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دورة: التحديات والضغوط التي تواجه ضمان الجودة في خدمة العمالء3 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

زمات3 يناير 7 ينايرالكويت
أ
دورة: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

دورة: الضيافة والتدبير المنزلي3 يناير 7 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء3 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ال

زمات3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
خرين وقيادة المواقف الصعبة وال

أ
دورة: تمكين, تحفيز وإلهام ال

دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"4 يناير 15 ينايرميالن )ايطاليا(

داء4 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة متقدمة في: التميز والكـفاءة في إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وإدارة ال

دورة: إدارة وتسوية المطالبات4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"4 يناير 15 ينايرميونخ )ا

دورة: النظم المتكاملة للعالقات العامة واإلعالم والفنون التحريرية الصحفية4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

سطول والنقل4 يناير 8 ينايردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: اإلدارة الناجحة لخدمات ال

دورة: إدارة الخدمات المساندة4 يناير 8 ينايرباريس )فرنسا(

هداف4 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء والتوجيه لنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية10 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التميز بإدارة ال

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط الجراءات10 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

ليات اإلبداع ومنهجيات التميز في إدارة عالقات وخدمات العمالء10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: ا

دورة: إدارة المخاطر على مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتخطيط للطوارئ10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات اإلدارة التنفيذية والتنسيقية واإلشرافية الفعالة10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"10 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(

زمات11 يناير 22 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إدارة العمل الجماعي, تمكين وتحفيز وإلهام الخرين وقيادة المواقف الصعبة وال

دورة: النظم المتكاملة للعالقات العامة واإلعالم والفنون التحريرية الصحفية11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير اإلبداع في الفرق11 يناير 22 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء11 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ال

زمات11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

داء مميز11 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط11 يناير 15 ينايردسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واإلبتكار11 يناير 15 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المدير المحترف المعتمد11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

دبلوم التميز المؤسسي17 يناير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

ساسية17 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
داء ال

أ
دورة: إدارة الخدمات المساندة ومؤشرات ال

دورة: إدارة البيع بالتجزئة17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة عالقات المستثمرين17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: الضيافة والتدبير المنزلي17 يناير 21 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق17 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز اإلداري وإنجاز المهام الصعبة بفعالية17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز واإلبداع واإلشراف في إدارة الخدمات العامة18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: مهارات إدارة المشاريع18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
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دورة: إدارة الخدمات اإلجتماعية للقطاعات الصحية18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: إدارة عالقات المستثمرين18 يناير 22 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ال

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

زمات18 يناير 22 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
خرين وقيادة المواقف الصعبة وال

أ
دورة: تمكين, تحفيز وإلهام ال

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات18 يناير 22 ينايرباكو )اذربيجان(

دورة: التخطيط, المتابعة, الريادة وتطوير بيئة إبتكارية في العمل24 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها24 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة البيع بالتجزئة24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مهارات إدارة المشاريع24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت والمرافق الصناعية24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إدارة المنشا

دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية25 يناير 29 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(

دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي25 يناير 12 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

ساليب تحقيق النجاز المتقدم للخدمة25 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
داء المتميز وا

أ
دورة: ال

دورة: إدارة وتسوية المطالبات25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية25 يناير 29 ينايردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: تقييم كـفاءة ال

دورة: التنمية الدولية25 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(

ساسية25 يناير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
داء ال

أ
دورة: إدارة الخدمات المساندة ومؤشرات ال

دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية25 يناير 29 ينايرامستردام )هولندا(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة25 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(

دورة متقدمة في: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل31 يناير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد الخطط الستراتيجية واإلبداع فى بيائت تنافسية31 يناير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: محترف إدارة المخاطر المعتمد31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية31 يناير 4 فبرايرالكويت
أ
دورة: تقييم كـفاءة ال

دورة: إدارة الخدمات اإلجتماعية للقطاعات الصحية1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية1 فبراير 5 فبرايرميونخ )ا

هداف1 فبراير 12 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
داء والتوجيه إلنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

دورة: التميز واإلبداع واإلشراف في إدارة الخدمات العامة1 فبراير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
دورة: تنمية المهارات اإلشرافية1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

دورة: المهارات اإلشرافية وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل1 فبراير 5 فبرايربيروت )لبنان(

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار1 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(

دورة متقدمة في: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها1 فبراير 12 فبرايرهونكونغ

ساسية1 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
داء ال

أ
دورة: إدارة الخدمات المساندة ومؤشرات ال

دورة: إدارة وتسوية المطالبات1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز واإلبداع واإلشراف في إدارة الخدمات العامة7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية7 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التميز بإدارة ال

زمات7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
خرين وقيادة المواقف الصعبة وال

أ
دورة: تمكين, تحفيز وإلهام ال
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دورة: تحقيق اإلبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع7 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

داء7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط ال

دورة: المهارات اإلشرافية وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل7 فبراير 11 فبرايرالكويت

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي8 فبراير 12 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي8 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

زمات8 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: مكـتب إدارة المشاريع8 فبراير 12 فبرايردسلتورف )المانيا(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة8 فبراير 12 فبرايرسيدني )استراليا(

داء وإتخاذ القرارات"8 فبراير 19 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الرؤية الستراتيجية "المبادرات، تحسين ال

دورة: إدارة المخاطر على مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتخطيط للطوارئ8 فبراير 12 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: تحقيق الريادة القيادية اإلبداعية والوصول إلى قمة التميز واإلنجاز8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ال

هداف14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

دورة: تحويل تجربة المريض14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلجراءات العملية لتنفيذ عمليات التدقيق اإلداري والتشغيلي14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

ساسيات اإلدارة الحديثة14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

هداف ورسم السياسات14 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

دورة: تحقيق الريادة القيادية اإلبداعية والوصول إلى قمة التميز واإلنجاز14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة البيع بالتجزئة14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

هداف ورسم السياسات15 فبراير 5 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

دورة: التنمية الدولية15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة15 فبراير 19 فبرايرلشبونه )البرتغال(

مريكية(
أ
دورة: المدير المحترف المعتمد15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"15 فبراير 5 مارسميونخ )ا

دورة: تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واإلبتكار15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل15 فبراير 19 فبرايرفينا )النمسا(

دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي15 فبراير 5 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية15 فبراير 19 فبرايرمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: التحديات والضغوط التي تواجه ضمان الجودة في خدمة العمالء15 فبراير 26 فبرايرروما )ا

دورة: تحويل تجربة المريض21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على اإلختاللت الوظيفية21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ال

