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2020خطة البرامج لعام 



وتطوير الذاتبرامج القيادة واإلدارة 



عنوان البرنامج
المدة 

(باليوم)
تاريخ االنعقاد

مكان 

االنعقاد

(1)شهر يناير 

الرياض301/0501/07استراتيجيات تقييم األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن

الرياض501/0501/09تأهيل القيادات الوسطى وتطوير قدراتها اإلدارية والتنفيذية

الرياض301/1201/14تنظيم وإدارة االجتماعات واللجان

الرياض501/1201/16تطوير نظم العمل في الشئون اإلدارية

الرياض501/1901/23مهارات إدارة المشروعات

الرياض 301/2601/28إعداد خطط العمل وتحويل األفكار إلى برامج عمل وتقييم األداء

الرياض301/2601/28القيادة المرنة والرشيقة

(2)شهر فبراير 

الرياض302/0202/04إدارة خدمة العمالء

الرياض502/0202/06(صياغة الخريطة الذهنية)حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام 

الرياض502/0902/13مهارات اإلشراف الفعال وبناء فريق العمل

الرياض302/0902/11تحديد األهداف وإجراء التقييم: إدارة األداء



الرياض502/1602/20مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة األزمات

الرياض302/2302/25مهارات إعداد وصياغة المكاتبات اإلدارية والرسمية

الرياض502/2302/27األساليب الحديثة في إدارة الصراع والقدرة على التكيف

(3)شهر مارس 

الرياض503/0103/05إدارة حسابات العمالء الرئيسية

الرياض503/0103/05اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

الرياض303/0803/10استراتيجيات التفاوض الفعال

الرياض503/1503/19مهارات التفويض والتمكين

الرياض503/1503/19األدوات والتقنيات: مهارات البيع الفعالة

الرياض503/2203/26مهارات إدارة االجتماعات والمقابالت الفعالة

الرياض503/2203/26استراتيجيات بنـاء فرق العمل الفعالة



(4)شهر أبريل 

الرياض504/0504/09التميز في خدمة العمالء

الرياض504/0504/09التخطيط اإلداري للمديرين الجدد وصياغة األهداف

الرياض504/1204/16العالقات العامة ومهارات اإلعالم

الرياض504/1204/16تنمية الجدارات اإلدارية واإلشرافية ومهارات التطوير المستمر 

الرياض504/1204/16فن تطوير الهياكل التنظيمية وإعادة الهيكلة

الرياض504/1904/23اإلدارة اإللكترونية ومهارات التعامل مع نظم دعم القرار

الرياض504/1904/23أخصائي التدريب والتطوير

(6)شهر يونيه 

الرياض306/0206/04التميز في التفتيش اإلداري وأعمال الرقابة والمتابعة

الرياض506/0706/11األساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

الرياض506/0706/11أداة لتطوير خدمة العمالء: نظام شكاوى العمالء

الرياض506/1406/18القيادة المتقدمة واإلدارة الفعالة وتطوير األداء اإلشرافي



الرياض506/1406/18إعداد القيادات لتولي مهام اإلدارة العليا

الرياض506/2106/25استراتيجيات االستقطاب والمقابلة واالختيار

الرياض306/2106/23أخصائي عالقات الموظفين

(7)شهر يوليو 

الرياض307/0507/07إدارة الوقت والتحكم في ضغوطات العمل

الرياض507/0507/09إدارة أداء المرؤوسين

الرياض507/0507/09تطوير حمالت العالقات العامة

الرياض507/1207/16اتخاذ القرارات وحل المشاكل اإلدارية

الرياض507/1207/16والء ورضا العمالء

الرياض507/1207/16إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى

الرياض307/1207/14أخصائي االستقطاب والتعيين



(8)شهر أغسطس 

الرياض508/0208/06ورشة العمل المتقدمة في التسويق الرقمي

الرياض308/0208/04تحديد مؤشرات األداء الرئيسية والتقدم: إدارة األداء

الرياض 308/0208/04التطوير المهني وتخطيط التعاقب الوظيفي

الرياض508/0908/13المالية لغير الماليين

الرياض508/1608/20إدارة المواد والتفاوض مع الموردين

الرياض508/2308/27مهارات السكرتارية اإلبداعية

الرياض508/2308/27أخصائي خدمة العمالء

(9)شهر سبتمبر 

الرياض509/0609/10إدارة الفعاليات والمؤتمرات

الرياض509/0609/10ورشة عمل االتصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي

