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  ممارس لفنون االلناع والتأثٌر النفسً معتمد من مؤسسةMind Care  ،

  برٌطانٌا –والعالم جوناثون روٌال 

 ( ممارس برمجة لغوٌة عصبٌةNLP)    ًمعتمد من الدكتور ابراهٌم الفم 

  ممارس المراءة السرٌعة معتمد من الدكتور/ تونً بوزان 

  جمال المال      . الدكتور مع - الخرائط الذهنٌة والتعلم السرٌعممارس 

  ممارس للتنوٌم االٌحائً معتمد من مؤسسةMind Care  والعالم ،

 برٌطانٌا –جوناثون روٌال 

 

 شركات والهيئاتالدورات التي قدمها للبعض 

دٌوان  –الفهرسة االرشفه الرلمٌه المتمدمة وادارة المستنات االلكترونٌة   -

 ابو ظبً -وزٌر الداخلٌة 

- Interactive Excel Dashboards  شركة الكهرباء السعودٌة 

 جمارن عجمان –المكاتب النظم المتمدمة واالتجاهات الحدٌثة فً ادارة  -

- Office Management A toZ of Best Practices  شركة النفط

 الكوٌتٌة

 للتمٌز المؤسسى التخطٌط االستراتٌجً المتمدم وتطبٌك الخطط االستراتٌجٌة  -

EFQM  -ٌالعماري للتطوٌرفانكا شركة ا 

 دبً –شركة لٌفتكس للمصاعد  –دورة ادارة االجتماعات الفعالة  -

 االمارات العربٌة المتحدة  -الشارلة  EXPOهٌئة  -خدمة العمالء االحترافٌة  -

 االمارات –دائرة الموارد البشرٌة بالشارلة  –االستثمار الفعال للولت  -

 االمارات -سوق ابو ظبً لالوراق المالٌة  –االتٌكٌت والبروتكوالت  -

 شركة ارامكو (HR Mini-MBAالماجستٌر المصغر فً الموارد البشرٌه ) -

 السعودٌة  –وزارة الخدمة المدنٌة  –المهارات االحترافٌة للتفاوض وااللناع  -

- Risk Management on IT Projects Including 

Contingency Planning For Managers & Supervisors  

 شركة الكهرباء السعودٌه

http://www.eurotraining.co/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%89-EFQM/234348/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D9%88%D9%86%20(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7)
http://www.eurotraining.co/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%89-EFQM/234348/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D9%88%D9%86%20(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7)


 
 

 شركة ارامكو للبترول السعودٌة  – السكرتارٌة التنفٌذٌة وإدارة المكاتب -

 دبً –شركة ماجٌن جٌت  –الدبلوماسٌة والمراسم  -

 مصر –االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم  –التعلم النشط  -

 -مصانع عز ستٌل  – التمٌز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرٌة والتدرٌب -

 مصر

 ضرائب دبً – ادارة شكاوى المستهلكٌن -

 وزارة االتصاالت السعودٌة – تنظٌم اجراءات العمل -

 البنن المركزي العمانً –االرشفة االلكترونٌة   -

 وزارة االتصاالت السودانٌة – الذكاء االصطناعً فً التدلٌك -

 االمارات –جمارن رأس الخٌمة  -تطبٌمات االرشفة االلكترونٌة الحدٌثة   -

- Business Process Re-engineering  السعودٌةوزارة االتصاالت 

وزارة  –المواعد الذهبة للتمٌز فً ادارة العاللات العامة والعاللات الدولٌة  -

 االسكان العمانٌة 

- Effective Negotiation, Persuasion and Critical Thinking 

 شركة الكهرباء السعودٌة

 وزارة االتصاالت السودانٌة –التوعٌة األلكترونٌة  -

 الكوٌتٌة KOCشركة  – ادارة المكاتب بتكنولوجٌا المعلومات -

 عجمان –الهالل االحمر االماراتً  –اعداد المدرب المحترف المعتمد  -

وزارة الخدمة  – أفضل الممارسات الحدٌثة فً تبسٌط وتنظٌم اجراءات العمل -

 المدنٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم السعودٌة   KPI’s ادارة االداء المتوازن -

