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لنجعل التدريب ممتًعا..

لموظفي اليوم والغد

لقــد أصبــح التدريــب عبــر اإلنترنــت، أحــد الحلــول األكثــر اعترافــًا بهــا علــى نطــاق واســع للتحــدي 
المتمثــل فــي كيفيــة إدارة وتدريــب وتحفيــز مئــات اآلالف مــن الموظفيــن عــن ُبعــد بشــكل فّعــال 
فــى ظــل تحــول العالــم-  180$درجــة- إلــى مــكان مختلــف تماًما عما كان عليه قبل عدة شــهور جراء 
فيــروس كورونــا )COVID-19( و الــذى يفــرض علــى المؤسســات مجموعــة فريــدة مــن التحديــات.

ومــن اجــل التغلــب علــى تلــك التحديات ســيقوم مستشــارو التدريب لدينا بالعمــل مع متخصصي 
التعلــم والتطويــر لتصميــم و تطويــر دورات تدريبيــة إفتراضيــة ُتقــّدم عــن بعــد، بمــا يتماشــى مــع 
 مباشــر )Live( فــي بيئــة تدريبيــة إلكترونيــة 

ٍ
اإلحتياجــات التدريبيــة لمؤسســاتكم، يتــم تقديمــا بشــكل

ســهلة بإســتخدام أحــدث واشــهر وســائل التدريــب االفتراضــى منصــة ZOOM  ، ممــا ُيمكنهــم مــن 
حضــور هــذه الــدورات فــي أي مــكان مناســب لهــم.

وفقــًا  التعلــم  يمكنهــم  الموظفيــن  أن  ُيعنــي  اإلنترنــت  عبــر  التدريــب  يقدمــه  الــذي  التنــوع  إن 
باســتخدام  المشــاركة والحضــور مباشــرة  المباشــرة. ويســتطعون  ألســلوبهم واحتياجاتهــم 
هاتفهــم الذكــي أو علــى أجهــزة كمبيوتــر الشــركة. وتســتخدم برامــج التعليــم اإللكترونــي مقاطــع 
وأكســابهم  الموظفيــن  تحفيــز  تضمــن  التدريــب  ومكونــات  وانشــطة  واالختبــارات،   ، الفيديــو 
المهــارات المطلوبــة لــدى الشــركات. ومــن بيــن أكبــر مزايــا التدريــب عبــر اإلنترنــت القــدرة علــى 

تدريــب عــدد كبيــر مــن النــاس بتكلفــة منخفضــة نســبيا.
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• توفير أموال الشركات، من حيث ساعات التدريب 	
وتكاليف السفر ووقت الموظفين بعيداً عن العمل.

• أخذ وقت أقل من يوم عمل الموظف، بما أن التعليم 	
اإللكتروني يستغرق وقتاً أقل بنسبة 40-%60 من 

التدريس في القاعات.
• تدريب فريق العمل بأحدث التقنيات .	
• ربط التدريب بوظائفهم و البقاء في بيئة العمل 	

واستثمار الوقت
• جدولة أوقات العمل والتدريب.	
• الحل األمثل لتدريب األفراد المتباعدين جغرافيا.	
• تقليل المتاعب المتعلقة بالسفر.	
• تحسين نوعية بيئة العمل.	

 تشمل مزايا التعليم
اإللكتروني ما يلي:

حلول التدريب

• التدريب عند بعد : الدورات الخارجية	

• التدريب عند بعد : الدورات الداخلية	

• الكوتشينج : التدريب االرشادى للتنفذيين	

• ورش العمل التطبيقية	
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01
قطاع البرامج 

 اإلدارية
يحتوى على 16 مجال تدريبي
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Code Course TitleTermDataFees

