


 .نبذة عن المعهد
أنشئ معهد تاك تكنولوجي للتدريب ا�هلي ليساهم في تطوير وتنميه القوى البشرية إيمانًا 
منا ببناء جيل له الريادة في صناعة المستقبل ومن هذا المنطلق حرصنا على تقديم كل ما 

هو خالق ومتفرد في عالم التدريب والتأهيل .

.مـــــن نحـــــــــــــن
معهد تاك تكنولوجي للتدريب ا�هلي معهد متخصص في مجال التدريب يتميز فريق العمل 
داخل المعهد بخبراتهم الواسعة والطويلة في مجال تقديم خدمات التدريب لقطاع عريض 

من المتدربين سواء على المستوى ا®داري أو الفني وذلك بالتعاون مع معظم وزارات وهيئات 
ومؤسسات دولة الكويت وخارجها . 

.الرؤيــــــــــــــــــــــة
أن نكون مركزاً دوليًا رائداً في مجاالت التدريب والتنمية لدعم وتطوير ا�فراد ومؤسسات 

العمل المختلفة وفقًا �حدث معايير التدريب .

.أسلوب التدريب
- محاضرات ومؤتمرات وندوات وورش عمل

- الوسائل الحديثة والتكنولوجية في العرض والتقديم
- استخدام أساليب التدريب وفق معايير الجودة وأحدث تقنية تكنولوجيه  ليكتسب المتدرب 

الخبرات والمهارات العلمية والعملية .

.الرسالــــــــــــــة
تقديم خدمات وبرامج تدريبية تساهم في تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المؤسسية 

لتمكينها من القيام بمهامها وأدوارها بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية .

.الهـــــــــــــــــدف
. تنمية الوعي لدى المتدربين بأهمية ريادة ا�عمال وكيفية السعي لتحقيقها .

. توليد أفكار وابتكارات تطبيقية للخريجين .

. تزويد الكوادر الوطنية بالمؤهالت التي تواكب التطورات التكنولوجية 

. إبراز ا®مكانات  والقدرات الذاتية للكفاءات البشرية ورعايتها .
. انتقاء مشروعات ناجحة في مجال التدريب تمكن من نهضة المجتمع  .

. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المحلية واالقليمية والعالمية في مجاالت العمل .



.أوًال : بيانات المعهد 
اسم المعهد الرسمي : تاك تكنولوجي للتدريب ا�هلي .

جهـة الترخيـص               : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
تاريخ الترخيـص               : ٠٩ / ١١ / ٢٠١٦ .    

جنسية المعهد               : كويتية
موقع المقر الرئيسي    : داخل الكويت .

البلــــــــــد                              : الكويت 
المنطقة : الرقعي - قطعه٢ -شارع سارى مناور - بناية٣ -  الدور الثاني

الهـــــاتف                              : ٢٤٨٩٩٣٢٧
الفاكـس                              : ٢٤٨٩٩٣٢٤ 
الرقم المدني للجهة   : ٣٧٢٠٥٠٣  . 

.ثانيًا : مجاالت تخصص المعهد :
المجاالت التي يعمل بها المعهد : التدريب .

١- مجال التدريب ا®داري :
      العلوم ا®دارية والتجارية .

٢- مجال التدريب الفني / العلمي :
      ميكانيكا تبريد وتكييف / العلوم النفسية والتربوية .

.ثالثًا : الطاقم التدريبي للمعهد : 
- يتم اختيار المدربين من قبل المعهد .

أ - ا�ساليب والطرق التي يتم بها اختيار المدربين :
• الحضور شخصيًا .

• مستوى اللغة ا®نجليزية .
• خبرة ال تقل عن ٥ سنوات في مجال التخصص .

• الخبرة التدريبية .
• المؤهالت العلمية .



ب - ا�ساليب والطرق التي يتم بها تقييم المدربين :
أثناء البرنامج التدريبي :

• المتابعة وحضور الدورات وساعات التدريب .
• توزيع استبيان للمتدربين لتعبئته في مدى استفادتهم من المدرب . 

• مناقشة المحتوى العلمي مع المدرب .

بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي :
التقييم الشامل (من المعهد والجهة القائمة على إعداد الدورة إن وجد .

