البرامج التدريبية الرئيسية
التي تقدمها النخبة لإلستشارات اإلدارية
Certified by EFQM  معتمد من الـExcellence Training برنامج التميز
و�صف موجز

1

/ال�ساعات
الأيام

ا�سم الربنامج
)(�إجنليزي

)ا�سم الربنامج (عربي

#

Concepts of excellence,
fundamentals of excellence
and assessment according to
EFQM model.

 ومبادئ ومعايري و�آليات تقييم امل�ؤ�س�سات،مفهموم التميز
.EFQM وفق منوذج

2/10

Most reputable program by
EFQM to teach participants
the details of the assessment
process and activities including
the use of the RADAR.

هذا هو الربنامج الأكرث �شهرة و�أهمية تقدمه الـ
 ومي ّكن امل�شاركني من فهم تفا�صيل و�أ�ساليب،EFQM
عملية التقييم اخلا�صة بالتميز وكيفية ا�ستخدام التقييم
.RADAR الكمي والنوعي ومنطق رادار

3-4/22

EFQM Assessor
Training EAT

مق ّيم متيز معتمد
EFQM

2

EFQM Leaders for Excellence
is designed to enable
participants to assess their
own organizations and plan
improvement initiatives to lead
them to R4E excellence level.

 لت�أهيل امل�شاركنيEFQM برنامج معتمد من الـ
لي�صبحوا قادة متيز يف م�ؤ�س�ساتهم من خالل مهارات
 وليم ّكنوا م�ؤ�س�ساتهم،التقييم وتخطيط فر�ص التح�سني
Recognized من الو�صول اىل م�ستوى التميز العاملي
.for Excellence – R4E

2-3/15

Leaders for
Excellence

قادة التميز معتمد
L4E-EFQM

3

EFQM Journey to Excellence
training to enable participants
understand the excellence
fundamentals and models, and
be able to plan and execute
improvement projects to lead to
C2E recognition level.

 لت�أهيل امل�شاركني لبدءEFQM برنامج معتمد من الـ
رحلة التميز يف م�ؤ�س�ساتهم ومتكني م�ؤ�س�ساتهم من
to Committed الو�صول اىل م�ستوى التميز العاملي
 من خالل تخطيط فر�صExcellence – C2E
.التح�سني وفق نظام �أولويات وا�ضح

2-3/15

Journey to
Excellence

رحلة التميز معتمد
J2E-EFQM

4

A new EFQM training
program aimed at enabling
participants plan and carry out
internal assessments in their
own organizations to drive
prioritized improvements.

 لت�أهيل امل�شاركني للقيامEFQM برنامج معتمد من الـ
بعملية التقييم الداخلي للم�ؤ�س�سة وفق النموذج لأوروربي
بغر�ض حتديد م�ستوى التميز وفر�ص التح�سني والتخطيط
.ملزيد من التميز

2-3/20

EFQM Internal
Assessor - IAT

مقيم داخلي معتمد
EFQM - IAT

5

�إعداد وثائق التقدمي
 معتمد منSWT

6

This course enables
participants to master the skills
of planning and preparing
submission documents that
meet excellence award criteria
and maximizes the chances of
winning.

�أ�س�س ومهارات �إعداد و�صياغة وثائق التقدمي مع حاالت
عملية عاملية وحملية

This course is aimed at
enabling participants prepare
value-adding assessment
reports that are accurate,
motivating, and professional.

�أ�س�س ومهارات �إعداد و�صياغة تقارير التقييم مع حاالت
EFQM عملية عاملية وحملية ومعتمد من

3/15

Basic EFQM
Assessor

Submission
Writing

مق ّيم متيز �أ�سا�سي
EFQM معتمد

Endorsed by

1

EFQM

3/15

Feedback
Writing Training

�إعداد تقارير التقييم
 معتمد منFWT
Endorsed by
EFQM

7

 البريطانيةtmsi  معتمد منSix Sigma برنامج الـ
Strathclyde - Glasgow و جامعة
/ال�ساعات
الأيام

و�صف موجز

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DMAIC process
Management’s role
Six Sigma objective
Six Sigma process
Six Sigma project

Business process management
Variations and relation to quality
Analysis tools
Costs of quality
Statistical process control
Basic statistics
Process capability
Root cause analysis
Exam

