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   الربامج اإلدارية والقيادية  -1
 الرسـو  اتريخ اإلنعقاد مكاف االنعقاد اسم الربانمج كود الربانمج
GMLS001 " 05-01 القاىره اخلطوات الذكية للمدراء التنفيذيني " األسس و التطبيقات May 2500 $ 
GMLS002  12-08 ديب مهارات اإلستشراؼ والتفكري اإلسًتاتيجي للتخطيط للمستقبل May 3000 $ 
GMLS003 12-08 القاىره  القادة واستغالؿ القدرات اإلبتكارية للذكاء اإلصطناعي يف ادلؤسسات May 2500 $ 
GMLS004   20-15 كواالدلبور  يزالربانمج ادلتكامل لتنمية ادلهارات القيادية للمدير ادلتم May 3250 $ 
GMLS005 27-22 الرابط  (قبلية و إعداد إجتاىات العملالقيادة اإلسًتاتيجية ) الرؤية ادلست May 3000 $ 
GMLS006 09 – 05 القاىره  التعامل مع ادلستوايت اإلدارية ادلختلفة لتحقيق أفضل النتائج June  2500 $ 
GMLS007 17 – 12 ديب  كايزف و أتىيل القيادينيستخداـ اسًتاتيجة  اإلدارة ادلرئية اب June  3000 $ 
GMLS008 لقيادة و اإلدارة الفعالة لعمليات التغيريا  $ June  2950 24 – 19 اسطنبوؿ 
GMLS099 30 – 26 ديب  حتقيق اقصى قدر من الكفاءة الفعالية اإلنتاجية وتقليل الوقت واجلهد June  3000 $ 
GMLS009 07 – 03 ديب إعداد وصياغة االسًتاتيجيات ادلتكاملة يف خطط العمل لتطوير األداء July 3000 $ 
GMLS000 30 – 24 القاىره القائد الذكي ودعم األفكار اإلبداعية واإلبتكارية July 2500 $ 
GMLS002  31 القاىره اإلسًتاتيجيات ادلتقدمة إلعداد قادة ادلستقبل June -04 Aug 2500 $ 
GMLS003 11 - 07 ديب االبداع واالبتكار من أجل الرايدة ادلؤسسية Aug 3000 $ 
GMLS004 18 - 14 اسطنبوؿ  القيادة من خالؿ التغيري وإدارة ادلشروعات Aug 2950 $ 
GMLS005 25 - 21 لندف  التوجو اإلداري ادلتقدـ لتطوير نظم العمل و تبسيط اإلجراءات Aug 4000 $ 
GMLS006  28 كواالدلبور والتفكري النقدي واحلس اإلبداعي  التحليلي العقلمهارات Aug- 01 Sep 3250 $ 
GMLS007  08 - 04 ديب إعداد ادلدير احملًتؼ وآليات القيادة احلديثة Sep 3000 $ 
GMLS008   وبناء الفرؽ اإلدارية واالبتكارية الفعالةاإلشراؼ ادلتم يز  $ Sep 2950 22 - 18 اسطنبوؿ  
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GMLS009   29 - 25 القاىره  اإلدارة والتحفيز لتحقيق السعادة وتعزيز الوالء الوظيفي Sep 2500 $ 
GMLS029  15 - 11 ديب القيادة اإلبداعية وتعزيز األداء ادلتم يز وحتقيق األىداؼ Sep 3000 $ 
GMLS020  06 -02 القاىره الربانمج ادلتكامل دلسؤويل التطوير اإلداري Oct 2500 $ 
GMLS022 بتكارياجلدارة القيادية يف ادارة العمليات اإلدارية وحتفيز األداء اإل  $ Oct 3000 15 - 09 ديب  
GMLS023 22 - 16 ديب من خالؿ اجلودة ادلدير العصري وتطوير أداء ادلنظمات Oct 3000 $ 
GMLS024 29 - 23 القاىره القيادة واإلدارة الفاعلة لتحقيق التطوير والتنمية ادلستدامة للمؤسسة Oct 2500 $ 
GMLS025 30 القاىره عة وختطيط ادلستقبل ادلسرعات احلكومية ودورىا يف صنا Oct  – 03 Nov 2500 $ 
GMLS026 10 - 06 ديب دلصلحة العمل إدارة األزمات و إختاذ القرارات اإلبتكارية Nov 3000 $ 
GMLS027 17 - 13 اسطنبوؿ  مهارات التخطيط وادلتابعة واإلبتكار واإلبداع يف العمل Nov 2950 $ 
GMLS028  مؤشرات األداء الرئيسية  خداـابست القدراتتطويرKPIs   24 - 20 لندف Nov 4000 $ 
GMLS029 24 - 20 ديب ادلهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء وادلشرفني اجلدد Nov 3000 $ 
GMLS039 27 القاىره  االجتاىات احلديثة ىف الرقابة و التدقيق االدارى Nov – 1 Dec 2500 $ 