01/A10 05-303 ايامالتفاوض وإدارة الخالفات داخل المؤسسات Jan$150 

01/A3712-310 اياممن الجيد إلى الممتاز في اإلدارة: السير إلى األمام Jan$150 

01/A3823-321 اياممهارات التفاوض ربح-ربح للطرفين Feb$150 

01/A50328 ايامالجدارات القيادية واإلدارية-Feb-02 Mar$150 

01/A27 06-404 ايامالمديرالموهوب والمهني Oct$180 

01/A01 08-405 ايامإجادة فن القيادة Des$180 

01/A39)08-405 اياماالدارة االستشرافية )بالسيناريوهات Sep$180 

01/A17 10-407 ايامالمدير الموهوب والمهني Nov$180 

01/A2813-411 ايامالقيادة التحويلية Oct$180 

01/A03 15-412 اياماتقان إدارة وقيادة فريق العمل Des$180 

01/A11 15-412 ايامالقائد المؤثر: بناء العالقات وقيادة المؤسسات Des$180 

01/A4315-412 ايامقيادة فريق من األبطال Sep$180 

01/A2117-414 ايامالقيادة التكّيفية: األدوات والتكتيكات Nov$180 

01/A30 20-418 ايامتطوير أساليب العمل و تحسين إجراءاته Oct$180 

01/A04 22-419 اياماتقان ريادة األعمال Des$180 

01/A44 المهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء والمشرفين
 Sep$180 22-419 ايامالجدد 

01/A24 24-421 ايامقيادة الجيل القادم Nov$180 

01/A2624-421 ايامتأهيل المدير الحكومى المعتمد Nov$180 

01/A33 27-425 ايامقيادة وإدارة التغيير Oct$180 

01/A05 29-426 اياماألدوات الفعالة لصناعة الصف الثاني من القادة Des$180 

01/A4929-426 اياماإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية Sep$180 

01/A25428 ايامقيادة التحديات وإدارة األزمات Nov-01 Des$180 

القيادة واإلدارة
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Code Course TitleTermDataFees

01/B19 09-307 ايامالتفكير االستراتيجي وتخطيط األعمال Mar$150 

01/B06اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط 
 Aug$180 04-401 ايام االستراتيجي 

01/B24 استراتيجيات وسياسات االحالل وتكوين الصف
 May$180 05-402 ايامالثاني من القيادات االدارية

01/B22 16-314 ايامالوعي االستراتيجي والفطنة في مجال األعمال Mar$150 

01/B03 الممارسات الحديثة في التفكير التحليلي
 July$180 07-404 اياموالمنظم

01/B0809-406 ايامإدارة االستراتيجية في القطاع العام June$180 

01/B26 الجدارات القيادية المتكاملة للتفكير األستراتيجى
 May$180 12-409 اياملتحديد وتحقيق األهداف 

01/B04 14-411 اياماستراتيجيات اختيار ورسم االهداف July$180 

01/B1016-413 ايامالتغيير الجذري والتحويلي والقيادة االستراتيجية June$180 

01/B11 استراتيجات التحول من الحكومة االلكترونية الى
 June$180 23-420 ايامالحكومة االستراتيجة

01/B0728-425 ايامإدارة االجتماعات االستراتيجية July$180 

01/B16 التخطيط االستراتيجي باستخدام السجل
 June$180 30-427 ايامالمتكامل لقياس االنجاز 

االستراتيجية والتخطيط
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Code Course TitleTermDataFees

01/C0306-304 اياماحتراف االكسيل العمال ادارة الموارد البشرية Apr$150 

01/C3608-306 ايامرسم خريطة الجدارات المؤسسية June$150 

01/C2313-311 ايامالمهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية Apr$150 

01/C25 مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية: قياس
 May$150 25-323 ايامجودة األداء 

01/C27330 ايامورشة عمل التحليل الوظيفي والتقييم May-01 June$150 

01/C13 إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في
 Apr$180 07-404 ايامالمؤسسات العربيــة

01/C14 14-411 ايامفن إدارة الموارد البشرية Apr$180 

01/C01 13-410 ايامأساسيات إدارة الموارد البشرية Jan$180 

01/C2022-418 ايامالممارسات واالستراتيجيات إلشراك الموظفين Apr$180 

01/C07 26-423 ايامالمهارات المتقدمة لالختيار والمقابلة والتوظيف May$180 

01/C3028-425 ايامالمعايير العالمية في التوظيف واالختبار والتعيين Apr$180 

01/C08 إدارة عمليات الموارد البشرية والثقافة 
 May-02 June$180 430 ايامالمؤسسية والتغيير 