الرياض509/1309/17إدارة الموارد البشرية

الرياض509/1309/17استراتيجيات التخطيط ومتابعة تنفيذ األعمال



الرياض509/2009/24تحويل وتفعيل الخطط االستراتيجية إلى واقع ملموس

الرياض509/2009/24إدارة المؤتمرات والفاعليات

(10)شهر أكتوبر 

الرياض510/0410/08أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال

الرياض310/0410/06قوة السلوك والتفكير اإليجابي

الرياض310/1110/13إدارة الذات وقيادة اآلخرين

الرياض310/1110/13قوة التأثير في إدارة النزاعات

الرياض310/1810/20إدارة المهام المتعددة وترتيب األولويات وااللتزام بالمواعيد

الرياض510/2510/29جدارات قائد الفريق

(11)شهر نوفمبر 

الرياض511/0111/05تحديد األولويات وإدارة الوقت وضغوط العمل

الرياض511/0111/05فرق العمل ذات األداء العالي

الرياض511/0111/05اإلبداع في حل المشاكل واتخاذ القرارات



الرياض311/0811/10تصميم وإلقاء العروض التقديمية

الرياض511/1511/19التفاوض وإبرام الصفقات الناجحة، وتسوية النزاعات

الرياض511/2211/26المهارات المتقدمة في التواصل

(12)شهر ديسمبر 

الرياض512/0612/10التفكير اإلبداعي وتقنيات االبتكار

الرياض512/0612/10المفاوض المحترف

الرياض312/1312/15التميز في األداء باستخدام الذكاء العاطفي

الرياض312/1312/15ثقافة التحفيز المستدامة في العمل: السعادة

الرياض512/2012/24تعزيز اإلنتاجية وجودة الحياة: التوازن بين العمل والحياة

الرياض312/2012/24الذكاء العاطفي وتحسين أنماط الحياة



البرامج االجتماعية



عنوان البرنامج
المدة  

(باليوم)
تاريخ االنعقاد

مكان 

االنعقاد

(1)شهر يناير 

الرياض201/2901/30السمات القيادية لألخصائي االجتماعي

(2)شهر فبراير 

الرياض202/1602/17بناء القوانين األسرية وقواعد تطبيقها

(3)شهر مارس 

الرياض203/1503/16تحرر من الخوف والخجل وتقدم بشجاعة

(4)شهر أبريل 

الدمام304/1204/14(الوقاية والعالج)طرائق حل المشكالت الزوجية 

(6)شهر يونيه 

الرياض306/2306/25طرق واستراتيجيات تعديل السلوك التربوي لألبناء

(7)شهر يوليه 

الرياض307/1207/14األسس التربوية في التعامل مع العملية البنائية لألبناء

(8)شهر أغسطس 

الرياض308/2308/25األسس النفسية واالجتماعية للطفل وأساليب التعامل معه

(9)شهر سبتمبر 

الرياض209/1309/14البيئة النفسية وأثرها في عملية صنع القرار

(10)شهر أكتوبر 

الرياض310/2010/22التفاوض والتفويض في العالقات الزوجية

(11)شهر نوفمبر 

جدة211/1511/16القواعد الذهبية للمراهقة اآلمنة

(12)شهر ديسمبر 

الرياض212/1312/14طرق واستراتيجيات تعديل السلوك الزوجي



السياحةبرامج 



عنوان البرنامج
المدة

(باليوم)
تاريخ االنعقاد

مكان 
االنعقاد

(1)شهر يناير 
الرياض301/1901/21داخل المحافظات ( مفتوحة)كيفية تحويل المباني التراثية إلى متاحف 

