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 حول المركز
 
 

 

 للتدريبباريس  مركز عن  

من قلب أوربا لتقديم الخدمات  2012باريس للتدريب عام  مركزتأسس 

والدورات التدريبية املميزة لرفع سوية املوظفين في القطاع الحكومي والخاص من 

 .وشمال أفريقيا وتأهيليهم وفق أقوى املعايير األوربية، بلدان الشرق األوسط

 

موظف من القطاع  1000 ـدورة تدريبية ل 300حوالي تم عقد  ،2014عام  منذ

. ي، ليبيا، أندونيسيا، ونيجيرياالخليجمن دول مجلس التعاون ة الخاص والحكومي

 ،رنساف ،أملانيا ،بريطانيا دول اإلتحاد األوربي: تم عقد الدورات التدريبية في

لعربية ـ تركيا، اإلمارات اباإلضافة ل، والبرتغال إسبانيا،سويسرا ،النمسا ،إيطاليا

 .املتحدة.

 

 

  

 املركزرسالة 

 طالبة للجهات مهاوتقدي ،العاملية باملؤسسات املباشر املنهي اإلحتكاك من تجربتها استمدت التي املتخصصه الخبرات أفضل تقديم هي املركز رسالة إن

 بلدان بين املعرفية وةجفلا لكسر طريقة أفضل بأن نؤمن للتدريب باريس مركز في إننا .املتخصصين واملهندسيين الدكاترة أملع بإشراف ،التدريبية الخدمة

 هذا إن ،ري البش املال الرأس في االستثمار خالل من يكون  أفريقيا وشمال األوسط الشرق  وبلدان ،(فرنسا - بريطانيا - سويسرا - أملانيا) الغربية أوربا

 .والبعيد القريب املدى على والحكومي الخاص للقطاع العائدات أفضل سيحقق االستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤيتنا

ة التدريبي للبرامج األوربي األول املعتمد أن نكون املركز 

 .الخارجية للدول العربية

 مهمتنا

 في ، وورشات العمل التدريبية املتخصصةتقديم أقوى البرامج 

وتركيا.، الدول األوربية  

 أهدافنا

2018برنامج تدريبي خالل عام  75تنفيذ   

دول مختلفة 10تنفيذ البرامج التدريبية في   
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 خدماتنا
 
 

 نقدم كل الخدمات الالزمة لتقديم برنامج تدريبي ناجح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللوجستية الخدمات    

 تخطيط رحالتهم.مساعدة العمالء في 

حجز الفنادق، الرحالت الترفيهية، 

 .الجوالت السياحية

لحقيبة التدريبيةا  

 تقديم املادة العلمية التدريبية.

 واملراجع، تأمين العروض التقديمية

التخصصية.

 اإلستشارات
 

اإلستشارات التدريبية الختيار تقديم 

 أفضل برنامج تدريبي مناسب.

.تقديم االستشارات للمراكز التدريبية

 التدريب
 

برامج تدريبية مكثفة ملختلف الفترات 

 أيام، أسبوعين. 10أيام،  5الزمنية، 

 .عدة أسابيعلبرامج تدريبية طويلة األمد 

 

 
 
 
 
 

 الخبرات

  اإلتحاد األوربيفي ، وورش العمل وتنفيذ البرامج التدريبية  ،سنوات في مجال عقد خمسة لدينا خبرة ألكثر من . 

 .لدينا شبكة من املدربين املميزين من حملة شهادات الدكتوراه من اإلتحاد األوربي 

  األوربية عند الطلب.يمكننا تنفيذ البرامج التدريبية في مختلف الدول
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 فريق العمل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 وراةالدكت شهادة ملةح من والتقنية والقيادية اإلدارية املواضيع في اختصاصين من يتألف عملنا فريق إن

 (. إيطاليا و إسبانيا ،فرنسا ، سويسرا،أملانيا ،بريطانيا) األوربية الجامعات أعرق  من واملاجستير

 من ديزي وهذا الخاصة الشركات في كاستشاريين يعملون ، كما األوربية الجامعات في مدربينا معظميحاضر 

  .العملي بالجانب النظرية املفاهيم ربط على قدرتهم

 ةالتدريبي الدورات إعطاء على نو قادر  وهم األوربية اللغات من العديد ويتقنون  ،عربية أصول  من مدربينا إن

.واإلسبانية األملانية، الفرنسية، اإلنكليزية، العربية: التالية باللغات

 

 

ع
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 أماكن التدريب

 
 باإلضافة إلى تركيا ،يتم عقد البرامج التدريبية في مختلف الدول األوربية . 

  وة.دن، ويمكن تنفيذ البرامج التدريبية كبرنامج تدريبي،أو ورشة عمل، أو 2018تم جدولة الخطة التدريبية لعام 

 .يمكننا تنفيذ أي برامج مخصصة خارج الخطة بعد التواصل معكم، وتنسيق املوعد ومكان اإلنعقاد 
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 البرامج اإلدارية والقيادية
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 شهر يناير

 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT01  02/01/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  

MGT02 04/01/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT03 06/01/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT04 09/01/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT05 12/01/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT06  14/01/2018 جنيف أيام 5 املعلوماتيةنظم دعم اتخاذ القرار 

MGT07 15/01/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT08 16/01/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT09 17/01/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT10 19/01/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT11 21/01/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT12 23/01/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT13 24/01/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT14 25/01/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT15 26/01/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT16 27/01/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT17 30/01/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 

 

 

 شهر فبراير
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT118  02/02/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  

MGT119 04/02/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT120 06/02/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT121 09/02/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT122 12/02/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT123  14/02/2018 جنيف أيام 5 املعلوماتيةنظم دعم اتخاذ القرار 

MGT124 15/02/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT125 16/02/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT126 17/02/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT127 19/02/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT128 21/02/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT129 23/02/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT130 24/02/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT131 25/02/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT132 26/02/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT133 27/02/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT134 28/02/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 
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 مارسشهر 
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT35  سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام أيام 5  02/03/2018 إسطنبول    

