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   الربامج اإلدارية والقيادية  -1
 النصف الثاين من العاـ النصف األوؿ من العاـ اسم الربانمج كود الربانمج
GMLS001 " 09-05 اخلطوات الذكية للمدراء التنفيذيٌن " األسس و التطبيقات Jan  09-05 دوالر 0022 ديب July دوالر 3250 جاكرات 
GMLS002  التفكًن اإلسرتاتيجي للتخطيط للمستقبل مهارات اإلستشراؼ و  22-26 Mar 22-18 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر 0002 شـر الشيخ 
GMLS003 13-09 القادة واستغالؿ القدرات اإلبتكارية للذكاء اإلصطناعي يف ادلؤسسات Feb 27-23 دوالر 0002 كواالدلبور Aug  دوالر 0022 ديب 
GMLS004  16-12 يزلتنمية ادلهارات القيادية للمدير ادلتم  الربانمج ادلتكامل Apr  26-22 دوالر 2750 مسقط Nov دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GMLS005 12-08 (القيادة اإلسرتاتيجية ) الرؤية ادلستقبلية و إعداد إجتاىات العمل Mar  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر  0502 الرايض 
GMLS006 إلدارية ادلختلفة لتحقيق أفضل النتائجالتعامل مع ادلستوايت ا  31May-04 June   10-06 دوالر 0502 الرايض Dec دوالر 3250 جاكرات 
GMLS007 23-19 كايزف و أتىيل القياديٌنستخداـ اسرتاتيجة  اإلدارة ادلرئية اب Apr 30 دوالر 0002 شـر الشيخAug–03 Sep  دوالر 0022 ديب 
GMLS008 فعالة لعمليات التغيًنالقيادة و اإلدارة ال  12-16 Jan 24-20 دوالر 0502 القاىره Dec دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GMLS009 11-07 حتقيق اقصى قدر من الكفاءة الفعالية اإلنتاجية وتقليل الوقت واجلهد June  27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct  دوالر  0502 الرايض 
GMLS010 املة يف خطط العمل لتطوير األداءإعداد وصياغة االسرتاتيجيات ادلتك  14-18 June  28 دوالر 0022 ديبDec-01 Jan دوالر 4100 لندف 
GMLS011 20-16 القائد الذكي ودعم األفكار اإلبداعية واإلبتكارية Feb 09-05 دوالر  0502 جده July  دوالر 0022 ديب 
GMLS012  25-21 اإلسرتاتيجيات ادلتقدمة إلعداد قادة ادلستقبل June 31-27 دوالر 0022 قربص Dec دوالر  0502 جده 
GMLS013 29 االبداع واالبتكار من أجل الرايدة ادلؤسسية Mar -02Apr 07-03 دوالر 0222 اسطنبوؿ Aug  دوالر 4100 ميونخ 
GMLS014 23-19 القيادة من خالؿ التغيًن وإدارة ادلشروعات Jan 10-06 دوالر 0002 شـر الشيخ Dec دوالر 0222 النكا كازب 
GMLS015 28 التوجو اإلداري ادلتقدـ لتطوير نظم العمل و تبسيط اإلجراءاتJune –02 July 17-13 دوالر 0002 كواالدلبور Sep  دوالر 0022 ديب 
GMLS016  09-05 والتفكًن النقدي واحلس اإلبداعي  التحليلي العقلمهارات Apr 12-08 دوالر  0502 الرايض Nov دوالر 0002 لشيخشـر ا 
GMLS017  27-23 إعداد ادلدير احملرتؼ وآليات القيادة احلديثة Feb  13-09 دوالر 0022 ديب Aug دوالر 4100 برشلونو 
GMLS018   وبناء الفرؽ اإلدارية واالبتكارية الفعالةاإلشراؼ ادلتم يز  14-18 June 31-27 دوالر 0222 اسطنبوؿ Dec دوالر  0502 الرايض 
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GMLS019   13-09 اإلدارة والتحفيز لتحقيق السعادة وتعزيز الوالء الوظيفي Feb  05-01 دوالر 0222 كازبالنكا Nov دوالر  0502 جده 
GMLS020  16-12 القيادة اإلبداعية وتعزيز األداء ادلتم يز وحتقيق األىداؼ Jan 22-18 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct  دوالر 0002 جاكرات 
GMLS021  18-14 انمج ادلتكامل دلسؤويل التطوير اإلداري الرب June 27-23 دوالر  0502 القاىره Aug دوالر 0002 كواالدلبور 