الرياض301/2601/28المعايير العالمية في إنشاء متاحف جديدة لتطبيقها في أنحاء المملكة
(2)شهر فبراير 

الرياض302/0902/11ةالمملكة لدعم المشاريع المشتركوخارج في داخل الشراكات تأسيس 

الرياض502/2302/27كيفية النشر الواسع والتسويق لنتائج االكتشافات األثرية
(3)شهر مارس 

الرياض503/1503/19أليات تعزيز النظرة اإليجابية نحو السياحة الداخلية وحماية التراث الثقافي

جدة303/2903/31كيفية حماية المواقع األثرية
(4)شهر أبريل 

الدمام504/1204/16الدراسة المالية والفنية إنشاء متاحف خاصة ومتخصصة مستقله من خالل القطاع الخاص

الرياض504/1904/23كيفية تسويق الفرص االستثمارية الخاصة باألثر والسياحة
(6)شهر يونيه 

الرياض306/1406/16تطوير مهارات العاملين في الوحدات السكنية المفروشة

الرياض406/2106/24والقيادية في القطاع السياحياإلشرافيةتطوير المهارات 
(7)شهر يوليو 

جدة507/1207/16تطوير قدرات ومهارات منظمي الفاعليات السياحية

الدمام207/1907/20التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي



(8)شهر أغسطس 
الرياض208/1608/17أدوات زيادة الوعي الشعبي لبرامج التراث والمحافظة علية

الرياض308/2308/25كيفية إيجاد وتقديم منتجات سياحية جديدة لجذب السياح
(9)شهر سبتمبر 

الرياض509/1309/17تصميم وإدارة حمالت تسويقية مستحدثة، بناء على التطورات التقنية

جدة409/1309/16كيفية إنشاء المتاحف الخاصة والمتخصصة

الرياض309/2009/22كيف يكون الترميم وفقا  ألفضل التقنيات والمعايير العالمية
(10)شهر أكتوبر 

الرياض410/0410/07كيفية تمويل المشاريع السياحية وتشغيل مراكز خدمات االستثمار السياحي

الرياض410/1110/14ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها

الدمام510/1810/22وفتحها للزوار( القائمة)كيفية تهيئة مواقع أثريه وتراثية 
(11)شهر نوفمبر 