 البنن المركزي العمانً –دارة نظم سٌر الوثائك ا -

 – لٌادة مجموعات العمل , بناء روح المبادرة وتطوٌر االبداع فى الفرق -

 بو ظبًشرطة ا

http://www.eurotraining.co/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8/226600/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AE%20(%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
http://www.eurotraining.co/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82/254463/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%20(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)


 
 

شركة النعمانً  -  تخطٌط الموى العامله واعادة هندسة العملٌات و تمٌٌم االداء -

 مصر -للسٌاحة 

- Business Process Re-engineering السعودٌة -وزارة االتصاالت 

 االمارات -جمارن ابو ظبً  -نظم مسرعات االداء فً السكرتارٌة التطبٌمٌة -

 االمارات -دائرة الموارد البشرٌة بكلباء  –التوعٌة االمنٌة االلكترونٌة -

وزارة الخدمة  – أفضل الممارسات الحدٌثة فً تبسٌط وتنظٌم اجراءات العمل -

 المدنٌة السعودٌة

وزارة  –اعداد وتصمٌم الحمائب التدرٌبٌة الحدٌثة التفاعلٌة االلكترونً الحدٌثة  -

 التعلٌم السعودٌة

وزارة  –استخدام تمنٌات الذكاء االصطناعً فً ضبط جودة التدلٌك الداخلً  -

 االتصاالت السعودٌة

- communication skills  السعودٌة -المدنٌة وزارة الخدمة 

وزارة  –ادارة المكاتب فً ظل تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الحدٌثة  -

 الخدمة المدنٌة السعودٌة 

 وزارة التعلٌم السعودٌه -KPI’sإدارة األداء محترف -

 االمارات العربٌة –جامعة عجمان  –التخطٌط االستراتٌجً والتنفٌذي  -

 عجمان –معهد تدرٌب المعلمٌن  –الرعاٌة النفسٌة ٕاعداد وتمٌٌم برامج  -

 هٌئة جمارن دبً  -  MOSالتطبٌمات االدارٌة الحدٌثة لبرامج  -

 بجامعة الخوارزمً بابو ظبً –وزارة العدل االماراتٌة  –االمن االلكترونً  -

وزارة الخدمة  – أفضل الممارسات الحدٌثة فً تبسٌط وتنظٌم اجراءات العمل -

 المملكة العربٌة السعودٌة  –المدنٌة 

  سوق ابو ظبً لالوراق المالٌة -ادارة الجودة الشاملة والتحسن المستمر -

 االمارت –جمارن دبً  – األسالٌب الحدٌثة إلدارة النملٌات ورفع كفاءتها -

 للبترول السعودٌة نشركة شٌفرو –البروتكوالت والمراسم  -

http://www.eurotraining.co/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A1/245517/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%20(%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7)


 
 