MGT36 أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 04/03/2018 مدريد   

MGT37  الهرمي التخاذ القرارات الفعالةنظرية التحليل أيام 5  06/03/2018 باريس   

MGT38 أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 09/03/2018 برشلونة   

MGT39 أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 12/03/2018 فيينا   

MGT40 أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 14/03/2018 جنيف   

MGT41 فرق العمل بفعالية إدارة أيام 10  15/03/2018 برلين   

MGT42 أيام 10 أسس التحفيز الفعال 16/03/2018 براغ   

MGT43 أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 17/03/2018 ميونخ   

MGT44 أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 19/03/2018 روما   

MGT45 أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 21/03/2018 أوسلو   

MGT46 أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 23/03/2018 كوبنهاغن   

MGT47 أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 24/03/2018 إسطنبول    

MGT48 أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 25/03/2018 مدريد   

MGT49 أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 26/03/2018 برشلونة   

MGT50 أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 27/03/2018 باريس   

MGT51 أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 30/03/2018 جنيف   

 

 

 

 شهر أبريل
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT51  02/04/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6وتطوير األداء باستخدام تطبيقات إدارة الجودة الشاملة  

MGT52 04/04/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT53 06/04/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT54  09/04/2018 برشلونة أيام 5 اإلدارة الفعالةتطبيق املعلوماتية في 

MGT55 12/04/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT56 14/04/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT57 15/04/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT58 16/04/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT59 17/04/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT60 19/04/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT61 21/04/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT62 23/04/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT63 24/04/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT64 25/04/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT65 26/04/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT66 27/04/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT67 28/04/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 
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 شهر مايو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT68  02/05/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  

MGT69  04/05/2018 مدريد أيام 10 املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارةاملنهج 

MGT70 06/05/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT71 09/05/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT72 12/05/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT73 14/05/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT74 15/05/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT75 16/05/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT76 17/05/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT77 19/05/2018 روما أيام 5 اإللكترونية الفعالة اإلدارة 

MGT78 21/05/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT79 23/05/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT80 24/05/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT81  25/05/2018 مدريد أيام 10 للقائد الناجحاملنهج املتكامل 

MGT82 26/05/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT83 27/05/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT84 30/05/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 

 

 

 

 شهر يونيو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT85  02/06/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  

MGT86 04/06/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT87 06/06/2018 باريس أيام 5 التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة نظرية 

MGT88 09/06/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT89 12/06/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT90 14/06/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT91 15/06/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT92 16/06/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT93 17/06/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT94 19/06/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT95 21/06/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT96 23/06/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT97 24/06/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT98 25/06/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT99  26/06/2018 برشلونة أيام 10 والقيادياملعايير األوربية في التميز اإلداري 

MGT100 27/06/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT101 30/06/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 

 

  



 مركز باريس للتدريب 

 ااخلطة التدريبية عام 2018
 

www.paris4training.com 

12 
 

  

 

 

 

 شهر يوليو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT102 02/07/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  تطبيقات  

MGT103 04/07/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT104 06/07/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT105 09/07/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT106 12/07/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT107 14/07/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT108 15/07/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT109  16/07/2018 براغ أيام 10 التحفيز الفعالأسس 

MGT110 17/07/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT111 19/07/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT112 21/07/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT113 23/07/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT114 24/07/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT115 25/07/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT116 26/07/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT117  27/07/2018 باريس أيام 5 إدارة املوظفينالطرق الحديثة في 

MGT118 30/07/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 

 

 

 

 شهر أغسطس
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT119  02/08/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  

MGT120 04/08/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT121 06/08/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT122 09/08/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT123 12/08/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT124 14/08/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT125 15/08/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT126 16/08/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT127  17/08/2018 ميونخ أيام 5 اإلستراتيجيالتخطيط 

MGT128 19/08/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT129 21/08/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT130 23/08/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT131  24/08/2018 إسطنبول  أيام 5 املتقدمةاملهارات اإلشرافية 

MGT132 25/08/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT133 26/08/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT134 27/08/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT135  30/08/2018 جنيف أيام 5 املهارات اإلدارية واإلشرافية والقياديةتطوير 
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 شهر سبتمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT136  02/09/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  

MGT137  04/09/2018 مدريد أيام 10 بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارةاملنهج املتكامل لإلدارة 

MGT138 06/09/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT139 09/09/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT140 12/09/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT141 14/09/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT142 15/09/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT143 16/09/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT144 17/09/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT145  19/09/2018 روما أيام 5 اإللكترونية الفعالةاإلدارة 

MGT146 21/09/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT147 23/09/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT148 24/09/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT149  25/09/2018 مدريد أيام 10 املتكامل للقائد الناجحاملنهج 

MGT150 26/09/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT151 27/09/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT152 30/09/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 

 

 

 

 شهر أكتوبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT153  02/10/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  

MGT154 04/10/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT155 06/10/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT156 09/10/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT157 12/10/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT158 14/10/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT159 15/10/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT160 16/10/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT161 17/10/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT162 19/10/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT163  21/10/2018 أوسلو أيام 5 اإلتخاذ الفعالنظم دعم 

MGT164 23/10/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT165 24/10/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT166 25/10/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT167  26/10/2018 برشلونة أيام 10 األوربية في التميز اإلداري والقيادياملعايير 

MGT168 27/10/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT169 30/10/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 
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 شهر نوفمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT170  02/11/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  

MGT171 04/11/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT172 06/11/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT173 09/11/2018 برشلونة أيام 5 تطبيق املعلوماتية في اإلدارة الفعالة 

MGT174 12/11/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT175 14/11/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT176 15/11/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT177 16/11/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT178 17/11/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT179 19/11/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT180 21/11/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT181  23/11/2018 كوبنهاغن أيام 5 املوقفية و إدارة الفرق بفعاليةالقيادة 