GMLS030 15 - 11 كواالدلبور  ياغة إسًتاتيجية التميز والتفكري اإلبداعياإلبداع الوظيفي وص Sep 3250 $ 
GMLS032 29 - 23 الرابط  اإلدارة اإللكًتونية وتقنيات ادلعلومات ودورىا يف تطور ادلؤسسات Oct 3000 $ 
GMLS033  15 - 09 القاىره  سيجما 6تقييم وتطوير االداء إبستخداـ بطاقة األداء ادلتوازف ومنوذج Oct 2500 $ 
GMLS034 27 ديب  اإلسًتاتيجيات احلديثة لبناء الصف الثاين من القيادات اإلدارية Nov – 1 Dec 3000 $ 
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GMLS035 29 - 23 اسطنبوؿ التميز يف إدارة االعماؿ وحتفيز الطاقات االبداعية Oct 2950 $ 
GMLS036 22 - 18 ديب  إدارة ادلعرفة بني االسًتاتيجية والتطبيق Dec 3000 $ 
GMLS037 15 - 11 القاىره اإلدارة بػاألىػػداؼ، واستخػػراج مػؤشػػرات األداء وحتليلها Sep 2500 $ 
GMLS038 17 – 12 اسطنبوؿ  التمكني االداري والتطوير السلوكي للموظفني االداريني June  2950 $ 
GMLS039  22 - 18 كواالدلبور  التخطيط وادلتابعةادلمارسات العادلية لتطوير مهارات مديري إدارات Dec 3250 $ 
GMLS049 08 - 04 لندف  تنمية اجلدارات اإلدارية و اإلشرافية و مهارات التطوير ادلستمر Dec 4000 $ 
GMLS040 27 القاىره إعداد و تفعيل و قياس اخلطط اإلسًتاتيجية للمؤسسات Nov – 1 Dec 2500 $ 
GMLS042 امل مع التحدايت، األزمات وبناء الثقة يف أماكن العملالكفاءة يف التع  $ Dec 3000 15 - 11 ديب 
GMLS043 27 القاىره  تقييم كفاءة األداء اإلدارى وادلاىل ىف ادلؤسسات Nov – 1 Dec 2500 $ 
GMLS044 17 - 13 كواالدلبور  إسًتاتيجيات التخطيط يف ظروؼ عدـ التأكد و مرونة اخلطط Nov 3250 $ 
GMLS045 31 الرابط  االداري والتميز ابدلعرفة اإلدارة اسًتاتيجيات June -04 Aug 3000 $ 
GMLS046   29 - 25 القاىره  يز اإلداري والقيادي واسًتاتيجيات التفكري التحليليالتم Dec 2500 $ 
GMLS047 27 ديب  احلديثة ادلؤسسية احلوكمة يف العادلية االجتاىات Nov – 1 Dec 3000 $ 
GMLS048  22 - 18 اسطنبوؿ   التفكري االسًتاتيجي وحتليل االعماؿ اإلداريةالقائد ادلبدع و Dec 2950 $ 
GMLS049 27 الرابط  إعداد خطط العمل وحتويل األفكار إىل برامج عمل وتقييم األداء Nov – 1 Dec 3000 $ 
GMLS059 29 - 25 ديب أسس القيادة الناجحة ودورىا يف التطوير الوظيفي Dec 3000 $ 
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    التدريب وإدارة ادلوارد البشرية -2
 الرسـو  اتريخ اإلنعقاد  مكاف اإلنعقاد اسم الربانمج كود الربانمج
GHRS001 29 - 25 ديب التطوير والتدريب اإلداري تنمية ادلهارات الفنية دلديري و أخصائي Dec 3000 $ 
GHRS002 22 - 18 اسطنبوؿ  ةدارة ادلوارد البشريإل ادلبادئ األساسية Dec 2950 $ 
GHRS003 27 القاىره إعداد اذلياكل التنظيمية وإعادة اذليكلة والتنظيم ادلؤسسي Nov – 1 Dec 2500 $ 
GHRS004 15 - 11 ديب اإلدارة ادلتقػدمػة واالجتػاىػات احلػديثػة لشػؤوف ادلػوظفيػن والتطػويػر الػوظيفػي Dec 3000 $ 
GHRS005 27 الرابط  (احلديثة لشؤوف ادلوظفني )ادلزااي والتعويضات اإلجتاىات Nov – 1 Dec 3000 $ 
GHRS006 17 - 13 كواالدلبور  ادلعايري العادلية يف التوظيف واإلختبار والتعيني Nov 3250 $ 
GHRS007 15 - 11 ديب ادلػاؿ البشػري وقيػاس العػائػد مػن التػدريػب منػاذج االستثمار احلػديثػة فػي رأس Sep 3000 $ 
GHRS008 06 -02 القاىره إدارة ادلوارد البشرية لغري العاملني هبا Oct 2500 $ 
GHRS009  15 - 09 ديب  العائد التدرييبوحساب تنمية مهارات منسقي التدريب ومتابعة الربامج Oct 3000 $ 
GHRS010 17 - 13 ؿ اسطنبو  تكنولوجيا نظم ادلعلومات يف إدارة ادلوارد البشرية Nov 2950 $ 