شركة شٌفرون للبترول  –االسالٌب الحدٌثة فً ارشفة الملفات االلكترونٌة  -

 السعودٌة 

 linking training to organizational goals –  شٌفرون شركة

 للبترول بالسعودٌه

 عجمان-معهد تدرٌب المعلمٌن -االتجاهات الحدٌثة فً لٌاس المدرات والمٌول  -

 االمارات –جوازات دبً  – psychometricاالختبارات النفسٌة  -

 هٌئة مواصالت ابو ظبً – المفاهٌم الحدٌثة فً إدارة خدمات النمل البري  -

 االمارات –هٌئة جمارن دبً  -السكرتارٌا التنفٌذٌه وادارة المكاتب  -

 دبً –شركة لٌفتكس للمصاعد  –دورة ادارة االجتماعات الفعالة  -

 االمارات العربٌة المتحدة  -الشارلة  EXPOهٌئة  -خدمة العمالء االحترافٌة  -

 االمارات –دائرة الموارد البشرٌة بالشارلة  –االستثمار الفعال للولت  -

 دبً –شركة ماجٌن جٌت  –الدبلوماسٌة والمراسم  -

 االمارات العربٌة  –جمعٌة ام المؤمنٌن الخٌرٌة  –مهارات االلماء الفعال  -

 وزارة الشئون االجتماعٌة السعودٌة  –برنامج االرشاد االسري  -

 االمارات العربٌة –دبً  –هٌئة المعرفة  –برنامج تصمٌم دراسات الجدوي  -

 االمارات العربٌة المتحدة –بلدٌة الشارلة  –مهارات ادارة االجتماعات الفعالة  -

 مصر –االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم  –التعلم النشط  -

 االمارات -سوق ابو ظبً لالوراق المالٌة  –االتٌكٌت والبروتكوالت  -

 شركة تواصل للتاكسً – إدارة وصٌانة وتشغٌل أسطول النمل البري -

 مصر –مؤسسة ابنً نفسن للتنمٌة  –برنامج اعداد المدربٌن والخطباء  -

 االمارات العربٌة –جامعة عجمان  –التواصل واالتصال االلناعً الفعال   -

 مصر -وزارة التربٌة والتعلٌم  –تطوٌر المعلمٌن وتأهٌل المعلم المتمٌز  -

 السودان –هٌئة االولاف االسالمٌة  -برنامج االرشفة االلكترونٌة  -



 
 

 السودان -معهد نٌو جوردون  -CoRTتطبٌمات نظرٌة  -

 المملكة العربٌة السعودٌة – ادارة شئون العاملٌن بوزارة الداخلٌة السعودٌة -

 مصر – منظومه االبداع واالبتكار فً العملٌة فً العملٌة التعلمٌة -

 ابو ظبً  –شركة البستاكً للمماوالت  –تنظٌم وإدارة حركة النملٌات  -

 ُعمان  -مسمط  –بنن االسكان العُمانً   -خدمة العمالء االحترافٌة  -

 االمارات –دائرة الموارد البشرٌة بالشارلة  –زرع الوالء الوظٌفً  -

 الشارلة -دائرة الموارد البشرٌة  –االتٌكٌت ولغه الجسد  -

 مصر –وزارة التربٌة والتعلٌم  –اسالٌب وتمنٌات التعلٌم الحدٌثة  -

 مجموعة درٌم للتجارة  –فن االلماء والتمدٌم  -

 االمارات العربٌة المتحدة –دبً  –فً االدارة  20/40تطبٌمات لاعدة  -

 االمارات -دائرة الموارد البشرٌة بالشارلة  – لتوعٌه االمنٌه االلكترونٌها -

 الكوٌت – شركة النفط الكوٌتٌة  -ادارة المخاطر برنامج -

 السعودٌة  -وزارة الداخلٌة  –ادارة الموارد البشرٌة  -

 االمارات العربٌة المتحدة –دبً  –الكاٌزن الشخصً  -

 مصر -االسكندرٌة  –نمابة المعلمٌن  –التعلٌم االلكترونً  -

 سوق ابو ظبً لالوراق المالٌة -التواصل واالتصال االلناعً الفعال  -

 الشارلة – سوق ابو ظبً لالوراق المالٌة -لغة الجسد وتحلٌل االٌماءات   -

 ابو ظبً –مؤسسة االمارات العمارٌة  -فً العمل   outlookتطبٌمات -

 مصر-مؤسسة ابنً نفسن  –برنامج التخطٌط االستراتٌجً وتحدٌد االهداف  -

 مصر-نمابة المعلمٌن  -  CoRTالتعلٌم االبداعً بتطبٌمات ال  -

 مصر-مؤسسة ابنً نفسن للتنمٌة  -CoRTبرنامج تطوٌر مهارات التفكٌر  -

 السعودٌة –الطائف  –برنامج تاهٌل االستشاري االسري  -



 
 