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي21 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية21 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة عالقات المستثمرين22 فبراير 26 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: التميز واإلبداع واإلشراف في إدارة الخدمات العامة22 فبراير 26 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: التنمية الزراعية واإلدارة22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"22 فبراير 5 مارسامستردام )هولندا(

اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق والقيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها22 فبراير 5 مارسدسلتورف )المانيا(
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دورة: الستقبال الفندقي22 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: الضيافة والتدبير المنزلي22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"22 فبراير 12 مارسدسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة عالقات المستثمرين22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

لمانيا(
أ
دورة: تحويل تجربة المريض22 فبراير 26 فبرايرميونخ )ا

دورة: إدارة المراكز التجارية28 فبراير 4 مارسالكويت

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(

دورة: الستقبال الفندقي28 فبراير 4 مارسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي28 فبراير 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مؤشرات الداء الرئيسية28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

عباء العمل1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية1 مارس 5 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تقييم كـفاءة ال

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط الجراءات1 مارس 19 مارسبانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد1 مارس 12 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تحقيق ا

دورة: القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الستراتيجي1 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
دورة: مؤشرات الداء الرئيسية1 مارس 5 مارسروما )ا

ديبية وإنهاء الخدمة1 مارس 5 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في الختيار والتوظيف والنظم التا

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط1 مارس 5 مارسبرشلونة )اسبانيا(

قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد1 مارس 12 مارسبانكوك )تايالند(
أ
دورة: تحقيق ا

دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية1 مارس 5 مارستبليسيه )جورجيا(

ساسيات إدارة المرافق7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

هداف7 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(
أ
داء والتوجيه إلنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

دورة: مؤشرات الداء الرئيسية7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع7 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم7 مارس 11 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: ال

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
ليات اإلبداع ومنهجيات التميز في إدارة عالقات وخدمات العمالء8 مارس 12 مارسميونخ )ا

آ
دورة: ا

دورة: إدارة البيع بالتجزئة8 مارس 12 مارسبرشلونة )اسبانيا(

هداف ورسم السياسات8 مارس 26 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل8 مارس 12 مارسبانكوك )تايالند(

دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية8 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

داء8 مارس 12 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط ال

لمانيا(
أ
عمال والقتصاد8 مارس 12 مارسميونخ )ا

أ
دورة: إعداد القادة والستراتيجيات الحديثة في إدارة ال

يطاليا(
أ
داء وإتخاذ القرارات"8 مارس 19 مارسروما )ا

أ
دورة: الرؤية الستراتيجية "المبادرات، تحسين ال

دورة: إدارة الخدمات المساندة8 مارس 12 مارسميالن )ايطاليا(

عمال والتعامل مع الضغوط14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التخطيط، التنظيم والتنسيق، اإلتصال، قوة الذاكرة، جدولة ال

هداف14 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة متقدمة في: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

دورة: مهارات إدارة المشاريع14 مارس 18 مارسالمنامة )البحرين(

دبلوم التميز المؤسسي14 مارس 8 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تحقيق الريادة القيادية اإلبداعية والوصول إلى قمة التميز واإلنجاز14 مارس 18 مارسعمان )الردن(

هداف ورسم السياسات14 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال
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دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي14 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة الجودة الشاملة14 مارس 18 مارسالمنامة )البحرين(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة المستشفيات والخدمات الصحية15 مارس 19 مارسميونخ )ا

عمال والقتصاد15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إعداد القادة والستراتيجيات الحديثة في إدارة ال

دورة: المهارات اإلشرافية وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل15 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(

دورة: التفكير الستراتيجي والتخطيط15 مارس 19 مارسمدريد )اسبانيا(

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء15 مارس 26 مارسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: ال

لمانيا(
أ
ساسيات اإلدارة الحديثة15 مارس 19 مارسميونخ )ا

أ
دورة: ا

دورة: المدير المحترف المعتمد15 مارس 19 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: المهارات اإلشرافية وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل15 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: الستقبال الفندقي15 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: محترف إدارة المخاطر المعتمد15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

عباء العمل15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

دورة متقدمة في: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل21 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: الضيافة والتدبير المنزلي21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الستقبال الفندقي21 مارس 25 مارسالكويت

دورة: النظم المتكاملة للعالقات العامة واإلعالم والفنون التحريرية الصحفية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة العمل الجماعي21 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الستراتيجي21 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال وتخطيط وتنظيم اإلجراءات الوظيفية21 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تحليل وتوصيف ال

دورة: إدارة قواعد البيانات22 مارس 26 مارسبانكوك )تايالند(

دورة: الشراكة الستراتيجية22 مارس 26 مارسباريس )فرنسا(

دورة: إدارة المخاطر على مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتخطيط للطوارئ22 مارس 26 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة المراكز التجارية22 مارس 26 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: اإلجراءات العملية لتنفيذ عمليات التدقيق اإلداري والتشغيلي22 مارس 26 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
عمال المعتمد22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
خصائي تطوير ال

أ
دورة: ا

هداف22 مارس 2 ابريلسنغافورة
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة متقدمة في: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

ليات اإلبداع ومنهجيات التميز في إدارة عالقات وخدمات العمالء22 مارس 26 مارسباريس )فرنسا(
آ
دورة: ا

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي22 مارس 26 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

زمات28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية28 مارس 8 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: التميز بإدارة ال

دورة: مؤشرات الداء الرئيسية28 مارس 1 ابريلعمان )الردن(

دورة متقدمة في: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق28 مارس 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: مهارات اإلدارة التنفيذية والتنسيقية واإلشرافية الفعالة28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة الخدمات المساندة28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة البيع بالتجزئة28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

زمات28 مارس 8 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة العمل الجماعي, تمكين وتحفيز وإلهام الخرين وقيادة المواقف الصعبة وال

دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"29 مارس 2 ابريلمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: تحقيق اإلبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الشراكة الستراتيجية29 مارس 2 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

داء وإتخاذ القرارات"29 مارس 9 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: الرؤية الستراتيجية "المبادرات، تحسين ال

لمانيا(
أ
دورة: اإلجراءات العملية لتنفيذ عمليات التدقيق اإلداري والتشغيلي29 مارس 2 ابريلميونخ )ا
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دبلوم التميز المؤسسي29 مارس 23 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: تحويل تجربة المريض29 مارس 2 ابريلباريس )فرنسا(

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء29 مارس 9 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: ال

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: الحكومة اللكـترونية4 ابريل 8 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

