش االداري واعمال الرقابة والمتابعة
المدقق الداخلي للجودة
االساليب الحديثة في الرقابة االدارية والمالية (تصحيح التجاوزات واالنحرافات)
اليات حماية المال العام والحد من الفساد االداري
تقييم وقياس االداء
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
النظريات الحديثة لتقييم االداء
االساليب النظامية في تقييم العمليات وتحليلها وادوات اتخاد القرارات
االبداع في التخطيط وتنفيد وتقييم أعمال المتاجرة
تقييم االداء المؤسسي
مؤشرات قياس االداء االستراتيجي
التخطيط والرقابة والتقييم المالي واعداد الدرسات المالية
تقييم كفاءة االداء االداري والمالي في المؤسسات
تقييم االداء الوظيفي :تصنيف وتوظيف الوظائف الحكومية
معايرة العمليات والمقارنة بالقياس
تقنيات قياس وتقييم األداء المالي
اعداد خطط العمل وتحويل االفكار الى برامج عمل وتقييم االداء
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تقييم المشاريع االستثمارية
المهارات المتكاملة في ادارة وتخطيط وتقييم المشاريع
مشتريات ومخازن
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
التخطيط االستراتيجي لمدراء عام المناقصات والمشتريات
اإلستراتيجيات المعاصرة في إدارة المشتريات والعطاءات
مهارات واساليب التفاوض الفعال
مهارات التفاوض وابرام العقود واتمام الصفقات
إستراتيجيات إدارة المشتريات والمنقاصات والعقود والعطاءات
إستراتيجيات التجهيز والشراء وإدارة سلسلة التمويل واإلمداد
إدارة اإلمدادات اإلستراتيجية وإنشاء وتطوير سالسل التوريد الفعالة وتشغيل العمليات
إدارة ازمات المشتريات والمستودعات
الطرق الحديثة في المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين
االعداد للمناقصات والممارسات واالساليب العلمية البرام العقود
االساليب الفنية المتقدمة في ادارة المشتريات وكيفية التفاوض وتقييم اداء الموردين
تشخيص المشاكل والجوانب القانونية واالدارية والفنية في العطاءات والمشتريات
التخطيط والمحاسبة والرقابة على المشتريات والمخاون
الرقابة الشاملة على المشتريات والمناقصات والمخازن
أساسيات المشتريات والمخازن وطرق تقليل الخسائر في المستودعات
إدارة المشتريات والمخازن وإدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد
ادارة المشتريات والتجهيزات العامة ومتابعة المخازن بنظام الدوران االحتياطي )(GRC
التخطيط االستراتيجي لمدراء عام المناقصات والمشتريات
التخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات
التخطيط وتحديد االحتياجات الشرائية والمراقبة العامة على المخزون
إدارة المخازن وضبط المخزون
ادارة المخازن واساليب التعامل مع المخزون الراكد
ادارة المستودعات والتخزين بالحاسوب
االتجاهات الفنية المتقدمة في ادارة المخازن والتحكم بالمخزون
التفاوض ودوره في حل المشكالت في اللوازم والمخزون
جرد المخزون
االدارة المتقدمة للمخازن وتخطيط ومراقبة المخزون
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االخالق في مجال االعمال
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
االخالق في مجال االعمال
اخالقيات التجارة واثرها على اتخاد القرار االداري
بناء اخالقيات العمل الجوهرية وتنمية الوالء المؤسسي
االخالق في المحاسبة
االخالق في المراجعة
االخالق المتالية
صنع القرارات االخالقية
االخالق الواقعية
الحكم االخالقي
النية االخالقية
العوامل التي توثر على صنع القرارات االخالقية للمحاسبين
العالقات العامة و المهارات الذاتية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
االتيكيت والبرتوكول لمسؤلي العالقات العامة
التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء المراجعين
ادارة ضغوط العمل والتعامل مع االزمات والصراعات
تحقيق االداء المتميز في خدمة العمالء واالهتمام والدبلوماسية في االداء
تنمية مهارات االتصال الفعالة وادارة حلقات الجودة
االستراتيجيات والتقنيات الحديثة للسيطرة على االجهاد وضغوط العمل والتميز في االداء
مهارات االتصال االقناعي الفعال
االدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولية وفن المراسم والبرتوكول
النظم المتكاملة للعالقات العامة والبرتكول واالعالم االلكتروني
سيكلوجية صنع القرارات الذكية ومهارات التفكير الحيوي
االستراتيجية المتقدمة في العالقات العامة واالعالم وقياس الراي العام
الذكاء الفطري وتطبيقاتة في بيئة العمل
تحفيز الموظفين وتغيير عاداتهم وسلوكياتهم
مهارات التفكير (الكورت)
البرنامج المتكامل في عمل أمين السر ومقررين مجالس المؤسسات اإلجتماعية
العالقات العامة وفن المراسم (البروتوكول)
المهارات المتكاملة في إدارة العالقات العامة وفن التعامل مع كبار الشخصيات ()VIP
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خدمة العمالء وفن التعامل مع الجمهور
إستراتيجيات التميز في خدمة العمالء
فنون التميز في خدمة العمالء والمراجعين
مهارات التعامل مع الشخصيات المتنوعة والصعبة
مهارات اإلتصال والتواصل
المسؤولية اإلجتماعية في الشركات
مهارات التعامل مع الزمالء وتقوية العالقات
خدمة العمالء في ظل تحديات السوق
خدمة العمالء النشأة والتطوير
كيفية تطوير الذات والتغلب على الضغوط
التعامل مع شكاوي وإعتراضات العمالء
مهارات التحكم بالذات (الذكاء الوجداني)
مهارات التعامل مع العمالء صعبي الميراس
مهارات تحفيز الذات واالخرين
المعايير العالمية للعناية بخدمة العمالء
المهارات السلوكية وتقوية العالقات مع االخرين
دورة أنماط الشخصيات
العمليات اللوجستية في عمل العالقات العامة
المهارات العملية في العالقات العامة
مهارات اإلتصال الفعال
مهارات اإلتصال والحوار والنقاش واإلستماع
مهارات التعامل مع المرؤوس المشكلة
تقدير الذات
فن التفاوض واإلتفاق مع اآلخرين
فن التفاوض الفعال
بناء فرق العمل الجماعية
الجودة والمعرفة في العالقات العامة والمراسم الدولية
مبادئ العالقات العامة الحديثة
أداب المراسم والبروتوكول وفنون إدارة وتنظيم التشريفات
المنهج المتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها في تحقيق التميز االداري
تحقيق االبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير االبداعي
مهارات التفكير التحليلي والقدرة والمهارة واالسلوب
سيكولوجية صنع القرارات الذكية ومهارات التفكير الحيوي
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االداء المتميز واساليب تحقيق االنجاز العالي
هندسة وتنظيم ادارة العالقات العامة ,وفقا لمعايير الجودة الشاملة
المنهج المتكامل العداد قيادات العالقات العامة
االستراتيجيات المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واالعالم المعاصر (متقدم)
االدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولية وفن المراسم والبتروتكول
ادارة العالقات العامة
التركيز على ادارة الذات واالبداع في العمل
صياغة الذات وهندسة التركيز واطالق طاقات االبداع في العمل
تحقيق االداء المتميز في خدمة العمالء والدبلوماسية في االداء
االدوات والتقنيات المتقدمة في ادارة اقسام العالقات العامة
توظيف العالقات العامة لدعم العمليات االدارية
مبيعات  /تسويق
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
مهارات البيع وإدارة عالقات العمالء
مهارات التسويق والبيع االلكتروني
