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 ـاـرسالتن
حن مؤتمنون في تقديم النصح والمشورة ن

لعمالئنا الختيار أنسب الحلول اإلدارية لهم 
 .وفقا لرؤيتهم وتطلعهم المستقبلي

 

 رؤيتنـــا
ن نكون االختيار األول والشريك الدائم أ

ية لعمالئنا في مجال االستشارات اإلدار 
 .والحلول التدريبية
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 مـــن نحــن:

هي  HFC داريةهيومن فوكس لالستشارات اإل مركز
مؤسسة كويتية ، ومعتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

( كمعهد تدريب 034والتدريب في دولة الكويت تحت رقم )
أهلي وكذلك معتمد من ديوان الخدمة المدنية لمخاطبة 

تأسس  .الوزارات والهيئات الحكومية وغيرها من المؤسسات
رة العملية في نتيجة حصيلة من الخب 1422المركز عام 

 سنة. 14مجال التدريب واالستشارات ألكثر من 
 

 

 رؤيتنــــا: 

ن نكون االختيار األول والشريك الدائم لعمالئنا في أ
 .مجال االستشارات اإلدارية والحلول التدريبية

 

 : رسالتنــــا

حن مؤتمنون في تقديم النصح والمشورة لعمالئنا ن
م ارية لهم وفقا لرؤيتهالختيار أنسب الحلول اإلد

 .وتطلعهم المستقبلي
 

 قيمنـا التجريبية:

 .لدينا عمالؤنا هم أعظم ثروة - 
  .نحن ال نعمل للعمالء ، ولكننا نعمل مع العمالء- 
 تعظيم رأس المال البشري لعمالئنا- 
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 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

  0202ينايـــر   

 التكلفـة االنعقاد تاريخ مكان االنعقاد اســـم النشــاط
 دوالر 1572 1212يناير  11 – 12 دبي ضمان الجودة والتميز اإلداري

 دوالر 1572 1212يناير  17 - 12 دبي تـقويم مخرجات التعلم

 اإلدارة اإلستراتيجيــة

 Strategic Management 
 دبي

 

 دوالر 1572 1212يناير  22 – 12

 تائجالقيادة العليا وتطبيقات اإلدارة بالن
Results-based leadership 

 اسطنبول
 

 دوالر 1572 1212يناير  22 – 12

 0202ر فبرايــــــ  

 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط
عداد المذكرات القانونية  دوالر 1572 1212فبراير  22 – 9 اسطنبول أسس التحقيقات اإلدارية وا 

ـوارد البشريـةاستراتيجيـات إدارة الم  دوالر 1572 1212فبراير  22 – 9 اسطنبول 

 دوالر 1572 1212فبراير  12 – 29 دبي اإلبداع والتميز في القيادة واإلدارة الحديثة

ةيالكفاءة والفعال  
 في اإلبداع اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العمل 

 دوالر 1572 1212فبراير  15 – 12 الكويت

راتيجي للقياديينالتفكير االست دوالر 0022 1212فبراير  15 – 12 دنــلن   

 0202مـارس 

1212مارس  21 – 8 اسطنبول  التغيير واستراتيجيات االبداعية القيادة  دوالر 1572 

عداد المذكرات القانونية أسس 1212مارس  21 – 8 اسطنبول التحقيقات اإلدارية وا   دوالر 1572 

دار  1212مارس  21 – 8 دبي ة الصراعاتاستراتيجيات التفاوض وا   دوالر 1572 

1212مارس  29 – 27 دبي  KPI’s األداءؤشرات التخطيط اإلستراتيجي وقياس م  دوالر 1572 

 التجربـة الماليزيـة
 في تحقيق األداء المتميز والنجاح االستراتيجي للمنظمات

2121مارس  12 – 11 ماليزيا  دوالر 1572 

 اإلداريـة القيـادة
 )المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل القيادات اإلدارية في المنظمات( 

1212مارس  12 – 11 ماليزيا  دوالر 1572 
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 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 0202إبريل 
ةيالكفاءة والفعال  

 في اإلبداع اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العمل 
 دوالر 1572 1212إبريل  9 – 7 دبي