أما طبيعة الدور الذي يقدمه المدرب قبل بدء التدريب هي :
• وضع محتويات وأهداف البرنامج .

• وضع المحتوى العلمي التدريبي للبرنامج .
• دراسة ترشيحات وتخصصات المشاركين في البرنامج .

.رابعًا : طريقة التدريب :
محاضرات - ورش عمل - تدريب عملي - زيارات ميدانية – الوسائل الحديثة والتكنولوجية في 

العرض والتقديم .
يقوم بتنفيذ البرامج التدريبية مجموعة من أكفأ خبراء التدريب على المستوى ا®قليمي 

والعالمي .
استخدام أساليب التدريب ونعد معايير الجودة وأحدث تقنية تكنولوجية ليكتسب المتدرب 

الخبرات والمهارات العلمية والعملية .
-االستعدادات التدريبية :

يتم إعداد خطة تدريبية خاصة بالمعهد حسب االحتياجات التدريبية للعمالء والبرامج المقترحة .
يتم إعداد وتصميم المادة التدريبية داخل الكويت باالستعانة في فريق من داخل المعهد

 او فريق من خارج المعهد .
- الطرق التي يتم بها صياغة المادة التدريبية :

- يشكل فريق من مستشارين ومدربين ®عداد المادة التدريبية .
- االستعانة ببرامج مشابه معدة مسبقًا .

- االستعانة بمراجع وكتب تناسب مع موضوعات البرامج التدريبي عند إعداد المادة  التدريبية .
- تحديث وتطوير مواد تدريبية من واقع البيئة الكويتية .

- االستعانة ببحوث أجريت في العالم العربي أو منطقة الخليج العربي حول ا�ساليب  
    الفعالة للتدريب 



التسهيالت التدريبية :
• مكان عقد البرامج التدريبية : داخل المعهد أو خارج المعهد .

• عــــــدد قاعـــــــــات التدريــــب : ١٢ قاعة تدريبية .
الشهادات : 

• حرصنا دائمًا على ثقل جميع البرامج التدريبية لدينا باالعتمادات الدولية فالمركز 

معتمد لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وديوان الخدمة المدنية في إعطاء 
دورات المؤهلة والمعتمدة للتعيين في قطاعات الدولة المختلفة .

• ومازال العمل مستمر على اعتماد العديد من الجهات الدولية والعالمية لبرامجنا 
التدريبية .

خامسًا : شركاؤنا وعمالئنا :

دائمًا نبحث عن إرضاء الشركاء والعمالء ونشاركهم الحلول .
- الجهات الحكومية التي تم التعاون معها :

• وزارة التربية

• ديوان الخدمة المدنية

• الهيئة العامة للصناعة 
• الهيئة العامة لشئون ذوي ا®عاقه

• وزارة المواصالت

• الهيئه العامه للعنايه بطباعه ونشر القرآن الكريم والسنه النبويه وعلومها

- الجهات الخيرية التي تم التعامل معها :
• جمعية الهالل ا�حمر الكويتية 

• مبرة منابع الخير
• لجنة النجاة الخيريه

- الشركــــــــات :
• شركة السور .

• شركة مشعل الدولية .
• شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت

• وزارة ا�وقاف 

• وزارة المالية

• وزارة العدل

• وزارة ا�شغال

• وزارة الدفاع السعودية





   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

Photo shop
 CS3 

١٦ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

 CSS١٠ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

 HTML١٢ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

Visual
basic 

٢٠ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

Photo shop cs3

CSS

HTML

Visual basic



   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

 3D MAX٧٢ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

flash level
2&1

١٨ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

Adobe
 illustrator

١٥ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

InDesign١٥ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

In Design

Adobe illustrator

Flash Level 2&1

3D MAX



   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

 ICDL٢١ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

AutoCAD
  2d 

٢٤ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

AutoCAD
 3d 

١٤ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

Corel draw١٢ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

ICDL 

AutoCAD 2d

AutoCAD 3d

Corel Draw



   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

   أســم                   مــدة                   مكــان                 تاريـخ
البرنامج            البرنامج              االنعقاد              االنعقاد