التخطيط االستراتيجي لدخول االسواق الكبيرة وتنظيم العائد
المنهج المتكامل في التخطيط التسويقي -من االستراتيجية الى الخطط التشغلية-
فن البيع واإلقناع والخدمة المتميزة
تدريب مدربين المبيعات
اإلستراتيجيات المعاصرة في إدارة المبيعات المحلية والدولية
المبيعات وخدمة العمالء
مهارات البيع الحديثة لمندوبي المبيعات والتسويق
مهارات البيع المتقدمة
خطوات ومهارات البيع الذكي  -المعتمدة
إدارة التسويق والمبيعات
فن البيع والتسويق
إدارة المبيعات والحسابات والبيع اآللي
إدارة نقاط البيع والمخازن
فنون البيع الفعال
مهارات البيع الذكي
مهارات البيع الحديثة والبيع ألصعب العمالء
اإلستراتيجيات المعاصرة في إدارة تسويق التأمين المحلية والدولية
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تنمية مهارات البيع  -ثالثية البائع المتميز(األخطاء ,اإلعتراضات ,اإلقناع)
مهارات إعداد الخطط التسويقية
التحليل الفني في اسواق المال أسس ومهارات
البراعة اإلتصالية
التحديات التسويقية في العالم العربي
إدارة فريق المبيعات الناجح
مهارات التفاوض أثناء اجتماعات البيع
البيع المحترف
التميز في بيع المنتجات
مهارات إعداد بحوث التسويق
تحليل السوق لتنشيط المبيعات
مهندس التسويق اإلبتكاري المحترف
تسويق الخدمات
مهارات التسويق والترويج الحديثة
االبداع في المبيعات وادارة حسابات كبار العمالء
خدمات مابعد البيع كمدخل لالحتفاظ بالعمالء
التخطيط االستراتيجي الدارة التسويق والترويج والمبيعات
االداء الناجح للمبيعات وادارة الحسابات
ادارة منظمات المجتمع المدني
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة منظمات المجتمع المدني
اهمية منظمات المجتمع المدني
مهام منظمات المجتمع المدني
مسؤليات منظمات المجتمع المدني تجاه افرد المجتمع
دور منظمات المجتمع المدني في المجتمع
حقوق اإلنسان وتطبيقاتها العملية فى مجال التحقيق والمحاكمة
الفهرسة واالرشيف
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة الوثائق والسجالت االدارية –الحفظ واالسترجاع -الكترونيا
الفهرسة واالرشفة االلكترونية والوثائق والملفات
الفهرسة واألرشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات إلكترونيا
ادارة بال اوراق – نحو مؤسسات الكترونية
ادارة السندات المخزنية باستخدام الحاسوب
تنظيم الحفظ وتأمين الوثائق والمستندات والمعلومات
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الفهرسة واالرشفة الرقمية للمحفوظات المتقدمة وادارة المستندات الكترونيا
االعالم واالتصال
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
مهارات االتصال
النظم المتكاملة لالعالم االلكتروني
المهارات االلكترونية لالتصال
مهارات االتصال االقناعي الفعال
تنمية مهارات االتصال الفعالة وادارة حلقات الجودة
االستراتيجيات الحديثة في االعالم باستخدام ادوات التواصل االجتماعي
تخطيط وتنفيذ الحمالت االعالنية
التخطيط االستراتيجي للحمالت االعالنية واالعالمية
المهارات اإلعالمية المؤثرة في العالقات العامة
إدارة الحمالت اإلعالمية الفعالة
اإلستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في تفعيل خطط العالقات العامة
اإلعالمي الشامل
فنون التواصل والتأثير في الجماهير
قانون نشر اإلعالم والمحاكمات اإلعالمية وتقاضي فيها
المهارات المتقدمة في الصحافة والتلفزيونية
المنهج المتكامل العداد قيادات االعالم
المهارات االعالمية المؤثرة
النظم المتكاملة للعالقات العامة والبروتوكول واالعالم االلكتروني
التنسيق االداري الفعال والمهارات االلكترونية لالتصال
االمن و السالمة المهنية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
