
 1  
 

 

Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved 
 

Company 
Logotype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورات وبرامج 
 اإلدارة والقيادة وتطوير الذات

الخطة التدريبية 
 2023لعام 

Discovery Tools  
 للتدريب واالستشارات وتنظيم المؤتمرات

 



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 1 

 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

ALS 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 العمل فرق بناء مهارات اساسيات 

ALS 083 القاهرة 2023يناير  5 – 1 والرشيقة المرنة القيادة 

ALS 143 
 المهارات تنمية وكيفية اإلدارية للعملية الحديثة العلمية األسس

 واإلشرافية القيادية
 دبي 2023يناير  12 – 8

ALS 025 اسطنبول 2023يناير  12 – 8  اإلدارية األخطاء تجنب مهارات الفعال المدير 

ALS 085 لندن 2023يناير  11 – 15 الدوليين القادة إعداد المهني الدبلوم 

ALS 145 
 واألداء الحيوي األستراتيجى للتفكير المتكاملة القيادية المنظومة

 األهداف وتحقيق لتحديد اإلبداعى
 النمسا 2023يناير  11 – 15

ALS 027 اسطنبول 2023يناير  22 – 22 المشكالت حل في واإلبداع القرارات اتخاذ استراتيجيات 

ALS 087 
  اإلداري التميز لصناعة األوروبي المنهج

 الوسطى للقيادة واإلبداعي
 امستردام 2023يناير  22 – 22

ALS 147 
 التنافسية الممارسات لتطوير االبتكاري التنظيمي اإلعداد

 العمل ومجموعات للفرق 
 كوااللمبور 2023فبراير  2 –يناير  21

ALS 029 شرم الشيخ 2023فبراير  2 –يناير  21 للمهندسين تلتقنياوا يةدارإلا راتلمهاا 

ALS 089 
 األهداف صياغة وكيفية اإلبداعية الرؤية
 اإلستراتيجية الخطط ووضع 

 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5

ALS 149 القاهرة 2023فبراير   1 – 5 العمل تسيير في والكفاءة المتقدمة اإلشرافية المهارات 

ALS 031 
 الثاني الصف وتكوين اإلحالل وسياسات استراتيجيات

 اإلدارية القيادات من 
 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12

ALS 091 
  اإلقناع ودبلوماسية المتقدمة التفاوضية المهارات

 المواقف إدارة وفن
 القاهرة 2023فبراير   12 – 12

ALS 151 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11 تُحقق؟ وكيف تُخطط كيف:  الذكية األهداف 

ALS 033 
 B.S.C المتوازن األداء بطاقة وتطبيقات اإلدارية الهندسة

 SIGMA 6 ومنهجية
 دبي 2023فبراير   23 – 11

ALS 093 شرم الشيخ 2023مارس  2 –فبراير  22 اإلدارية القرارات واتخاذ الشفافية 

ALS 153 لندن 2023مارس  2 –فبراير  22 المعلومات بنظم اإلدارة إلى باإلجراءات اإلدارة من التحول آليات 

ALS 035 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 اإلداري واالمتياز المتقدمة اإلدارة اسس 

ALS 095 األعمال إلدارة المصغر المهني الماجستير Mini MBA 5 – 1   دبي 2023مارس 

ALS 155 
  الذاتي الوعي:  المرأة لريادة المتكامل البرنامج

 الذاتية واإلدارة بالنفس والثقة
 اسطنبول 2023مارس   12 – 12

 اإلدارة والقيادة وتطوير الذات
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ALS 037 
 ( KPI) الرئيسية األداء مؤشرات واستخدام بناء

 المؤسسية الريادة أجل من
 اسطنبول 2023مارس   12 – 12

ALS 097 القاهرة 2023مارس  23 – 11 المؤسسات وقيادة العالقات بناء:  المؤثر القائد 

ALS 157 لندن 2023مارس  23 – 11 المرأة قيادة تحديات 

ALS 039 
  للخطابات اإلبداعية والصياغة الكتابة اسس

 والتقارير والمراسالت
 اسطنبول 2023مارس   30 – 22

ALS 099 شرم الشيخ 2023مارس   30 – 22 العمل ضغوط على والسيطرة الوقت وإدارة األولويات تحديد 