• Statistical process control
• Regression and correlation
• Statistical methods and
sampling
• Design of experiments
• Team process
• Design for Six Sigma
• Lean enterprise
• Project management skills
• Exam
• Complete six sigma project

ا�سم الربنامج
)(�إجنليزية

)ا�سم الربنامج (عربي

#

•مقدمة ملفهوم التغريات
six sigma •اخلطوات الرئي�سية لعملية الـ
six sigma •�أهداف عمية الـ
six sigma •دور القيادة يف م�شاريع الـ
six sigma •وثيقة م�شروع الـ

1/8

Introduction
to six sigmaChampion

•�إدارة عمليات الأعمال
•التغريات يف نتائج العمليات
•عالقة التغريات باجلودة
•�أدوات التحليل
•تكاليف اجلودة
•�ضبط العمليات بالطرق الإح�صائية
•حتليل قدرات العمليات
•التحليل اجلذري للأ�سباب
•امتحان

5/30

Six sigma Green Belt

Six احلزام الأخ�ضر
Sigma Green Belt

2

•�ضبط العمليات بالطرق الإح�صائية
•حتليل الإرتباط
•ت�صميم التجارب الإح�صائية
•فريق العمل
six sigma •ت�صميم العمليات با�ستخدام
•امل�ؤ�س�سات الفعالة
•مهارات �إدارة امل�شاريع
•امتحان
•�إجناز م�شروع كامل

15/75

Six sigma - Black
Belt

Six احلزام الأ�سود
Sigma Black Belt

3

Six Sigma مقدمة اىل

)(الأبطال

1

2

Knowledge Management برنامج إدارة المعرفة
 كندا- معتمد من المعهد الدولي إلدارة المعرفة
Certified by Knowledge Management Institute of Canada
و�صف موجز

ا�سم الربنامج
)(�إجنليزية

 املعرفة ال�ضمنية،�أ�سا�سيات �إدارة املعرفة
، منوذج �إدارة املعرفة،واملعرفة ال�صريحة
 البحث، ن�شر املعرفة،منوذج ق�ص�ص النجاح
 �إدارة املعرفة،Data mining يف البيانات
واال�ستدامة امل�ؤ�س�سية

2/12

Fundamentals
of Knowledge
Management

Understanding the fundamentals
of KM and its benefits to
organizations, understanding
the cultural and behavioral
elements of knowledge within
the organizational context,
identifying and developing key
components of a knowledge
management system, developing
and using the right tools/
environment for knowledge
sharing and overcoming
challenges, understanding and
using knowledge sharing analysis
tools, developing knowledge
management improvement
projects using DMAIC process
(Define-Measure-AnalyzeImprove-Check)

فهم �أ�سا�سيات �إدارة املعرفة وفوائدها
 وفهم العنا�صر الثقافية وال�سلوكية،للم�ؤ�س�سات
 وحتديد،للمعرفة �ضمن ال�سياق التنظيمي
وتطوير املكونات الرئي�سية لنظام �إدارة
 وتطوير وا�ستخدام الأدوات ال�صحيحة،املعرفة
 البيئة من �أجل تبادل املعارف والتغلب على/
 فهم وا�ستخدام �أدوات التحليل،التحديات
 وتطوير م�شاريع حت�سني �إدارة،لتقا�سم املعرفة
- (تعريفDMAIC املعرفة با�ستخدام عملية
)حت�سني عملية االختيار-تدبريا لتحليل

3/15

Certified
Knowledge
Specialist (CKS)

Understanding knowledge
metrics and measurement
system, Conducting knowledge
management assessment and
situational analysis, Developing
a knowledge management
strategy and aligning KM within
own organization strategy
and objectives, Knowledge
models: the best approach to
own organization, Self-learning:
capturing and generating
knowledge through information
analysis, practical lessons,
success stories, etc., Capturing
individuals› knowledge, Auditing
knowledge management,
Leading knowledge management
improvement projects through the
DMAIC process (Define-MeasureAnalyze-Improve-Check), Change
management for successful
knowledge management.