GHRS011 29 - 23 القاىره تػقييػػػم االداء وحتديد ادلسػػار الوظيفػػػي والتدريبػػػػي Oct 2500 $ 
GHRS012 24 - 20 لندف  ادلتغريات العادلية وأثرىا ىف إدارة وتنمية ادلوارد البشرية Nov 4000 $ 
GHRS013 24 - 20 ديب دلوظفني وادلوارد البشريةالتخطيط اإلسًتاتيجي الدارة اقساـ شؤوف ا Nov 3000 $ 
GHRS014 10 - 06 ديب ادلنظومة ادلتكاملة يف ختطيط السياسات التدريبية وإعداد اخلطط التدريبية Nov 3000 $ 
GHRS015 24 - 20 لندف  إدارة ادلوارد البشرية وختطيط ادلستقبل الوظيفي من خالؿ التحليل الوظيفي Nov 4000 $ 
GHRS016 30 القاىره توظيف التقنيات الرقمية لرفع كفاءة ادلوارد البشرية Oct  – 03 Nov 2500 $ 
GHRS017  27 ديب  ختطيط ادلوارد البشرية لتحسني األداء وحتقيق اجلوده العادلية Nov – 1 Dec 3000 $ 
GHRS018 22 - 18 اسطنبوؿ  وارد البشريةادلعايري ادلتقدمة يف ختطيط واعداد الالئحة الداخليو لسياسات ادل Dec 2950 $ 
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GHRS019  27 الرابط  من ادلوارد البشريةختطيط القوى العاملة والتنبوء ابحتياجات ادلنظمة Nov – 1 Dec 3000 $ 
GHRS002 27 القاىره  االجتاىات احلديثة دلقاييس االداء البشري Nov – 1 Dec 2500 $ 

GHRS021 17 – 12 اسطنبوؿ  يػػػػػػة يف إدارة الػمػػػػػػوارد البشريػػػػػػػػةاجلوانػػػػػػب القانون June  2950 $ 
GHRS020  22 - 18 كواالدلبور  االخػتيار والتوظػيف والنظػم التاديبيػػة واهناء اخلدمػػةإسًتاتيجيات Dec 3250 $ 
GHRS023 دف لن تطوير ادلوارد البشرية ابستخداـ نظاـ بطاقة األداء ادلتوازف  04 - 08 Dec 4000 $ 
GHRS024 31 الرابط  صيانة األصوؿ البشرية واحلفاظ على استقرار ادلوظفني ادلتميزين June -04 Aug 3000 $ 
GHRS025  مؤشرات األداءKPIs 15 - 11 ديب ومدى أمهيتها يف قياس كفاءة ادلوظفني Dec 3000 $ 
GHRS026 27 القاىره  يةاإلجتاىات احلديثة يف السياسات التدريب Nov – 1 Dec 2500 $ 
GHRS027 17 - 13 كواالدلبور  تطبيقات اجلوده الشاملو يف إدارة ادلوارد البشرية Nov 3250 $ 
GHRS028  31 الرابط  ادلهارات احلديثة يف ربط ادلسار الوظيفي ابلتدريب June -04 Aug 3000 $ 
GHRS029  الطرؽ احلديثة لتدريب ادلدربنيTOT قاىره ال  25 - 29 Dec 2500 $ 

GHRS032 15 - 11 ديب اإلبتكار يف إدارة ادلوارد البشرية وسعادة ادلوظفني Dec 3000 $ 
GHRS031 17 – 12 اسطنبوؿ  تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب June  2950 $ 
GHRS030  27 القاىره إسًتاتيجيات إدارة ادلواىب والكفاءات البشرية وتوظيفها Nov – 1 Dec 2500 $ 
GHRS033 22 - 18 اسطنبوؿ  أساليب ومهارات التدريب على رأس العمل Dec 2950 $ 
GHRS034  17 - 13 كواالدلبور  إدارة وختطيط وإعداد الالئحة الداخلية لسياسات ادلوارد البشريةمعايري Nov 3250 $ 
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GHRS035 15 - 11 ديب يز األداء ادلتم   االستثمار البشري لتحقيق الفاعلية، الكفاءة، جودة Sep 3000 $ 
GHRS036 06 -02 القاىره إدارة ادلوارد البشرية وختطيط ادلستقبل الوظيفي من خالؿ التحليل الوظيفي Oct 2500 $ 

GHRS037 08 - 04 لندف  الوالء التنظيمي والقضاء على السلوؾ السليب واالنسحاب الوظيفي Dec 4000 $ 
GHRS038  17 - 13 كواالدلبور  وتقنيات التعامل مع مشاكل ومقًتحات ادلوظفني مهارات Nov 3250 $ 
GHRS039 15 - 11 ديب التحقيق والتأديب اإلداري وضوابطو واألنظمة القانونية لشؤوف ادلوظفني Dec 3000 $ 
GHRS042  27 القاىره  يةالفكر ادلعاصر يف ظل ادلتغريات العادل وادلوارد البشرية بني الفكر التقليدي Nov – 1 Dec 2500 $ 