GMLS022 06-02 اجلدارة القيادية يف ادارة العمليات اإلدارية وحتفيز األداء اإلبتكاري Feb  17-13 دوالر 0502  الكويت Dec  دوالر 0022 ديب 
GMLS023  26-22 من خالؿ اجلودة ي وتطوير أداء ادلنظماتادلدير العصر Mar 11-07 دوالر 0222 اسطنبوؿ Sep دوالر 4100 ابريس 
GMLS024 31 القيادة واإلدارة الفاعلة لتحقيق التطوير والتنمية ادلستدامة للمؤسسةMay-04 June   29-25 دوالر 0022 ديب Oct دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GMLS025 06-02 ودورىا يف صناعة وختطيط ادلستقبل  ادلسرعات احلكومية Mar 29 دوالر 0122  ميونخNov–03 Dec  دوالر 0222 كازبالنكا 
GMLS026 28 دلصلحة العمل إدارة األزمات و إختاذ القرارات اإلبتكاريةJune –02 July  16-12 دوالر 0502 مسقط July دوالر 0002 كواالدلبور 
GMLS027 ابعة واإلبتكار واإلبداع يف العملمهارات التخطيط وادلت  19-23 Jan 27 دوالر 0002 كواالدلبور Sep-01 Oct  دوالر  0502 القاىره 
GMLS028  مؤشرات األداء الرئيسية  ابستخداـ القدراتتطويرKPIs  15-19 Mar  31-27 دوالر 0002 جاكرات Dec  دوالر 0022 ديب 
GMLS029 25-21 راء وادلشرفٌن اجلددادلهارات اإلدارية الرئيسية للمد June 17-13 دوالر 0222 اسطنبوؿ Sep دوالر  0502 جده 
GMLS030 20-16 االجتاىات احلديثة ىف الرقابة و التدقيق االدارى Feb 20-16 دوالر 3500 قربص Nov دوالر 4100 ميونخ 
GMLS031 11-07 اإلبداع الوظيفي وصياغة إسرتاتيجية التميز والتفكًن اإلبداعي June 15-11 دوالر  0502 القاىره Oct  دوالر 0502 مسقط 
GMLS032 15-10 اإلدارة اإللكرتونية وتقنيات ادلعلومات ودورىا يف تطور ادلؤسسات Apr 13-09 دوالر 0122 ابريس Aug  دوالر 0022 ديب 
GMLS033  30-26 سيجما 6تقييم وتطوير االداء إبستخداـ بطاقة األداء ادلتوازف ومنوذج Jan 08-04 دوالر  0502 جده Oct  دوالر 0222 كازبالنكا 
GMLS034 28 اإلسرتاتيجيات احلديثة لبناء الصف الثاين من القيادات اإلداريةJune –02 July  10-06 دوالر 0002 جاكرات Dec  دوالر 0502  الكويت 
GMLS035 09-05 التميز يف إدارة االعماؿ وحتفيز الطاقات االبداعية Apr  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
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GMLS036 05-01 إدارة ادلعرفة بٌن االسرتاتيجية والتطبيق Mar  26-22 دوالر 0502 صاللو Nov  دوالر 0022 ديب 
GMLS037 19-15 اإلدارة بػاألىػػداؼ، واستخػػراج مػؤشػػرات األداء وحتليلها Mar 30 دوالر 0002 كواالدلبورAug–03 Sep دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GMLS038 26-22 التمكٌن االداري والتطوير السلوكي للموظفٌن االداريٌن June 29-25 دوالر 0122  لندف Oct دوالر  0502 القاىره 
GMLS039 27-23 ادلمارسات العادلية لتطوير مهارات مديري إدارات التخطيط وادلتابعة Feb  05-01 دوالر 0022 ديب Nov دوالر 0002 كواالدلبور 
GMLS040 29 تنمية اجلدارات اإلدارية و اإلشرافية و مهارات التطوير ادلستمرJune –03 July  20-16 دوالر 0122 برشلونو Aug  دوالر 0022 ديب 
GMLS041 18-14 إعداد و تفعيل و قياس اخلطط اإلسرتاتيجية للمؤسسات June  19-15 دوالر 0022 ديب Nov دوالر 3500 قربص 
GMLS042 12-08 الكفاءة يف التعامل مع التحدايت، األزمات وبناء الثقة يف أماكن العمل Mar 08-04 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر  0502 القاىره 
GMLS043 11-07 تقييم كفاءة األداء اإلدارى وادلاىل ىف ادلؤسسات June  18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122  لندف 
GMLS044 26-22 إسرتاتيجيات التخطيط يف ظروؼ عدـ التأكد و مرونة اخلطط Mar 16-12 دوالر  0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GMLS045 30-26 االداري والتميز ابدلعرفة اإلدارة اسرتاتيجيات Jan  31-27 دوالر 0502 ادلنامو Dec دوالر  0502 القاىره 