 السعودٌة –الطائف  – HBDIتحلٌل الشخصٌات باستخدام ممٌاس  -

 مصر -سالٌرنو تاكسً – إدارة وصٌانة وتشغٌل أسطول النمل البري  -

 لخدمات الشحن والنمل –شركة جولدن رو  – إدارة خدمات النمل والحركة -

 مصر –سوهاج  –جمعٌة كارٌتاس  –برنامج رفع الكفاءه الشخصٌة  -

 االمارات العربٌة المتحدة –دبً  -  ICDLبرنامج  -

 رمص -وزارة التربٌة والتعلٌم -دبلومة المعلم المتمٌز وتطوٌر المدرسٌن  -

 سوق ابو ظبً لالوراق المالٌة -دورة خدمة العمالء االحترافٌة  -

 الشارلة  -دائرة الموارد البشرٌة   -المساندة الخدمات االدارٌة -

 االمارات -ابو ظبً –البرنامج االحترافً الدارة الذات  -

 دبً -شركة التمٌت لحلول الموارد البشرٌة  –الموارد البشرٌة  -

 مصر –مؤسسة ابنً نفسن للتنمٌة  –برنامج المراءة السرٌعة  -

 -الشكاوي وتحمٌك رضا العمالء إدارة جودة الخدمات والتعامل المتمٌز مع -

 الكوٌت – مستشفى  شركة النفظ الكوٌتٌة

 االمارات -هٌئة ضرائب دبً  -السكرتارٌا التنفٌذة وادارة  المكاتب  -

 االمارات العربٌة –شركة الفوعة للتمور –التواصل االلناعً الفعال  -

 مصر -ابنً نفسن  –برنامج تحلٌل الشخصٌات باستخدام ممٌاس هٌرمان  -

 شاٌن اكادٌمً  – البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارٌة -

دائرة  التفكٌر اإلبداعً والتحلٌلً للرٌادة فً إدارة األعمال وتحدٌد األولوٌات-

 الشارلة  -خورفكان –الموارد البشرٌة 

 دبً -هٌئة مواصالت دبً  –المماٌٌس النفسٌه )سٌكومتري(  -

 االمارات العربٌة المتحدة –جمارن دبً  –ادارة االجتماعات الفعالة  -

 االمارات العربٌة المتحدة –ضرائب دبً  –ادارة المكاتب الحدٌثة  -

 مصر -شركة الشمعدان  -تنمٌة وتطوٌر مدٌرالموارد البشرٌة   -



 
 