ALS 159 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 الذكية للقيادة الدولية والمناهج البريطانية التجربة 

ALS 041 نظرية تطبيقات TRIZ دبي 2023 ابريل  2 – 2 اإلدارة في 

ALS 101 القاهرة 2023 ابريل  13 – 1 األداء عالية العمل فرق وبناء واإلبداعية اإلبتكارية القيادة 

ALS 161 لندن 2023 ابريل  13 – 1 وإنجازات فرص إلى التحديات لتحويل اإلبداع تمكين 

ALS 043 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 المؤسسات داخل الخالفات وإدارة التفاوض عملية استراتيجيات 

ALS 103 شرم الشيخ 2023 ابريل  20 – 12 القيادي اإلبداع وجودة الجدير المدير ثالثية 

ALS 163 القاهرة 2023 ابريل  22 – 23 المستقبل الستشراف كآداة بالسيناريوهات التخطيط 

ALS 045 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 للمشرفين واإلبداعية القيادية والمهارات التميز جدارات 

ALS 105 
 الماليزية التجربة ومنهجية اإلبداعية القيادة

 االستراتيجية اإلدارة في 
 دبي 2023 مايو  4 – ابريل 30

ALS 165 المحترف التنفيذي المدير دبلوم CEO 30 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 

ALS 047 
 تقييم خالل من الهندرة:  اإلدارية العمليات هندسة إعادة

 للمؤسسات التنفيذية األعمال وتحسين
 لندن 2023 مايو  11 – 2

ALS 107 دبي 2023 مايو  11 – 2 الخاصة الرياضية األندية تأسيس 

ALS 167 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14 الفعال اإلشراف ومهارات المتفوقة اإلدارية القيادة 

ALS 049 
 على القرارات اتخاذ في ودورها المعلومات تحليل اهمية

 المختلفة اإلدارية المستويات
 القاهرة 2023 مايو 18 – 14

ALS 109 دبي 2023 مايو 25 – 21 المستدامة التنمية في ودورها المعرفة إدارة 

ALS 169 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 الداخلية الطاقات واكتشاف الذات تسويق فن 

ALS 051 النمسا 2023 يونيو  1 –مايو  28 النتائج أفضل لتحقيق المختلفة اإلدارية المستويات مع التعامل 

ALS 111 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 التنظيمي والتطوير واإلبداع التغيير قيادة 
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ALS 171 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 اإلبداعي والتخطيط القيادي والذكاء االستراتيجية القيادة 

ALS 053 دبي 2023 يونيو  8 – 4 األسود الحزام سيجما 2 منهجية 

ALS 113 
  المستقبل إستراتيجيات وصياغة القرن مدير إعداد

 سيجما ستة منهجية ظل في
 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11

ALS 173 منهجية OKR  :لندن 2023 يونيو  15 – 11 الرئيسية والنتائج األهداف إستراتيجية 

ALS 055 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18 القرارات واتخاذ المشكالت حل في اإلبداعي التفكير 

ALS 115 كوااللمبور 2023 يونيو  22 – 18 والهندسية الفنية التقارير وكتابة وصياغة إعداد مهارات 

ALS 175 
  المستقبلية الرؤيا وضع االستراتيجية القيادة

 وتحقيقها داريةاإل الخطط عدادوإ
 القاهرة 2023 يونيو  21 – 25

ALS 057 امستردام 2023 يونيو  21 – 25 األعمال وفعالية كفاءة تميز في الشاملة العبقرية اإلدارة مهارات 

ALS 117 دبي 2023 يوليو  2 – 2 الذكية والمدن العام القطاع في االبتكار 

ALS 177 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 تطبيقها وكيفية النزاعات إدارة في التأثير مهارات 

ALS 059 لندن 2023 يوليو  13 – 1 القرارات وإتخاذ والنقدي التحليلي التفكير 

ALS 119 القاهرة 2023 يوليو  13 – 1 الجدد للمديرين والتنظيم التخطيط مهارات 

ALS 179 كوااللمبور 2023 يوليو 20 – 12 والتكتيكات األدوات التكيّفية القيادة 

ALS 061 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 العاملة للمرأة المتقدمة التواصل مهارات 