GMLS046   31 داري والقيادي واسرتاتيجيات التفكًن التحليلييز اإلالتمMay-04 June  15-11 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct  دوالر 0022 ديب 
GMLS047 29 احلديثة ادلؤسسية احلوكمة يف العادلية االجتاىات Mar -02Apr 10-06 دوالر 0002 كواالدلبور Sep  دوالر 0502 ادلنامو 
GMLS048  25-21   االسرتاتيجي وحتليل االعماؿ اإلداريةالتفكًنالقائد ادلبدع و June دوالر 0002 كواالدلبور  20-24 Dec  دوالر 0022 ديب  
GMLS049 23-19 إعداد خطط العمل وحتويل األفكار إىل برامج عمل وتقييم األداء Apr  12-08 دوالر 0502 ادلنامو Nov  دوالر 0002 كواالدلبور 
GMLS050 06-02 ة ودورىا يف التطوير الوظيفيأسس القيادة الناجح Feb  20-16 دوالر 0022 ديب Aug دوالر 0222 اسطنبوؿ 
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   التدريب وإدارة ادلوارد البشرية -0
 النصف الثاين من العاـ النصف األوؿ من العاـ اسم الربانمج كود الربانمج
GHRS001 25-21 داريالتطوير والتدريب اإل تنمية ادلهارات الفنية دلديري و أخصائي June 00-02 دوالر 0002 كواالدلبور Dec دوالر 0022 ديب 
GHRS002 18-14 دارة ادلوارد البشريةإل ادلبادئ األساسية June  19-15 دوالر 0022 ديب Nov دوالر 3500 قربص 
GHRS003 26-22 إعداد اذلياكل التنظيمية وإعادة اذليكلة والتنظيم ادلؤسسي Mar 16-12 الر دو  0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GHRS004 11-07 اإلدارة ادلتقػدمػة واالجتػاىػات احلػديثػة لشػؤوف ادلػوظفيػن والتطػويػر الػوظيفػي June  18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122  لندف 
GHRS005 (05-01 اإلجتاىات احلديثة لشؤوف ادلوظفٌن )ادلزااي والتعويضات Mar 26-22 دوالر 0502 لو صال Nov  دوالر 0022 ديب 
GHRS006 27-23 ادلعايًن العادلية يف التوظيف واإلختبار والتعيٌن Feb  05-01 دوالر 0022 ديب Nov دوالر 0002 كواالدلبور 
GHRS007 28 ادلػاؿ البشػري وقيػاس العػائػد مػن التػدريػب منػاذج االستثمار احلػديثػة فػي رأسJune –02 July  10-06 دوالر 0002 جاكرات Dec  دوالر 0502  الكويت 
GHRS008 11-07 إدارة ادلوارد البشرية لغًن العاملٌن هبا June  18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122  لندف 
GHRS009  العائد التدرييبوحساب تنمية مهارات منسقي التدريب ومتابعة الربامج  15-19 Mar  31-27 والرد 0002 جاكرات Dec  دوالر 0022 ديب 
GHRS010 30-26 تكنولوجيا نظم ادلعلومات يف إدارة ادلوارد البشرية Jan  31-27 دوالر 0502 ادلنامو Dec دوالر  0502 القاىره 
GHRS011 09-05 تػقييػػػم االداء وحتديد ادلسػػار الوظيفػػػي والتدريبػػػػي Apr  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 دلبوركواال 
GHRS012 12-08 ادلتغًنات العادلية وأثرىا ىف إدارة وتنمية ادلوارد البشرية Mar  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر  0502 الرايض 
GHRS013 29 التخطيط اإلسرتاتيجي الدارة اقساـ شؤوف ادلوظفٌن وادلوارد البشريةJune –03 July  20-16 دوالر 0122 برشلونو Aug  دوالر 0022 ديب 
GHRS014 11-07 ادلنظومة ادلتكاملة يف ختطيط السياسات التدريبية وإعداد اخلطط التدريبية June 15-11 دوالر  0502 القاىره Oct  دوالر 0502 مسقط 
GHRS015 31 إدارة ادلوارد البشرية وختطيط ادلستقبل الوظيفي من خالؿ التحليل الوظيفيMay-04 June  10-06 دوالر 0502  الرايض Dec دوالر 3250 جاكرات 
