خطة الربامج التدريبية 2017
م

التاريخ

الربامج

املدرب

املكان

القيمة

1

 16 - 12مار�س

االت�صال امل�ؤ�س�سي الفعال

د.نبيل ع�شو�ش

الكويت

$ 1750

2

 16 - 12مار�س

�إدارة واكت�شاف املواهب

د�.أحمد ح�سني

الكويت

$ 1750

3

 16 - 12مار�س

املهارات الإدارية وال�سلوكية للمدراء

�أ.د.فريد زين الدين

الكويت

$ 1750

4

 23 - 19مار�س

تخطيط و�إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية

د.عبد اهلل جودت

الكويت

$ 1750

5

 23 - 18مار�س

امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة

د.طارق ال�سويدان

ا�سطنبول

$ 2350

6

� 30إبريل  4 -مايو

املالية لغري املاليني (متقدم) اتخاذ القرارات اال�ستثمارية والتنب�ؤ بالف�شل املايل

�أ.بدر ال�شمري

الكويت

$ 1750

7

 6 - 2يوليو

ربط التخطيط الت�شغيلي بالتخطيط اال�سرتاتيجي

�أ.غياث هواري

ا�سطنبول

$ 1950

8

 6 - 2يوليو

تطوير كفاءة الإدارة املالية

د.حممد د�سوقي

ا�سطنبول

$ 1950

9

 6 - 2يوليو

ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار الب�شري

د�.أحمد العمري

ا�سطنبول

$ 1950

10

 6 - 2يوليو

�إ�سرتاتيجية الت�سويق االلكرتوين املربحة

�أ.ريا�ض �سامر

ا�سطنبول

$ 1950

11

 6 - 4يوليو

ا�سرتاتيجيات الت�أثري الإعالمي

د.عبد اهلل جودت

ا�سطنبول

$ 1450

12

 13 - 9يوليو

رفع الإنتاجية (املنهج التطبيقي لزيادة الإنتاجية للمنظمات والأفراد)

د.طارق ال�سويدان

ا�سطنبول

$ 1950

13

� 24 - 19أغ�سط�س

تدريب املدربني

د.طارق ال�سويدان

البو�سنة

$ 2250

14

� 12 - 7أكتوبر

�أخ�صائي التخطيط اال�سرتاتيجي

�أ.غياث هواري

ا�سطنبول

$ 2250

15

� 12 - 8أكتوبر

�أخ�صائي التدريب والتطوير املتقدم

د.حممد العامري

ا�سطنبول

$ 2250

16

� 12 - 8أكتوبر

�إعداد احل�سابات اخلتامية

�أ.بدر ال�شمري

ا�سطنبول

$ 1950

17

� 12 - 8أكتوبر

ا�سرتاتيجيات الت�سويق الفعال

�أ.ثابت حجازي

ا�سطنبول

$ 1950

18

 16 - 12نوفمرب

رفع الإنتاجية (املنهج التطبيقي لزيادة الإنتاجية للمنظمات والأفراد)

د.طارق ال�سويدان

الكويت

$ 2350

19

 28 - 24دي�سمرب

بناء القدرات وتعزيز الوالء امل�ؤ�س�سي

د�.إبراهيم من�سي

الكويت

$ 1750

20

 28 - 24دي�سمرب

تطبيقات بطاقات الأداء املتوازن يف املوارد الب�شرية

�أ.غياث هواري

الكويت

$ 1750

�شركة الإبداع اخلليجي للتدريب واال�ست�شارات

منوذج التسجيل
التكلفة والتسجيل :

بيانات اجلهة :
اسم اجلهة:

اخلصومات :

اسم الشخص املسؤول:
املسمى الوظيفي:

 3مشاركني

الهاتف:
البريد اإللكتروني:

%15

 4مشاركني

بيانات املشارك (:)1

%20

 5مشاركني أو أكثر %25

االسم:

لكل مشارك
لكل مشارك أو مشارك خامس مجاني
لكل مشارك أو مشارك مجاني لكل أربع مشاركني

اسم البرنامج:

شروط التسجيل :
برجــاء أن يكــون التســجيل علــى طريقــة النمــوذج
املعتمد وموقع من الشخص املسؤول
اإللغاء يكون بكتاب خطي وليس شفهي ًا
يف حالــة اإللغــاء بعد اســتالم النموذج تدفع اجلهة

املسمى الوظيفي:

 $ 500رسوم إدارية

الدفع :

الهاتف:
البريد اإللكتروني:

يف حالة الغياب تدفع قيمة الرسوم كاملة

إصدار شيك أوحتويل بنكي باسمGulf Innovation Company :

بيانات املشارك (:)2
االسم:

اسم البرنامج:
املسمى الوظيفي:
الهاتف:
البريد اإللكتروني:

بيانات املشارك (:)3
االسم:

طريقة الدفع
بــــالــــديــــنــــار
الــــكــــويــــتــــي

)IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait
Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع
بـــــــالـــــــدوالر
األمــــريــــكــــي

)IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait
Swift Code: KFHOKWKW

املوافقة على التسجيل:
أوافق أنا الشخص املسؤول على املشاركة يف البرنامج املدون
أعاله وقد اطلعــــت على كافة شروط التسجيل واإللغاء

التوقيع:

* يتوفر لدينا خدمة الدفع اإللكتروني:

اسم البرنامج:
املسمى الوظيفي:
الهاتف:
البريد اإللكتروني:

Sultanate of Oman

(968) 91770559

gulfinnovation1

g.innovation

gulf-innovation

@gulf_innovation

gulf_innovation

gulfinnovation.com

Tel.:

State of Qatar

Tel.: (974) 44660526
Fax: (974) 44821787

info@gulfinnovation.com

State of Kuwait

22404883
22404852

)Tel.: (965
)Fax: (965

(965) 98853311

Head Office