MGT182 24/11/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT183 25/11/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT184 26/11/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT185 27/11/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT186 30/11/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 

 

 

 

 شهر ديسمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

MGT187  02/12/2018 إسطنبول  أيام 5 سيجما 6وتطوير األداء باستخدام تطبيقات إدارة الجودة الشاملة  

MGT188 04/12/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل لإلدارة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة 

MGT189 06/12/2018 باريس أيام 5 نظرية التحليل الهرمي التخاذ القرارات الفعالة 

MGT190  09/12/2018 برشلونة أيام 5 اإلدارة الفعالةتطبيق املعلوماتية في 

MGT191 12/12/2018 فيينا أيام 5 قيادة فرق العمل الجماعية 

MGT192 14/12/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

MGT193 15/12/2018 برلين أيام 10 إدارة فرق العمل بفعالية 

MGT194 16/12/2018 براغ أيام 10 أسس التحفيز الفعال 

MGT195 17/12/2018 ميونخ أيام 5 التخطيط اإلستراتيجي 

MGT196 19/12/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

MGT197 21/12/2018 أوسلو أيام 5 نظم دعم اإلتخاذ الفعال 

MGT198 23/12/2018 كوبنهاغن أيام 5 القيادة املوقفية و إدارة الفرق بفعالية 

MGT199 24/12/2018 إسطنبول  أيام 5 املهارات اإلشرافية املتقدمة 

MGT200 25/12/2018 مدريد أيام 10 املنهج املتكامل للقائد الناجح 

MGT187 26/12/2018 برشلونة أيام 10 املعايير األوربية في التميز اإلداري والقيادي 

MGT188 27/12/2018 باريس أيام 5 الطرق الحديثة في إدارة املوظفين 

MGT189 30/12/2018 جنيف أيام 5 تطوير املهارات اإلدارية واإلشرافية والقيادية 
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 شهر يناير

 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR01  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين 02/01/2018 إسطنبول    

HR02 أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 04/01/2018 مدريد   

HR03 أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 06/01/2018 باريس   

HR04 أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 09/01/2018 برشلونة   

HR05 ) أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 12/01/2018 فيينا   

HR06 أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 14/01/2018 جنيف   

HR07 أيام 10 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 15/01/2018 برلين   

HR08 أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 16/01/2018 براغ   

HR09 أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 17/01/2018 ميونخ   

HR10 أيام 5 املعايير العاملية في التوظيف واالختبار والتعيين 19/01/2018 روما   

HR11 أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 21/01/2018 أوسلو   

HR12 أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 23/01/2018 كوبنهاغن   

HR13 أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 24/01/2018 إسطنبول    

HR14 ) أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 25/01/2018 مدريد   

HR15 أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 26/01/2018 برشلونة   

HR16 أيام 5 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 27/01/2018 باريس   

HR17  التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبيةتصميم نظم أيام 5  30/01/2018 جنيف   

 

 

 

 شهر فبراير

 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR118  02/02/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR119  04/02/2018 مدريد أيام 10 والكفاءة املهنية واعباء العملتقييم وقياس مستوى التوظيف 

HR120 06/02/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR121 09/02/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR122 12/02/2018 فيينا أيام 5 ) السياسات واالجراءات ( ادارة املوارد البشرية 

HR123 14/02/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR124 15/02/2018 برلين أيام 10 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 

HR125  16/02/2018 براغ أيام 10 االستراتيجية للعمليات التدريبيةتصميم نظم التدريب واملراجعة 

HR126 17/02/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR127 19/02/2018 روما أيام 5 املعايير العاملية في التوظيف واالختبار والتعيين 

HR128  21/02/2018 أوسلو أيام 5 املهنية واعباء العملتقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة 

HR129 23/02/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR130 24/02/2018 إسطنبول  أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR131  ( ادارة املوارد البشرية) 25/02/2018 مدريد أيام 10 السياسات واالجراءات 

HR132 26/02/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR133 27/02/2018 باريس أيام 5 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 

HR134  28/02/2018 جنيف أيام 5 االستراتيجية للعمليات التدريبيةتصميم نظم التدريب واملراجعة 
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 شهر مارس

 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR35  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين 02/03/2018 إسطنبول    

HR36  واعباء العملتقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية أيام 10  04/03/2018 مدريد   

HR37 أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 06/03/2018 باريس   

HR38 أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 09/03/2018 برشلونة   

HR39  واالجراءات (ادارة املوارد البشرية ) السياسات أيام 5  12/03/2018 فيينا   

HR40 أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 14/03/2018 جنيف   

HR41 أيام 10 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 15/03/2018 برلين   

HR42  التدريبيةتصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات أيام 10  16/03/2018 براغ   

HR43 أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 17/03/2018 ميونخ   

HR44 أيام 5 املعايير العاملية في التوظيف واالختبار والتعيين 19/03/2018 روما   

HR45 أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 21/03/2018 أوسلو   

HR46 أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 23/03/2018 كوبنهاغن   

HR47 أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 24/03/2018 إسطنبول    

HR48 ) أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 25/03/2018 مدريد   

HR49 أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 26/03/2018 برشلونة   

HR50 أيام 5 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 27/03/2018 باريس   

HR51 أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 30/03/2018 جنيف   

 

 

 

 شهر أبريل

 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR51  02/04/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR52 04/04/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR53 06/04/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR54 09/04/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR55 ) 12/04/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR56  14/04/2018 جنيف أيام 5 تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطويرمهارات 

HR57 15/04/2018 برلين أيام 10 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 

HR58 16/04/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR59  17/04/2018 ميونخ أيام 5 املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفيتخطيط 