ساسيات إدارة المرافق4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز واإلبداع واإلشراف في إدارة الخدمات العامة4 ابريل 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار4 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتسوية المطالبات4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء5 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ال

دورة: اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على اإلختاللت الوظيفية5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

دورة: إدارة قواعد البيانات5 ابريل 9 ابريلسيدني )استراليا(

دورة متقدمة في: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل5 ابريل 16 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التفكير الستراتيجي والتخطيط5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

ساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي "EFQM"5 ابريل 16 ابريلسنغافورة
أ
دورة: التجاهات التنظيمية اإلبتكارية لتطوير ا

داء5 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: التميز والكـفاءة في إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وإدارة ال

لمانيا(
أ
دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار5 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: إدارة التغيير والتحول الستراتيجي5 ابريل 9 ابريلروما )ا

دورة: إدارة الجودة الشاملة11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي11 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

زمات11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد11 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تحقيق ا

هيل قيادات الصف الثاني11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: الشراكة الستراتيجية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

ساسية11 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
داء ال

أ
دورة: إدارة الخدمات المساندة ومؤشرات ال

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل12 ابريل 16 ابريلهونكونغ

دورة: قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير اإلبداع في الفرق12 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية12 ابريل 23 ابريلروما )ا

أ
دورة: التميز بإدارة ال

هداف ورسم السياسات12 ابريل 23 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي ووضع ال

هداف ورسم السياسات12 ابريل 30 ابريلفينا )النمسا(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

دورة: تحقيق اإلبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير12 ابريل 16 ابريلدسلتورف )المانيا(

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي12 ابريل 16 ابريلسيدني )استراليا(

دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي12 ابريل 30 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة12 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مكـتب إدارة المشاريع18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مهارات إدارة المشاريع18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(
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دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية18 ابريل 22 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: المدير المحترف المعتمد18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على اإلختاللت الوظيفية18 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دبلوم التميز المؤسسي18 ابريل 13 مايوالكويت

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع18 ابريل 29 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

مريكية(
أ
ساسيات إدارة المرافق19 ابريل 23 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

داء وإتخاذ القرارات"19 ابريل 30 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الرؤية الستراتيجية "المبادرات، تحسين ال

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية19 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التميز بإدارة ال

يطاليا(
أ
داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية19 ابريل 30 ابريلروما )ا

أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

دورة: تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واإلبتكار19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: الستقبال الفندقي19 ابريل 23 ابريلهونكونغ

دورة: التنمية الدولية19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي25 ابريل 29 ابريلالكويت

زمات25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
خرين وقيادة المواقف الصعبة وال

أ
دورة: تمكين, تحفيز وإلهام ال

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها25 ابريل 29 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: مهارات إدارة المشاريع25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تقييم كـفاءة ال

دورة: مهارات تقديم الستشارات اإلدارية25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

هداف ورسم السياسات25 ابريل 13 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"25 ابريل 6 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

عمال المعتمد26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
خصائي تطوير ال

أ
دورة: ا

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية26 ابريل 7 مايوسنغافورة
أ
دورة: التميز بإدارة ال

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

داء مميز26 ابريل 30 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية26 ابريل 30 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق والقيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها26 ابريل 7 مايوسيدني )استراليا(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: اإلجراءات العملية لتنفيذ عمليات التدقيق اإلداري والتشغيلي2 مايو 6 مايوعمان )الردن(

دورة: التخطيط, المتابعة, الريادة وتطوير بيئة إبتكارية في العمل2 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

هداف2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية2 مايو 13 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

زمات2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

دورة: إدارة الخدمات المساندة2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتسوية المطالبات3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: ال

دورة: التحديات والضغوط التي تواجه ضمان الجودة في خدمة العمالء3 مايو 14 مايوامستردام )هولندا(
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دورة: اإلجراءات العملية لتنفيذ عمليات التدقيق اإلداري والتشغيلي3 مايو 7 مايوهونكونغ

دورة: التفكير الستراتيجي والتخطيط3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: التنمية الزراعية واإلدارة3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة3 مايو 7 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة "نظرية القيود"3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

عباء العمل9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء واتخاذ القرارات9 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: الرؤية الستراتيجية, المبادرات, تحسين ال

دورة: إدارة التغيير والتحول الستراتيجي9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحقيق اإلبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير9 مايو 13 مايوكازبالنكا )المغرب(

ساسية9 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
أ
داء ال

أ
دورة: إدارة الخدمات المساندة ومؤشرات ال

دورة: إدارة الجودة الشاملة "نظرية القيود"9 مايو 13 مايوالكويت

دورة: إدارة عالقات المستثمرين9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة وتسوية المطالبات10 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها10 مايو 14 مايوميونخ )ا

لمانيا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"10 مايو 21 مايوميونخ )ا

يطاليا(
أ
داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية10 مايو 21 مايوروما )ا

أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

ساسيات إدارة المرافق10 مايو 14 مايوجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها10 مايو 14 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي10 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: الحكومة اللكـترونية10 مايو 14 مايوروما )ا

دورة: التميز واإلبداع واإلشراف في إدارة الخدمات العامة16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

ساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي "EFQM"16 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات التنظيمية اإلبتكارية لتطوير ا

داء16 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: التميز والكـفاءة في إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وإدارة ال

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"16 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الستراتيجي16 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير اإلبداع في الفرق16 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(

عباء العمل17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

يطاليا(
أ
دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة17 مايو 21 مايوروما )ا

داء واتخاذ القرارات17 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: الرؤية الستراتيجية, المبادرات, تحسين ال

دورة: اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على اإلختاللت الوظيفية17 مايو 21 مايوبيروت )لبنان(

مريكية(
أ
دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"17 مايو 4 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء17 مايو 28 مايوميونخ )ا

أ
دورة: ال

دورة: التميز اإلداري وإنجاز المهام الصعبة بفعالية17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تحقيق الريادة القيادية اإلبداعية والوصول إلى قمة التميز واإلنجاز17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط17 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء23 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ال

عمال المعتمد23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(
أ
خصائي تطوير ال

أ
دورة: ا

داء23 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: التميز والكـفاءة في إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وإدارة ال

دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"23 مايو 10 يونيوالمنامة )البحرين(



الدورات اإلدارية والقيادية 1

12 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

سطول والنقل23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: اإلدارة الناجحة لخدمات ال

دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"23 مايو 3 يونيوالكويت

دورة: المهارات اإلشرافية وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واإلبتكار24 مايو 28 مايوسيدني )استراليا(