GHRS016 26-22 توظيف التقنيات الرقمية لرفع كفاءة ادلوارد البشرية Mar 16-12 دوالر  0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
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GHRS017  11-07 ختطيط ادلوارد البشرية لتحسٌن األداء وحتقيق اجلوده العادلية June  18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122  لندف 
GHRS018 31 ادلعايًن ادلتقدمة يف ختطيط واعداد الالئحة الداخليو لسياسات ادلوارد البشريةMay-04 June  15-11 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct  دوالر 0022 ديب 
GHRS019  20-16 من ادلوارد البشريةختطيط القوى العاملة والتنبوء ابحتياجات ادلنظمة Feb 20-16 دوالر 3500 قربص Nov دوالر 4100 ميونخ 
GHRS020 30-26 االجتاىات احلديثة دلقاييس االداء البشري Jan  31-27 دوالر 0502 ادلنامو Dec دوالر  0502 القاىره 
GHRS021 27-23 اجلوانػػػػػػب القانونيػػػػػػة يف إدارة الػمػػػػػػوارد البشريػػػػػػػػة Feb  05-01 ردوال 0022 ديب Nov دوالر 0002 كواالدلبور 
GHRS022  االخػتيار والتوظػيف والنظػم التاديبيػػة واهناء اخلدمػػةإسرتاتيجيات  08-12 Mar 08-04 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر  0502 القاىره 
GHRS023 12-08 تطوير ادلوارد البشرية ابستخداـ نظاـ بطاقة األداء ادلتوازف Mar  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر  0502 الرايض 
GHRS024 25-21 صيانة األصوؿ البشرية واحلفاظ على استقرار ادلوظفٌن ادلتميزين June 17-13 دوالر 0222 اسطنبوؿ Sep دوالر  0502 جده 
GHRS025  مؤشرات األداءKPIs 20-16 ومدى أمهيتها يف قياس كفاءة ادلوظفٌن Feb 09-05 دوالر  0502 جده July  دوالر 0022 ديب 
GHRS026 25-21 اإلجتاىات احلديثة يف السياسات التدريبية June 31-27 دوالر 0022 قربص Dec دوالر  0502 جده 
GHRS027 26-22 تطبيقات اجلوده الشاملو يف إدارة ادلوارد البشرية June 29-25 دوالر 0122  لندف Oct دوالر  0502 القاىره 
GHRS028 26-22 احلديثة يف ربط ادلسار الوظيفي ابلتدريب  ادلهارات Mar 16-12 دوالر  0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GHRS029  الطرؽ احلديثة لتدريب ادلدربٌنTOT 05-09 Apr  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
GHRS030  12-08 ظفٌناإلبتكار يف إدارة ادلوارد البشرية وسعادة ادلو Mar 08-04 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر  0502 القاىره 
GHRS031 26-22 تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب Mar 16-12 دوالر  0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GHRS032  09-05 إسرتاتيجيات إدارة ادلواىب والكفاءات البشرية وتوظيفها Apr  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
GHRS033 18-14 أساليب ومهارات التدريب على رأس العمل June  19-15 دوالر 0022 ديب Nov دوالر 3500 قربص 
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GHRS034  إدارة وختطيط وإعداد الالئحة الداخلية لسياسات ادلوارد البشريةمعايًن  12-16 Jan 24-20 دوالر 0502 القاىره Dec دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GHRS035   11-07 يز االستثمار البشري لتحقيق الفاعلية، الكفاءة، جودة األداء ادلتم June  18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122  لندف 
GHRS036 31 إدارة ادلوارد البشرية وختطيط ادلستقبل الوظيفي من خالؿ التحليل الوظيفيMay-04 June  15-11 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct  دوالر 0022 ديب 
GHRS037 23-19 الوالء التنظيمي والقضاء على السلوؾ السليب واالنسحاب الوظيفي Jan 27 دوالر 0002 كواالدلبور Sep-01 Oct  دوالر  0502 القاىره 