إدارة الموارد البشرية
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Code Course TitleTermDataFees

01/D0304-401 ايامإدارة الوقت والتحكم في ضغوطات العمل Aug$180 

01/D0110-407 ايامأساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال Mar$180 

01/D0711-408 اياماإلبداع في حل المشاكل واتخاذ القرارات Aug$180 

01/D10 التوازن بين العمل والحياة: تعزيز اإلنتاجية وجودة
 Mar$180 17-414 ايامالحياة

01/D13 المهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير
 Mar$180 24-421 ايامالنقدي والحس االبداعى

Code Course TitleTermDataFees

01/E09 10-407 اياممهارات االتصال لالستجابة للحوادث واألزمات Feb$180 

01/E11 إدارة اإلتصاالت المؤسسية عبر شبكات التواصل
 Feb$180 17-414 اياماإلجتماعي

01/E04 18-415 ايامالتميز في االتصاالت المؤسسية Aug$180 

01/E17 اساليب االتصاالت التنظيمية للفرق و مجموعات
 Feb$180 24-421 ايامالعمل 

01/E1325-422 ايامالتواصل على مستوى المؤسسة واإلدارات Aug$180 

01/E0131-428 اياماالتصال المؤسسي الفعال Mar$180 

 المهارات
 الشخصية

وتطوير الذات

التواصل المؤسسي
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Code Course TitleTermDataFees

01/G02 اجراء التدقيق وكشف االحتيال باستخدام
 Jan$180 06-403 ايامتكنولوجيا المعلومات

01/G1508-405 اياممكافحة غسيل األموال Des$180 

01/G0413-410 ايامالتدقيق الداخلي على اساس المخاطر Jan$180 

01/G0620-417 ايامالمحاسبة العدلية ومكافحة االحتيال Jan$180 

01/G07Coso 26-424 ايامالتدقيق والضبط المالى تحت مظلة Jan$180 

01/G01428 ايامإدارة مخاطر المؤسسات Feb-03 Mar$180 

01/G11429 ايامكتابة التقارير للمدقق الداخلي Aug-01 Sep$180 

01/G14431 اياممعايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل Jan-03Jan$180 

Code Course TitleTermDataFees

01/H1107-404 ايامإدارة أكاديمية التدريب الداخلية في مؤسستك July$180 

01/H01 22-419 اياماإلدارة اإلستراتيجية للتدريب Sep$180 

01/H1328-425 ايامإعداد أخصائيي التدريب July$180 

01/H09)TOT( 29-426 ايامتدريب المدربين Sep$180 

01/H15 428 ايامالتدريب المبني علي الجدارات Feb-03 Mar$180 

 التدقيق، والحوكمة
وإدارة المخاطر واالمتثال

التدريب والتطوير
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Code Course TitleTermDataFees

01/I09 22-320 ايامتنمية كفاءات السكرتارية واإلداريين June$150 

01/I01 06-403 ايامأخصائى ادارة المكاتب Jan$180 

01/I04 13-410 اياماالمتثال للمعلومات والتوثيق Jan$180 

01/I11 اإلدارات ومكاتب اإلدارة العليا: أفضل
 June$180 16-413 ايامالممارسات والتكنولوجيا

01/I07 22-419 ايامبرنامج تطوير السكرتير األول Sep$180 

01/I1323-420 اياممهارات الكتابة المهنية June$180 

Code Course TitleTermDataFees

01/J17 استراتيجيات التسويق في ظل المنافسـة وبناء
 June$180 09-406 ايامفرق العمل التسويقي

01/J0314-411 ايامإعداد أخصائى تسويق محترف July$180 

01/J19 الجدارات الثالثية للنجاح المؤسسي: المبيعات
 Des$180 22-419 اياموالتسويق وخدمة العمالء