 BSC ناستخدام بطاقة األداء المتواز

 في التخطيط وتحقيق األداء والنجاح االستراتيجي
 دوالر 1572 1212إبريل  9 – 7 دبي

نـر أداء القيادييـتطوي  
وضع االستراتيجية وتحقيق التميز واألداء العالي يف دوالر 0502 1212إبريل  22 – 21 مراكش   

 تطوير السياسات والممارسات الفعالة للموارد البشرية
Developing Management HR Policies and Practices 

 دوالر 1572 1212إبريل  22 – 21 مراكش

 اديــن القيـــتمكيـال
Leadership Empowerment 

 دوالر 1572 1212إبريل  22 – 21 دبي

 المنهج اإلداري المتكامل إلعداد وتطوير اإلدارة الوسطى

 دوالر 1572 1212إبريل  22 – 21 اسطنبول لإلشرافيين في اإلدارة الوسطى( المنهج المتكامل لتنمية المهارات اإلدارية والسلوكية)

 القيــادة التحويليـة
 دوالر 1572  1212إبريل  27 – 22 ميونـخ في مواجهة التحديات المستقبلية(ات قيادة المنظمرؤية جديدة ل)

 2020يونيــو 

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

دوالر 0022 1212يونيو  22 – 5 دنــلن  

دوالر 0022 1212يونيو  22 – 5 دنــلن بناء الكفاءات اإلدارية والتمكين الوظيفي  

 ـادةــالقيفاعليـــة ـز ــتعزي
Enhancing Leadership Effectiveness 

 دوالر 1572 1212يونيو  22 – 5 اسطنبول

 التفكير اإلستراتيجي ودعم اتخاذ القرارات
Strategic Thinking & Decision Making and Support 

 دوالر 1572 1212يونيو  22 – 5 اسطنبول

ةيالكفاءة والفعال  
 في اإلبداع اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العمل 

 دوالر 1572 1212يونيو  22 – 5 اسطنبول

 ياسات والممارسات الفعالة للموارد البشريةتطوير الس
Developing Management HR Policies and Practices 

 دوالر 1572 1212يونيو  22 – 5 اسطنبول
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 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 0202 يونيـو
 التفكيـر االستراتيجـي للقيادييـن

Strategic Thinking for Leaders 
0202يونيو  41 – 40 لندن  دوالر 0022 

 اتلمنظماارد البشرية في بناء أداء الدور اإلستراتيجي إلدارة المو 
Strategic Role of HRM in Building Organizations Performance 

0202يونيو  41 – 40 لندن  دوالر 0022 

0202يونيو  41 – 40 دنــلن بناء الكفاءات اإلدارية والتمكين الوظيفي  دوالر 0022 

عداد المذكرات القانونية  دوالر 1572 1212يونيو  17 – 12 دبي أسس التحقيقات اإلدارية وا 

 اديــن القيـــتمكيـال
Leadership Empowerment 

 دوالر 1572 1212يونيو  17 – 12 دبي

دوالر 0022 1212يونيو  17 – 12 لندن KPI’s األداءؤشرات التخطيط اإلستراتيجي وقياس م  

األداءعالية فرق  التميز القيادي وبناء  
 

 لندن
 

دوالر 0022 1212 يونيو 17 – 12  

 اإلدارة العمليـة للمشاريـع
Practical Project Management 

 

 ماليزيا
 

 دوالر 1572 1212يونيو  17 – 12

 طر وأدوات التخطيط االستراتيجي أ
Strategic Planning Tools and Frameworks 

 

 ماليزيا
 

 دوالر 1572 1212يونيو  17 – 12

ةيالكفاءة والفعال  
 اع اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العملفي اإلبد 

دوالر 0022 1212يونيو  17 – 12 لندن  

 دنــلن  Mini MBA  إدارة األعمالالمهني المصغر في ماجستير ال
 

دوالر 0022 1229يونيو  15 – 12  

 اإلداريـة القيـادة
Management Leadership 

رية في المنظمات()المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل القيادات اإلدا  