مريكية(
أ
دورة: إدارة عالقات المستثمرين24 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التميز واإلبداع واإلشراف في إدارة الخدمات العامة24 مايو 28 مايوسنغافورة

دورة: المدير المحترف المعتمد24 مايو 28 مايوباريس )فرنسا(

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: الحكومة اللكـترونية24 مايو 28 مايودسلتورف )المانيا(

دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة الخدمات اإلجتماعية للقطاعات الصحية24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير اإلبداع في الفرق24 مايو 4 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التخطيط, المتابعة, الريادة وتطوير بيئة إبتكارية في العمل30 مايو 10 يونيوالكويت

دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: محترف إدارة المخاطر المعتمد30 مايو 3 يونيوالكويت

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية30 مايو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

دورة: التنمية الزراعية واإلدارة30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: التميز اإلداري وإنجاز المهام الصعبة بفعالية30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي30 مايو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

ساليب تحقيق النجاز المتقدم للخدمة31 مايو 4 يونيوامستردام )هولندا(
أ
داء المتميز وا

أ
دورة: ال

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع31 مايو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

يطاليا(
أ
دبلوم التميز المؤسسي31 مايو 25 يونيوروما )ا

دورة: إدارة الخدمات المساندة31 مايو 4 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة: اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على اإلختاللت الوظيفية31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

داء مميز31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية31 مايو 4 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي31 مايو 4 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(

ليات اإلبداع ومنهجيات التميز في إدارة عالقات وخدمات العمالء6 يونيو 10 يونيوكازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: ا

هداف6 يونيو 17 يونيوالكويت
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة متقدمة في: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي6 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: مؤشرات الداء الرئيسية6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل6 يونيو 10 يونيوالكويت

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء6 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ال

داء واتخاذ القرارات6 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: الرؤية الستراتيجية, المبادرات, تحسين ال

دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة6 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"7 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(



الدورات اإلدارية والقيادية 1

13 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق والقيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها7 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(

ساسيات اإلدارة الحديثة7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

ساسيات اإلدارة الحديثة7 يونيو 11 يونيولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المراكز التجارية7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"7 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"7 يونيو 18 يونيوروما )ا

دورة: إدارة المستشفيات والخدمات الصحية7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"7 يونيو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي7 يونيو 11 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

ساليب تحقيق النجاز المتقدم للخدمة13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
داء المتميز وا

أ
دورة: ال

هيل قيادات الصف الثاني13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"13 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي13 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: التفكير الستراتيجي والتخطيط13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع13 يونيو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"14 يونيو 18 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة: إدارة المخاطر على مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتخطيط للطوارئ14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
زمات14 يونيو 18 يونيوميونخ )ا

أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: الحكومة اللكـترونية14 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
دورة: إدارة المخاطر على مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتخطيط للطوارئ14 يونيو 18 يونيوروما )ا

دورة: اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على اإلختاللت الوظيفية14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي14 يونيو 18 يونيوامستردام )هولندا(

ساسية14 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
داء ال

أ
دورة: إدارة الخدمات المساندة ومؤشرات ال

دورة: إدارة الجودة الشاملة14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتسوية المطالبات20 يونيو 24 يونيوالكويت

ت والمرافق الصناعية20 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(
آ
دورة: إدارة المنشا

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية20 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

دورة: النظم المتكاملة للعالقات العامة واإلعالم والفنون التحريرية الصحفية20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(

دورة: تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واإلبتكار20 يونيو 24 يونيوكازبالنكا )المغرب(

ساسيات تسويق حقوق الملكية الفكرية واستثمارها20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

زمات20 يونيو 24 يونيوالكويت
أ
دورة: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة21 يونيو 25 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة21 يونيو 25 يونيومدريد )اسبانيا(

عباء العمل21 يونيو 25 يونيوفينا )النمسا(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

مريكية(
أ
دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: مهارات إدارة المشاريع21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل21 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط الجراءات21 يونيو 9 يوليوجنيف )سويسرا(

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(
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هداف ورسم السياسات21 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي ووضع ال

دورة: قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير اإلبداع في الفرق21 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(

عمال وتخطيط وتنظيم اإلجراءات الوظيفية27 يونيو 8 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تحليل وتوصيف ال

قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد27 يونيو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تحقيق ا

عمال والقتصاد27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إعداد القادة والستراتيجيات الحديثة في إدارة ال

هيل قيادات الصف الثاني27 يونيو 1 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: تحقيق اإلبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: تخطيط موارد المشاريع27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دبلوم التميز المؤسسي28 يونيو 23 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إدارة العمل الجماعي28 يونيو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة الجودة الشاملة28 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة: القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري28 يونيو 2 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المدير المحترف المعتمد28 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة28 يونيو 9 يوليوباريس )فرنسا(

اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق والقيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها28 يونيو 9 يوليوجنيف )سويسرا(

دورة: إدارة البيع بالتجزئة28 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية28 يونيو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز بإدارة ال

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"28 يونيو 9 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة28 يونيو 9 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: مكـتب إدارة المشاريع4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار4 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع4 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

زمات4 يوليو 8 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

داء مميز4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار4 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: تحويل تجربة المريض4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة5 يوليو 9 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

زمات5 يوليو 16 يوليوبيروت )لبنان(
أ
دورة: إدارة العمل الجماعي, تمكين وتحفيز وإلهام الخرين وقيادة المواقف الصعبة وال

يطاليا(
أ
دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة5 يوليو 16 يوليوروما )ا

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار5 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي5 يوليو 23 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي5 يوليو 9 يوليوجنيف )سويسرا(

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي5 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(

دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"5 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة الخدمات اإلجتماعية للقطاعات الصحية5 يوليو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
عباء العمل5 يوليو 9 يوليوروما )ا

أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

زمات5 يوليو 9 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط الجراءات11 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة11 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(
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زمات11 يوليو 15 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

هداف ورسم السياسات11 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

زمات11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

سطول والنقل11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: اإلدارة الناجحة لخدمات ال

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي11 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(

ساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي "EFQM"11 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات التنظيمية اإلبتكارية لتطوير ا

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع12 يوليو 6 اغسطسهونكونغ
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ساسيات تسويق حقوق الملكية الفكرية واستثمارها12 يوليو 16 يوليوامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"12 يوليو 23 يوليوبيروت )لبنان(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"12 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار12 يوليو 23 يوليوبانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع12 يوليو 23 يوليوميونخ )ا

أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي12 يوليو 16 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها12 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
دورة: المدير المحترف المعتمد12 يوليو 16 يوليوميونخ )ا

دورة: قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير اإلبداع في الفرق18 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

داء وإتخاذ القرارات"18 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: الرؤية الستراتيجية "المبادرات، تحسين ال

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية18 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تقييم كـفاءة ال

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية18 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

ساسيات إدارة المرافق18 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

ديبية وإنهاء الخدمة18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في الختيار والتوظيف والنظم التا

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار18 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"18 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(

يطاليا(
أ
دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط19 يوليو 23 يوليوروما )ا

مريكية(
أ
ساسيات اإلدارة الحديثة19 يوليو 23 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتكاملة للعالقات العامة واإلعالم والفنون التحريرية الصحفية19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دبلوم التميز المؤسسي19 يوليو 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تحقيق اإلبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير19 يوليو 23 يوليوتبليسيه )جورجيا(

دورة: مهارات إدارة المشاريع19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

ليات اإلبداع ومنهجيات التميز في إدارة عالقات وخدمات العمالء19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(
آ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي19 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

ساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي "EFQM"25 يوليو 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات التنظيمية اإلبتكارية لتطوير ا

عمال والتعامل مع الضغوط25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التخطيط، التنظيم والتنسيق، اإلتصال، قوة الذاكرة، جدولة ال

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"25 يوليو 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

دبلوم التميز المؤسسي25 يوليو 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

عمال المعتمد25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
خصائي تطوير ال

أ
دورة: ا

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات25 يوليو 29 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: مهارات اإلدارة التنفيذية والتنسيقية واإلشرافية الفعالة25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(

دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

ساسيات إدارة المرافق26 يوليو 30 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز اإلداري وإنجاز المهام الصعبة بفعالية26 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(
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قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد26 يوليو 6 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تحقيق ا

دورة: إدارة الجودة الشاملة "نظرية القيود"26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي26 يوليو 30 يوليودسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة قواعد البيانات26 يوليو 30 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التنمية الزراعية واإلدارة26 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء26 يوليو 6 اغسطسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ال

دورة: التحديات والضغوط التي تواجه ضمان الجودة في خدمة العمالء26 يوليو 6 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار26 يوليو 6 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: إدارة التغيير والتحول الستراتيجي1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

داء وإتخاذ القرارات"1 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الرؤية الستراتيجية "المبادرات، تحسين ال

دورة: مؤشرات الداء الرئيسية1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة قواعد البيانات1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

داء مميز1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء2 اغسطس 13 اغسطسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: ال

زمات2 اغسطس 6 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة2 اغسطس 6 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة2 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية2 اغسطس 6 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة2 اغسطس 6 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي2 اغسطس 6 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: مهارات إدارة المشاريع2 اغسطس 6 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(

يطاليا(
أ
دورة: الشراكة الستراتيجية2 اغسطس 6 اغسطسروما )ا

ليات اإلبداع ومنهجيات التميز في إدارة عالقات وخدمات العمالء2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: ا

عباء العمل8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

هداف ورسم السياسات8 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

ساسية8 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
داء ال

أ
دورة: إدارة الخدمات المساندة ومؤشرات ال

دورة: إدارة قواعد البيانات8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار8 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واإلبتكار8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي8 اغسطس 12 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار8 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المراكز التجارية9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها9 اغسطس 13 اغسطسسنغافورة

هداف9 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(
أ
داء والتوجيه لنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

دورة: مهارات إدارة المشاريع9 اغسطس 13 اغسطسمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: مؤشرات الداء الرئيسية9 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط9 اغسطس 13 اغسطسسنغافورة

دورة: تحقيق اإلبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير9 اغسطس 13 اغسطسهونكونغ

ديبية وإنهاء الخدمة9 اغسطس 13 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في الختيار والتوظيف والنظم التا
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ساسيات تسويق حقوق الملكية الفكرية واستثمارها15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع15 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار15 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: الحكومة اللكـترونية15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هداف15 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة متقدمة في: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي16 اغسطس 20 اغسطسفينا )النمسا(

هداف ورسم السياسات16 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار16 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة16 اغسطس 27 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: الشراكة الستراتيجية16 اغسطس 20 اغسطسسيدني )استراليا(

دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية16 اغسطس 20 اغسطسلشبونه )البرتغال(

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي16 اغسطس 27 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: إدارة وتسوية المطالبات16 اغسطس 20 اغسطسهونكونغ

يطاليا(
أ
دورة: مؤشرات الداء الرئيسية16 اغسطس 20 اغسطسروما )ا

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تقييم كـفاءة ال

هيل قيادات الصف الثاني22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إعداد وتا

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء22 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ال

دورة: التميز اإلداري وإنجاز المهام الصعبة بفعالية22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

مين22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: اإلشراف والرقابة على شركات التا

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار22 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

هداف22 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
داء والتوجيه لنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

عمال والقتصاد23 اغسطس 27 اغسطسبانكوك )تايالند(
أ
دورة: إعداد القادة والستراتيجيات الحديثة في إدارة ال

داء23 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة متقدمة في: التميز والكـفاءة في إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وإدارة ال

ليات اإلبداع ومنهجيات التميز في إدارة عالقات وخدمات العمالء23 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(
آ
دورة: ا

دورة: مهارات تقديم الستشارات اإلدارية23 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: مهارات تقديم الستشارات اإلدارية23 اغسطس 27 اغسطسباكو )اذربيجان(

عمال والقتصاد23 اغسطس 27 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
دورة: إعداد القادة والستراتيجيات الحديثة في إدارة ال

دورة متقدمة في: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها23 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة الخدمات المساندة23 اغسطس 27 اغسطسدسلتورف )المانيا(

يطاليا(
أ
داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء23 اغسطس 3 سبتمبرروما )ا

أ
دورة: ال

دورة: المهارات اإلشرافية وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي29 اغسطس 9 سبتمبرعمان )الردن(

هداف29 اغسطس 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
داء والتوجيه إلنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

داء29 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط ال

دورة: مكـتب إدارة المشاريع29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
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دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها29 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة العمل الجماعي29 اغسطس 9 سبتمبرعمان )الردن(

وروبي "EFQM"30 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: نموذج التميز ال

داء مميز30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

دبلوم التميز المؤسسي30 اغسطس 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق30 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة متقدمة في: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل30 اغسطس 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(

يطاليا(
أ
دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها30 اغسطس 3 سبتمبرروما )ا