01/J1024-421 ايامخطة التسويق االستراتيجية Nov$180 

01/J06 28-425 ايامقيادة السوق واستراتيجيات التسويق July$180 

01/J1830-427 اياماعداد مديري التسويق والمبيعات June$180 

السكرتارية إدارة المكاتب

التسويق والمبيعات 



13خطة التدريب االفتراضى 2021

Code Course TitleTermDataFees

01/k06 13-311 ايامخدمة العمالء للقطاع العام July$150 

01/k08 27-325 ايامما وراء خدمة العمالء July$150 

01/k01CRM 07-404 ايامالمنظومة المتكاملة إلدارة عالقات العمالء July$180 

01/k0911-408 اياماألخصائي المعتمد في خدمة العمالء Aug$180 

01/k11 نظام شكاوى العمالء: أداة لتطوير خدمة
 Aug$180 25-422 ايامالعمالء

01/k0428-425 ايامإنشاء ثقافة خدمية متمّيزة July$180 

Code Course TitleTermDataFees

01/L10 08-405 ايامالمهارات الميدانيـة لموظفي العالقات العامة Sep$180 

01/L07 حمالت العالقات العامة: من التخطيط وحتى
 June$180 16-413 ايامالتنفيذ

01/L1616-413 ايامالمهارات المتكاملة لمدراء العالقات العامة June$180 

01/L14 دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية
 Sep$180 22-419 ايامللمنظمات 

01/L04 429 ايامالتخطيط واإلدارة لحمالت العالقات العامة Aug-01 Sep$180 

خدمة العمالء

العالقات العامة



14خطة التدريب االفتراضى 2021

Code Course TitleTermDataFees

01/N1103-301 ايامتطوير مهارات البحث التربوي Aug$150 

01/N1510-308 اياممهارات كتابة الرسائل العلمية Aug$150 

01/N0911-408 ايامالوصول الى آفاق التعليم من خالل االبتكار Aug$180 

01/N12 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة
SAIE 18-415 ايامالتعليمية Aug$180 

01/N01 التدريس التفاعلي بين الطرق التقليدية والحديثة
 June$180 23-420 ايامفي القرن الواحد العشرين

Code Course TitleTermDataFees

01/O06 08-405 ايامالصحة اإللكترونية Des$180 

01/O09 08-405 ايامإدارة اإلحصاء الطبي Des$180 

01/O15 االتجاهات التطبيقية الحديثة إلدارة
 Sep$180 08-405 ايامالمستشفيات

01/O17 االتجاهات الحديثة إلدارة المستشفيات المبني
 Sep$180 22-419 ايامعلى الجدارات

01/O0125-422 ايامأفضل ممارسات التصنيع الصيدالنية الجيدة Aug$180 

01/O03429 ايامتحويل تجربة المريض Aug-01 Sep$180 

المؤسسات التعلمية

الخدمات الصحية 
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Code Course TitleTermDataFees

01/P0912-409 ايامقراءة وتدقيق أرقام هياكل المركبات May$180 

01/P1614-411 ايامأمن المعلومات اإللكترونية في شبكة الجمارك Apr$180 

01/P0316-413 اياماإلتحاد الجمركي الخليجي June$180 

01/P1210-407 ايامنظام المحجوزات والمتروكات اآللي Feb$180 

01/P0423-420 اياماتفاقية “ كيوتو” المعدلة واتفاقية اسطنبول June$180 

Code Course TitleTermDataFees

01/Q0212-409 ايامأساسيات التسويق الرياضي May$180 

01/Q06 14-411 ايامالتمويل والتسويق فى المجال الرياضى Apr$180 

01/Q0410-407 ايامإدارة المنشأت الرياضية Mar$180 

01/Q0122-418 ايامالقيادة في االدارة الرياضية Apr$180 

الخدمات البحرية والجوية

اإلدارة الرياضية
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02
قطاع البرامج 

 العملية
يحتوى على 6 مجاالت تدريبية
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Code Course TitleTermDataFees

02/A33 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في
 May$180 05-402 ايامالمملكة العربية السعودية