األمن والسالمة العامة
دور أمن المنشأة في استقبال و تأمين الزوار و الوفود و الشخصيات الهامة
دوائر الفاعلية للمهارات اإلشرافية في المجال األمني
التخطيط االمني االستراتيجي واعداد فرق عالية االداء
أنظمة األمن المتكاملة
فن اإلدارة والتنظيم فى األمن الصناعى
المعايير و األبعاد الجديدة لتطوير أداء القيادات األمنية في ظل المتغيرات المعاصرة
الحس األمني وأساليب جمع المعلومات
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المفاهيم المتكاملة لرجال األمن بالمنشآت المختلفة
المبادئ و األسس األمنية و مسئوليات رجل األمن الصناعي
تنمية المهارات القيادية فى مجال السالمة الصناعية
تنمية الوعى الوقائى للعاملين بالشركات الصناعية
األساليب الحديثة للتحقيقات في األمن الصناعي
السرقات واالختالسات بالمنشأة
تطوير أساليب العمل والتفكير وقبعات العمل وأحذية العمل
إستراتيجيات أمن وسالمة المباني والمنشأة
مهارات اإلشراف األمني
أمن وحماية المنشأت
تنمية مهارات مشرفي األمن والسالمة الصناعية
كيفية إدارة ومواجهة األزمات األمنية
الدورة المتقدمة في أمن المنشأت الحيوية
إدارة األزمات األمنية وخطة الطوارىء
األمن والسالمة في المختبر
أمن وسالمة المخازن والمستودعات
التفتيش والرقابة الصناعية
نظم حراسة وتأمين المنشأت
األسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء األزمات األمنية
نظم إدارة السالمة والصحة المهنية
األمن الصناعي ( مهارات السالمة في موقع العمل )
التدريب في مجال االمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية وفقا للمعايير االمريكية)(OSHA
التدريب في مجال االمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية وفقا للمعايير البريطانية)(OHSAS
األساليب الحديثة في التحقيقات في األمن الصناعي
األساليب الحديثة فى تطبيق السالمة بمواقع العمل
تأمين المنشآت من الحرائق واالنفجارات
تنمية مهارات رجال اإلطفاء
تشخيص عيوب المنشآت وتحديد أسبابها وطرق معالجتها
إدارة األمن والسالمة والصحة المهنية في المنشآت العلمية
تخطيط السالمة والصحة المهنية والبيئية
اإلدارة اإلشرافية الحديثة لرؤساء األمن
ضباط األمن الشامل
أساليب و طرق تدقيق المخاطر األمنية
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اآلليات الحديثة في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء االزمات والكوارث
السالمة فى إستخدام وتداول المواد
إدارة السيطرة علي الخسائر في الصناعة
الدفاع المدنى لوقاية المنشآت
الوقاية ضد المخاطر األمنية بالمنشآت الصناعية
تدابير السالمة الصناعية
التحقيق و إجراء التحريات األمنية
أساليب منع ومكافحة الحرائق وإعداد التقارير األمنية
المهارات السلوكية لمسئولي األمن
إدارة األمن الصناعي والسالمة المهنية
أساليب رفع الوعى األمني
التدريب على اإلسعافات األولية
أمن وسالمة المخازن والمستودعات
كتابة التقارير األمنية
طرق اإلخالء فى الحاالت الطارئة المختلفة
تنمية مهارات االتصال و التفاعل مع اآلخرين
التفتيش األمني المحترف
اإلخالء والطوارئ لمواجهة الكوارث
مهارات رفع و تحليل البصمات
مدراء المكاتب
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
التخطيط االستراتيجي ومهارات التطوير المستمر لمدراء مكاتب االدارة العليا
التنمية المهنية ومهارات التطوير المستمر للسكرتارية التنفيدية والمساعد االداري
االساليب الحديثة في التنظيم وتبسيط االجراءات للسكرتير التنفيذي
االتيكيت والبرتوكول لمدراء المكاتب
اعادة تاهيل مديري مكاتب القادة والمدراء
المدخل المتكامل في ادارة تنظيم اعمال مدراء مكاتب رؤساء البلديات والسكرتارية التنفيدية