MS WORD
 2010 

٢٠ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

MS EXCEL
 2010 

٢٠ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

 MS POWER
POINT 2010

١٠ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

MS ACCESS
 2010 

٢٠ ساعة
مقر المعهد           يحدد الحقا تدريبيـة

MS WORD 2010

MS POWER POINT 2010

MS EXCEL 2010

MS ACCESS 2010



IOS DEVELOPMENT LEVEL 1

ASP.NETدورة تطوير مواقع االنترنت 

SQL SERVER FOR DEVELOPERS

.NET FAMEWORK OVERVIEW

PROGRAMMING WITH  VB.NET OR C#

OOP CONCEPTS

H T M L

CSS

INTRODUCTION TO JAVASCRIPT

ASP.NET DEVELOPMENT

18
3

18
9
9
6
3

40

اســـــم البرنامـج                                           مــــــدة البرنامـج

اســـــــــم
البرنامـج

مـــــــــــدة
البرنامـج

مكـــــان 
االنعقـاد

تاريـــــــخ
االنعقــاد

IOS DEVELOPMENT
LEVEL 1 

٣٠ ساعة
 تدريبيـة

يحدد الحقامقر المعهد



دورة تدريب فى علوم الكمبيوتر

اســـــم البرنامـج                             مــــــدة البرنامـج

Data Entry  Arabic + English

Windows

Ms. Word

MS. Excel 1

MS. Excel 2

MS. Power Point

MS. Access 1

MS. Access 2

Internet

Outlook

Maintenance

English Language

ثالثة أشهر

شهر

شهران

شهر

شهر

شهر

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر

شهر

شهر

ثالثة اشهر



اســـــم البرنامـج                               مــــــدة البرنامـج

Windows + IT

P.C Assembling

Installing Operating System

Installing Software

Installing of Hardware accessories

Hard Disk Maintenance

Introduction & Networks Theoretical Training

WorkGroup

Installing windows server

Configuring Windows Server

Creating permission for user environment

Server Management

Printing Via network

Introduction to TCP/IP + system policies

Troubleshooting

English Language

دورة تدريـــــــب صيانــــه
كمبيوترA+  والشبكات 

شهر

شهر

شهر

شهر

شهر

ثالثة اشهر

شهر ونصف

شهر

شهر

اسبوعين

اسبوعين

اسبوعين

شهر

شهر ونصف

ثالثة اشهر

ثالثة اشهر



شهر

شهران

شهران

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر ونصف

ثالثة اشهر

اســـــم البرنامـج                               مــــــدة البرنامـج

Theories in design
Adobe Photoshop
Adobe in design

Free hand
Adobe illustrator

CoralDraw
English Language

دورة تدريب في تصميم ا®عالنات



دورة تدريب في المحاسبة المالية والشركات

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر ونصف

شهرين

شهرين

شهر

ثالثة اشهر

شهر

شهرين

شهرين

شهر

شهر

ثالثة اشهر

Principles of Financial accounting 1

Principles of Financial accounting 2

Principles of Financial accounting 3

Individual & integration Company Accounting

Financial Company Accounting

Accounting Computer Programmer

  Data Entry

 Windows+IT

Word

Excel

MS. Power Point

Internet

English Language

اســـــم البرنامـج                             مــــــدة البرنامـج



دورة تدريب في السجالت الطبيه

Modern Secretary

Governmental & Business Correspondence

Public Relation

Archiving

Medical Records

MS. Office Programs

English Language

ثالثة اشهر

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر

شهر

ستة اشهر

ثالثة اشهر

اســـــم البرنامـج                             مــــــدة البرنامـج



دورة تدريب فى السكرتارية التنفيذية
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ثالثة أشهر