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"30 اغسطس 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع30 اغسطس 10 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

هداف ورسم السياسات30 اغسطس 10 سبتمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي ووضع ال

سطول والنقل5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
أ
دورة: اإلدارة الناجحة لخدمات ال

دورة: القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الستراتيجي5 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد5 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تحقيق ا

دورة: التفكير الستراتيجي والتخطيط5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلجراءات العملية لتنفيذ عمليات التدقيق اإلداري والتشغيلي5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هداف5 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
داء والتوجيه لنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

هداف ورسم السياسات6 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي ووضع ال

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية6 سبتمبر 10 سبتمبربانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
دورة: مؤشرات الداء الرئيسية6 سبتمبر 10 سبتمبرميونخ )ا

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي6 سبتمبر 10 سبتمبربانكوك )تايالند(

دبلوم التميز المؤسسي6 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

هيل قيادات الصف الثاني6 سبتمبر 10 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري6 سبتمبر 10 سبتمبربانكوك )تايالند(

دورة: إدارة الجودة الشاملة "نظرية القيود"6 سبتمبر 10 سبتمبرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
ساسيات إدارة المرافق6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة البيع بالتجزئة6 سبتمبر 10 سبتمبربيروت )لبنان(

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتسوية المطالبات12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتسوية المطالبات12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: المهارات اإلشرافية وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت

هداف12 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
داء والتوجيه إلنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة المواهب والمهارات12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحويل تجربة المريض12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة البيع بالتجزئة12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

مريكية(
أ
اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق والقيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها13 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار13 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(

دورة: مهارات اإلدارة التنفيذية والتنسيقية واإلشرافية الفعالة13 سبتمبر 17 سبتمبرلشبونه )البرتغال(

عمال المعتمد13 سبتمبر 17 سبتمبرسنغافورة
أ
خصائي تطوير ال

أ
دورة: ا

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق13 سبتمبر 17 سبتمبرهونكونغ

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة13 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(
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دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية13 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء13 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ال

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة19 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تحويل تجربة المريض19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع19 سبتمبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد19 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة: تحقيق ا

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

هداف19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

دورة: إعداد المدير التنفيذي19 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )الردن(

داء واتخاذ القرارات19 سبتمبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة متقدمة في: الرؤية الستراتيجية, المبادرات, تحسين ال

دورة: مكـتب إدارة المشاريع20 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الستراتيجي20 سبتمبر 1 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: مهارات اإلدارة التنفيذية والتنسيقية واإلشرافية الفعالة20 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(

عمال المعتمد20 سبتمبر 24 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
خصائي تطوير ال

أ
دورة: ا

دورة: قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير اإلبداع في الفرق20 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: ال

يطاليا(
أ
داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء20 سبتمبر 1 اكـتوبرروما )ا

أ
دورة: ال

مريكية(
أ
دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(

دورة: تحقيق الريادة القيادية اإلبداعية والوصول إلى قمة التميز واإلنجاز20 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة التغيير والتحول الستراتيجي26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"26 سبتمبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط, المتابعة, الريادة وتطوير بيئة إبتكارية في العمل26 سبتمبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

داء مميز26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

دورة: مهارات اإلدارة التنفيذية والتنسيقية واإلشرافية الفعالة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع27 سبتمبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

داء مميز27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

داء27 سبتمبر 8 اكـتوبرسنغافورة
أ
دورة متقدمة في: التميز والكـفاءة في إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وإدارة ال

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم كـفاءة ال

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"27 سبتمبر 1 اكـتوبربيروت )لبنان(

اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق والقيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها27 سبتمبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

هيل قيادات الصف الثاني27 سبتمبر 1 اكـتوبرسنغافورة
أ
دورة: إعداد وتا

زمات27 سبتمبر 1 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
خرين وقيادة المواقف الصعبة وال

أ
دورة: تمكين, تحفيز وإلهام ال

دورة: إدارة التغيير والتحول الستراتيجي3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات إدارة المشاريع3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات اإلشرافية وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: الستقبال الفندقي3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

زمات3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
خرين وقيادة المواقف الصعبة وال

أ
دورة: تمكين, تحفيز وإلهام ال

وروبي "EFQM"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: نموذج التميز ال

دورة: التميز اإلداري وإنجاز المهام الصعبة بفعالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
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عباء العمل4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

دورة: إعداد الخطط الستراتيجية واإلبداع فى بيائت تنافسية4 اكـتوبر 15 اكـتوبرامستردام )هولندا(

داء واتخاذ القرارات4 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: الرؤية الستراتيجية, المبادرات, تحسين ال

ساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي "EFQM"4 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التجاهات التنظيمية اإلبتكارية لتطوير ا

داء واتخاذ القرارات4 اكـتوبر 22 اكـتوبربيروت )لبنان(
أ
دورة متقدمة في: الرؤية الستراتيجية, المبادرات, تحسين ال

ثير وبناء الثقة والنزاهة واإلتصال الفعال4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الستراتيجيات القيادية المتميزة في التا

دورة: إدارة الخدمات اإلجتماعية للقطاعات الصحية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة العمل الجماعي10 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

هيل قيادات الصف الثاني10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إعداد وتا

داء مميز10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تقييم كـفاءة ال

دورة: المدير المحترف المعتمد10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

زمات10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
خرين وقيادة المواقف الصعبة وال

أ
دورة: تمكين, تحفيز وإلهام ال

هداف ورسم السياسات10 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي ووضع ال

دورة: إدارة وتسوية المطالبات10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع11 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ساسيات إدارة المرافق11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
دورة: الستقبال الفندقي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: التميز اإلداري وإنجاز المهام الصعبة بفعالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

ساليب تحقيق النجاز المتقدم للخدمة11 اكـتوبر 15 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
داء المتميز وا

أ
دورة: ال

داء11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط ال

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

زمات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع11 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

عمال والتعامل مع الضغوط11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التخطيط، التنظيم والتنسيق، اإلتصال، قوة الذاكرة، جدولة ال

دورة: إدارة الخدمات اإلجتماعية للقطاعات الصحية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: اإلدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على اإلختاللت الوظيفية11 اكـتوبر 15 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

دورة: تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واإلبتكار11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: النظم المتكاملة للعالقات العامة واإلعالم والفنون التحريرية الصحفية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

هداف ورسم السياسات17 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )الردن(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي ووضع ال

عباء العمل17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

دورة متقدمة في: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المراكز التجارية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: إدارة البيع بالتجزئة17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالكويت

دورة: اإلجراءات العملية لتنفيذ عمليات التدقيق اإلداري والتشغيلي17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها18 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

هداف18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

هداف18 اكـتوبر 29 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة متقدمة في: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها18 اكـتوبر 22 اكـتوبرفينا )النمسا(

مريكية(
أ
دورة: القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري18 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال
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ثير وبناء الثقة والنزاهة واإلتصال الفعال18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: الستراتيجيات القيادية المتميزة في التا

لمانيا(
أ
ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع18 اكـتوبر 12 نوفمبرميونخ )ا

أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دبلوم التميز المؤسسي18 اكـتوبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

وروبي "EFQM"18 اكـتوبر 22 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: نموذج التميز ال

دورة: مؤشرات الداء الرئيسية18 اكـتوبر 22 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات18 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء وإتخاذ القرارات"24 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الرؤية الستراتيجية "المبادرات، تحسين ال

زمات24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
خرين وقيادة المواقف الصعبة وال

أ
دورة: تمكين, تحفيز وإلهام ال

دورة: مهارات تقديم الستشارات اإلدارية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

ساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي "EFQM"24 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات التنظيمية اإلبتكارية لتطوير ا

دورة: التميز اإلداري وإنجاز المهام الصعبة بفعالية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

ساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسي "EFQM"24 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات التنظيمية اإلبتكارية لتطوير ا

هداف ورسم السياسات24 اكـتوبر 11 نوفمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع25 اكـتوبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء25 اكـتوبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ال

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرهونكونغ

دورة: مكـتب إدارة المشاريع25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد المدير التنفيذي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي25 اكـتوبر 12 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

عمال والتعامل مع الضغوط31 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )الردن(
أ
دورة: التخطيط، التنظيم والتنسيق، اإلتصال، قوة الذاكرة، جدولة ال

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: القيادة اإلدارية والمعايير الحديثة في التطوير اإلداري31 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )الردن(

ساسيات اإلدارة الحديثة31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية31 اكـتوبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التميز بإدارة ال

دورة متقدمة في: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق31 اكـتوبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة قواعد البيانات31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير اإلبداع في الفرق31 اكـتوبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

زمات1 نوفمبر 5 نوفمبرسنغافورة
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

مين1 نوفمبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: اإلشراف والرقابة على شركات التا

ديبية وإنهاء الخدمة1 نوفمبر 5 نوفمبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في الختيار والتوظيف والنظم التا

لمانيا(
أ
دورة: إدارة العمل الجماعي1 نوفمبر 12 نوفمبرميونخ )ا

هداف1 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء والتوجيه إلنجاز ال

أ
فضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة وتسوية المطالبات1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التفكير الستراتيجي والتخطيط1 نوفمبر 5 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(

داء وإتخاذ القرارات"1 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الرؤية الستراتيجية "المبادرات، تحسين ال

هداف1 نوفمبر 5 نوفمبرجنيف )سويسرا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

دورة: إعداد المدير التنفيذي1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق7 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق والقيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها7 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المخاطر على مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتخطيط للطوارئ7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: المدير المحترف المعتمد7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"7 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة7 نوفمبر 11 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )الردن(

لمانيا(
أ
زمات8 نوفمبر 12 نوفمبرميونخ )ا

أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

عمال والقتصاد8 نوفمبر 12 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إعداد القادة والستراتيجيات الحديثة في إدارة ال

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية8 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(

داء8 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: التميز والكـفاءة في إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وإدارة ال

دورة: التميز في العالقات العامة والتحليل, الرصد والمتابعة اإلعالمية8 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دبلوم التميز المؤسسي8 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء8 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ال

مريكية(
أ
داء واتخاذ القرارات8 نوفمبر 26 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة متقدمة في: الرؤية الستراتيجية, المبادرات, تحسين ال

دبلوم التميز المؤسسي8 نوفمبر 3 ديسمبربيروت )لبنان(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي8 نوفمبر 12 نوفمبرسنغافورة

مين8 نوفمبر 12 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: اإلشراف والرقابة على شركات التا

دورة: إعداد الخطط الستراتيجية واإلبداع فى بيائت تنافسية14 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ديبية وإنهاء الخدمة14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في الختيار والتوظيف والنظم التا

دورة متقدمة في: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها14 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحويل تجربة المريض14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

مين14 نوفمبر 18 نوفمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: اإلشراف والرقابة على شركات التا

داء مميز14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تطوير الدوافع ل

دورة: إدارة الخدمات اإلجتماعية للقطاعات الصحية14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التفكير الستراتيجي والتخطيط15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

ساسيات إدارة المرافق15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ا

دورة: تخطيط موارد المشاريع15 نوفمبر 19 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق15 نوفمبر 19 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واإلبتكار15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: إدارة المخاطر على مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتخطيط للطوارئ15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي15 نوفمبر 19 نوفمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي15 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: مهارات إدارة المشاريع15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تحويل تجربة المريض21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم21 نوفمبر 25 نوفمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: ال

دورة: إدارة الخدمات المساندة21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(

مين21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: اإلشراف والرقابة على شركات التا

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"21 نوفمبر 25 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية21 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

عمال والقتصاد21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إعداد القادة والستراتيجيات الحديثة في إدارة ال
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دورة: النظم المتكاملة للعالقات العامة واإلعالم والفنون التحريرية الصحفية21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: محترف إدارة المخاطر المعتمد22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"22 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع22 نوفمبر 17 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ديبية وإنهاء الخدمة22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في الختيار والتوظيف والنظم التا

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة22 نوفمبر 26 نوفمبرسيدني )استراليا(

دورة: الضيافة والتدبير المنزلي22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة متقدمة في: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل22 نوفمبر 3 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط الجراءات22 نوفمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: إدارة المواهب والمهارات22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

داء22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط ال

داء28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط ال

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ال

دورة: مهارات اإلدارة التنفيذية والتنسيقية واإلشرافية الفعالة28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(

عمال وتخطيط وتنظيم اإلجراءات الوظيفية28 نوفمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تحليل وتوصيف ال

دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"28 نوفمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مؤشرات الداء الرئيسية28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

ساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ال

دورة: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"28 نوفمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

لمانيا(
أ
ساليب تحقيق النجاز المتقدم للخدمة29 نوفمبر 3 ديسمبرميونخ )ا

أ
داء المتميز وا

أ
دورة: ال

دورة: التفكير الستراتيجي والتخطيط29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: استراتيجيات وتكـتيكات الحكومة اإللكـترونية في ظل منهجية الجودة الشاملة29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