 االمارات –الشارلة  -المعهد البرٌطانً للتدرٌب -دورات تطوٌر الذات  -

 مصر –الهٌئة المومٌة للرلابة علً جودة التعلٌم  -CoRTبرنامج تعلٌم التفكٌر -

 مصر –شركة موبٌس  –تطبٌمات البرمجة اللغوٌة العصبٌة فً التسوٌك  -

 االمارات العربٌة المتحدة –دبً  – NLPممارس البرمجة اللغوٌة العصبٌة  -

 االمارات العربٌة المتحدة –دبً  – TOTاعداد مدرب معتمد  -

 مصر –مجموعة درٌم للتجارة والصناعة  -برنامج تطوٌر مهارات المسولٌن  -

 مصر –شاٌن اكادٌمً  –دبلومة التسوٌك االستراتٌجً وفنون البٌع  -

 االمارات العربٌة المتحدة –دبً  – Hypnosis العالج بالتنوٌم االٌحائً -

 مؤسسة ابنً نفسن للتنمٌة –دبلومة التنمٌة البشرٌة المتكاملة  -

 مصر–نمابة الزراعٌٌن  -برنامج اختراق سوق العمل وتاسٌس المشارٌع  -

 مصر –شاٌن اكادٌمً  –ادارة الولت واالولوٌات  -

 االمارات العربٌة المتحدة –دبً  –استشراف المستمبل واالبتكار  -

 الشارلة  –دائرة الشئون االجتماعٌة  –المائد االبتكاري  -

 االمارات العربٌة المتحدة –ابو ظبً  –استراتٌجٌات التفاوض  -

 االمارات العربٌة المتحدة –دبً  –التسوٌك االبداعً واالبتكاري  -

 مصر - االسكندرٌة –مدرسة النجاح الخاصة  -دبلومة المعلم المتمٌز -

 مصر –االسكندرٌة  -ادارة وسط التعلٌمٌة   -الجدٌدة  ٌساسالٌب وطرق التدر -

 – ذاكرةالسكرتارٌة العصرٌة ومهارات المراءة السرٌعة االختزال وتنشٌط ال -

 المتحدةاالمارات العربٌة  –ام المٌوٌن 

 االمارات العربٌة المتحدة –الشارلة  –المٌادة فً ضوء مؤشرت النجاح  -

 وزارة التعلٌم السعودٌة –مؤشرات لٌاس االداء  -

 

 

http://www.eurotraining.co/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-/243419/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81%20(%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7)


 
 

 

 

 

 الحاصل عليها الدورات التدريبية

  مدربCoRT بونو دي ردد.ادوا البروفٌسور ) مهارات التفكٌر( معتمد من 

 )اسرار صناعة المدرب الناجح ) د.ابراهٌم الفمً ,و المدرب.احمد لدوس 

 One Day M.B.A ًمع البروفٌسور العالمً د.براٌن تراسBrian  

Tracy 

 Real Time Marketing  مع الخبٌر العالمً دٌفٌد مٌرمان سكوت 

   المائد المحترف " دبلوم المٌادة الحدٌثة       " 

 ع والتأثٌر النفسً معتمد من مؤسسة ممارس لفنون االلناMind Care  ،

  برٌطانٌا –والعالم جوناثون روٌال 

 ( ممارس برمجة لغوٌة عصبٌةNLP)    ًمعتمد من الدكتور ابراهٌم الفم 

  ممارس المراءة السرٌعة معتمد من الدكتور/ تونً بوزان 

  جمال المال      . الدكتور مع - الخرائط الذهنٌة والتعلم السرٌعممارس 

  ممارس للتنوٌم االٌحائً معتمد من مؤسسةMind Care  والعالم ،

 برٌطانٌا –جوناثون روٌال 

 دبلوم المبٌعات الحدٌثة 

 دبلوم التسوٌك االستراتٌجى 

 دبلوم خدمة العمالء وفن المحافظة علٌهم 

  دورة تصمٌم المشروعات بإستراتٌجٌات 

 واختراق االسواق الربح السرٌع 

 دبلومة ادارة المشترٌات 

 برنامج تصمٌم واعداد الحمائب التدرٌبٌة الفعالة 

 برنامج مهارات التعلم النشط 

 ًدبلوم التخطٌط االستراتٌج 

 واالولوٌات دبلوم ادارة الولت 

 دبلوم إستراتٌجٌات النجاح 

 والممابلة الشخصٌةتٌة دبلوم مهارات اعداد السٌرة الذا       

  دبلوم الموظف المحترف 



 
 

  دبلومة التسوٌك االلكترونً و الربح من االنترنت معتمد من نمابة العاملٌن

 بالتسوٌك االلكترونً.

                        مهارات العرض والتمدٌم 

 والشخصٌة المؤثرة الكارٌزما 

 أسرار الشخصٌة الموٌة المؤثرة                   

 ورة ادارة الولتد 

 االستراتٌجً                   دورة فً التخطٌط 

  ًوالحماس الداخلً التحفٌز ذات 

  دورة مهارات االتصال                           

 والتعلم السرٌع الخرائط الذهنٌة 

 ًوالسعادة الداخلٌة التفكٌر االٌجاب  

 دورة تحدٌد االهداف والتخطٌط 

 التخطٌط بالسٌنارٌو واستشراف المستمبل 

  ًظل االزماتادارة الضغوط ف 

  وتحمٌك االمنٌاتلانون الجذب                        

 اسرار الطالة الحٌوٌة 

   لوانٌن العمل الباطن 

 

