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 ملخص دليل الدورات التدريبية

13“20
  اسم الدورة

                                                               سبتمبر

أساليب تقوية الذاكرة واستخداماتها في العمل
القيادة االبتكارية - )) المدير المبتكر ((

مهارات التعامل الفعال مع الشخصيات المختلفة
أسرار معالجة البيانات وفنون تحليلها

االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية وإعداد
خطط التدريب

                                                               أكتوبر 

إدارة األولويات
أسرار ومهارات أمناء السر 

تنمية مهارات القيادات الشابة
منهجية تحديد االحتياجات التدريبية

االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية

                                                               نوفمبر

خطط لحياتك بعد التقاعد
مهارات العرض والتقديم

حل مشاكل العمل بطرق إبداعية
إدارة المؤتمرات والفعاليات

التميز في كسب الموظفين
قيادة االبداع وتأهيل القدرات

                                                               ديسمبر

بناء فرق العمل عالية األداء
دبلوماسية إدارة التغيير في المؤسسات الحكومية

مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير
تنمية المهارات القيادية للمرأة
تكتيكات إدارة الوقت بفاعلية

فنون التعامل مع وسائل االعالم المرئية
رحلة في فضاء التفكير االبداعي

استراتيجيات النجاح الفعال في العمل

  اسم الدورة

                                                                   يناير

حل مشاكل العمل بطرق إبداعية
مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير 
استراتيجيات النجاح الفعال في العمل

                                                                   فبراير

إدارة األولويات
التخطيط االستراتيجي وآليات اتخاذ القرار

فنون التكيف مع ضغوط العمل
أساليب تقوية الذاكرة واستخداماتها في العمل

مهارات االتصال واالقناع

                                                                   مارس

مهارات التعامل الفعال مع الشخصيات المختلفة
رحلة في فضاء التفكير اإلبداعي

هنِدس أهدافك واستمتع بإنجازاتك
االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية

الخرائط الذهنية ... مفاتيح إلطالق أفكارك
مهارات العرض والتقديم

                                                                   أبريل

إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثة
المراسل السوبر

بناء فرق العمل عالية األداء
بروتوكول التعامل مع كبار الضيوف

حل مشاكل العمل بطرق إبداعية
فنون التعامل مع وسائل االعالم المرئية

التألق بالمبادرات الشخصية

                                                                   مايو* 

* التوجد دورات تدريبية.

                                                                   يونيو

أسرار االتزان بين الحياة والعمل
إدارة المؤتمرات والفعاليات

االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية
الخرائط الذهنية ... مفاتيح إلطالق أفكارك

المهارات االحترافية لمدراء المكاتب

                                                                   يوليو

أسرار ومهارات أمناء السر
التخطيط االستراتيجي وآليات اتخاذ القرار

                                                                   أغسطس

مهارات االتصال واالقناع
إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثة

استراتيجيات النجاح الفعال في العمل
فنون التكيف مع ضغوط العمل

تسويق األفكار - )) كيف تقنع مسئولك ؟ ((

تاريخ االنعقاد

21 - 23 يناير 2013 
21 - 23 يناير 2013
28 - 30 يناير 2013

5 - 6 فبراير 2013
11- 13 فبراير 2013

18 - 20 فبراير 2013
19 - 20 فبراير 2013

25 - 27 فبراير 2013

4 - 5 مارس 2013
5 - 6 مارس 2013
11 - 12 مارس 2013

18 - 20 مارس 2013
19 - 20 مارس 2013

25 - 28 مارس 2013

1 - 4 أبريل 2013
2 - 3 أبريل 2013
8 - 10 أبريل 2013

15 - 17 أبريل 2013
15 - 17 أبريل 2013

22 - 24 أبريل 2013
29 - 30 أبريل 2013

17 - 18 يونيو 2013
17 - 19 يونيو 2013
17 - 19 يونيو 2013

25 - 26 يونيو 2013
25 - 26 يونيو 2013

1 - 2 يوليو 2013
1 - 3 يوليو 2013

19 - 21 أغسطس 2013
19 - 22 أغسطس 2013
20 - 22 أغسطس 2013

26 - 28 أغسطس 2013
26 - 27 أغسطس 2013

تاريخ االنعقاد

2 - 3 سبتمبر 2013
3 - 4 سبتمبر 2013
11 - 12 سبتمبر 2013

16 - 18 سبتمبر 2013
24 - 26 سبتمبر 2013

1 - 2 أكتوبر 2013
7 - 8 أكتوبر 2013
7 - 9 أكتوبر 2013

21 - 23 أكتوبر 2013
28 - 30 أكتوبر 2013

6 - 7 نوفمبر 2013
18 - 21 نوفمبر 2013
18 - 20 نوفمبر 2013

25 - 27 نوفمبر 2013
25 - 26 نوفمبر 2013
26 - 28 نوفمبر 2013

2 - 4 ديسمبر 2013
3 - 4 ديسمبر 2013
9 - 11 ديسمبر 2013
9 - 11 ديسمبر 2013
10 - 11 ديسمبر 2013

23 - 25 ديسمبر 2013
24 - 25 ديسمبر 2013
29 - 31 ديسمبر 2013