دوالر 0022 1212يونيو  17 – 12 دنــلن  

 دوالر 1572 1212يونيو  17 – 12 اسطنبول االتجاهات الحديثة في صياغة المناقصات والتعاقدات

 دوالر 1572 1212يونيو  17 – 12 اسطنبول المنهج اإلداري المتكامل إلعداد وتطوير اإلدارة الوسطى

 اإلداريـة القيـادة
المنهج المتكامل إلعداد وتأهيل القيادات اإلدارية في المنظمات()   

 دوالر 1572 1212يونيو  17 – 12 اسطنوبل

دارة القوى العاملة   دوالر 1572 1212يونيو  17 – 12 اسطنوبل تخطيط الموارد البشرية وا 
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 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 2020يوليــو 

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

دوالر 0022 1212يوليو  9 – 7 دنــلن  

دوالر 2002 1212يوليو  9 – 7 دنــلن االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والعقـود  

دوالر 0022 1212يوليو  9 – 7 دنــلن اإلدارة الفعالة وتنظيم العمل ورفع كفاءة األداء  

 اإلدارة اإلستراتيجيــة

 Strategic Management 
 اسطنبول

 

 دوالر 1572 1212 يوليو 22 – 21

 القيادة العليا وتطبيقات اإلدارة بالنتائج
Results-based leadership 

 اسطنبول
 

 دوالر 1572 1212 يوليو 22 – 21

 اإلدارة العمليـة للمشاريـع
Practical Project Management اسطنبول 

 

 دوالر 1572 1212 يوليو 22 – 21

 المنهج المتكامل
 إلعـداد وبناء الكفاءات القـيادية في المنظمات 

دنــلن  
 

 دوالر 0722 1212 يوليو 22 – 21

الوظيفيبناء الكفاءات اإلدارية والتمكين  دنــلن   
 

 دوالر 0722 1212 يوليو 22 – 21

ةيالكفاءة والفعال  
في اإلبداع اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العمل   

 دوالر 1572 1212يوليو  12 – 29 اسطنبول

 دوالر 1572 1212يوليو  12 – 29 اسطنبول في مواجهة التحديات المستقبليةالقيادة التحويلية ودورها 

االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية التحول  

Turnaround Strategic of Human Resource  دوالر 1572 1212يوليو  12 – 29 اسطنبول 

 التفكير اإلستراتيجي ودعم اتخاذ القرارات
Strategic Thinking & Decision Making and Support 

دنــلن  دوالر 0722 1212يوليو  22 – 12 

لمهنيينلغير الماليين اة المالي اإلدارة دنــلن   دوالر 0722 1212يوليو  22 – 12 

دنــلن فاعلية المدراء في تطوير العملية اإلدارية  دوالر 0722 1212يوليو  22 – 12 

األداءعالية فرق  التميز القيادي وبناء  دوالر 1572 1212يوليو  22 – 12 المغرب 

 اإلدارة اإلستراتيجيــة

 Strategic Management 
 دوالر 1572 1212يوليو  22 – 12 المغرب
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 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 2020أغسطس 

 بناء الكفاءات اإلدارية والتمكين الوظيفي
 

 دوالر 1572 1212أغسطس  22 – 9 اسطنبول

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

 

 دوالر 1572 1212أغسطس  22 – 9 اسطنبول

عداد المذكرات القانونية أسس  التحقيقات اإلدارية وا 
 

 دوالر 1572 1212أغسطس  22 – 9 اسطنبول

 دوالر 0722 1212أغسطس  12 – 22 لندن والتميز المؤسسي في اإلدارة فاعلية القيادة
 دوالر 0722 1212أغسطس  12 – 22 لنــدن KPI’s األداءؤشرات التخطيط اإلستراتيجي وقياس م

 المنهج اإلداري المتكامل إلعداد وتطوير اإلدارة الوسطى

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

 

 دوالر 0722 1212أغسطس  12 – 22 لنــدن

 دوالر 1572 1212أغسطس  15 – 12 اسطنبول االتجاهات الحديثة في صياغة المناقصات والتعاقدات

 دوالر 2722 1212أغسطس  15 – 12 اسطنبول  Mini MBA  إدارة األعمالالمهني المصغر في ماجستير ال