الرياض311/0811/10في القطاع السياحي(( البروتكول))العالقات العامة والمراسم 

الرياض311/2211/24األمن والسالمة في القطاع السياحي 
(12)شهر ديسمبر 

جدة212/1312/14مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية

الرياض512/2012/24مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية



السالمةبرامج 



عنوان البرنامج
المدة

(باليوم)
تاريخ االنعقاد

مكان 
االنعقاد

(1)شهر يناير 
الرياض501/1201/16إدارة السالمة والصحة المهنية 

الرياض501/2601/30أساسيات إعداد أفراد األمن والسالمة
(2)شهر فبراير 

جدة 502/0902/13إدارة النفايات الخطرة

الدمام502/2302/27تأهيل رئيس أمن وسالمة المنشآت
(3)شهر مارس 

الرياض503/0803/12أسس تنظيم وإدارة التحري

الرياض503/2203/26مكافحة اإلرهاب
(4)شهر أبريل 

جدة504/0504/09أمن الشخصيات الهامة

الرياض504/1204/16تخطيط وإدارة أمن وسالمة المنشآت
(6)شهر يونيه 

الرياض506/0706/11الوقاية ومكافحة الحريق

الدمام506/2106/25الوعي والحس األمني

(7)شهر يوليو 

الرياض507/0507/09أسس المراجعة والتفتيش األمني

الرياض507/1207/16تأهيل عناصر أمن وسالمة المنشآت



(8)شهر أغسطس 
الرياض508/0908/13الوقائية من حوادث األمن والسالمة والتحقيق فيها

الرياض508/2308/27إدارة األزمات
(9)شهر سبتمبر 

الرياض509/0609/10التخطيط االستراتيجي في حاالت الطوارئ

الرياض309/1309/17أسس إنشاء وإدارة ومهام نقاط التفتيش

الرياض509/2009/24أسس تنظيم وإدارة المراقبة
(10)شهر أكتوبر 

الرياض510/1110/15مكافحة الحرب النفسية

جدة510/2510/29أمن وسالمة المستشفيات
(11)شهر نوفمبر 

الرياض1011/0811/12تحرير رهائن حافلة أو مبني

الرياض511/2211/26التعامل مع المواد المتفجرة والخطرة
(12)شهر ديسمبر 

الدمام512/1312/17األمناالتصال الفعال وأسلوب تعامل مع الجمهور لرجل

الرياض512/2012/24أساليب كشف التزوير والتزييف



اإلعالمبرامج 



عنوان البرنامج
المدة

(باليوم)
تاريخ االنعقاد

مكان 
االنعقاد

(1)شهر يناير 

الرياض501/0501/09مهارات اإلعالم الرقمي

الرياض501/1901/23الحضور اإللكتروني الفعال

(2)شهر فبراير 

جدة 502/0902/13اإلعالم السكاني

الدمام502/2302/27لغة الجسد اإلعالمية

(3)شهر مارس 

الرياض503/0103/05إدارة المخاطر واألزمات اإلعالمية

الرياض503/1503/19كتابة التقارير اإلعالمية والصحفية

(4)شهر أبريل 

الرياض304/0504/09القواعد القانونية الحاكمة للعمل اإلعالمي

الرياض504/1904/23تطوير قدرات الناطق الرسمي

(6)شهر يونيه 

الرياض506/1406/18إعداد المذيع والمراسل

الدمام506/2106/25اإلعالم البيئي



(7)شهر يوليه 

الرياض507/0507/09التخطيط للمقابالت الصحفية

الرياض507/1207/16كتابة المحتوى لوسائل التواصل االجتماعي

(8)شهر أغسطس 

الرياض508/0208/06المقابالت الصحفية للتلفزيون

الرياض508/1608/20تنمية المهارات اإلعالمية لإلداريين

(9)شهر سبتمبر 

جدة509/1309/17مهارات اإلدارة والتنظيم اإلعالمي

الدمام509/2009/24(التقرير–التحقيق -الحديث )فنون الكتابة الصحفية 

(10)شهر أكتوبر 

الرياض310/1110/15المهارات المتقدمة في الصحافة المطبوعة واإللكترونية

الرياض510/2510/29كتابة وتحرير الخبر االقتصادي

(11)شهر نوفمبر 

الرياض511/1511/19إدارة اإلعالم في كبرى الشركات

(12)شهر ديسمبر 

الرياض512/1312/17التفكير اإلبداعي وتحويل األفكار إلى خطة عمل إعالميه



القانونيةبرامج ال



عنوان البرنامج
المدة

(باليوم)
تاريخ االنعقاد

مكان 
االنعقاد

(1)شهر يناير 

الرياض501/1201/16وفض المنازعات(المستندات–اإلجراءات –القواعد )التحكيم 

الرياض501/2601/30الفيديكإعداد وصياغة ومراجعة عقود 

(2)شهر فبراير 

جدة 502/0902/13إعداد إجراءات ووثائق المناقصات والممارسات التجارية

الدمام502/2302/27األنظمة واللوائح والقرارات/أصول صياغة مشاريع القوانين 

(3)شهر مارس 
الرياض503/0103/05والسجالت والتقارير األمنية( عسكري/جنائي/إداري/أمني أولي)التحقيق 