HR60 19/04/2018 روما أيام 5 املعايير العاملية في التوظيف واالختبار والتعيين 

HR61 21/04/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR62  23/04/2018 كوبنهاغن أيام 5 املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفينتطوير انظمة ادارة 

HR63 24/04/2018 إسطنبول  أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR64 ) 25/04/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR65  26/04/2018 برشلونة أيام 10 القوى العاملة والتدريب والتطويرمهارات تخطيط وتحليل 

HR66 27/04/2018 باريس أيام 5 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 

HR67 28/04/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 
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 شهر مايو

 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR68  02/05/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR69 04/05/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR70  06/05/2018 باريس أيام 5 املوظفينتطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز 

HR71 09/05/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR72 ) 12/05/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR73 14/05/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR74 15/05/2018 برلين أيام 10 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 

HR75 16/05/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR76 17/05/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR77 19/05/2018 روما أيام 5 املعايير العاملية في التوظيف واالختبار والتعيين 

HR78 21/05/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR79 23/05/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR80 24/05/2018 إسطنبول  أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR81 ) 25/05/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR82 26/05/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR83 27/05/2018 باريس أيام 5 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف 

HR84 30/05/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

 

 

 شهر يونيو

 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR85  02/06/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR86 04/06/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR87 06/06/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR88 09/06/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR89 ) 12/06/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR90 14/06/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR91 15/06/2018 برلين أيام 10 املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف تقنيات تقييم 

HR92 16/06/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR93 17/06/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR94  19/06/2018 روما أيام 5 التوظيف واالختبار والتعييناملعايير العاملية في 

HR95 21/06/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR96 23/06/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR97  24/06/2018 إسطنبول  أيام 5 التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفيناالتجاهات الحديثة في 

HR98 ) 25/06/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR99 26/06/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR100  27/06/2018 باريس أيام 5 أسس التقييم بالوظائفتقنيات تقييم املوظفين وربط 

HR101 30/06/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 
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 شهر يوليو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR102  02/07/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR103 04/07/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR104 06/07/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR105 09/07/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR106 ) 12/07/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR107 14/07/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR108  15/07/2018 برلين أيام 10 تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات 

HR109 16/07/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR110 17/07/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR111  19/07/2018 روما أيام 5 العاملية في التوظيف واالختبار والتعييناملعايير 

HR112 21/07/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR113 23/07/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR114  24/07/2018 إسطنبول  أيام 5 الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفيناالتجاهات 

HR115 ) 25/07/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR116 26/07/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR117  27/07/2018 باريس أيام 5 املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات تقييم 

HR118 30/07/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

 

 

 شهر أغسطس
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR119  02/08/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR120 04/08/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR121 06/08/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR122 09/08/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR123 ) 12/08/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR124 14/08/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR125  15/08/2018 برلين أيام 10 تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات 

HR126 16/08/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR127 17/08/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR128  19/08/2018 روما أيام 5 العاملية في التوظيف واالختبار والتعييناملعايير 

HR129 21/08/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR130 23/08/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR131  24/08/2018 إسطنبول  أيام 5 الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفيناالتجاهات 

HR132 ) 25/08/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR133 26/08/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR134  27/08/2018 باريس أيام 5 املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات تقييم 

HR135 30/08/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 
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 شهر سبتمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR136  02/09/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR137 04/09/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR138 06/09/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR139 09/09/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR140 ) 12/09/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR141 14/09/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR142  15/09/2018 برلين أيام 10 تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات 

HR143 16/09/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR144 17/09/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR145  19/09/2018 روما أيام 5 العاملية في التوظيف واالختبار والتعييناملعايير 

HR146 21/09/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR147 23/09/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR148  24/09/2018 إسطنبول  أيام 5 الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفيناالتجاهات 

HR149 ) 25/09/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR150 26/09/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR151  27/09/2018 باريس أيام 5 املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات تقييم 

HR152 30/09/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

 

 

 

 شهر أكتوبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR153  02/10/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR154 04/10/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR155 06/10/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR156 09/10/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR157 ) 12/10/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR158 14/10/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR159  15/10/2018 برلين أيام 10 تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات 

HR160 16/10/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR161 17/10/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR162  19/10/2018 روما أيام 5 العاملية في التوظيف واالختبار والتعييناملعايير 

HR163 21/10/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR164 23/10/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR165  24/10/2018 إسطنبول  أيام 5 الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفيناالتجاهات 

HR166 ) 25/10/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR167 26/10/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR168  27/10/2018 باريس أيام 5 املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات تقييم 

HR169 30/10/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 
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 شهر نوفمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR170  02/11/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR171 04/11/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR172 06/11/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR173 09/11/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR174 ) 12/11/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR175 14/11/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR176  15/11/2018 برلين أيام 10 تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات 

HR177 16/11/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR178 17/11/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR179  19/11/2018 روما أيام 5 العاملية في التوظيف واالختبار والتعييناملعايير 

HR180 21/11/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR181 23/11/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR182  24/11/2018 إسطنبول  أيام 5 الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفيناالتجاهات 

HR183 ) 25/11/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR184 26/11/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR185  27/11/2018 باريس أيام 5 املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات تقييم 

HR186 30/11/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

 

 

 

 شهر ديسمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

HR187  02/12/2018 إسطنبول  أيام 5 صيانة األصول البشرية والحفاظ على استقرار املوظفين  

HR188 04/12/2018 مدريد أيام 10 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR189 06/12/2018 باريس أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR190 09/12/2018 برشلونة أيام 5 االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفين 

HR191 ) 12/12/2018 فيينا أيام 5 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR192 14/12/2018 جنيف أيام 5 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR193  15/12/2018 برلين أيام 10 تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات 

HR194 16/12/2018 براغ أيام 10 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 

HR195 17/12/2018 ميونخ أيام 5 تخطيط املستقبل الوظيفي من خالل التحليل الوظيفي 

HR196  19/12/2018 روما أيام 5 العاملية في التوظيف واالختبار والتعييناملعايير 

HR197 21/12/2018 أوسلو أيام 5 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل 