GHRS041 22 - 18 كواالدلبور  التطوير ادلهين وختطيط التعاقب الوظيفي Dec 3250 $ 
GHRS040 08 - 04 لندف  أساليب وتقنيات نظم األجور واحلوافز ابستخداـ احلاسب اآليل Dec 4000 $ 
GHRS043 31 الرابط  ختطيط االستخالؼ وفقا دلفهـو اجلدارة June -04 Aug 3000 $ 
GHRS044 27 ديب  إعادة ىندسة ادلوارد البشرية حسب إحتياجات ادلنظمة Nov – 1 Dec 3000 $ 
GHRS045 29 - 25 القاىره  التدريب ادلوجو ابآلداء Dec 2500 $ 
GHRS046 27 الرابط  فن إدارة ادلوارد البشرية اإللكًتونية يف ادلصاحل احلكومية Nov – 1 Dec 3000 $ 
GHRS047 29 - 25 ديب يػاس التػػكلفػة والػػعائد على اإلسػػتػثػػمار ىف التػدريب و إعػػػػداد احلقػػائػػػػبق Dec 3000 $ 
GHRS048 27 القاىره تدقيق ادلوارد البشرية وختطيط ومتابعة الربامج التطويرية Nov – 1 Dec 2500 $ 
GHRS049 15 - 11 ديب وتطوير أداء ادلوارد البشرية تطوير األداء ادلعريف للموظفني Sep 3000 $ 
GHRS050 31 الرابط  إدارة ادلخاطر يف إدارة ادلوارد البشرية June -04 Aug 3000 $ 
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    احملاسبة وادلالية -3
 الرسـو  اتريخ اإلنعقاد مكاف اإلنعقاد  اسم الربانمج كود الربانمج
GFAS001 15 - 11 ديب لرقابة ادلالية وتقييم االداءالنظم ادلتقدمة يف احملاسبة وحتقيق ا Sep 3000 $ 
GFAS002 27 الرابط  ادلعايري احلديثة يف ادلراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحساابت Nov – 1 Dec 3000 $ 
GFAS003 06 -02 القاىره إعداد القيود احملاسبية , القوائم ادلالية واحلساابت اخلتامية Oct 2500 $ 
GFAS004 08 - 04 لندف  دينامكية التخطيط ووضع ادليزانيات والتنبؤ ادلايل Dec 4000 $ 
GFAS005  نظمة ادلالية واحملاسبية ادلتقدمة والتخطيط ادلايل واعداد ادلوازانتاألادلعايري و  $ Nov 3250 17 - 13 كواالدلبور  
GFAS006 15 - 11 ديب التخطيط ادلايل االسًتاتيجي وحتليل ادليزانية Dec 3000 $ 
GFAS007 27 القاىره  أسس التحوؿ من النظاـ النقدى لنظاـ االستحقاؽ إبستخداـ احلاسب اآليل Nov – 1 Dec 2500 $ 
GFAS008 تصميم و حتليل البياانت ادلالية ابستخداـ Microsoft Excel  29 - 25 القاىره Dec 2500 $ 
GFAS009 سًتاتيجيات ادلاليةء اإلتقييم وحتليل األخطار ادلالية و بنا  $ Nov – 1 Dec 3000 27 الرابط  
GFAS010 ادلعايري ادلتقدمة ألنظمة احملاسبة احلكومية IPSAS 29 - 25 ديب Dec 3000 $ 
GFAS011 27 القاىره التدقيق احملاسيب وضبط ادلخالفات واالحتياؿ وادارة التحقيقات ادلالية Nov – 1 Dec 2500 $ 
GFAS012 بة التحليلية واختا ذ القرارات اإلداريةاحملاس  $ Sep 3000 15 - 11 ديب 
GFAS013 مؤشرات االداء ادلالية الرئيسية Financial KPI’s 17 - 13 كواالدلبور  يف االدارة ادلالية Nov 3250 $ 
GFAS014 29 - 25 ديب إدارة التعثر االئتماين وحاالت نقص السيولة Dec 3000 $ 
GFAS015 27 القاىره التحوؿ من موازنة البنود إىل موازنة الربامج واألداء Nov – 1 Dec 2500 $ 
GFAS016 27 الرابط  التسوايت اجلردية واألخطاء احملاسبية ومعاجلتها Nov – 1 Dec 3000 $ 
GFAS017 30 القاىره أسس ادلراجعو ادلالية واإلدارية لضماف سالمو األداء Oct  – 03 Nov 2500 $ 
GFAS018 31 الرابط  إدارة ادلخاطر وضوابط تقييم زلافظ األوراؽ ادلالية June -04 Aug 3000 $ 
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GFAS019 29 - 25 القاىره  احملاسبة ادلالية ادلتقدمة وتقييم ، حتليل األداء ادلايل وادارة ادلخاطر ادلالية Dec 2500 $ 
GFAS020  أساليب خفض التكاليفCost Reduction 15 - 11 ديب Dec 3000 $ 
