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 اـرسالتن
 لعمالئنا والمشورة النصح تقديم في مؤتمنين نحن

تهم لرؤيوفقا  لهم اإلدارية الحلول أنسب الختيار
 المستقبلي.م وتطلعه

 

 رؤيتنـا
 وأن نكون االختيارشراكة دائمة مع عمالئنا  بناء

في مجال التدريب واالستشارات اإلدارية لهم  األول
 .والحلول التدريبية

 

http://www.human-focus.net/


 
 

 

 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

  9102ر ــــــفبراي  

 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط
 دوالر 1171 1172فبراير  17 – 71 اسطنبول اإلبداع والتميز في القيادة واإلدارة الحديثة

يثة في إدارة المشتريات والعقوداالتجاهات الحد  دوالر 1171 1172فبراير  17 – 71 اسطنبول 

 استراتيجيات الموارد البشرية وأفضل الممارسات
 التطبيق ( –األدوار  –) التحديات  

 

 اسطنبول
 

 
 دوالر 1171 1172فبراير  17 – 71

 ةــاإلدارة اإلستراتيجي

 Strategic Management دوالر 1171 1172 فبراير 12 – 12 اسطنبول 

 دوالر 1171 1172فبراير  12 – 12 القاهرة إدارة العقود التجارية وضوابط صياغتها القانونية

 اإلدارة اإلستراتيجية وأفضل الممارسات القيادية
Strategic Management & Best Leadership Practices 

دوالر 0011 1172فبراير  12 – 12 دنــلن  

 9102مـارس 

تيجيات اإلدارة الناجحة للمدراءاسترا  
Successful Management Strategies for Managers 

1172مارس  1 – 3 دنــلن دوالر 0011   

 التجربـة الماليزيـة
 في تحقيق األداء المتميز والنجاح االستراتيجي للمنظمات

1172مارس  1 – 3 ماليزيا  دوالر 1171 

دارة الصراعات  استراتيجيات التفاوض وا 
Negotiation and Conflict Management 

 دوالر 1171 1172مارس  72 – 71 اسطنبول

 استراتيجيات بناء فرق العمل اإلبداعية
Strategies Building Creative Work Teams 

سطنبولا  دوالر 1171 1172مارس  72 – 71 

عداد المذكرات القانونية أسس  دوالر 1171 1172مارس  72 – 71 اسطنبول التحقيقات اإلدارية وا 

دوالر 0011 1172مارس  12 – 12 دنــلن افضل الممارسات في التميز القيادي واألداء االبداعي  

 والتطبيقات في إدارة الموارد البشرية أفضل الممارسات
HR Management Best Practices 

 دوالر 1171 1172مارس  12 – 12 ماليزيا

 دوالر 1171 1172مارس  12 – 12 اسطنبول  KPI’s األداءؤشرات التخطيط اإلستراتيجي وقياس م



 
 

 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 9102إبريل 

 ن ــر أداء القيادييــتطوي
 (النجاح االستراتيجي.. األداء المتميز .. رسم اإلستراتيجية )

دوالر 0011 1172إبريل  77 – 1 دنــلن  

 وير السياسات والممارسات الفعالة للموارد البشريةتط
Developing Management HR Policies and Practices 

 دوالر 1171 1172إبريل  77 – 1 اسطنبول

 التمكين القيادي واستراتيجيات التفاوض المتقدمة
Leadership Empowerment & Advanced negotiation strategies 

 دوالر 1171 1172ل إبري 77 – 1 اسطنبول

 التجربة السنغافورية
 داءة األعالي تلمنظماابناء و التميز و  ةالتنمن في

 دوالر 1171 1172 إبريل 72 – 72 غافورةسن

 تعزيـز القيـادة وتطويـر األداء االستراتيجـي
Enhancing Leadership & Development of Strategic Performance 

دوالر 0011 1172إبريل  17 – 17 دنــلن  

 استخدام بطاقة األداء المتوازن
 في التخطيط وتحقيق األداء والنجاح االستراتيجي

Using the Balance Scorecard 

Achieving superior performance & strategic success 

 دوالر 1171 1172إبريل  17 – 17 اسطنبول

 دوالر 1171 1172إبريل  17 – 17 اسطنبول إدارة المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي

 تصميم أنظمة التعويضات وتقييم الوظائف وتطوير هياكل الرواتب
Design systems of Compensation And Job Evaluation And Grade Structures دوالر 1171 1172إبريل  17 – 17 ماليزيا 

 9102و ــيوني

 التفكيـر االستراتيجـي للقيادييـن
Strategic Thinking for Leaders 

9102يونيو  91 – 01 لندن  دوالر 2711 

 تالدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في بناء أداء لمنظما
Strategic Role of HRM in Building Organizations Performance 

9102يونيو  91 – 01 لندن  دوالر 2711 

 دوالر 1171 1172يونيو  11 – 13 اسطنبول التغيير واستراتيجيات االبداعية القيادة

 إدارة األزمــــات
 Crisis Management 

 اسطنبول
 

 دوالر 1171 1172يونيو  11 – 13



 
 

 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 9102و ـــيوني

 ـة إدارة التدريـبفاعلي
Training Management Effective 

 )تنظيم إستراتيجية العمل بتطوير وظائف التدريب(

 
 اسطنبول

 
 دوالر 1171 1172يونيو  11 – 13

 طر وأدوات التخطيط االستراتيجي أ
Strategic Planning Tools and Frameworks 

 )) أسس إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية الفعالة وتنفيذها وتقييمها

 
 اسطنبول

 
 دوالر 1171 1172يونيو  11 – 13

 دوالر 1171 1172يونيو  11 – 13 يــدب نزاعـات والخالفـات في العقـودالإدارة 

 فاعلية الموارد البشرية وتخطيط القـوى العاملة
HR Effective and Manpower Planning 

 

 يــدب
 

 دوالر 1171 1172يونيو  11 – 13

 9102و ــيولي

 نـــادة للمديريــة القيــفعالي
Leadership Effectiveness for Managers 

دنــلن  دوالر 2711 1172يوليو  77 – 1 

 اإلداريـة القيـادة
Management Leadership 

 )المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل القيادات اإلدارية في المنظمات(

دنــلن  دوالر 2711 1172يوليو  77 – 1 

تيجيات اإلدارة الناجحة للمدراءاسترا  
Successful Management Strategies for Managers 

 دوالر 1171 1172يوليو  72 – 72 اسطنبول

ةــاءة والفعاليــالكف  
 في التخطيط والمتابعة وتنظيم العمل وتطوير األداء

 دوالر 1171 1172يوليو  72 – 72 اسطنبول

  يـراف االستراتيجـاالستشادة ـقي
Driving strategic Prospective 

 دوالر 1171 1172يوليو  17 – 17 ماليزيا

 قيادة التحول االستراتيجي للموارد البشرية
Leading Strategic HR Transformation 

دنــلن  دوالر 1171 1172يوليو  17 – 17 

 القيادة التحويلية
 في مواجهة التحديات المستقبليةدورها و  

دنــلن  دوالر 2711 1172يوليو  17 – 17 



 
 

 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 9102أغسطس 

 دوالر 2711 1172أغسطس  11 – 72 لنــدن القيادة العليا وتطبيقات اإلدارة بالنتائج

 دوالر 1171 1172أغسطس  11 – 72 اسطنبول KPI’s األداءؤشرات التخطيط اإلستراتيجي وقياس م

عداد المذكرات القانونية أسس  دوالر 1171 1172أغسطس  11 – 72 اسطنبول التحقيقات اإلدارية وا 

 دوالر 1171 1172أغسطس  12 – 17 اسطنبول االتجاهات الحديثة في صياغة المناقصات والتعاقدات

 ير اإلدارة الوسطىالمنهج اإلداري المتكامل إلعداد وتطو 

 المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية والسلوكية لإلشرافيين في اإلدارة الوسطى()

 

 دوالر 1171 1172أغسطس  12 – 17 اسطنبول

 9102سبتمبر 

 الكفاءة والفعالية
 في التخطيط والمتابعة وتنظيم العمل وتطوير األداء

 