GHRS038  18-14 مهارات وتقنيات التعامل مع مشاكل ومقرتحات ادلوظفٌن June  28 دوالر 0022 ديبDec-01 Jan دوالر 4100 لندف 
GHRS039 06-02 التحقيق والتأديب اإلداري وضوابطو واألنظمة القانونية لشؤوف ادلوظفٌن Mar 29 دوالر 0122  ميونخNov–03 Dec  دوالر 0222 كازبالنكا 
GHRS040  الفكر ادلعاصر يف ظل ادلتغًنات العادلية وادلوارد البشرية بٌن الفكر التقليدي  07-11 June 27 دوالر 0022  ديب Sep-01 Oct  دوالر  0502 الرايض 
GHRS041 23-19 التطوير ادلهين وختطيط التعاقب الوظيفي Apr 30 دوالر 0002 شـر الشيخAug–03 Sep  دوالر 0022 ديب 
GHRS042 29 أساليب وتقنيات نظم األجور واحلوافز ابستخداـ احلاسب اآليل Mar -02Apr 10-06 دوالر 0002 كواالدلبور Sep  دوالر 0502 ادلنامو 
GHRS043 11-07 ختطيط االستخالؼ وفقا دلفهـو اجلدارة June  27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct  دوالر  0502 الرايض 
GHRS044 29 إعادة ىندسة ادلوارد البشرية حسب إحتياجات ادلنظمة Mar -02Apr 07-03 دوالر 0222 اسطنبوؿ Aug  دوالر 4100 ميونخ 
GHRS045 20-16 التدريب ادلوجو ابآلداء Feb 09-05 دوالر  0502 جده July  دوالر 0022 ديب 
GHRS046 31 فن إدارة ادلوارد البشرية اإللكرتونية يف ادلصاحل احلكوميةMay-04 June  15-11 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct  دوالر 0022 ديب 
GHRS047 28 تػثػػمار ىف التػدريب و إعػػػػداد احلقػػائػػػػبيػاس التػػكلفػة والػػعائد على اإلسػػقJune –02 July  16-12 دوالر 0502 مسقط July دوالر 0002 كواالدلبور 
GHRS048 30-26 تدقيق ادلوارد البشرية وختطيط ومتابعة الربامج التطويرية Jan  29-25 دوالر 0022 ديب Oct دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GHRS049 11-07 عريف للموظفٌن وتطوير أداء ادلوارد البشريةتطوير األداء ادل June  31-27 دوالر 0502 ادلنامو Dec دوالر  0502 القاىره 
GHRS050 25-21 إدارة ادلخاطر يف إدارة ادلوارد البشرية June 31-27 دوالر 0022 قربص Dec دوالر  0502 جده 
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   احملاسبة وادلالية   -0
 النصف الثاين من العاـ لنصف األوؿ من العاـا اسم الربانمج كود الربانمج
GFAS001 16-12 النظم ادلتقدمة يف احملاسبة وحتقيق الرقابة ادلالية وتقييم االداء Jan 24-20 دوالر 0502 القاىره Dec دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GFAS002 20-16 ادلعايًن احلديثة يف ادلراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحساابت Feb 09-05 دوالر 0502 دهج July دوالر 0022 ديب 
GFAS003 25-21 إعداد القيود احملاسبية , القوائم ادلالية واحلساابت اخلتامية June 31-27 دوالر 0022 قربص Dec دوالر 0502 جده 
GFAS004 25-21 دينامكية التخطيط ووضع ادليزانيات والتنبؤ ادلايل June 17-13 دوالر 0222 اسطنبوؿ Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
GFAS005  نظمة ادلالية واحملاسبية ادلتقدمة والتخطيط ادلايل واعداد ادلوازانتاألادلعايًن و  14-18 June 28 دوالر 0022 ديبDec-01 Jan دوالر 4100 لندف 
GFAS006 23-19 التخطيط ادلايل االسرتاتيجي وحتليل ادليزانية Jan 27 دوالر 0002 كواالدلبور Sep-01 Oct دوالر 0502 القاىره 
GFAS007 11-07 أسس التحوؿ من النظاـ النقدى لنظاـ االستحقاؽ إبستخداـ احلاسب اآليل June 27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct دوالر 0502 الرايض 
GFAS008 تصميم و حتليل البياانت ادلالية ابستخداـ Microsoft Excel 08-12 Mar 08-04 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر 0502 القاىره 