GFAS021 22 - 16 ديب إدارة الصندوؽ وإعداد السيولة Oct 3000 $ 
GFAS022 29 - 23 القاىره تنمية مهارات العاملني يف أسواؽ رأس ادلاؿ Oct 2500 $ 
GFAS023 22 - 18 كواالدلبور  احملاسبة ادلتقدمة يف التسوايت اجلرديو واعداد القوائم ادلالية Dec 3250 $ 
GFAS024 10 - 06 ديب ادلهارات ادلالية ألمناء الصندوؽ Nov 3000 $ 
GFAS025 17 - 13 اسطنبوؿ  احملاسبو والتحليل ادلايل لغري احملاسبني Nov 2950 $ 
GFAS026  اإلقفاؿ السريعFast Closing  24 - 20 لندف  ومهارات إعداد التقارير ادلالية Nov 4000 $ 
GFAS027 ادلراجعة ادلالية وتقييم األداء إدارة التحليل  $ Nov 3000 24 - 20 ديب 
GFAS028  27 القاىره  اسبة دلشًتايت وادلخزوفحملاإلدارة الصحيحو Nov – 1 Dec 2500 $ 
GFAS029 15 - 11 كواالدلبور  احملاسبة االدارية وادليزانية التقديرية Sep 3250 $ 
GFAS030 , 29 - 23 الرابط  اعداد وتقييم البياانت ادلالية واعداد ادلوازانت معايري اإلبالغ ادلايل الدولية Oct 3000 $ 
GFAS031  15 - 09 القاىره  و بناء االسًتاتيجيات ادلالية (تقييم وحتليل األخطار )االدارة ادلالية ادلتقدمة Oct 2500 $ 
GFAS032 27 ديب  ات اخلدميةادلهارات ادلالية األساسية للمسؤولني عن ادلدفوعات يف الشرك Nov – 1 Dec 3000 $ 
GFAS033 22 - 16 ديب النظم ادلتقدمة للمحاسبة عن اجلوانب ادلالية لشئوف ادلوظفني وادلوارد البشرية Oct 3000 $ 
GFAS034  معايري احملاسبة الدوليةIAS  ومعايري التقارير ادلالية الدوليةIFRS 29 - 23 القاىره Oct 2500 $ 
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GFAS035 08 - 04 لندف  إعداد وحتليل وإدارة الرواتب Dec 4000 $ 
GFAS036 29 - 23 القاىره االجتاىات احلديثة يف إعداد ادلوازانت العامة ويف احملاسبة احلكومية Oct 2500 $ 
GFAS037 22 - 18 كواالدلبور  التطبيقات وتنمية ادلهارات احملاسبية وادلالية إبستخداـ احلاسب اآليل Dec 3250 $ 
GFAS038 10 - 06 ديب النظاـ ادلاىل ىف اذليئات الغري ىادفو للربح Nov 3000 $ 
GFAS039 17 - 13 اسطنبوؿ  احلوكمة احلديثة للشركات Nov 2950 $ 
GFAS040 24 - 20 لندف  (مراجعة وفحص احلساابت ىف قطاع البًتوؿ )متقدـ Nov 4000 $ 
GFAS041 24 - 20 ديب و الغاز و الكهرابء مشروع الطاقة ادلايل: النفط Nov 3000 $ 
GFAS042 27 القاىره  أساسيات احملاسبة وااللية للقيمة ادلضافة Nov – 1 Dec 2500 $ 
GFAS043 15 - 11 كواالدلبور  مطابقة احلساابت والسجالت احملاسبية وإعداد ميزاف ادلراجعة Sep 3250 $ 
GFAS044 داء ادلايل وإعداد اخلططإسًتاتيجيات قياس وتطوير األ  $ Oct 2500 29 - 23 القاىره 
GFAS045 22 - 18 كواالدلبور  اعداد ادلوازنة و التحليل ادلايل ابستخداـ اجلداوؿ االلكًتونية Dec 3250 $ 
GFAS046 10 - 06 ديب فاعلية التخطيط النقدي ادلستقبلي وإدارة النقدية Nov 3000 $ 
GFAS047 17 - 13 اسطنبوؿ  ل البياانت وإعداد التقاريرمهارات مجع وحتلي Nov 2950 $ 
GFAS048 10 - 06 ديب أفضل شلارسات إعداد ادلوازانت الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية Nov 3000 $ 
GFAS049 17 - 13 اسطنبوؿ  مهارات إعداد ادلوازانت التشغيلية وادلالية Nov 2950 $ 
GFAS050 24 - 20 لندف  ارير وإدارة النظم ادلالية للمراقبني ادلالينيتنظيم وتقدمي التق Nov 4000 $ 
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    العالقات العامة -4
 $ Oct 2950 29 - 23 اسطنبوؿ اسم الربانمج كود الربانمج
GRMS001 العامة العالقات يف احلديثة واألساليب التكنولوجيا  $ Dec 3000 22 - 18 ديب  