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر

ثالثة اشهر

شهر

شهرين

شهرين

شهر

اسبوعين

شهر

ثالثة اشهر

Modern secretary

Governmental&business Correspondence

Publice Relations

Archiving

.Data entry A.+E

Windows+ IT

MS word

MS EXcel

MS Power point

MSoutlook

Internet

English Language



دورة تدريب في ادارة الموارد البشريه

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر

ثالثة اشهر

شهر

شهرين

شهرين

شهر

اسبوعين

سبوعين

ثالثة اشهر

اســـــم البرنامـج                             مــــــدة البرنامـج

Human Resource Management 1

Human Resource Management   2

Individual Management

Public Relation  

Principles of Economy

Data Entry

Windows

MS. Word

MS Excel

MS. Power point

MS. Outlook

Internet

English Language



اســـــم البرنامـج                             مــــــدة البرنامـج

دورة تدريب فى السكرتارية وإدارة مكاتب

ثالثة أشهر

شهر

شهر

شهر ونصف

شهر ونصف

ثالثة اشهر

شهر

شهرين

شهرين

شهر

اسبوعين

شهر

ثالثة اشهر

Modern secretary

Office  Administration

Management ’  principles

Governmental& business Correspondence

Public Relation  

.Data entry A.+E

Windows+ IT

MS word

MS EXcel

MS Power point

MSoutlook

Internet

English Language



دورة تدريب في إدارة ا�عمال

شهر ونصف

شهر

شهر ونصف

شهر ونصف

شهر

شهر ونصف

ثالثة اشهر

شهر

شهرين

شهرين

شهر

شهر

ثالثة اشهر

اســـــم البرنامـج                             مــــــدة البرنامـج

Business  Administration (part 1)

Business  Administration (part 2)

Project management

 Public  Relation

The Principles of Economy

Financial Company Accounting

Data entry A.+E.

Windows

MS word

MS EXcel

MS Power point

Internet

English Language



اســـــم البرنامـج                             مــــــدة البرنامـج

(Banking (part 1

(Banking (part 2

Principles of Financial accounting 1

Principles of Financial accounting 2

Principles of Financial accounting 3

Banking Accounting

Finance Principles

Public  Relation

.Data entry A.+E

Windows+ IT

MS word

MS EXcel

MS Power point

Internet

English Language

شهر

شهر

شهر

شهر

شهر

شهرين

شهر

شهر

ثالثة اشهر

شهر

شهرين

شهرين

شهر

شهر

ثالثة اشهر

دورة تدريب في أعمال البنوك والتمويل



دورة تدريـــــب في ميكانيكــــــا السيـــــــــارات
(بنزين - ديزل)

المحتـــــــــــــــوى

- التعرف على محرك السيارة .

- التعرف على أنواع المغذيات شائعة ا®ستعمال .

- نظم حقن الوقود

- الدوائر المساعدة لمحرك (البنزين – الديزل )

- التدريب على التجفيت الكامل وعمل عمرة للمحرك(البنزين –الديزل)

- أجهزة نقل حركة (كالتشات –جيرات –باكيكس)

- أجهزة التحكم (دوائر الفرامل –مجمع السكان )



المحتـــــــــــــــوى

المحتـــــــــــــــوى

المحتـــــــــــــــوى

المحتـــــــــــــــوى

دورة تدريب فى التمديدات الكهربائية.

مقدمة عن الكهرباء –تاريخها واكتشافها والمعنى الفيزيائي لها.

قانون أوم وتطبيقاته واستخدامه في حسابات الدوائر الكهربائية.

العناصر الرئيسية للدوائر الكهربائية –مبادئ ا�من والسالمة.

القدرة الكهربيه :تعريفها ،أنواعها وفوائد تحسين معامل القدرة.

عدادات القدرة الكهربائية –التوصيالت المختلفة لدوائر ا®ضاءة 

أجهزة القياس الكهربائية –طرق توزيع التيار الكهربائي داخل المنشآت

دورة تدريب في محطات توليد الطاقة

الطاقة الكهربائية –دراسه أنواع محطات التوليد

منظومة نقل الطاقة الكهربائية –دراسة أجزاء شبكة نقل الطاقة.

المحوالت ووسائل الحماية –الكابالت ا�رضية والخطوط الهوائية

وسائل الحماية لمحطات التوليد-ربط محطات التوليد بالشبكة الكهربائية .