GFAS009 سرتاتيجيات ادلاليةتقييم وحتليل األخطار ادلالية و بناء اإل  22-26 June 29-25 دوالر 0122 لندف Oct دوالر 0502 القاىره 
GFAS010 ادلعايًن ادلتقدمة ألنظمة احملاسبة احلكومية IPSAS 19-23 Apr 30 دوالر 0002 شـر الشيخAug–03 Sep دوالر 0022 ديب 
GFAS011 29 التدقيق احملاسيب وضبط ادلخالفات واالحتياؿ وادارة التحقيقات ادلالية Mar -02Apr 10-06 دوالر 0002 كواالدلبور Sep دوالر 0502 ادلنامو 
GFAS012 18-14 احملاسبة التحليلية واختا ذ القرارات اإلدارية June 19-15 دوالر 0022 ديب Nov الردو  3500 قربص 
GFAS013 مؤشرات االداء ادلالية الرئيسية Financial KPI’s 31 يف االدارة ادلاليةMay-04 June 15-11 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر 0022 ديب 
GFAS014 12-08 إدارة التعثر االئتماين وحاالت نقص السيولة Mar 24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0502 الرايض 
GFAS015 من موازنة البنود إىل موازنة الربامج واألداء التحوؿ  07-11 June 18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122 لندف 
GFAS016 06-02 التسوايت اجلردية واألخطاء احملاسبية ومعاجلتها Mar 29 دوالر 0122 ميونخNov–03 Dec دوالر 0222 كازبالنكا 
GFAS017 26-22 ماف سالمو األداءأسس ادلراجعو ادلالية واإلدارية لض Mar 16-12 دوالر 0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
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GFAS018 31 إدارة ادلخاطر وضوابط تقييم زلافظ األوراؽ ادلاليةMay-04 June 15-11 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر 0022 ديب 
GFAS019  31 وادارة ادلخاطر ادلاليةاحملاسبة ادلالية ادلتقدمة وتقييم ، حتليل األداء ادلايلMay-04 June 15-11 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر 0022 ديب 
GFAS020  أساليب خفض التكاليفCost Reduction 29 Mar -02Apr 10-06 دوالر 0002 كواالدلبور Sep دوالر 0502 ادلنامو 
GFAS021 30-26 إدارة الصندوؽ وإعداد السيولة Jan 31-27 دوالر 0502 ادلنامو Dec دوالر 0502 القاىره 
GFAS022 26-22 تنمية مهارات العاملٌن يف أسواؽ رأس ادلاؿ Mar 16-12 دوالر 0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GFAS023 11-07 احملاسبة ادلتقدمة يف التسوايت اجلرديو واعداد القوائم ادلالية June 27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct دوالر 0502 الرايض 
GFAS024 12-08 ادلهارات ادلالية ألمناء الصندوؽ Mar 08-04 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر 0502 القاىره 
GFAS025 05-01 احملاسبو والتحليل ادلايل لغًن احملاسبٌن Mar 26-22 دوالر 0502 صاللو Nov دوالر 0022 ديب 
GFAS026  اإلقفاؿ السريعFast Closing  27-23 إعداد التقارير ادلالية ومهارات Feb 05-01 دوالر 0022 ديب Nov دوالر 0002 كواالدلبور 
GFAS027 23-19 إدارة التحليل ادلراجعة ادلالية وتقييم األداء Apr 30 دوالر 0002 شـر الشيخAug–03 Sep دوالر 0022 ديب 
GFAS028  11-07 اسبة دلشرتايت وادلخزوفحملاإلدارة الصحيحو June 27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct دوالر 0502 الرايض 
GFAS029 29 احملاسبة االدارية وادليزانية التقديرية Mar -02Apr 07-03 دوالر 0222 اسطنبوؿ Aug دوالر 4100 ميونخ 
GFAS030 09-05 معايًن اإلبالغ ادلايل الدولية , اعداد وتقييم البياانت ادلالية واعداد ادلوازانت Apr 24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