GRMS002 وظفي العالقات العامةتطوير ادلهارات ادليدانية دل  $ Sep 2500 15 - 11 القاىره 
GRMS003 ادلؤسسات مسعة وإدارة الذىنية الصورة صناعة يف االبداع  $ June  2950 17 – 12 اسطنبوؿ  
GRMS004 22 - 18 كواالدلبور  لنظم ادلتكاملة للعالقات العامة والربوتوكوؿ واإلعالـ اإللكًتوين Dec 3250 $ 
GRMS005 "08 - 04 لندف  اإلعالـ و العامة العالقات رلاؿ يف القادة إعداد يف ادلتكامل نهجادل Dec 4000 $ 
GRMS006 احلكومية ادلؤسسات يف العامة للعالقات اسًتاتيجية أتسيس  $ Nov – 1 Dec 2500 27 القاىره 
GRMS007 15 - 11 ديب العالقات العامة الدولية والدبلوماسية Dec 3000 $ 
GRMS008 27 القاىره  االبتكار يف إعادة وتنظيم وىيكلة إدارة العالقات العامة احلديثة Nov – 1 Dec 2500 $ 
GRMS009 17 - 13 كواالدلبور  االستخداـ األمثل لوسائل اإلعالـ يف تفعيل خطط العالقات العامة Nov 3250 $ 
GRMS010 يالرقم اإلعالـ و العامة العالقات  $ June -04 Aug 3000 31 الرابط  
GRMS011 29 - 25 القاىره  االسًتاتيجيات ادلتقدمة للعالقات العامة واإلعالـ وقياس الرأي العاـ Dec 2500 $ 
GRMS012 الكربى واإلحتفاالت وادلراسم ادلؤدترات وإدارة وتنظيم العامة العالقات  $ Nov – 1 Dec 3000 27 ديب  
GRMS013 22 - 18 اسطنبوؿ   العالقات العامة ومدراء ادلكاتباإلتيكيت والربتوكوؿ دلسئويل Dec 2950 $ 
GRMS014 17 - 13 كواالدلبور  العالقات العامة واستخداـ مواقع التواصل االلكًتوين Nov 3250 $ 
GRMS015 31 الرابط  ىندسة العالقات العامة وتنظيمها وفق معايري اجلودة الشاملة June -04 Aug 3000 $ 
GRMS016 29 - 25 القاىره  العامة العالقات يف ادلعتمد األخصائي Dec 2500 $ 
GRMS017 27 ديب  األعماؿ ادلهنية ادلتقدمة دلوظفي العالقات العامة Nov – 1 Dec 3000 $ 
GRMS018 24 - 20 ديب التنفيذ وحىت التخطيط من: العامة العالقات محالت Nov 3000 $ 
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GRMS019 األزمات عند القات العامةالتواصل والع مهارات  $ Nov – 1 Dec 2500 27 القاىره  
GRMS020  15 - 11 كواالدلبور   التعامل الفعاؿ مع الدبلوماسيني وكبار الشخصيات Sep 3250 $ 
GRMS021 17 - 13 كواالدلبور  التميز واإلبتكار يف العالقات العامة واالتصاالت ادلؤسسية Nov 3250 $ 
GRMS022 15 - 11 ديب مرحبة عمالء عالقات إنشاء: العمالء كبار سابح ادارة Dec 3000 $ 
GRMS023 27 القاىره  ادلنهج ادلتكامل إلعداد قيادات العالقات العامة واإلعالـ Nov – 1 Dec 2500 $ 
GRMS024 ISO 26000 22 - 18 كواالدلبور  اخلاصة ابدلسئولية اإلجتماعية Dec 3250 $ 
GRMS025 08 - 04 لندف  العمالء وخدمة ادلتعاملني ت العامة و إسعادالعالقا Dec 4000 $ 
GRMS026 31 الرابط  العمالء واالستفادة من العالقات العامة  شكاوى نظاـ June -04 Aug 3000 $ 
GRMS027 27 ديب  احلديث يف العالقات العامة ودتيز ادلنظمات ادلعاصرة الدور Nov – 1 Dec 3000 $ 
GRMS028 29 - 25 القاىره  األزمات وإدارة مواجهػة ىف العامة العالقات دور Dec 2500 $ 
GRMS029 27 الرابط  اإلعالـ و العامة العالقات مسؤويل أداء تطوير Nov – 1 Dec 3000 $ 
GRMS030 اإلجتماعي واإلرشاد للتوعية اإلعالمية احلمالت وتنفيذ ختطيط فعالية  $ Dec 3000 29 - 25 ديب 
GRMS031 اإللكًتونية العامة العالقات E.P.R 27 القاىره Nov – 1 Dec 2500 $ 
GRMS032 15 - 11 ديب الدور اإلداري واالستشارى ألقساـ العالقات العامة يف التغيري والتطوير Sep 3000 $ 
GRMS033 اإلداري التميز وحتقيق العامة العالقات لتخطيط ادلتكامل ادلنهج  $ June -04 Aug 3000 31 الرابط  