أعمال الصيانة لمحطة تحويل الطاقة



اسم البرنامج      مدة البرنامج          مكان االنعقاد         تاريخ االنعقاد

اسم البرنامج      مدة البرنامج          مكان االنعقاد         تاريخ االنعقاد

اسم البرنامج      مدة البرنامج          مكان االنعقاد         تاريخ االنعقاد

اسم البرنامج      مدة البرنامج          مكان االنعقاد         تاريخ االنعقاد

اسم البرنامج      مدة البرنامج          مكان االنعقاد         تاريخ االنعقاد

اسم البرنامج      مدة البرنامج          مكان االنعقاد         تاريخ االنعقاد

لغة الجسد                    9 شهــــــــــــور            احدى فنادق الدرجة ا�ولى          يحدد الحقـــــــآ

علم النفس المعرفي             9 شهــــــــــــور            احدى فنادق الدرجة ا�ولى          يحدد الحقـــــــآ

تعديل السلوك                    9 شهــــــــــــور            احدى فنادق الدرجة ا�ولى          يحدد الحقـــــــآ

المستشار التربوي             9 شهــــــــــــور            احدى فنادق الدرجة ا�ولى          يحدد الحقـــــــآ

االرشاد النفسي                 9 شهــــــــــــور             احدى فنادق الدرجة ا�ولى          يحدد الحقـــــــآ

الصحة النفسية                 9 شهــــــــــــور             احدى فنادق الدرجة ا�ولى          يحدد الحقـــــــآ

علوم نفسية وتربوية



فن الكروشيه

مدة البرنامـــــــــجاسـم البرنامـــــــــــج

مدة البرنامـــــــــجاسـم البرنامـــــــــــج

مدة البرنامـــــــــجاسـم البرنامـــــــــــج

مدة البرنامـــــــــجاسـم البرنامـــــــــــج

مدة البرنامـــــــــجاسـم البرنامـــــــــــج

اساسيات الكروشيـه
Basic of crochet21 ساعـــــــة

30 ساعـــــــة

30 ساعـــــــة

30 ساعـــــــة

30 ساعـــــــة

كروشيه مستوى مبتدئ
Crochet for beginners

كروشيه مستوى متقدم
Advanced level of crochet

كروشيه مستوى متطور
Developed level of crochet

دورة مدربين معتمدين
Certified trainers course



اسـم البرنامـــــــــــج

برامج تدريبيةعامة:

1. برامج ادرية

2. برامج مالية ومحاسبية

3. برامج الموارد البشرية والتدريب

4. برامج تنمية بشرية

5. برامج نفسية  وتربوية

6. برامج تسويق وخدمة عمالء

7. برامج عالقات عامة و اعالم

8. برامج ادارة الجودة الشاملة

9. برامج السكرتارية و ادارة المكاتب

11 . برامج تقنية المعلومات

11 . برامج اللغات ا�جنبية

12 . برامج فنية

13 . برامج تربويه



اسـم البرنامـــــــــــج

برامج إدارية:

-القيادة ا لدارية والمعايير الحديثة في التطوير ا لداري
-استراتيجيات التغيير والتطوير التنظيمي

-بناء فريق العمل الفعال
-منهجية ا لدارة اليابانية بمفهوم كايزن

-المهارات المتكاملة للموظفين الجدد
-القيادة ا لدارية ومهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات

-أساليب تعديل السلوكيات السلبية في العمل
-الفهرسة واالرشفة ا للكترونية والوثائق والملفات

-التميز واالبتكار في أ أعمال السكرتارية ومدراء المكاتب
-مهارات ا لشراف والتوجيه الفعالة

-اعادة هيكلة الموارد البشرية في الشركات
-أساليب تقييم أ أداء العاملين

-الجوانب القانونية في ادارة الموارد البشرية
-مهارات ادارة الموارد البشرية

-تخطيط المسار الوظيفي وتقييم أ أداء الموظفين
-القيادة الذكية لدارة ا أ لزمات

-استراتيجيات اصالح الفسادا لداري
-اعادة هيكلة المنظمات



برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد

برامج مالية ومحاسبية:
- التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الموازنات  والقوائم المالية

- إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة المالية
- التحليل المالي وا®حصائي ومراجعة قوائم  التدفقات النقدية 

- الكشف عن التالعب والغش في القوائم المالية
- التقييم المالي وا®داري االستراتيجي

- المحاسبــة والتحليــل المالي لغير المحاسبين
- المخالفات والتجاوزات المالية ا®دارية  والرقابة عليها