 �إجراء،فهم مقايي�س املعرفة ونظام القيا�س
 وتطوير،تقييم �إدارة املعرفة وحتليل الظرفية
ا�سرتاتيجية �إدارة املعرفة ومواءمتها مع
: مناذج املعرفة،ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة و�أهدافها
 التقاط:�أف�ضل نهج للم�ؤ�س�سة والتعلم الذاتي
وتوليد املعرفة من خالل حتليل املعلومات
 وما �إىل، وق�ص�ص النجاح،والدرو�س العملية
 وتدقيق، التقاط املعرفة من الأفراد،ذلك
 م�شاريع حت�سني �إدارة املعرفة من،املعرفة
-  قيا�س- (تعريفDMAIC خالل عملية
 و�إدارة التغيري،) الفح�ص-  التح�سني-التحليل
.الناجحة لإدارة املعرفة

4/20

Certified
Knowledge
Leader (CKL)

Basics of knowledge
management, tacit knowledge and
explicit knowledge, knowledge
management model, a model of
success stories, the dissemination
of knowledge, research and data
mining, knowledge management
and institutional sustainability.

3

/ال�ساعات
الأيام

)ا�سم الربنامج (عربي

#

مقدمة اىل �إدارة املعرفة

1

�أخ�صائي معرفة معتمد

2

قائد معرفة معتمد

3

Strategic Performance Training برنامج إدارة األداء اإلستراتيجي
Certified by -IDCI - Canada معتمد من
و�صف موجز
Framework of strategic
planning, SWOT and
stakeholders’ analysis,
elements of the strategic plan,
preparing and documenting
strategic plans.

/ال�ساعات
الأيام

ا�سم الربنامج
)(�إجنليزية

 حتليل، التخطيط الإ�سرتاتيجي،�إطار عملية التخطيط
،PESTLE  حتليل، التحليل الرباعي،�أ�صحاب العالقة
 �إعداد وتوثيق اخلطة،عنا�صر اخلطة الإ�سرتاتيجية
الإ�سرتاتيجية

2/12

Basics of
Strategic
Planning

، الر�ؤية والر�سالة:�إعداد خطة �إ�سرتاتيجية عملية
، املبادرات، الأهداف الإ�سرتاتيجية،الأهداف العامة
 متابعة تطبيق اخلطة، امل�س�ؤوليات،م�ؤ�شرات الأداء
 التقارير،الإ�سرتاتيجية

4/22

Concept of performance,
operational vs. organizational
performance, measuring
performance, benchmarking,
monitoring and evaluation.

 عالقة، �أداء امل�ؤ�س�سة، الأداء الت�شغيلي،مفهوم الأداء
 التميز، قيا�س الأداء،امل�ستوى الت�شغيلي بالإ�سرتاتيجي
 حاالت، املتابعة والتقييم، املقارنات املعيارية،يف الأداء
عملية

Strategic planning, the
structure of the balanced
score card system, designing
BSC, using computerized
BSC systems.

 اجلوانب الرئي�سية،مفهوم بطاقات الأداء املتوازن
، ت�صميم بطاقة الأداء املتوازن، قيا�س الأداء،للأداء
ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف قيا�س الأداء

Strategic planning,
formulation of strategic
objectives, measuring
objectives using indicators,
connecting objectives to
initiatives/projects using
operational indicators.

 الفرق بني،كيفية �صياغة الأهداف الإ�سرتاتيجية
 الأهداف، حتديد م�ؤ�شرات الأداء،النتائج والأعمال
 تقارير الأداء،الذكية

2/12

، القيا�س والتعلم والتح�سني:�آلية املتابعة والتقييم
 الإجراءات واتخاذ القرارات،املقارنات املعيارية

2/12

Preparing strategic plan:
mission, vision, goals,
strategic objectives and
initiatives, performance
indicators, monitoring and
evaluation of strategy.

Process of monitoring and
evaluation: measurements,
learning, and improvement,
benchmarking, and decision
making.