GRMS034 29 - 25 القاىره  العالقات العامة واخلدمة فائقة التميز وفقا دلعايري اجلودة الشاملة Dec 2500 $ 
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GRMS035 24 - 20 لندف  القواعد الذىبية إلدارة العالقات العامة Nov 4000 $ 
GRMS036 تطبيقات Six Sigm 30 القاىره اإلعالمية اجلودة حتسني يف Oct  – 03 Nov 2500 $ 
GRMS037 15 - 09 ديب  دلفهـو الشامل للعالقات العامة يف ضوء الفكر اإلداري احلديثا Oct 3000 $ 
GRMS038 17 - 13 اسطنبوؿ  (ادلهارات عمل ورشة) واإلعالـ العامة العالقات Nov 2950 $ 
GRMS039 29 - 23 القاىره أخالقيات العمل يف رلاؿ العالقات العامة وادلراسم والربوتوكوؿ Oct 2500 $ 
GRMS040 24 - 20 لندف  تصميم وتطبيق اسًتاتيجية معاصرة ألنشطة العالقات العامة واإلعالـ Nov 4000 $ 
GRMS041 24 - 20 ديب تنمية مهارات أخصائى العالقات العامة Nov 3000 $ 
GRMS042 10 - 06 ديب ادلنظمة ىوية بناء يف العامة العالقات دور Nov 3000 $ 
GRMS043 احلديثة العامة العالقات إدارة وىيكلة وتنظيم إعادة يف كاراالبت  $ Nov 4000 24 - 20 لندف  
GRMS044 30 القاىره للمؤسسات اإلعالمية الثقافة تنمية Oct  – 03 Nov 2500 $ 
GRMS045 ادلاليزي للنموذج وفقاً  العامة العالقات مهارات  $ Nov – 1 Dec 3000 27 ديب  
GRMS046 22 - 18 اسطنبوؿ  العالقات العامة واإلعالـ ومسايرة اإلجتاىات احلديثة ديناميكية Dec 2950 $ 
GRMS047 15 - 09 ديب  سلترب اإلدارة التنفيذية والتخطيط اإلسًتاتيجي للعالقات العامة واإلعالـ Oct 3000 $ 
GRMS048 17 - 13 نبوؿ اسط العامة العالقات خطط تفعيل يف اإلعالـ لوسائل األمثل االستخداـ Nov 2950 $ 
GRMS049 29 - 25 القاىره  ادلهارات السلوكية للعاملني ابلعالقات العامة Dec 2500 $ 
GRMS050 27 الرابط  مهارات إعداد وإدارة وتنظيم الفعاليات Nov – 1 Dec 3000 $ 
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    التطوير الشخصي والتنمية الذاتية -1
 الرسـو  اتريخ اإلنعقاد مكاف اإلنعقاد  اسم الربانمج كود الربانمج
GDKS001 ستخداـ القدرات العقلية واالستفادة من قوة العقل الباطنطرؽ ا  $ Nov 3000 10 - 06 ديب 
GDKS002 النهائية ابدلواعيد وااللتزاـ األولوايت وترتيب ادلتعددة ادلهاـ إدارة  $ Nov 4000 24 - 20 لندف  
GDKS003 30 القاىره تبين  اسًتاتيجيات الذكاء العاطفي لتحقيق النجاح Oct  – 03 Nov 2500 $ 
GDKS004 النزاعات إدارة يف التأثري قوة  $ Nov – 1 Dec 3000 27 ديب  
GDKS005 17 - 13 كواالدلبور  حل ادلشكالت واختاذ القرار ادلهارات ادلتكاملة ىف Nov 3250 $ 
GDKS006 15 - 11 ديب قوة السلوؾ والتفكري اإلجيايب Dec 3000 $ 
GDKS007 العمل بيئة يف ادلؤثر والتواصل الفعاؿ االتصاؿ مهارات  $ Nov – 1 Dec 2500 27 القاىره  
GDKS008 29 - 25 القاىره  النجاح وأستشراؼ ادلستقبل الوظيفى صناعة Dec 2500 $ 
GDKS009 27 الرابط  حتوؿ العقل: اخًتؽ عقبات التعلم واكتشف قواؾ اخلفية Nov – 1 Dec 3000 $ 
GDKS010 29 - 25 ديب دلتعددة وترتيب األولوايت وااللتزاـإدارة ادلهاـ ا Dec 3000 $ 
GDKS011  27 القاىره وجعلهم يعملوف بسعادةفن التأثري يف ادلوظفني Nov – 1 Dec 2500 $ 
GDKS012  15 - 11 ديب فن بناء الثقة ابلنفس وبناء فروؽ عالية األداء Sep 3000 $ 
GDKS013 .17 - 13 كواالدلبور  سعادة ادلتعاملني ىف القرف الواحد والعشرين Nov 3250 $ 
GDKS014 15 - 11 ديب مهارات التفاوض واإلقناع الناجح Sep 3000 $ 
GDKS015 27 الرابط  نية واالستفادة منها يف التطوير الوظيفياخلريطة الذى Nov – 1 Dec 3000 $ 
GDKS016 06 -02 القاىره التحدايت والضغوط اليت تواجو ضماف اجلودة ىف خدمة العمالء Oct 2500 $ 