02/A09 07-404 ايامالتحليل والتخطيط المالي وضبط الميزانيات Apr$180 

02/A21 ذكاء األعمال والقدرات التحليلية للمهنيين
 Feb$180 10-407 ايامالمختصين بالشؤون المالية 

02/A32 )IFRS( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 Feb$180 10-407 اياموتعديالت 2020

02/A47
قيـاس وتقييم االداء المالـــي والمحاسبــي 

بإستخدام الموازنـــات وبطاقة االداء المتوازن ) 
) BSC

 May$180 12-409 ايام

02/A3014-411 ايامالقواعد المحاسبة لضريبة القيمة المضافة Apr$180 

02/A2817-414 ايامالدورة التدريبية المكثفة للمراقب المالي Feb$180 

02/A04 22-418 اياماعداد الموازنات، التنبؤ وعملية التخطيط Apr$180 

02/A07 اإلعتراف والقياس لألصول غير المتداولة وفقًا
 )IFRS( 28-425 اياملمعايير التقارير المالية الدولية Apr$180 

02/A16 المخاطر المالية وتحليل السبب الجذري وحل
 Apr$180 28-425 ايامالمشكالت 

الشئون المالية والمحاسبة
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Code Course TitleTermDataFees

02/B3510-407 ايامادارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات Feb$180 

02/B1210-407 ايامتأسيس وإدارة مكتب إدارة المشاريع Mar$180 

02/B03)PMP( 14-411 اياماإلعداد لشهادة أخصائي إدارة المشاريع Apr$180 

02/B28PRINCE2® 14-411 ايامإدارة المشاريع في البيئة المحكمة Apr$180 

02/B01MSP® 07-404 ايامإدارة البرامج الناجحة Apr$180 

02/B21 اإلعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع
)RMP(09-406 ايام June$180 

02/B04Microsoft Project 22-418 ايامورشة عمل استخدام برنامج Apr$180 

02/B09PfMP® 28-425 ايامإدارة المحافظ االحترافية Apr$180 

02/B14 برنامج تدريبي متقدم تحضيرى الختبار معهد ادارة
 Mar$180 31-428 ايامالمشروعات 

Code Course TitleTermDataFees

02/C28 مدخل إلى مكافحة غسل األموال وتمويل
 Sep$150 15-312 ايامالعمليات المشبوهة

02/C3622-319 ايامتحليل وتقييم اداء المصرف Sep$150 

02/C2006-404 ايامإدارة الخزينة والنقدية Oct$180 

02/C0414-411 ايامالنقد األجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية Apr$180 

02/C0217-414 اياماتقان أساسيات الصناعة المالية العالمية Feb$180 

02/C07 األساليب االحتيالية في اختراق شبكات البنوك
 Apr$180 22-418 اياموكيفية الوقاية منها

02/C1026-423 ايامالتسويق المصرفي اإلستراتيجي في المصارف May$180 

02/C0927-425 اياماالستراتيجيات المصرفية ومصارف المستقبل Oct$180 

إدارة المشاريع والعمليات

البنوك والتأمين والخدمات المالية
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02/C16teller 430 ايامأعمال الصارف المباشر May-02 June$180 

Code Course TitleTermDataFees

02/D1204-401 ايامإدارة العقود والمناقصات النفطية Aug$180 

02/D0113-410 ايامعمليات الدمج واالستحواذ Jan$180 

02/D02 EPCIC 26-424 ايامإدارة العقود Jan$180 

02/D08 مطالبات الفيديك: إدارة المطالبات وتسوية
 Jan-03Jan$180 431 ايامالمنازعات

Code Course TitleTermDataFees

02/E1306-404 ايامالتحّول الرقمي وإدارة الملفات Oct$180 

02/E06BI Analyst 14-411 ايامدورة شاملة لتحليل ذكاء األعمال Apr$180 

02/E07 22-418 ايامتقنيات تحليل البيانات Apr$180 

02/E1026-423 اياممبادئ وممارسات البيانات الضخمة May$180 

02/E0827-425 ايامتقنيات جمع البيانات Oct$180 

02/E12430 اياممبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي May-02 June$180 