ALS 121 
 اإللكترونية الحكومة من التحول استراتيجيات
 الذكية الحكومة إلى 

 دبي 2023 يوليو 22 – 23

ALS 181 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 الممارسات وافضل التحديات° 320 القيادة مهارات 

ALS 063 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 العامة الخدمة لقادة المشكالت وحل النقدي التفكير 

ALS 123 لندن 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 المتقدمة التنفيذي المدير مهارات 

ALS 183 
  االبتكاري االستراتيجي والتخطيط التنفيذية القيادة

 األهداف وإدارة
 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2

ALS 065 امستردام 2023 اغسطس  10 - 2 الناجحة القيادية المرأة مهارات 

ALS 125 دبي 2023 اغسطس  12 - 13 العام القطاع في االستراتيجية اإلدارة 

ALS 185 القاهرة 2023 اغسطس  12 - 13 المعتمد المشرف مهارات 

ALS 067 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20 المؤسسات وقيادة بناء في اإلداري التميز 

ALS 127 دبي 2023 اغسطس  24 - 20 وتطبيقها اإلبداعية األفكار ومتابعة توليد مهارات 
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ALS 187 النمسا 2023  اغسطس 31 – 22 المرن والتفكير الحضور وقوة الكاريزمية القيادة 

ALS 069 
 المعقدة الظروف ظل في المتميزة اإلدارة واستراتيجيات مهارات

Complexity Management 
 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22

ALS 129 لندن 2023سبتمبر   2  - 3 المؤسسات هيكلة إعادة 

ALS 189 
 التنظيمية الثقافة وبناء واالبتكار اإلبداع هندسة

 االدارية الفعالية لتعزيز 
 القاهرة 2023سبتمبر   2  - 3

ALS 071 امستردام 2023سبتمبر  14  - 10 الرابع للجيل المستقبل واستشراف الحكومي التميز 

ALS 131 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 2030 رؤية تحقيق كيفية حول شاملة عمل ورشة 

ALS 191 دبي 2023سبتمبر  21  - 12 النتائج على المرتكزة القيادة 

ALS 201 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12 الرياضية للمؤسسات االستراتيجية اإلدارة 

ALS 073 لندن 2023سبتمبر  28  - 24 النتائج تحقيق نحو الموجهة اإلدارة 

ALS 133 الجودة معايير وفق الفريق وقيادة بناء في التميز EFQM 1 -  5   اسطنبول 2023اكتوبر 

ALS 193 
  الحكومي األداء في التميز في المهني الدبلوم

 الذكية الحكومة إلى والتحول
 القاهرة 2023اكتوبر   12  - 8

ALS 075 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 القادة من الثاني الصف لصناعة الفعالة األدوات 

ALS 135 دبي 2023اكتوبر   22  - 22 المؤسسي والتميز الجودة معايير وتطبيق القيادية الجدارة 

ALS 195 
 وإدارة االستراتيجي التخطيط في المهني الدبلوم

 المؤسسي التغيير وقيادة 
 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21

ALS 077 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 الرياضية والمؤسسات األندية إدارة 

ALS 137 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 والتطبيقات األسس:  التنفيذيين للمدراء الذكية الخطوات 

ALS 197 لندن 2023نوفمبر   23  - 11 المعتمد الحكومي المدير المهني الدبلوم 

ALS 079 
  التخطيط فى الحديثة األساليب

 األداء وتقييم األعمال تنفيذ ومتابعة
 القاهرة 2023نوفمبر   30  - 22

ALS 139 Mini MBA اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3 الرياضية المؤسسات إدارة فى 

ALS 199 دبي 2023ديسمبر   14  - 10 اإلدارية والمتابعة التنسيق في الحديثة األساليب 

ALS 081 دبي 2023ديسمبر   21  - 12 التجارية المراكز إدارة 

ALS 141 
 بتقنيات األعمال إدارة المهني الدبلوم

 NLP العصبية اللغوية البرمجة 
 امستردام 2023ديسمبر   28  - 24

 

 