 دوالر 2711 1172سبتمبر  72 – 77 لنــدن

  ستراتيجيةاإلالقيادة 
Leadership Strategies 

 المنظمات( )القيادة ودورها في تحقيق األداء المتميز والنجاح االستراتيجي 
 دوالر 2711 1172سبتمبر  72 – 77 لندن

 دوالر 1171 1172سبتمر  12 – 11 اسطنبول افضل الممارسات في االدارة الناجحة والقيادة الذكية

  Mini MBA  إدارة األعمالالمهني المصغر في ماجستير ال

 باعتماد كلية كامبردج الدولية البريطانية
دوالر 3711 1172سبتمر  12 – 11 اسطنبول  

 9102أكتوبر 

 التفكيـر االستراتيجـي للقيادييـن
Strategic Thinking for Leaders 

 دوالر 1171 1172أكتوبر  71 – 2 أغادير

 دوالر 1171 1172 أكتوبر 71 – 2 أغادير IMICMقيادة التغيير في المنظمات وفقا لمنهجية 

 التخطيط االستراتيجي ووضع األهداف الذكية
Strategic Planning & Setting SMART Objectives 

 دوالر 1171 1172أكتوبر  12 – 11 اسطنبول

دنــلن الذكية واالدارة القيادة في البريطانية التجربة  دوالر 2711 1172أكتوبر  12 – 11 

 القيادة التحويلية
 في مواجهة التحديات المستقبليةودورها  

 دوالر 1171 1172أكتوبر  12 – 11 غافورةسن



 
 

 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 9102ر ــنوفمب

 فاعلية الموارد البشرية وتخطيط القـوى العاملة
HR Effective and Manpower Planning 

 دوالر 1171 1172نوفمبر  1 – 3 اسطنبول

 اإلدارة اإلستراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية
Strategic Management To Achieving Competitive Advantage 

 دوالر 1171 1172نوفمبر  1 – 3 ماليزيا

 ي ـــاء االستراتيجــــإدارة الذك
Strategic Intelligence Management 

 دوره في إعداد قيادات ذات بعد استشرافي(و اء االستراتيجي ـالذك)
 دوالر 1171 1172نوفمبر  1 – 3 ماليزيا

 التجربة السنغافورية
 داءة األعالي تلمنظماابناء و التميز و  ةالتنمن في

غافورةسن  دوالر 2711 1172 نوفمبر 72 – 71 

ةــاءة والفعاليــالكف  
 في التخطيط والمتابعة وتنظيم العمل وتطوير األداء

 دوالر 1171 1172نوفمبر  17 – 71 اسطنبول

 االستشراف االستراتيجيقيادة 
Driving strategic Prospective 

دنـلن  دوالر 2711 1172نوفمبر  17 – 71 

 9102ر ــديسمب

 تعزيـز القيـادة وتطويـر األداء االستراتيجـي
Enhancing Leadership & Development of Strategic Performance 

دنــلن  دوالر 2711 1172ديسمبر  71 – 2 

غافورةسن التغيير واستراتيجيات االبداعية القيادة  دوالر 1171 1172 ديسمبر 72 – 77 

 التفكيـر االستراتيجـي للقيادييـن
Strategic Thinking for Leaders 

غافورةسن  دوالر 1171 1172 ديسمبر 72 – 77 

 التمكين القيادي واستراتيجيات التفاوض المتقدمة
Leadership Empowerment & Advanced negotiation strategies 

 دوالر 1171 1172ديسمبر  12 – 11 اسطنبول

 إدارة األداء االستراتيجي
Strategic Management Performance 

 دوالر 1171 1172ديسمبر  12 – 11 اسطنبول

 

 لمزيد من االستفسار
 أو مراسلتنا على االيميل: ( 965 +-29990229يرجى االتصال على الهاتف المباشر )

 focus.net-info@human  موقعنا االلكتروني: زيارة  أوfocus.net-www.human 
 

mailto:info@human-focus.net
http://www.human-focus.net/