 تقييم الوظائف وتطوير هياكل الرواتبتصميم أنظمة التعويضات و 
 Design systems of Compensation And Job Evaluation And Grade Structures دوالر 1572 1212أغسطس  15 – 12 اسطنبول 

 اإلدارة الفعالة وتنظيم العمل ورفع كفاءة األداء
 

 دوالر 1572 1212أغسطس  15 – 12 اسطنبول

 دوالر 1572 1212أغسطس  15 – 12 اسطنبول في مواجهة التحديات المستقبليةها القيادة التحويلية  ودور 

  اإلستراتيجيةالقيادة 
 المنظمات( )القيادة ودورها في تحقيق األداء المتميز والنجاح االستراتيجي 

 
 دوالر 0722 1212أغسطس  15 – 12 لنــدن

ةيالكفاءة والفعال  
اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العملفي اإلبداع    

 

 دوالر 0722 1212أغسطس  15 – 12 لنــدن

 0202سبتمبر 

لمهنيينلغير الماليين االمالية  اإلدارة  
 

 دوالر 1572 1212سبتمبر  22 – 2 اسطنبول

ةيالكفاءة والفعال  
في اإلبداع اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العمل   

 
 

 دوالر 1572 1212سبتمبر  22 – 2 اسطنبول

  اإلستراتيجيةالقيادة 
Leadership Strategies 

 المنظمات( )القيادة ودورها في تحقيق األداء المتميز والنجاح االستراتيجي 

 

 
 

 دوالر 1572 1212سبتمبر  22 – 2 اسطنبول

 

www.human-focus.net 
 

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


 
 

 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 2020أغسطس 

 ردوال  0722 1212سبتمبر  25 – 22 لندن بناء الكفاءات اإلدارية والتمكين الوظيفي
 دوالر 0722 1212سبتمبر  25 – 22 لندن اإلدارة الفعالة وتنظيم العمل ورفع كفاءة األداء

دنــلن فاعلية المدراء في تطوير العملية اإلدارية  دوالر 0722 1212سبتمبر  10 – 12 

دنــلن  Mini MBA  إدارة األعمالالمهني المصغر في ماجستير ال  ردوال  0722 1212سبتمبر  10 – 12 

 دوالر 1572 2020سبتمر  12 – 11 اسطنبول اإلبداع والتميز في القيادة واإلدارة الحديثة

 دوالر 1572 2020سبتمر  12 – 11 اسطنبول في اإلدارة والتميز المؤسسي فاعلية القيادة

األداءعالية فرق  التميز القيادي وبناء  دوالر 1572 2020سبتمر  12 – 11 دبي 

 يليـةالقيــادة التحو 
 في مواجهة التحديات المستقبلية(ات قيادة المنظمرؤية جديدة ل)

دوالر 2571 2020سبتمر  12 – 11 دبي  

 0202أكتوبر 

األداءعالية فرق  التميز القيادي وبناء  دوالر 1572 1212أكتوبر  8 – 0 دبي 

دارة القوى العاملة   تخطيط الموارد البشرية وا 
HR Effective and Manpower Planning 

 دوالر 1572 1212أكتوبر  8 – 0 دبي

 التفكيـر االستراتيجـي للقيادييـن
Strategic Thinking for Leaders 

 دوالر 1572 1212أكتوبر  27 – 22 المغرب

 دوالر 1572 1212أكتوبر  27 – 22 المغرب IMICMقيادة التغيير في المنظمات وفقا لمنهجية 

 األهداف الذكيةالتخطيط االستراتيجي ووضع 
Strategic Planning & Setting SMART Objectives 

 دوالر 1572 1212أكتوبر  11 – 28 اسطنبول

ةيالكفاءة والفعال  
في اإلبداع اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العمل   

 دوالر 1572 1212أكتوبر  11 – 28 اسطنبول

ولاسطنب بناء الكفاءات اإلدارية والتمكين الوظيفي  دوالر 1572 1212أكتوبر  11 – 28 

 دوالر 1572 1212أكتوبر  11 – 28 اسطنبول اتيجية وأفضل الممارسات القياديةاإلدارة اإلستر 