 الجوائز والتكريمات

  االمارات العربٌة المتحده –تم تكرٌمة من جمارن رأس الخٌمة 

  السعودٌة –تم تكرٌمة من شركة الكهرباء 

  تم تكرٌمة من المنظمة العربٌة للعلوم االدارٌة التابعة لجامعة الدول العربٌة

 االمارات العربٌة المتحدة –الشارلة  –

  ًاالمارات العربٌة المتحدة –تم تكرٌمة من جمارن دب 

  االمارات العربٌة المتحدة – جامعة عجمانتم تكرٌمة من 

 االمارات العربٌة المتحدة –الشارلة   -كرٌمة من دائرة الموارد البشرٌة تم ت 

  المملكة العربٌة السعودٌة –تم تكرٌمة من وزارة الخدمة المدنٌة 

  تم تكرٌمة من وزارة الداخلٌة االماراتٌة 

 تم تكرٌمة من وزارة االتصاالت السودانٌة 

  االمارات العربٌة المتحدة –تم تكرٌمة من المعهد البرٌطانً للتدرٌب 



 
 

  جمهورٌة السودان -هٌئة االولاف االسالمٌة  تم تكرٌمة من 

  االمارات  -الشارلة -خورفكان –تم تكرٌمة من دائرة الموارد البشرٌة

 المتحدة العربٌة 

  االمارات العربٌة المتحدة – دائرة جمارن رأس الخٌمةتم تكرٌمة من 

  االمارات العربٌة المتحدة -دبً –تم تكرٌمة من دائرة الضرائب 

  السعودٌة –تم تكرٌمة من شركة شٌفرون للبترول 

 ًتم تكرٌمة من الهالل االحمر االمارات 

  ًاالمارات العربً المتحدة –تم تكرٌمة من دائرة جمارن دب 

 الكوٌت – شركة النفط الكوٌتٌة  -ادارة المخاطر برنامج 

  المتحدةاالمارات العربٌة  –الشارلة –تم تكرٌمة من دائرة الموارد البشرٌة 

  ًكلٌة الزراعة الشاطبً جامعة اسكندرٌة  –حاصل على درع التمٌز الثماف- 

  )االسكندرٌة  -حاصل علً درع مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم )ادارة وسط 

 مرتٌن( حاصل علً درع نمابة المعلمٌن باالسكندرٌة( 

  تم تكرٌمة من مؤسسةUCB   الكندٌة 

  تم تكرٌمة منPetroleum Geologists  American Association of 

  مصر –تم تكرٌمة من  الهٌئة المومٌة لمرالبة جودة التعلٌم 

  االسكندرٌة –تم تكرٌمة من  ادارة وسط التعلٌمٌة 

  االسكندرٌة -تم تكرٌمة من جمعٌة اصدلاء مرضى الثالسٌمٌا  

  مصر –تم تكرٌمة من مؤسسة الفمً العالمٌة 

 تدرٌبتم تكرٌمة من االكادٌمٌة الكندٌة لل 

  تربٌة  –مثل ) هندسة  جامعة االسكندرٌة معظم كلٌات تم تكرٌمة من–

 زراعة  ( –حموق  –تجارة  -اداب -علوم

  جامعة عٌن شمس –تم تكرٌمة من كلٌة البنات 

  تم تكرٌمة من معهدEGOTH    االسكندرٌة -للسٌاحة والفنادق 

  االسكندرٌة–تم تكرٌمة من جمعٌة علً بن ابً طالب االسالمٌة 

 تم تكرٌمة اكثر من مرة من جمٌعة رسالة لالعمال الخٌرٌة بمصر 

 تم تكرٌمة من العدٌد من الجامعات والمدارس فً جمهورٌة مصر العربٌة 
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