- ا®دارة المالية لغير العاملين في القطاع المالي
- مهارات المدير المالي الفعال

- إدارة العمليات الماليــة والتخطيط المالـي المتقدم
- مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات

- االتجاهات الحديثة في المحاسبة ا®دارية واتخاذ القرار
- مهارات إعداد وعرض التقارير المالية

- ا®دارة الفعالة للمخازن والمستودعات وتحليل وجرد المخزون
- االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والتموين الفعال

- دراسة الجدوى ا®قتصادية وتقييم المشروعات  ا®ستثمارية 
- حوكمة الشركات

- متطلبات الحوكمة في ضوء تعليمات هيئة أسواق المال 
- تقييم ا�صول الثابتة



برامج الموارد البشرية والتدريب
- إدارة الموارد البشرية ا®ستراتيجي

- إعدادالحقائب التدريبية
- أساليب ونظم التطور الوظيفي.

- إعدادأخصائي التدريب
T.O.T إعداد المدربين -

- ا�نظمة المتكاملة للتدريب والتطوير
- التأهيل الحديث لمسئولي إدارة الموارد البشرية

- التخطيط الفعال للموارد البشرية 
- تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب.

- الجوانب القانونية  في إدارة الموارد البشرية
- مهارات التفوق في ا�داء ا®داري.

- مهارات تقييم أداء العاملين
- نظم ا�جور وحوافز العمل.

- المعايير العالمية في التوظيف وا®ختيار والتعيين.
- خطة التدريب إعدادها وتنفيذها وتقييم فعالياتها.

برامج تنمية بشرية
(nlp) البرمجة اللغوية العصبية -

(tot)  إعداد المدرب المحترف -
(hd) إدارة وتطوير الذات -

- التفكير (االبداعى - المنطقى - االيجابى - العاطفى )
- مهارات االتصال الفعال

- مهارات القيادة واستراتيجيات التطوير الذاتي
- مهارات القيادة واستراتيجيات التطوير الذاتي

- أسرار القوة الذاتية ومفاتيح النجاح
- أستراتيجيات التفاوض الفعال

- إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط وترتيب ا�ولويات
- فنون ومهارات العرض والتقديم وا®لقاء

- الثقة بالنفس
- فن القيادة

- بناء فرق العمل الناجحة
- إدراة المشاكل والتحديات

برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد



برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد

برامج نفسية وتربوية:
- المستشار التربوى

- االرشاد النفسى 
.Florida State University االضطرابات التالية بعد الصدمات -

Unversity Of Minnesota الضغوط النفسية -
- العالج المعرفي للمشاكل النفسية وا®جتماعية  (القلق، ا®كتئاب، المخاوف)

- ا®رشاد السلوكي 
- استراتيجيات التدخل في ا�زمات 

- العالج السلوكي و المخاوف المرضية عند ا�طفال 
- العالج السلوكي 

- ا®رشاد النفسي المعرفي والسلوكي للمصابين  با®دمان 
- فن التعامل مع الضغوط النفسية 

- برنامج مهارات دراسة الحالة 
- العالج المعرفي – حاالت وتطبيقات 

- تشخيص وعالج ا®ضطرابات التالية للصدمة 
- العالج باللعب مع حاالت ا�طفال 

- ادارة الضغوط النفسية 
- العالج الزواجي 

- اضطرابات التجنب عند ا�طفال والمراهقين 
- برنامج العالج بالتمثيل 3 مستويات 

- التدريب علي اختبارات ومقاييس ا®ضطرابات التالية ما بعد الصدمة 
- لغة الجسد

- التنويم ا®يحائي
- الصحة النفسية 

- التعامل مع صعوبات التعلم
- التعامل مع مفرطي النشاط

- تعديل السلوك لذوي ا®حتياجات الخاصة



برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد

برامج عالقات عامة وإعالم  
- مهارات العالقات العامة الحديثة وفنون المراسم والبروتوكول

V.I.P العالقات العامة وأسس االتصال ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات -
- إدارة العالقات العامة في المؤسسات التعليمية