إدارة العقود

إدارة البيانات وذكاء االعمال
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Code Course TitleTermDataFees

02/F20 عمليات الشراء الفعالة والمناقصات واختيار
 Aug$180 04-401 ايامالموردين 

02/F19 19-317 ايامتحليل سوق التوريدات Oct$150 

02/F08 إدارة مؤهالت الموردين ومتابعة أدائهم واالمتثال
 Aug$180 18-415 ايامللعقود 

02/F25 18-415 ايامجدارات التخطيط والرقابة على المخازن Aug$180 

Code Course TitleTermDataFees

04/H02الحديثة ألجهزة القياس والتحكم Wi-Fi 07-404 ايامحلول July$300 

04/C0809-406 اياماألساليب الحديثة إلدارة المخزون النفطي June$300 

04/H06FIELDBUS 11-408 اياماتصال البيانات ونظام Aug$300 

04/C0114-411 ايامالنظم المالية العالمية للنفط والغاز July$300 

04/H05scadaوالقياس عن بعد و PLC 14-411 ايامتقنيات July$300 

04/E2222-419 ايامتخطيط االسكان وفق معطيات األلفية الثالثة Des$300 

04/C0624-421 ايامتكنولوجيا تشغيل وحـدات إنتاج النفـط Nov$300 

04/C02 التخطيط االستراتيجي الفعال في توزيع
 July$300 28-425 ايامالمنتجات البترولية

 المشتريات والخدمات
اللوجيستية وإدارة سلسلة التوريد

الدورات الفنية والهندسية
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04/C14 عمليات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب
 June$300 30-427 اياماآللي

04/H08SCADA القياس عن بعد وتقنيات ، PLC429 ايام Aug-01 Sep$300 

Code Course TitleTermDataFees

03/A0426-324 ايامأمن وإدارة السحابة : أفضل المبادئ والتطبيقات Oct150

03/C02CCNA Security08-405 ايام Sep$180

03/C05CCNP Route16-413 ايام June$180

03/C03CCNA Voice22-419 ايام Sep$180

03/C06CCNP Switch23-420 ايام June$180

03/A1325-422 ايامهيكلة وتصميم البنية التقنية في المؤسسات Aug$180

03/B01Oracle Financial Track14-1003 يوم Oct$550

03/B02Oracle Human Resourses Management16-1005 يوم Des$550

03/C01CCNA - Cisco Certified Network Associate18-1007 يوم Nov$550

03/C04CCNP - Cisco Certified Network Professional23-1012 يوم Sep$550

تكنولوجيا المعلومات
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المكتبات ومصادر المعلومات
Code Course TitleTermDataFees

05/A1016-314 ايامجودة خدمات المعلومات اإللكترونية Nov$150 

05/A1323-321 ايامتأهيل  أخصائى معلومات رقمية Nov$150 

05/A0210-407 ايامالنظم اآللية المتكاملة في المكتبات Nov$180 

05/A03 إدارة مؤسسات المعلومات في ظل بيئات الويب
 Sep$180 15-412 ايامالمتغيرة

05/A0917-414 ايامتنمية المقتنيات الرقمية Nov$180 

05/A0429-426 ايامبناء وإدارة المستودعات الرقمية Sep$180 

Code Course TitleTermDataFees

06/W01 الجدارات الوظيفية وتطبيقاتها في ادارة الموارد
 Des$150 07-305 ايامالبشرية

06/W04 تصميم وتنفيذ برامج التدريب المبني علي
 Des$150 14-312 ايامالجدارات

06/W3026-324 ايامورشة عمل في إدارة نظم المعلومات Oct$150 

06/W0928-326 ايامالتخطيط لجودة الخدمات الحكومية Des$150 

06/W2429-326 ايامأمن المعلومات وحماية الملكية الفكرية Sep$150 

06/W14 دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية
 Nov$150 30-328 ايامالمشروعات الصغيرة والمتوسطـة

ورش العمل
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