)ا�سم الربنامج (عربي

#

مقدمة للتخطيط
الإ�سرتاتيجي

1

Strategy
Development
Methods

�أ�ساليب و�أدوات
الإ�سرتاتيجية

2

2/12

Performance
Management

�إدارة الأداء

3

3/18

Balanced Score
Cards

بطاقات الأداء املتوازن

4

�إعداد الأهداف
الإ�سرتاتيجية

5

املتابعة والتقييم

6

Formulation
of Strategic
Objectives

Monitoring and
Evaluation

4

برنامج الجودة  Quality Trainingمعتمد من Certified by - QMSrs -UK
#

ا�سم الربنامج (عربي)

ا�سم الربنامج
(�إجنليزية)

ال�ساعات/
الأيام

Basics of Quality

و�صف موجز

3/18

تعريف اجلودة ومفاهيمها و�أدواتها ومناذجها الرئي�سية
وتطبيقات وحاالت درا�سية �أولية.

Definitions of quality, key
concepts, models, and tools,
with case studies.

3-4/20

مفهوم اجلودة ال�شاملة ،وظائف تعزيز اجلودة ،QFD
مهارات االت�صال ،العناية بالزبائن ،الأيزو،9001
التوثيق� ،أدوات اجلودة ،مقدمة لتكاليف اجلودة ،حاالت
عملية.

The concepts and tools of
TQM, quality deployment,
communications skills,
customer care, ISO9001,
costs of quality, practical case
studies.

ماهي تكاليف اجلودة؟ كيف ميكن ح�سابها؟ كيف ميكن
تخفي�ضها؟ ما هو امل�ستوى املقبول لهذه التكاليف؟
حاالت عملية لتكاليف اجلودة ،كيف تت�سبب الأخطاء
الب�سيطة بتكاليف باهظة؟

?What are the costs of quality
?how can they be calculated
?how can costs be reduced
what levels are of acceptable
costs? how to balance costs
of quality? all with case
studies.

1

�أ�سا�سيات اجلودة

2

�إدارة اجلودة ال�شاملة

Total Quality
Management

3

�إدارة تكاليف اجلودة

Costs of Quality
)(COQ

3/18

4

�إدارة املتعاملني
(الزبائن)

’Customers
Management

3/18

التميز يف خدمة املتعاملني ،ا�ستطالع ر�ضا املتعاملني،
معاجلة �شكاوى املتعاملني� ،آلية متكاملة لر�ضا
املتعاملني� ،إعداد تقارير ر�ضا املتعاملني ،مقدمة اىل
الأيزو.10002

5

�إدارة وحت�سني العمليات

Process
Management

4/22

مفهوم العمليات وعالقته بوظائف امل�ؤ�س�سة ،كيفية
تنظيم العمل من خالل منظومة عمليات ،خمططات
العمليات ،العمليات الت�شغيلية والإ�سرتاتيجية ،قيا�س
�أداء العمليات ،حو�سبة العمليات.

6

�ضبط اجلودة

Quality Control

4/22

مفهوم التغريات وعالقته باجلودة ،ماذا يعني حت�سني
اجلودة؟ خ�صائ�ص اجلودة احلرجة ،خطط اجلودة،
بع�ض املفاهيم الإح�صائية ،لوحات �ضبط اجلودة
وكيفية ا�ستخدامها.

Excellence in customer
service, customer satisfaction
surveys, complaint handling,
introduction to ISO10002.
The fundamentals of
process system, how to map
organizational work into a
system of processes, process
maps, processes vs. strategy,
process performance
measures, and process
automation.
Concepts of variations
and relation to quality,
what is meant by quality
improvement, quality
plans, introduction to basic
statistics, quality control
charts and usability.

5

Human Resource Development - برنامج الموارد البشرية
Certified by -IDCI - Canada معتمد من
و�صف موجز

/ال�ساعات
الأيام

ا�سم الربنامج
)(�إجنليزية

)ا�سم الربنامج (عربي

#

Framework of HRM, HR
planning, recruiting and
selection, appraisal, training
management, personnel,
HR indicators, computerized
HRM.

، تخطيط املوارد الب�شرية،�إطار �إدارة املوارد الب�شرية
 �إدارة، خطط التحفيز، التقييم،االختيار والتعيني
 م�ؤ�شرات ومقايي�س املوارد، �ش�ؤون املوظفني،التدريب
 نظم املوارد الب�شرية املحو�سبة،الب�شرية

4/22

HR Management

�إدارة املوارد الب�شرية

1

Why human resource
assessment, indicators to
measure the performance of
human resources, methods of
assessment, documentation
of the assessment,
employee complaints, linking
assessment and career
development incentives.