- أخالقيات وقوانين العمل ا®عالمي
- ا�سس العلمية الستراتيجيات النجاح في إدارة العالقات العامة 

- تخطيط وتنفيذ الحمالت ا®عالمية وقياس فاعليتها
- تنمية مهارات العاملين في العالقات العامة وا®عالم
- مهارات التعامل مع وسائل ا®عالم وقياس فاعليتها

- دور العالقات العامة في مواجهة ا�زمات
- العالقات العامة والخدمة فائقة التميز لصفر ا�خطاء

- العالقات العامة ومهارات تنظيم المؤتمرات والمعارض
- المنظومة المتكاملة ®دارة العالقات العامة  وا®عالم المرئي 

- تنمية مهارات الناطق ا®عالمي بالمؤسسة
- إدارة جودة الخدمات ورضا العمالء

- المهارات الالزمة ®عداد البرامج ا®عالمية (إذاعية / تلفزيونية)
- مهارات التعامل مع وسائل ا®عالم وعمل  التصريحات الصحفية 

- تنمية مهارات مشرفي الخدمات والعالقات العامة
- التخطيط االستراتيجي ®دارة العالقات العامة

- تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية وا®رشاد
- مفاتيح التأثير القيادي باستخدام المهارات ا®عالمية



برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد

برامج تسويق وخدمة عمالء 
- المهارات المتقدمة في إعداد الخطط التسويقية  الفعالة

- التسويق ا®لكتروني لزيادة فعالية ا�نشطة  التسويقية
- تقنيات قياس رضا العمالء

- المهارات االحترافية لمدير المبيعات الناجح
- استراتيجيات تسويق الخدمات

- طرق وأساليب إعداد دراسات وبحوث السوق الميدانية
- مهارات التعامل مع الجمهور بالمعارض

- ا�ساليب الحديثة لبناء عالقات طويلة ا�جل مع كبار العمالء 
- مهارات البيع االحترافي والتسويق الفعال

- استراتيجيات تسويق الخدمات
- أسس إدارة المبيعات لمديري المبيعات.

- أساسيات وتقنيات البيع للمبتدئين.
- ا�تجاهات الحديثة في تطوير الخدمة لدى الجمهور
- إدارة التسعير وا�رباح لمديري التسويق والمبيعات

- بناء مهارات مندوبي المبيعات
- التسويق لغير المتخصصين في التسويق

- تقنيات قياس رضا العمالء
- ترويج وعرض المبيعات

- قياس اثر وعائد الخطط التسويقية.
- االستراتيجيات التسويقية في البيئة التنافسية

(Consultative Selling) مهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية -
- كيف تجعل العميل مسوقا لخدماتك

- مهارات التسويق والترويج
- أسس التميز في خدمة العمالء

- استراتيجيات تحقيق رضاء العمالء من  منظور الجودة الشاملة 
- أسرار إنهاء عملية البيع بنجاح



برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد

برامج إدارة الجودة الشاملة
- إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها العملية

- تطبيقات إدارة الجودة الشاملة
- ا�ساليب المتقدمة في إدارة الجودة ا®نتاجية

- أدوات وتقنيات تحقيق التحسين المستمر
- المفاهيم الرئيسية لمنظومة إدارة الجودة وتطبيقها

- كبير مدققي نظام إدارة استمرارية ا�عمال طبقا للمواصفة الدولية 22301:2012
ISO 22000:2005 تطبيق نظام أمن وسالمة الغذاء طبقًا للمواصفة الدولية -

- المفاهيم ا�ساسية لتطبيق نظام 6 سيجما بالمنظمات
IRCA معتمد من ISO 22000:2005 كبير مدققي نظام سالمة الغذاء -

- المفاهيم ا�ساسية لقياس ا�داء طبقًا لنظم إدارة الجودة
- إعداد المدقق الداخلي المعتمد لبرنامج تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

 HACCP   
IRCA معتمد من ISO/IEC 20000:2005 المدقق الداخلي لنظام إدارة نظم المعلومات -

 HACCP نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في مصانع ا�غذية وا�لبان -
OHSAS 18001:2007 المدقق الداخلي لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية -

 IRCA معتمد من    
ISO 9001:2008   إعداد المدقق الداخلي لنظام إدارة الجودة -



برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد

برامج السكرتارية وادارة المكاتب:
- إدارة الخطط وا�رشفة ا®لكترونية .