الملحقة في االدارات العليا
التعامل مع الصراعات باداء دبلوماسي لمدراء المكاتب
فن االبداع لمدراء المكاتب والسكرتارية
تكنولوجيا االدارة الناجحة لمدراء مكاتب االدارة العليا والشخصيات الهامة
استراتيجية ادارة االعمال المبرمجة الكترونيا للمساعدين االدارين ومدراء المكاتب
المهارات السلوكية واالدارية والفنية في ادارة المكاتب والسكرتارية والتنفيدية
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التخطيط االستراتيجي ومهارات التطوير المستمر لمدراء المكاتب واالدارة العليا
تنمية مهارات مدراء المكاتب في التعامل مع االخرين
ادارة الجودة
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
إدارة الجودة وتقييم األداء
ادارة الجودة الشاملة وتطوير االداء االداري في المستشفيات
استراتيجيات الحوكمة االلكترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة
إدارة الجودة الشاملة واأليزو 9009
الية تطبيق ادارة الجودة الشاملة TQM
ادارة الجودة في التدقيق الداخلي
االدارة اللوجستية للمواد وفقا لمدخل ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة التربوية
التخطيط االستراتيجي والتحول المؤسسي نحو الجودة الشاملة
ادارة الموارد وفقا لمدخل الجودة الشاملة
المهارات االبداعية للقيادات النسائية في ظل منهج الجودة الشاملة
االكاديمية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
إدارة البحث العلمي وأساليبة
مهارات ادارة العملية التعليمية
تنمية المهارات المهنية واالكاديمية العضاء هيئة التدريس في الجامعات
تحقيق االهداف واالولويات في المؤسسات التعليمية والجامعات
إدارة الجودة الشاملة واإليزو  9009في التعليم الجامعي
التعليم اإللكتروني
التعلم السريع
الفعالية الشخصية لعضو الهيئة التدريسية
التعليم والتدريب المهني االلكتروني
المعلم ودوره في المؤسسات التعليمية االلكترونية في البلدان العربية رؤية مستقبلية
األساليب الحديثة إلكتشاف الموهبة ورعايتها في البيئة الجامعية
مهارات اإلتصال اللغوي الفصيح بإستعمال التقنية الحديثة
مهارات اإلتصال اللغوي الفصيح  :الحوار واإلستماع والكتابة والقراءة
التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
تطوير كفايات رؤساء األقسام في الجامعات
32

االدارة المدرسية
القيادة األكاديمية في ظل التغيير
المهارات السلوكية للمدراء ورؤساء االقسام في الجامعات
التربية وعلم النفس
التقويم والقياس
لغة  /ترجمة قانونية
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
التقوية في اللغة االنجلزية (أساسي/متوسط/متقدم)
االعداد المتحانات االيلس والتوفل (أساسي/متوسط/متقدم)
اللغة االنجليزية الغراض السفر والسياحة
دورات في اللغة االنجليزية (متخصصة)
الترجمة األساسية – أصول الترجمة التحريرية
ترجمة العقود واإلتفاقات
الترجمة القانونية وترجمة العقود
الترجمة الفورية باللغتين العربية واالنجليزية
التحليل اإلحصائي
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
التحليل اإلحصائي
تحليل اإلحصاء والعينات اإلحصائية للدراسات السكنية
هندسة النجاح وتطوير الذات
هندسة النجاح والبرمجة اللغوية العصبية
الفوركس والتحليل الفني للمبتدئين
 6سجما
االحصاء السكاني
االحصاء الصحي والحياتي
مجال المستشفيات
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
معايير الجودة بالمستشفيات
انظمة المستشفيات المستندة للحاسوب
إدارة الخدمات الصحية
العالج الوظيفي – العالج الطبيعي
ادارة المخزون والرقابة في المستشفيات
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اعداد محاسب مستشفيات محترف