 م�ؤ�شرات قيا�س �أداء،ملاذا تقييم املوارد الب�شرية
 �شكاوى، توثيق التقييم، طرق التقييم،املوارد الب�شرية
 ربط التقييم باحلوافز والتطور الوظيفي،املوظفني

2/12

HR Appraisal

تقييم املوارد الب�شرية

2

 تقييم،التدريب والتطوير ودورهما يف امل�ؤ�س�سة
 تنفيذ، تخطيط التدريب،االحتياجات التدريبية
 قيا�س �أثر، قيا�س �أداء العملية التدريبية،التدريب
التدريب

3/18

HR Training &
Development

تدريب وتطوير املوارد
الب�شرية

3

 من هم القادة؟،القيادة – ما هي؟ مبادئ القيادة
، بناء القائد داخلك،م�ستويات القيادة اخلم�سة
 حاالت قيادة عملية، بناء الفريق،التوا�صل الفعال

4/22

Leadership
development

القيادة

4

 واقع الإبداع من ناحية النظرية،تعريفات الإبداع
 البيئة الإدارية املمكنة، منوذج عملي للإبداع،واملمار�سة
 الإبداع �ألت�شاركي، العائد على الإبداع،للإبداع

3/18

Innovation
and Creativity
Management

�إدارة الإبداع والإبتكار

5

Training and development
and role in the organization,
training needs assessment,
planning, training,
implementation training,
measuring the performance
of the training process,
measuring the impact of
training.
Leadership - What is it?
Principles of leadership, who
are the leaders? The five levels
of leadership, building the
leader inside you, effective
communication, team building,
leadership cases.
Definitions of creativity, the
reality of creativity in terms of
theory and practice, working
model for creativity, possible
environment for creativity, the
return on innovation, open
innovation.

6

Certified by - QMSrs -UK برنامج الـمواصفات الدولية معتمد من
و�صف موجز
The concept of standard
ISO 9001, the emergence
of standard ISO 9001,
fundamentals of quality
management, the principles
upon which the standard
ISO 9001, benefits, items
of international standard,
the scope of application of
standard ISO 9001.

7

 ن�ش�أة، ISO 9001 مفهوم املوا�صفة القيا�سية
 �أ�سا�سيات �إدارة،ISO 9001 املوا�صفة القيا�سية
 املبادىء التي تقوم عليها املوا�صفة القيا�سية،اجلودة
 نطاق، بنود املوا�صفة الدولية، فوائده،ISO 9001
. ISO 9001 تطبيق املوا�صفة القيا�سية

/ال�ساعات
الأيام

3/20

ا�سم الربنامج
)(�إجنليزية

Quality
Management
ISO/ 9001

)ا�سم الربنامج (عربي

#

 �إدارة/9001الآيزو
اجلودة

1

�إدارة/10002الآيزو
ر�ضا املتعاملني

3

The concept of ISO /
10002, its inception, the
importance and usefulness
of ISO / 10002, the principles
underlying the system, the
scope of application of ISO
ISO / 10002.

، ن�ش�أتها، ISO/ 10002 مفهوم املوا�صفة القيا�سية
 املبادئ التي يقوم،ISO/ 10002 �أهمية وفائدة
ISO/ نطاق تطبيق موا�صفة الآيزو،عليها هذا النظام
.10002

2/12

Customer
Satisfaction
Management
ISO/10002

The concept of standard ISO
/ 22000, its inception, the
importance and usefulness
of ISO / 22000, the principles
underlying the system, the
scope of application of ISO
ISO / 22000, examples of
sectors viable Management
System Standard ISO 22000
social responsibility.

، ن�ش�أتها،ISO/ 22000 مفهوم املوا�صفة القيا�سية
 املبادئ التي يقوم،ISO/ 22000 �أهمية وفائدة
ISO/ نطاق تطبيق موا�صفة الآيزو،عليها هذا النظام
 �أمثلة حول القطاعات القابل للتطبيق عليها،22000
موا�صفة نظام �إدارة امل�س�ؤولية االجتماعية الآيزو
. 22000

3/20

Food Safety
Management
System
ISO/22000

�إدارة/22000الآيزو
الرقابة الغذائية

4

The concept of standard ISO
/ 26001, its inception, the
importance and usefulness
of ISO / 26001, the principles
underlying the system, the
scope of application of ISO
ISO / 26001, examples of
sectors viable Management
System Standard ISO 26001
social responsibility.