 دوالر 0722 1212أكتوبر  19 – 17 لندن اإلدارة الفعالة وتنظيم العمل ورفع كفاءة األداء
دنــنل في مواجهة التحديات المستقبليةودورها  قيادة التحويليةال  دوالر 0722 1212أكتوبر  19 – 17 
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 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 0202نوفمبــر 

دنــلن فاعلية المدراء في تطوير العملية اإلدارية  دوالر 0722 1212نوفمبر  7 – 2 

دارة القوى العاملة   تخطيط الموارد البشرية وا 
HR Effective and Manpower Planning 

دنــلن  دوالر 0722 1212نوفمبر  7 – 2 

 التفكيـر االستراتيجـي للقيادييـن
Strategic Thinking for Leaders 

دنــلن  دوالر 0722 1212نوفمبر  7 – 2 

 اإلدارة اإلستراتيجية
Strategic Management  

 دوالر 1572 1212نوفمبر  21 – 8 ماليزيا

ةيالكفاءة والفعال  
اع اإلداري والتخطيط والمتابعة وتنظيم العملفي اإلبد   

 دوالر 1572 1212نوفمبر  21 – 8 ماليزيا

 دوالر 1572 1212نوفمبر  29 – 27 اسطنبول KPI’s األداءؤشرات التخطيط اإلستراتيجي وقياس م

 دوالر 1572 1212نوفمبر  29 – 27 اسطنبول اإلدارة الفعالة وتنظيم العمل ورفع كفاءة األداء

 دوالر 1572 1212نوفمبر  12 – 11 اسطنبول عزيـز القيـادة وتطويـر األداء االستراتيجـيت

دارة الصراعات  استراتيجيات التفاوض وا 
Negotiation and Conflict Management 

 دوالر 1572 1212نوفمبر  12 – 11 اسطنبول

 0202ديسمبــر 

 التمكين القيادي واستراتيجيات التفاوض المتقدمة
Leadership Empowerment & Advanced negotiation strategies 

 دوالر 1572 1212ديسمبر  22 – 2 اسطنبول

 دوالر 1572 1212ديسمبر  22 – 2 اسطنبول KPI’s األداءؤشرات التخطيط اإلستراتيجي وقياس م

 المنهج اإلداري المتكامل إلعداد وتطوير اإلدارة الوسطى

 ة المهارات اإلدارية والسلوكية لإلشرافيين في اإلدارة الوسطى(المنهج المتكامل لتنمي)
 دوالر 1572 1212ديسمبر  22 – 2 اسطنبول

 التفكيـر االستراتيجـي للقيادييـن
Strategic Thinking for Leaders 

 دوالر 1572 1212ديسمبر  25 – 22 اسطنبول

ةيالكفاءة والفعال  
بعة وتنظيم العملفي اإلبداع اإلداري والتخطيط والمتا   

 دوالر 1572 1212ديسمبر  25 – 22 اسطنبول

 القيادة العليا وتطبيقات اإلدارة بالنتائج
Results-based leadership 

 

 دوالر 1572 1212ديسمبر  25 – 22 دبـي
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 األجنــدة التدريبيــة
 التكلفـة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اســـم النشــاط

 دوالر 2722 1212ديسمبر  25 – 22 دبـي  Mini MBA  إدارة األعمالالمهني المصغر في ماجستير ال

 دوالر 1572 1212ديسمبر  25 – 22 دبـي ة الفعالة وتنظيم العمل ورفع كفاءة األداءاإلدار 

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

 دوالر 1572 1212ديسمبر  22 – 15 دبـي

 وارد البشريةتطوير السياسات والممارسات الفعالة للم
Developing Management HR Policies and Practices 

 دوالر 1572 1212ديسمبر  22 – 15 دبـي

لمهنيينلغير الماليين االمالية  اإلدارة  دوالر 1572 1212ديسمبر  22 – 15 دبـي 

 

 
 لمزيد من االستفسار

 على االيميل:أو مراسلتنا  ( 965 +-75154775يرجى االتصال على الهاتف المباشر )
 focus.net-info@human  موقعنا االلكتروني: زيارة  أوfocus.net-www.human 
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