- مهارات صياغة وكتابة الرسائل ا®لكترونية.
- تقليص ا�عمال الورقية في المكاتب.

- تنمية مهارات السكرتير في التعامل مع ا�خرين
- تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا.

- إدارة المكاتب الحديثة بإستخدام الحاسب ا�لي.
- القيادة المكتبية للسكرتير المحترف.

- الفهرسة وا�رشفة الرقمية المتقدمة.
- تنظيم وإدارة ا®جتماعات واللجان.

- فن إدارة العالقات للسكرتير الناجح.

برامج تقنية المعلومات:
- أمن المعلومات

SPSS التحليل ا®حصائي -
- خصوصية البيانات

- الجرائم ا®لكترونية وا�دلة الجنائية ا®لكترونية
- نظم المعلومات في خدمة ا®دارة.

- الحكومة ا®لكترونية
 Microsoft Courses -

  Oracle Courses -
      Cisco Courses -

    CompTIA Courses -
  Adobe Courses -

ICDL Courses -
   C++ Programming Track -

iPhone Application Development Track -
  Advanced iPhone Development Track -

Android Development Track -
Java -

Web development -
Objective c -



برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد

برامج  اللغات
General English -

Administrative English -
Commercial English -
Accounting English -

5)Medical English -
Engineering English -

Secretarial English -
Security English -

برامج فنية :
 - اعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد

- التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة واعداد التقارير الفنية
- تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية

- التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية
- ادارة وتطوير عمليات الصيانة

- ا®دارة المتقدمة للمشاريع وعقودها
- ا®دارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كفائتها

- تخطيط وجدولة اعمال الصيانة الشاملة
- التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية واعمالها الفنية

- هندسة المواد والتاكل لمشرفى الصيانة والمشاريع
- دورة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات 

- دورة تخطيط وجدولة  نظام أعمال الصيانة باستخدام الحاسب
 - دورة المهارات ا®دارية للمهندسين والفنيين

- الهندسة الميكانيكية للسيارات
 - دورة الهندسة العكسية وتطبيقاتها الصناعية (دورات تدريبية متقدمة)

 - دورة صيانة محركات الديزل 
 - صيانة التركيبات الميكانيكية & التجهيز والمناولة

 - تصليح اللوحات االلكترونية فى وحدات التبريد والتكيف
- الدوائر الهيدروليكية

- تشغيل وصيانة التوربينات الغازية 
- صيانة ا�وعية والمبدالت الحرارية



برامج تعقد عند الطلب أو في حالة اكتمال العدد

برامج تربوية :
- الوصف الوظيفي وتقييم أداء العاملين

- بناء وإدارة فرق العمل
- تنمية المهارات ا®شرافية وتطوير أساليب العمل

- إدارة وتنظيم االجتماعات
- إدارة المشاريع  تخطيط وجدولة وتحكم

- تحويل الخطط ا®ستراتيجية إلى واقع
- ا®ستراتيجية المعاصرة في إدارة وتخطيط الموارد  البشرية

- آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية
- تقييم ا�داء في المؤسسات الحكومية

- تطوير نظم التخطيط والمتابعة والرقابة وتقييم ا�داء
- تطبيقات التجربة اليابانية لتحسين ا�داء بمفهوم كايزن

- تطوير الهياكل التنظيمية الوظيفية لمواكبة المستجدات والتغييرات
- تحديد االحتياجات التدريبية والتخطيط الوظيفي

- مهارة التعامل مع الطفل التوحدي
- تعديل السلوك وتصميم برامج عالجية لذوي االحتياجات الخاصة

- معالجة مشاكل وصعوبات النطق
- كيفية اكتشاف المهارات والميول المهنية لذوي االحتياجات الخاصة

- صعوبات التعلم-التشخيص والعالج
- ا�ساليب الحديثة في التعامل مع ظاهرة العنف

- إعداد وكتابة التقارير النفسية واالجتماعية
- فنيات ا®رشاد النفسي