 ن�ش�أتها،ISO/ 26001 مفهوم املوا�صفة القيا�سية
 املبادئ التي يقوم،ISO/ 26001  �أهمية وفائدة،
ISO/ نطاق تطبيق موا�صفة الآيزو،عليها هذا النظام
 �أمثلة حول القطاعات القابل للتطبيق عليها،26001
موا�صفة نظام �إدارة امل�س�ؤولية االجتماعية الآيزو
.26001
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Social
Responsibility
Management
ISO/26001

 �إدارة/26001الآيزو
امل�س�ؤولية االجتماعية

5

The concept of standard
ISO / ISMS 27001, its
inception, the family of
standard ISO / ISMS 27001,
the requirements of their
application, steps to apply
the requirements of standard
ISO 27001, the benefits of
ISO 27001 standard, put
examples on the application
of standard ISO / ISMS 27001
in the facility.

،ISO/ISMS 27001 مفهوم املوا�صفة القيا�سية
ISO/ISMS  عائلة املوا�صفة القيا�سية، ن�ش�أتها
 خطوات تطبيق متطلبات، متطلبات تطبيقها،27001
 فوائد املوا�صفة، ISO 27001املوا�صفة القيا�سية
 طرح امثلة حول تطبيق،ISO 27001 القيا�سية
 يف من�ش�أةISO/ISMS 27001 املوا�صفة القيا�سية
.

Information
Security
Management
ISO/ISMS 27001

 �إدارة/27001الآيزو
�أمن املعلومات

6

3/20

The concept of standard
ISO 14001, its inception, the
application requirements,
steps apply the requirements
of standard ISO 14001, the
benefits of standard ISO
14001.

، ن�ش�أتها،ISO 14001 مفهوم املوا�صفة القيا�سية
 خطوات تطبيق متطلبات املوا�صفة،متطلبات تطبيقها
 فوائد املوا�صفة القيا�سية، ISO 14001القيا�سية
. ISO 14001

The concept of standard
ISO 31000, its inception,
application requirements,
steps to apply the
requirements of standard
ISO 31000, the benefits of
standard ISO 31000, the
relationship between the
principles, processes and
work in the framework of risk
management, and examples
on the application of ISO
31000 standard in the facility.

، ن�ش�أتها،ISO 31000 مفهوم املوا�صفة القيا�سية
 خطوات تطبيق متطلبات املوا�صفة،متطلبات تطبيقها
 فوائد املوا�صفة القيا�سية، ISO 31000القيا�سية
 العالقة ما بني املبادىء والعمليات، ISO 31000
 و طرح امثلة حول تطبيق،و�إطار العمل يف �إدارة املخاطر
. يف من�ش�أةISO 31000 املوا�صفة القيا�سية

The concept of standard
ISO 50000, its inception, the
application requirements,
steps to apply the
requirements of standard ISO
50000, and the benefits of
standard ISO 50000.

، ن�ش�أتها،ISO 50000 مفهوم املوا�صفة القيا�سية
 خطوات تطبيق متطلبات املوا�صفة، متطلبات تطبيقها
 فوائد املوا�صفة القيا�سية، ISO 50000 القيا�سية
.ISO 50000

Definition, objectives, types,
benefits, stages, internal
audit scheduling, examples
of internal audit in the global
systems.

 جدولة، مراحله، فوائده، �أنواعه، �أهدافه،تعريفه
 �أمثلة حول التدقيق الداخلي يف،التدقيق الداخلي
.االنظمة العاملية
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Environmental
Management
ISO/ 14001

Risk
Management
ISO/ 31000

Energy
Management
ISO /50001

Audit of
International
Quality
Standards

�إدارة/14001الآيزو
البيئة

7

�إدارة/31000الآيزو
املخاطر

8

�إدارة/50000الآيزو
الطاقة

9

التدقيق الداخلي

QA للأنظمة العاملية

10

8