GFAS031  26-22 و بناء االسرتاتيجيات ادلالية (تقييم وحتليل األخطار )االدارة ادلالية ادلتقدمة Mar 16-12 دوالر 0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GFAS032 09-05 ات اخلدميةادلهارات ادلالية األساسية للمسؤولٌن عن ادلدفوعات يف الشرك Apr 24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
GFAS033 06-02 النظم ادلتقدمة للمحاسبة عن اجلوانب ادلالية لشئوف ادلوظفٌن وادلوارد البشرية Mar 29 دوالر 0122 ميونخNov–03 Dec دوالر 0222 كازبالنكا 
GFAS034  معايًن احملاسبة الدوليةIAS التقارير ادلالية الدولية ومعايًن IFRS 07-11 June 27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct دوالر 0502 الرايض 
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GFAS035 06-02 إعداد وحتليل وإدارة الرواتب Feb 17-13 دوالر 0502 الكويت Dec دوالر 0022 ديب 
GFAS036 12-08 االجتاىات احلديثة يف إعداد ادلوازانت العامة ويف احملاسبة احلكومية Mar 08-04 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر 0502 القاىره 
GFAS037 26-22 التطبيقات وتنمية ادلهارات احملاسبية وادلالية إبستخداـ احلاسب اآليل Mar 16-12 دوالر 0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GFAS038 11-07 النظاـ ادلاىل ىف اذليئات الغًن ىادفو للربح June 27 دوالر 0022 يبد Sep-01 Oct دوالر 0502 الرايض 
GFAS039 18-14 احلوكمة احلديثة للشركات June 27-23 دوالر 0502 القاىره Aug دوالر 0002 كواالدلبور 
GFAS040 13-09 (مراجعة وفحص احلساابت ىف قطاع البرتوؿ )متقدـ Feb 05-01 دوالر 0222 كازبالنكا Nov دوالر 0502 جده 
GFAS041 16-12 مشروع الطاقة ادلايل: النفط و الغاز و الكهرابء Jan 22-18 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر 0002 جاكرات 
GFAS042 09-05 أساسيات احملاسبة وااللية للقيمة ادلضافة Apr 24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
GFAS043 11-07 وإعداد ميزاف ادلراجعة مطابقة احلساابت والسجالت احملاسبية June 27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct دوالر 0502 الرايض 
GFAS044 23-19 إسرتاتيجيات قياس وتطوير األداء ادلايل وإعداد اخلطط Apr 30 دوالر 0002 شـر الشيخAug–03 Sep دوالر 0022 ديب 
GFAS045  06-02 ؿ االلكرتونيةاعداد ادلوازنة و التحليل ادلايل ابستخداـ اجلداو Mar 29 دوالر 0122 ميونخNov–03 Dec دوالر 0222 كازبالنكا 
GFAS046 11-07 فاعلية التخطيط النقدي ادلستقبلي وإدارة النقدية June 27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct دوالر 0502 الرايض 
GFAS047 23-19 مهارات مجع وحتليل البياانت وإعداد التقارير Apr 30 دوالر 0002 لشيخشـر اAug–03 Sep دوالر 0022 ديب 
GFAS048 29 أفضل ممارسات إعداد ادلوازانت الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية Mar -02Apr 10-06 دوالر 0002 كواالدلبور Sep دوالر 0502 ادلنامو 
GFAS049 26-22 مهارات إعداد ادلوازانت التشغيلية وادلالية Mar 16-12 دوالر 0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GFAS050 29 تنظيم وتقدمي التقارير وإدارة النظم ادلالية للمراقبٌن ادلاليٌن Mar -02Apr 07-03 دوالر 0222 اسطنبوؿ Aug دوالر 4100 ميونخ 
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    ةيسسؤ دلا ةداير لا ؿامعألا ةر ادإ -0
 الثاين من العاـ النصف النصف األوؿ من العاـ اسم الربانمج كود الربانمج
GBES001 11-07 بناء منوذج العمل June 27 دوالر 0022 ديب Sep-01 Oct دوالر 0502 الرايض 
GBES002 23-19 كيف تصمم منتجا جذااب Apr 30 دوالر 0002 شـر الشيخAug–03 Sep دوالر 0022 ديب 