HR198 23/12/2018 كوبنهاغن أيام 5 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين 

HR199  24/12/2018 إسطنبول  أيام 5 الحديثة في التحقيقات اإلدارية لشؤون املوظفيناالتجاهات 

HR200 ) 25/12/2018 مدريد أيام 10 ادارة املوارد البشرية ) السياسات واالجراءات 

HR187 26/12/2018 برشلونة أيام 10 مهارات تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

HR188  27/12/2018 باريس أيام 5 املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائفتقنيات تقييم 

HR189 30/12/2018 جنيف أيام 5 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية 
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 شهر يناير
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT01 أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام 02/01/2018 إسطنبول    

IT02  أيام 10 تصميم النظم البرمجية 04/01/2018 مدريد   

IT03 أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 06/01/2018 باريس   

IT04  أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 09/01/2018 برشلونة   

IT05 أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 12/01/2018 فيينا   

IT06 أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 14/01/2018 جنيف   

IT07  أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 15/01/2018 برلين   

IT08 أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 16/01/2018 براغ   

IT09 أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 17/01/2018 ميونخ   

IT10 أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 19/01/2018 روما   

IT11 أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 21/01/2018 أوسلو   

IT12  إستخدام منهجيةAHP  في اتخاذ القرار الفعال أيام 5  23/01/2018 كوبنهاغن   

IT13  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 24/01/2018 إسطنبول    

IT14 أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 25/01/2018 مدريد   

IT15 أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 26/01/2018 برشلونة   

IT16  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 أيام 27/01/2018 باريس   

IT17 أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 30/01/2018 جنيف   

 

 

 

 شهر فبراير
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT118 02/02/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام  

IT119  04/02/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT120 06/02/2018 باريس أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 

IT121  09/02/2018 برشلونة أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 

IT122  12/02/2018 فيينا أيام 5 املصدراالنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة 

IT123 14/02/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT124  15/02/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT125 16/02/2018 براغ أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 

IT126  17/02/2018 ميونخ أيام 5 اإلجتماعيالتسويق اإللكتروني 

IT127 19/02/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT128 21/02/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT129  إستخدام منهجيةAHP  23/02/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT130  24/02/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT131 25/02/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT132 26/02/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT133  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/02/2018 باريس أيام 

IT134 28/02/2018 جنيف أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 

 

 

 



 مركز باريس للتدريب 

 ااخلطة التدريبية عام 2018
 

www.paris4training.com 

24 
 

  

 

 

 

 شهر مارس
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT35 أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام 02/03/2018 إسطنبول    

IT36  أيام 10 تصميم النظم البرمجية 04/03/2018 مدريد   

IT37 أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 06/03/2018 باريس   

IT38  أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 09/03/2018 برشلونة   

IT39 أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 12/03/2018 فيينا   

IT40 أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 14/03/2018 جنيف   

IT41  أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 15/03/2018 برلين   

IT42 أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 16/03/2018 براغ   

IT43 أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 17/03/2018 ميونخ   

IT44 أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 19/03/2018 روما   

IT45 أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 21/03/2018 أوسلو   

IT46  إستخدام منهجيةAHP  في اتخاذ القرار الفعال أيام 5  23/03/2018 كوبنهاغن   

IT47  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 24/03/2018 إسطنبول    

IT48 أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 25/03/2018 مدريد   

IT49 أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 26/03/2018 برشلونة   

IT50  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 أيام 27/03/2018 باريس   

IT51 املعلوماتية تحليل املتطلبات للمشاريع أيام 5  30/03/2018 جنيف   

 

 

 

 شهر أبريل
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT51 02/04/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام  

IT52  04/04/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT53  06/04/2018 باريس أيام 5 اإللكترونيةاملؤتمرات واإلجتماعات 

IT54  09/04/2018 برشلونة أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 

IT55 12/04/2018 فيينا أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 

IT56 14/04/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT57  15/04/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT58 16/04/2018 براغ أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 

IT59 17/04/2018 ميونخ أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 

IT60 19/04/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT61 21/04/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT62  إستخدام منهجيةAHP  23/04/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT63  24/04/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT64 25/04/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT65 26/04/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT66  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/04/2018 باريس أيام 

IT67 28/04/2018 جنيف أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 
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 شهر مايو
 التاريخ المكان المدة البرنامجاسم  رمز البرنامج

IT68 02/05/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام  

IT69  04/05/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT70 06/05/2018 باريس أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 

IT71  09/05/2018 برشلونة أيام 5 إدارة املحتوى االستخدام األمثل لبرمجيات 

IT72 12/05/2018 فيينا أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 

IT73 14/05/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT74  15/05/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT75 16/05/2018 براغ أيام 10 اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية نظم دعم 

IT76 17/05/2018 ميونخ أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 

IT77 19/05/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT78 21/05/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT79  إستخدام منهجيةAHP  23/05/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT80  24/05/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT81 25/05/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT82 26/05/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT83  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/05/2018 باريس أيام 

IT84 30/05/2018 جنيف أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 

 

 

 

 شهر يونيو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT85  02/06/2018 إسطنبول  أيام 5 العامإدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع  

IT86  04/06/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT87 06/06/2018 باريس أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 

IT88  09/06/2018 برشلونة أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 

IT89  12/06/2018 فيينا أيام 5 املجانية واملفتوحة املصدراالنتقال الفعال للبرمجيات 

IT90 14/06/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT91  15/06/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT92 16/06/2018 براغ أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 

IT93 17/06/2018 ميونخ أيام 5 اإللكتروني اإلجتماعي التسويق 

IT94 19/06/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT95 21/06/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT96  إستخدام منهجيةAHP  23/06/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT97  24/06/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT98 25/06/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT99 26/06/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT100  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/06/2018 باريس أيام 