المراجعة الداخلية في المستشفيات
نظام المعلومات الصحية
التأمينات الطبية
المقاييس اإلجتماعية وأهميتها في رسم الخطط العالجية
إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات
التأمين الصحي
مراقبة وتقييم واالشراف على الخدمات الصحية
التخطيط والتنظيم في مجال ادارة المستشفيات
ادارة الخدمة المساندة في المستشفيات
مصلحات اللغة االنجليزية في المستشفيات
ادارة السجالت الطبية
ادارة الوثائق والسجالت االدارية في المستشفيات
الفهرسة واالرشفة االلكترونية والوثائق والملفات الطبية في المستشفيات
التسويق الصيدلي
ادارة المخزون والرقابة في الصيدليات ومخازن االدوية
محاسبة التكاليف والموازنات في المستشفيات
المجال اإلجتماعي
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
مقاييس الخدمة اإلجتماعية
فن العالقات الزوجية
قيم العالقات الزوجية
الذكاء العاطفي في العالقات الزوجية
التميز واإلبداع األسري بالجرافولجي
البرنامج اإلستشاري في تعديل السلوك
التغيير الفعال في فهم الشخصية من خالل األشكال الهندسية
إعداد البرنامج األسري النفسي المعتمد
إستخدام المقاييس اإلجتماعية والنفسية في عملية التشخيص اإلكلينيكي
المجال الفني
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة عقود الصيانة
الصيانه الوقائية
صيانة شبكات األنابيب والمضخات
األعطال في نظم القوى الكهربائية
نظم إدارة و ترشيد الطاقة
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الدوائر الكهربائية و تشخيص األعطال
الكهرباء في المنشأة البترولية
صيانة األآلت الدقيقة
الصيانة الميكانيكة
صيانة أجهزة الحاسوب
صيانة المعدات واألآلت
صيانة األآلت الثقيلة
صيانة أجهزة الفاكس
السالمة الكهربائية
تشغيل وصيانة أنظمة اإلنذار المبكر
تصميم صفحات االنترنت
تخطيط وادارة وتنفيد اعمال الصيانة ورفع كفاءتها وتطبيقاتها باستخدام الحاسوب ()CMMS
مراقبة وتقييم كفاءة الصيانة ورفع االنتاجية
االساليب النظامية في تصميم العمليات وتحليلها وادوات اتخاد القرارات
كتابة التقارير الفنية – الهندسية
تقييم االثر البيئي
استطالع المواقع
التلوث االشعاعي
تقنيات التحنيط وجمع العينات وحفظها
تحليل االعطال في المنظومة الكهربائية
انظمة التعديا المتقدمة لمهندسي االتصاالت
صيانة االجهزة االلكترونية
انظمة اتصال الراديوية المتحركة
انظمة االتصال الخلوية
استخدام الحاسوب في التحكم الصناعي
تخطيط وادارة المشاريع باستخدام MSI Project
محاكاة االنظمة Simulation
المتحكمات المنطقية المبرمجة
استخدام اجهزة طيف االمتصاص الذري والجزئي وجهاز الكروماتوغالفيا
استقرار منظومات القدرة الكهربائية
تحليل الصور الفضائية باستخدام الحاسوب
ادارة وتخطيط االنتاج والعمليات
ادارة وتخطيط الصيانة
صيانة الحاسوب الشخصي
المطارات وعلوم الطيران
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عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة المطارات
مكاتب السفر والسياحة والحجز بنظام جاليو العالمي
ادارة الخدمات الجوية وتأهيل المضيفين والمضيفات
اعمال وكالء الشحن والتخليص
مصطلحات اللغة االنجليزية المستخدمة في المطارات
امن وتامين المطارات
المخدرات
عنوان الدورة التدريبية (اسبوعان لكل دورة تدريبية)
ادارة مكافحة المخدرات
التوعية في أضرار المخدرات
العالج المعرفي السلوكي لالدمان
المخدرات -:انواعها واضرارها وكيفية الوقاية منها
المخدرات و طرق عالجها وتأهيل مدمني المخدرات
مكافحة وعالج االدمان والتعاطي

نامل ان تنال خطتنا اهتمامكم وان تلبي احتياجاتكم
فريق التدريب بمركز يوركشير
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