GBES003 26-22 الرايدة اجملتمعية Mar 16-12 دوالر  0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GBES004 11-07 االقتصاد اإلستهالكي June  18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122  لندف 
GBES005 05-01 تنمية  ادلشروع الناشئ Mar  26-22 دوالر 0502 صاللو Nov  دوالر 0022 ديب 
GBES006 التخطيط ابستخداـ طريقة OKRs 23-27 Feb  05-01 دوالر 0022 ديب Nov دوالر 0002 كواالدلبور 
GBES007 28 خلق نقاط النجاح كرائد أعماؿJune –02 July  10-06 دوالر 0002 جاكرات Dec  دوالر 0502  الكويت 
GBES008 11-07 لتجاري ة لشركة الوسائط الرقمي ةتطوير منوذج األعماؿ ا June  18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122  لندف 
GBES009 19-15 كيف تبىن مشروع بتكلفة بسيطة جداً ؟ Mar  31-27 دوالر 0002 جاكرات Dec  دوالر 0022 ديب 
GBES010 )30-26 مشروع القرف الواحد وعشرين ) صناعة األنرتنت Jan  31-27 دوالر 0502 ادلنامو Dec دوالر  0502 القاىره 
GBES011 09-05 مبادىء ادارة االعماؿ للمبتدئٌن Apr  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
GBES012 12-08 ادارة خطة التسويق دلشروعك Mar  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر  0502 الرايض 
GBES013 29 اطك التجاري على اإلنرتنتحتسٌن أماف نشJune –03 July  20-16 دوالر 0122 برشلونو Aug  دوالر 0022 ديب 
GBES014 11-07 زايدة اإلنتاجية يف العمل June 15-11 دوالر  0502 القاىره Oct  دوالر 0502 مسقط 
GBES015 31 تعليم التخطيط السرتاتيجية نشاطك التجاري على اإلنرتنتMay-04 June   10-06 دوالر 0502 الرايض Dec دوالر 3250 جاكرات 
GBES016 26-22 إنشاء متجرؾ على اإلنرتنت Mar 16-12 دوالر  0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
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GBES017 11-07 توسيع النشاط التجاري عادليًّا June  18-14 دوالر 0502 مسقط Dec دوالر 0122  لندف 
GBES018 31 شبكات التواصل االجتماع إظهار نشاطك التجارى علىMay-04 June  15-11 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct  دوالر 0022 ديب 
GBES019 20-16 مساعدة العمالء احملليٌن يف إجيادؾ على اإلنرتنت Feb 20-16 دوالر 3500 قربص Nov دوالر 4100 ميونخ 
GBES020 25-21 تعريف رلتمعك احمللي بنشاطك June 00-02 دوالر 0002 كواالدلبور Dec دوالر 0022 ديب 
GBES021 Online Marketing 14-18 June  19-15 دوالر 0022 ديب Nov دوالر 3500 قربص 
GBES022 12-08 إدارة األعماؿ Mar 08-04 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر  0502 القاىره 
GBES023 12-08 ادلالية واحملاسبة إلدارة  ادلشاريع Mar  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر  0502 الرايض 
GBES024 25-21 ادر دتويل ادلشاريعمص June 17-13 دوالر 0222 اسطنبوؿ Sep دوالر  0502 جده 
GBES025 01 20-16 خطوة إلنشاء أعمالك على اإلنرتنت Feb 09-05 دوالر  0502 جده July  دوالر 0022 ديب 
GBES026  25-21 طريقة جوجل -تطوير أفكار األعماؿ التجاري ة June 31-27 دوالر 0022 قربص Dec دوالر  0502 جده 
GBES027 The Future of E-commerce 22-26 June 29-25 دوالر 0122  لندف Oct دوالر  0502 القاىره 
GBES028 26-22  الرتويج بيلاسأ ثدحأ Mar 16-12 دوالر  0502 القاىره July دوالر 0222 اسطنبوؿ 
GBES029 09-05 دراسة وحتليل سوؽ العمل Apr  24-20 دوالر 0022 ديب Sep دوالر 0002 كواالدلبور 
GBES030  12-08 ةيداصتقإلا عير اشدلا ىو دجإعداد دراسة Mar 08-04 دوالر 0222 اسطنبوؿ Oct دوالر  0502 القاىره 
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