IT101 30/06/2018 جنيف أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 
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 شهر يوليو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT102 02/07/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام  

IT103  04/07/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT104 06/07/2018 باريس أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 

IT105  09/07/2018 برشلونة أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 

IT106 12/07/2018 فيينا أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 

IT107 14/07/2018 جنيف أيام 5 دعم اتخاذ القرار املعلوماتية نظم 

IT108  15/07/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT109 16/07/2018 براغ أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 

IT110 17/07/2018 ميونخ أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 

IT111 19/07/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT112 21/07/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT113  إستخدام منهجيةAHP  23/07/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT114  24/07/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT115  25/07/2018 مدريد أيام 10 العروض للبرمجيات في القطاع العامطلب 

IT116 26/07/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT117  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/07/2018 باريس أيام 

IT118  30/07/2018 جنيف أيام 5 املعلوماتيةتحليل املتطلبات للمشاريع 

 

 

 شهر أغسطس
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT119 02/08/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام  

IT120  04/08/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT121  06/08/2018 باريس أيام 5 اإللكترونيةاملؤتمرات واإلجتماعات 

IT122  09/08/2018 برشلونة أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 

IT123 12/08/2018 فيينا أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 

IT124 14/08/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT125  15/08/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT126 16/08/2018 براغ أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 

IT127 17/08/2018 ميونخ أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 

IT128 19/08/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT129 21/08/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT130  إستخدام منهجيةAHP  23/08/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT131  24/08/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT132 25/08/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT133 26/08/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT134  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/08/2018 باريس أيام 

IT135 30/08/2018 جنيف أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 
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 شهر سبتمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج البرنامجرمز 

IT136 02/09/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام  

IT137  04/09/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT138 06/09/2018 باريس أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 

IT139  09/09/2018 برشلونة أيام 5 األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى االستخدام 

IT140 12/09/2018 فيينا أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 

IT141 14/09/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT142  15/09/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT143 16/09/2018 براغ أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 

IT144 17/09/2018 ميونخ أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 

IT145 19/09/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT146 21/09/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT147  إستخدام منهجيةAHP  23/09/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT148  24/09/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT149 25/09/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT150  26/09/2018 برشلونة أيام 10 املؤسسات العامة والخاصةإدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في 

IT151  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/09/2018 باريس أيام 

IT152 30/09/2018 جنيف أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 

 

 

 شهر أكتوبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT153 02/10/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام  

IT154  04/10/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT155 06/10/2018 باريس أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 

IT156  09/10/2018 برشلونة أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 

IT157 12/10/2018 فيينا أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 

IT158 14/10/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT159  15/10/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT160  16/10/2018 براغ أيام 10 الحكوميةنظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات 

IT161 17/10/2018 ميونخ أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 

IT162 19/10/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT163 21/10/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT164  إستخدام منهجيةAHP  23/10/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT165  24/10/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT166 25/10/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT167 26/10/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT168  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/10/2018 باريس أيام 

IT169 30/10/2018 جنيف أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 
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 شهر نوفمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT170  02/11/2018 إسطنبول  أيام 5 القطاع العامإدارة املشاريع املعلوماتية في  

IT171  04/11/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT172 06/11/2018 باريس أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 

IT173  09/11/2018 برشلونة أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 

IT174  12/11/2018 فيينا أيام 5 للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدراالنتقال الفعال 

IT175 14/11/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT176  15/11/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT177 16/11/2018 براغ أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 

IT178 17/11/2018 ميونخ أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 

IT179 19/11/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT180 21/11/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT181  إستخدام منهجيةAHP  23/11/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT182  24/11/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT183 25/11/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT184 26/11/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT185  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/11/2018 باريس أيام 

IT186 30/11/2018 جنيف أيام 5 تحليل املتطلبات للمشاريع املعلوماتية 

 

 

 

 شهر ديسمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

IT187 02/12/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة املشاريع املعلوماتية في القطاع العام  

IT188  04/12/2018 مدريد أيام 10 تصميم النظم البرمجية 

IT189 06/12/2018 باريس أيام 5 املؤتمرات واإلجتماعات اإللكترونية 

IT190  09/12/2018 برشلونة أيام 5 االستخدام األمثل لبرمجيات إدارة املحتوى 

IT191 12/12/2018 فيينا أيام 5 االنتقال الفعال للبرمجيات املجانية واملفتوحة املصدر 

IT192 14/12/2018 جنيف أيام 5 نظم دعم اتخاذ القرار املعلوماتية 

IT193  15/12/2018 برلين أيام 10 تعهيد املشاريع املعلوماتية 

IT194 16/12/2018 براغ أيام 10 نظم دعم اتخاذ القرار في اإلدارات الحكومية 

IT195 17/12/2018 ميونخ أيام 5 التسويق اإللكتروني اإلجتماعي 

IT196 19/12/2018 روما أيام 5 اإلدارة اإللكترونية الفعالة 

IT197 21/12/2018 أوسلو أيام 5 تطوير مواقع اإلنترنت املميزة 

IT198  إستخدام منهجيةAHP  23/12/2018 كوبنهاغن أيام 5 في اتخاذ القرار الفعال 

IT199  24/12/2018 إسطنبول  أيام 5 إدارة مواقع اإلنترنت 

IT200 25/12/2018 مدريد أيام 10 طلب العروض للبرمجيات في القطاع العام 

IT187 26/12/2018 برشلونة أيام 10 إدارة تنفيذ املشاريع املعلوماتية في املؤسسات العامة والخاصة 

IT188  نظم ادارة املعلومات الجغرافيةGPS 5 27/12/2018 باريس أيام 

IT189  30/12/2018 جنيف أيام 5 املتطلبات للمشاريع املعلوماتيةتحليل 
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 شهر يناير
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP01   عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى أيام 5  02/01/2018 إسطنبول    