GDKS017 08 - 04 لندف  مهارات العصف الذىين والتفكري اإلبداعي Dec 4000 $ 
GDKS018 10 - 06 ديب واالتصاالت العامة العالقات و العمالء خدمة يف واالبتكار التميز Nov 3000 $ 
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GDKS019 والواجبات( دلهاـ)ا احلديثة التطوير أساليب  $ Nov 2950 17 - 13 اسطنبوؿ  
GDKS020  24 - 20 لندف  العادات السبعو للناجحني وذوي الفعالية العالية Nov 4000 $ 
GDKS021 24 - 20 ديب مراكز اخلدمات احلكومية ذات السبع صلـو Nov 3000 $ 
GDKS022  27 القاىره  األمناط الشخصية أثرىا يف العالقات اإلنسانية Nov – 1 Dec 2500 $ 
GDKS023 ( الذاتية والقدرات ادلهارات تنمية)التنفيذية  الشخصية بناء  $ Sep 3250 15 - 11 كواالدلبور  
GDKS024  29 - 23 القاىره الذىين وأسس التفكري الشخصي اإلبداعيالعصف Oct 2500 $ 
GDKS025 22 - 18 كواالدلبور  استخداـ لغة اجلسد ىف تطوير القدرات الذاتية Dec 3250 $ 
GDKS026 10 - 06 ديب إدارة العقل واسًتاتيجيات النجاح Nov 3000 $ 
GDKS027  17 - 13 اسطنبوؿ  أخالقيات العمل وإحًتافية التعامل مع الزمالء Nov 2950 $ 
GDKS028   17 - 13 اسطنبوؿ  تغيري التفكري النمطي  وحتقيق االىداؼ والوصوؿ اىل القمة Nov 2950 $ 
GDKS029 29 - 23 القاىره االبداع إىل النمطية من التحوؿ Oct 2500 $ 
GDKS030 24 - 20 لندف  ادلهارات االجتماعية يف مكاف العمل Nov 4000 $ 
GDKS031 24 - 20 ديب قوة التأثري يف إدارة النزاعات Nov 3000 $ 
GDKS032 27 القاىره  اجلسػػػد لغػػػة وسيكػولوجيػة الفعػػاؿ االتصػاؿ دينػاميكيػػة Nov – 1 Dec 2500 $ 
GDKS033 24 - 20 لندف  .األخرين مع اإلجيايب والتواصل اإلبداعية والرؤية اإلجتماعي الذكاء Nov 4000 $ 
GDKS034 30 القاىره استخداـ الذكاء العاطفي يف حتقيق األداء ادلتمي ز Oct  – 03 Nov 2500 $ 
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GDKS035 27 ديب  األدوات اإلبتكارية يف حل ادلشكالت وحتسني األداء Nov – 1 Dec 3000 $ 
GDKS036 ادلستقبل التخطيط الناجح وصناعة  $ Dec 2950 22 - 18 اسطنبوؿ  
GDKS037 15 - 09 ديب  تدعيم وتفعيل مهارات التفكري اإلبداعي وفن صنع القرار الصائب Oct 3000 $ 
GDKS038 عمل جديدة قوة التفكري ىف صناعة فرص  $ Dec 2500 29 - 25 القاىره  
GDKS039  15 - 11 ديب فنوف العرض والتقدمي والتحدث أماـ اجلمهور Sep 3000 $ 
GDKS040  31 الرابط  تنمية القدرات الذاتية والتفوؽ يف األداء June -04 Aug 3000 $ 
GDKS041  27 الرابط  األساليب احلديثة يف إدارة الصراع والقدرة على التكيف Nov – 1 Dec 3000 $ 
GDKS042 17 - 13 كواالدلبور  قوة التغيري والتحسني ضلو مستوى وظيفي أفضل Nov 3250 $ 
GDKS043 لتطوير وحتسني النمط العقلي ادلتقدمةالرقمية  االسًتاتيجيات  $ Dec 3000 15 - 11 ديب 
GDKS044 27 القاىره  تطوير ادلهارات الشخصية لرواد التواصل اإلجتماعي Nov – 1 Dec 2500 $ 
GDKS045 27 الرابط  إدارة الصراع الداخلى ومواجهة التحدايت اخلارجية Nov – 1 Dec 3000 $ 
GDKS046 17 - 13 كواالدلبور  إدارة التعامل مع كبار الشخصيات Nov 3250 $ 
GDKS047 10 - 06 ديب والتقدمي العرض التطوير الشخصي إبستخداـ مهارات Nov 3000 $ 
GDKS048 17 - 13 نبوؿ اسط ط الذاكره والتخطيط الذىين تنشي Nov 2950 $ 
GDKS049  29 - 25 القاىره  سيجما 6رفع كفاءة اخلدمة أبستخداـ Dec 2500 $ 
GDKS050  17 - 13 كواالدلبور  إدارة النجاح يف العمل وتطوير أشكاؿ التفكري Nov 3250 $ 
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