الرياض503/2203/26فن الترافع أمام القضاء

(4)شهر أبريل 

الرياض504/1204/16أصول فهم وتطبيق القوانين واللوائح

الرياض504/2604/30الجوانب القانونية لغير القانونيين

(6)شهر يونيه 

الدمام506/1406/18تطبيقات على قانون الخدمة المدنية

الرياض506/2106/25أصول التقاضي اإلداري



(7)شهر يوليو 

الرياض507/0507/09عمليات الدمج واالستحواذ

الرياضB.O.T507/1207/16إعداد وصياغة ومراجعة عقود 

(8)شهر أغسطس 

الرياض508/1608/20إعداد كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات

الرياض508/2308/27إجراءات ومحاضر الضبطية القضائية

(9)شهر سبتمبر 

جدة509/0609/10إعداد المذكرات القانونية والقضائية وصحف الدعاوي

الرياض509/2009/24والعاملين به( البرلمان)تنمية مهارات أعضاء مجالس الشورى 

(10)شهر أكتوبر 

الرياض510/1110/15أصول تقديم االستشارات القانونية والفتاوي

(11)شهر نوفمبر 

الدمام511/1511/19تنمية مهارات رؤساء وأعضاء اإلدارات القانونية

(12)شهر ديسمبر 

الرياض512/2012/24تطبيقات على قانون العمل والعمال



المالية والمصرفيةبرامج ال



عنوان البرنامج
المدة

(باليوم)
تاريخ االنعقاد

مكان 
االنعقاد

(1)شهر يناير 
الرياض501/1901/23يتشخيص حالة االقتصاد الكل

الرياض501/2601/30إدارة الدين في دول مجلس التعاون الخليجي

(2)شهر فبراير 

جدة 402/0902/12الرقابة المصرفية على المخاطر

الدمام502/2302/27تقديم الضمانات الوقائية لدى البنوك المركزية

(3)شهر مارس 

الرياض403/0103/04العناصر األساسية للرقابة المصرفية

الرياض403/2203/25سياسة سعر الصرف

(4)شهر أبريل 

الرياض504/0504/09يناميكيتحليل السياسة النقدية وسياسة المالية العامة باستخدام نماذج التوازن العام العشوائي الد

الرياض504/1204/16تحليل االقتصاد الكلى وسياساته: إدارة التدفقات الرأسمالية

(6)شهر يونيه 

الرياض506/1406/18إدارة االقتصاد الكلى في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

الدمام506/2106/25التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي
(7)شهر يوليو 

الرياض507/0507/09تحليل السياسة المالية العامة



الرياض507/1207/16حسابات وتحليل االقتصاد الكلى

(8)شهر أغسطس 

الرياض508/0908/13تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين

الرياض508/2308/27إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها

(9)شهر سبتمبر 

الرياض509/0609/10تحليل المخاطر المالية الكلية النظامية

الرياض509/2009/24البنية التحتية لألسواق المالية والتكنولوجيا المالية

(10)شهر أكتوبر 

جدة410/1110/14إصالح دعم الوقود

الدمام510/1810/22تحليل السياسة النقدية والتنبؤ بمتغيراتها على أساس النماذج

(11)شهر نوفمبر 

الرياض511/0811/12تشخيص مواطن التعرض للخطر

جدة511/2211/26النمو الشامل

(12)شهر ديسمبر 

الرياض412/0612/09اختبار الضغوط الكلية

الرياض512/1312/17تحليل األسواق المالية

الرياض512/2712/31سياسات وبرمجة االقتصاد الكلى
(كما أننا نقدم برامج مالية ومصرفية لموظفي الفروع بناء  على احتياجات العمالء)



مع عمالؤنانقوم بدور شركاء النجاح -

تحقيقيمتلك فريق عملنا تاريخ طويل من الخبرات بمجال التعليم والتطوير، والذي يمكن عمالؤنا من-

أهدافهم

العملية التدريبيةنستخدم أفضل منهجيات إدارة -

المدربين والخبراءنستعين بأفضل الكوادر الوطنية والعربية من -

الحقائب التدريبيةنستخدم أفضل منهجيات إعداد -

تنفيذ التدريبنستخدم أحدث منهجيات -

مقابل استثماراتهمنضمن لعمالئنا الحصول على أفضل قيمة -

نحنلماذا



شركاء النجاح



نسعد بتواصلكم معنا

info@ehikaam.sa

@ehikaamTC

www.ehikaam.sa

+966-011-246-9015

+966-55-547-1547

المملكة العربية السعودية

13214الرياض، طريق الملك عبدهللا الفرعي، حي القدس، 