VIP02 وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها صياغة أيام 10  04/01/2018 مدريد   

VIP03 أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 06/01/2018 باريس   

VIP04 أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 09/01/2018 برشلونة   

VIP05  القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعالاالستراتيجيات أيام 5  12/01/2018 فيينا   

VIP06 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل أيام 5  14/01/2018 جنيف   

VIP07  أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 15/01/2018 برلين   

VIP08  املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل أيام 10  16/01/2018 براغ   

VIP09  أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 17/01/2018 ميونخ   

VIP10 أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 19/01/2018 روما   

VIP11 أيام 5 ادارة العمل الجماعى 21/01/2018 أوسلو   

VIP12 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن أيام 5  23/01/2018 كوبنهاغن   

VIP13 أيام 5 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداع 24/01/2018 إسطنبول    

VIP14 أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 25/01/2018 مدريد   

VIP15 أيام 10 التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية 26/01/2018 برشلونة   

VIP16 أيام 5 التجربة األوربية في التمييز القيادي 27/01/2018 باريس   

VIP17 أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 30/01/2018 جنيف   

 

 

 

 شهر فبراير
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP118   02/02/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى  

VIP119 04/02/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP120  06/02/2018 باريس أيام 5 املجتمعية للقطاعات العامة والخاصةاملسؤولية 

VIP121 09/02/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP122 12/02/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP123  14/02/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاملتميز واالعداد االبتكارى لاإلبداع القيادى 

VIP124  15/02/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP125  16/02/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP126  17/02/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP127 19/02/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP128 21/02/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP129 23/02/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP130 24/02/2018 إسطنبول  أيام 5 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداع 

VIP131 25/02/2018 مدريد أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 

VIP132  26/02/2018 برشلونة أيام 10 االعمال وتحفيز الطاقات االبداعيةالتميز بإدارة 

VIP133 27/02/2018 باريس أيام 5 التجربة األوربية في التمييز القيادي 

VIP134 28/02/2018 جنيف أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 
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 شهر مارس
 التاريخ المكان المدة البرنامجاسم  رمز البرنامج

VIP35   عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى أيام 5  02/03/2018 إسطنبول    

VIP36 أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 04/03/2018 مدريد   

VIP37 أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 06/03/2018 باريس   

VIP38 أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 09/03/2018 برشلونة   

VIP39 أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 12/03/2018 فيينا   

VIP40 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل أيام 5  14/03/2018 جنيف   

VIP41  أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 15/03/2018 برلين   

VIP42  املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل أيام 10  16/03/2018 براغ   

VIP43  أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 17/03/2018 ميونخ   

VIP44 أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 19/03/2018 روما   

VIP45 أيام 5 ادارة العمل الجماعى 21/03/2018 أوسلو   

VIP46 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن أيام 5  23/03/2018 كوبنهاغن   

VIP47  االستراتيجي واالبتكار االبداعالتميز االداري والتفكير أيام 5  24/03/2018 إسطنبول    

VIP48 أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 25/03/2018 مدريد   

VIP49 أيام 10 التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية 26/03/2018 برشلونة   

VIP50  القياديالتجربة األوربية في التمييز أيام 5  27/03/2018 باريس   

VIP51 أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 30/03/2018 جنيف   

 

 

 

 شهر أبريل
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP51   02/04/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى  

VIP52 04/04/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP53 06/04/2018 باريس أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 

VIP54 09/04/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP55 12/04/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP56 14/04/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP57  15/04/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP58  16/04/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP59  17/04/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP60 19/04/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP61  21/04/2018 أوسلو أيام 5 الجماعىادارة العمل 

VIP62 23/04/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP63 24/04/2018 إسطنبول  أيام 5 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداع 

VIP64  25/04/2018 مدريد أيام 10 املتميزةالقيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية 

VIP65 26/04/2018 برشلونة أيام 10 التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية 

VIP66 27/04/2018 باريس أيام 5 التجربة األوربية في التمييز القيادي 

VIP67 28/04/2018 جنيف أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 
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 شهر مايو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP68   02/05/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى 

VIP69 04/05/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP70 06/05/2018 باريس أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 

VIP71 09/05/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP72 12/05/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP73 14/05/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP74  15/05/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP75  16/05/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP76  17/05/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP77 19/05/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP78 21/05/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP79 23/05/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP80 24/05/2018 إسطنبول  أيام 5 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداع 

VIP81 25/05/2018 مدريد أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 

VIP82  26/05/2018 برشلونة أيام 10 االعمال وتحفيز الطاقات االبداعيةالتميز بإدارة 

VIP83 27/05/2018 باريس أيام 5 التجربة األوربية في التمييز القيادي 

VIP84 30/05/2018 جنيف أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

 

 

 

 شهر يونيو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP85   02/06/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى 

VIP86 04/06/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP87 06/06/2018 باريس أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 

VIP88 09/06/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP89 12/06/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP90 14/06/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP91  15/06/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP92  16/06/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP93  17/06/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP94 19/06/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP95 21/06/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP96 23/06/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP97  24/06/2018 إسطنبول  أيام 5 االستراتيجي واالبتكار االبداعالتميز االداري والتفكير 

VIP98 25/06/2018 مدريد أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 

VIP99 26/06/2018 برشلونة أيام 10 التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية 

VIP100  27/06/2018 باريس أيام 5 القياديالتجربة األوربية في التمييز 

VIP101 30/06/2018 جنيف أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

 

 

 



 مركز باريس للتدريب 

 ااخلطة التدريبية عام 2018
 

www.paris4training.com 

33 
 

  

 

 

 

 شهر يوليو
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP102   02/07/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى 

VIP103 04/07/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP104 06/07/2018 باريس أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 

VIP105 09/07/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP106 12/07/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP107 14/07/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP108  15/07/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP109  16/07/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP110  17/07/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP111 19/07/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP112 21/07/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP113 23/07/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP114 24/07/2018 إسطنبول  أيام 5 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداع 

VIP115  25/07/2018 مدريد أيام 10 واالستراتيجيات السلوكية املتميزةالقيادة االشرافية 

VIP116 26/07/2018 برشلونة أيام 10 التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية 

VIP117 27/07/2018 باريس أيام 5 التجربة األوربية في التمييز القيادي 

VIP118 30/07/2018 جنيف أيام 5 وتقييم نتائجها صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ 

 

 

 

 شهر أغسطس
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP119   02/08/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى 

VIP120 04/08/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP121 06/08/2018 باريس أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 

VIP122 09/08/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP123 12/08/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP124 14/08/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP125  15/08/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP126  16/08/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP127  17/08/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP128 19/08/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP129 21/08/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP130 23/08/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP131 24/08/2018 إسطنبول  أيام 5 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداع 

VIP132 25/08/2018 مدريد أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 

VIP133  26/08/2018 برشلونة أيام 10 االعمال وتحفيز الطاقات االبداعيةالتميز بإدارة 

VIP134 27/08/2018 باريس أيام 5 التجربة األوربية في التمييز القيادي 

VIP135 30/08/2018 جنيف أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 
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 شهر سبتمبر
 التاريخ المكان المدة البرنامجاسم  رمز البرنامج

VIP136   02/09/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى 

VIP137 04/09/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP138  06/09/2018 باريس أيام 5 والخاصةاملسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة 

VIP139 09/09/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP140 12/09/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP141 14/09/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP142  15/09/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP143  16/09/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP144  17/09/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP145 19/09/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP146 21/09/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP147 23/09/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP148  24/09/2018 إسطنبول  أيام 5 االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداعالتميز 

VIP149 25/09/2018 مدريد أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 

VIP150 26/09/2018 برشلونة أيام 10 التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية 

VIP151  27/09/2018 باريس أيام 5 األوربية في التمييز القياديالتجربة 

VIP152 30/09/2018 جنيف أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

 

 

 

 شهر أكتوبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP153   02/10/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال األ إدارة التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى 

VIP154 04/10/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP155 06/10/2018 باريس أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 

VIP156 09/10/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP157 12/10/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP158 14/10/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP159  15/10/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP160  16/10/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP161  17/10/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP162 19/10/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP163 21/10/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP164 23/10/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP165 24/10/2018 إسطنبول  أيام 5 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداع 

VIP166  25/10/2018 مدريد أيام 10 االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزةالقيادة 

VIP167 26/10/2018 برشلونة أيام 10 التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية 

VIP168 27/10/2018 باريس أيام 5 التجربة األوربية في التمييز القيادي 

VIP169  30/10/2018 جنيف أيام 5 ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجهاصياغة وتكوين االستراتيجيات 
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 شهر نوفمبر
 التاريخ المكان المدة اسم البرنامج رمز البرنامج

VIP170   02/11/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى 

VIP171  04/11/2018 مدريد أيام 10 وتقييم نتائجهاصياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ 

VIP172 06/11/2018 باريس أيام 5 املسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة والخاصة 

VIP173 09/11/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP174  12/11/2018 فيينا أيام 5 الفعالاالستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال 

VIP175 14/11/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP176  15/11/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP177  16/11/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP178  17/11/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP179 19/11/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP180 21/11/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP181 23/11/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP182 24/11/2018 إسطنبول  أيام 5 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداع 

VIP183 25/11/2018 مدريد أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 

VIP184  26/11/2018 برشلونة أيام 10 بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعيةالتميز 

VIP185 27/11/2018 باريس أيام 5 التجربة األوربية في التمييز القيادي 

VIP186 30/11/2018 جنيف أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

 

 

 

 شهر ديسمبر
 التاريخ المكان المدة البرنامجاسم  رمز البرنامج

VIP187   02/12/2018 إسطنبول  أيام 5 عمال إدارة األ التفكير االبداعى والتحليلى للريادة فى 

VIP188 04/12/2018 مدريد أيام 10 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 

VIP189  06/12/2018 باريس أيام 5 والخاصةاملسؤولية املجتمعية للقطاعات العامة 

VIP190 09/12/2018 برشلونة أيام 5 صياغة االستراتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات 

VIP191 12/12/2018 فيينا أيام 5 االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير واالتصال الفعال 

VIP192 14/12/2018 جنيف أيام 5 فرق العملاإلبداع القيادى املتميز واالعداد االبتكارى ل 

VIP193  15/12/2018 برلين أيام 10 القيادة االستراتيجية وضع الرؤيا املستقبلية 

VIP194  16/12/2018 براغ أيام 10 املؤسساتياستراتيحية التميز  تنفيذ القيادة من خالل 

VIP195  17/12/2018 ميونخ أيام 5 املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى 

VIP196 19/12/2018 روما أيام 5 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز في اتخاذ القرار 

VIP197 21/12/2018 أوسلو أيام 5 ادارة العمل الجماعى 

VIP198 23/12/2018 كوبنهاغن أيام 5 االخرين و قيادة املواقف الصعبة  وإلهامز يحفنمكين , ن 

VIP199  24/12/2018 إسطنبول  أيام 5 االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداعالتميز 

VIP200 25/12/2018 مدريد أيام 10 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة 

VIP187 26/12/2018 برشلونة أيام 10 التميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات االبداعية 

VIP188  27/12/2018 باريس أيام 5 األوربية في التمييز القياديالتجربة 

VIP189 30/12/2018 جنيف أيام 5 صياغة وتكوين االستراتيجيات ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائجها 
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