داء اإلبداعي في استراتيجية التعامل وخدمة العمالء29 نوفمبر 10 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: ال

دورة: التحديات والضغوط التي تواجه ضمان الجودة في خدمة العمالء29 نوفمبر 10 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التوجه اإلداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط الجراءات29 نوفمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

عباء العمل29 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية وا

دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية29 نوفمبر 3 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

ت والمرافق الصناعية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إدارة المنشا

مريكية(
أ
دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التقييم العقاري والتمويل والسيولة5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

داء اإلداري ونظم ضبط الجودة في العمالة اإلدارية5 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: تقييم كـفاءة ال

هداف ورسم السياسات5 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

دورة: المهارات اإلشرافية المتقدمة5 ديسمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

عمال المعتمد5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
خصائي تطوير ال

أ
دورة: ا

دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"5 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

وروبي "EFQM"5 ديسمبر 9 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: نموذج التميز ال

دورة: المهارات الحترافية في إجراء التحقيقات اإلدارية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: البرنامج المتكامل لستراتيجية كايزن اليابانية6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

عمال وتخطيط وتنظيم اإلجراءات الوظيفية6 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تحليل وتوصيف ال

مريكية(
أ
دورة: القيادة اإلشرافية والستراتيجيات السلوكية المتميزة6 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تنمية المهارات اإلشرافية6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(
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دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع6 ديسمبر 17 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: التميز اإلداري والتفكير الستراتيجي واإلبتكار اإلبداعي6 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

داء6 ديسمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط ال

دبلوم اإلبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي6 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار12 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية12 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التميز بإدارة ال

ت والمرافق الصناعية12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: إدارة المنشا

دورة: السياسات العامة للقيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي12 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد المدير التنفيذي12 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق12 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة "نظرية القيود"12 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة عالقات المستثمرين12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: الحكومة اللكـترونية13 ديسمبر 17 ديسمبرميونخ )ا

دورة متقدمة في: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"13 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد13 ديسمبر 24 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: تحقيق ا

دورة: القيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها13 ديسمبر 17 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إعداد الخطط الستراتيجية واإلبداع فى بيائت تنافسية13 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: المدير المحترف المعتمد13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"13 ديسمبر 17 ديسمبرميونخ )ا

دورة: الرؤية اإلبداعية التفويض والتمييز في إتخاذ القرار13 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
هداف13 ديسمبر 17 ديسمبرميونخ )ا

أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

زمات13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: النظم المتكاملة للعالقات العامة واإلعالم والفنون التحريرية الصحفية19 ديسمبر 23 ديسمبرالكويت

دورة: إدارة الجودة الشاملة "نظرية القيود"19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(

وروبي "EFQM"19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: نموذج التميز ال

دورة: اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

ت والمرافق الصناعية19 ديسمبر 23 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: إدارة المنشا

داء19 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة متقدمة في: التميز والكـفاءة في إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وإدارة ال

دورة: إدارة العمل الجماعي19 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"19 ديسمبر 23 ديسمبرالكويت

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"19 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مهارات اإلدارة التنفيذية والتنسيقية واإلشرافية الفعالة20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

زمات20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: المهارات المتكاملة للتنسيق اإلداري والمتابعة20 ديسمبر 24 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

ساسيات تسويق حقوق الملكية الفكرية واستثمارها20 ديسمبر 24 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: ا

وروبي "EFQM"20 ديسمبر 24 ديسمبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: نموذج التميز ال

دورة: حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي20 ديسمبر 24 ديسمبرسيدني )استراليا(

دورة: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"20 ديسمبر 31 ديسمبرسنغافورة

ثير وبناء الثقة والنزاهة واإلتصال الفعال20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الستراتيجيات القيادية المتميزة في التا

زمات20 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة العمل الجماعي, تمكين وتحفيز وإلهام الخرين وقيادة المواقف الصعبة وال

دورة: مكـتب إدارة المشاريع26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

عمال المعتمد26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
خصائي تطوير ال

أ
دورة: ا
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هداف ورسم السياسات26 ديسمبر 6 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي ووضع ال

زمات26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة ال

اإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق والقيادة الستراتيجية ووضع الرؤيا المستقبلية وإعداد الخطط اإلدارية وتحقيقها26 ديسمبر 6 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التحديات والضغوط التي تواجه ضمان الجودة في خدمة العمالء26 ديسمبر 6 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة البيع بالتجزئة26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

هيل قيادات الصف الثاني26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإلبداع واإلبتكار26 ديسمبر 6 ينايرالكويت

دورة: إدارة المراكز التجارية26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

ولويات والمهارات اإلشرافية وتعزيز بيئة اإلبداع27 ديسمبر 21 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكيراإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

هداف ورسم السياسات27 ديسمبر 14 ينايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: صياغة الستراتيجية ووضع ال

يطاليا(
أ
سطول والنقل27 ديسمبر 31 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: اإلدارة الناجحة لخدمات ال

مريكية(
أ
هداف27 ديسمبر 7 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
دورة متقدمة في: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير اإلستراتيجي الحيوي وال

يطاليا(
أ
دورة: التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج "SPSS"27 ديسمبر 31 ديسمبرروما )ا

دورة: إدارة البيع بالتجزئة27 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة المستشفيات والخدمات الصحية27 ديسمبر 31 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

قصى قدر من الكـفاءة، الفعالية، اإلنتاجية وتقليل الوقت والجهد27 ديسمبر 7 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تحقيق ا

مريكية(
أ
دورة: محترف إدارة المشاريع "PMP"27 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
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لي3 يناير 7 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

لي3 يناير 14 ينايركازبالنكا )المغرب(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

لي3 يناير 7 ينايرالمنامة )البحرين(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

داء المتوازن "BSC"4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية4 يناير 8 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية4 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية4 يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة4 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات10 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

لي10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

يطاليا(
أ
دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية11 يناير 15 ينايرروما )ا

نظمة المحاسبية11 يناير 22 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة11 يناير 15 ينايرفينا )النمسا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

داء المالي11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

مريكية(
أ
دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة11 يناير 15 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

هداف المالية المخططة11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

داء17 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

لي17 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"17 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

لي17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

لي17 يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية17 يناير 28 ينايرالكويت

لي17 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية18 يناير 22 ينايرمدريد )اسبانيا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات18 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات18 يناير 29 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية18 يناير 22 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

لي18 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية18 يناير 22 ينايربانكوك )تايالند(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية18 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(
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لمانيا(
أ
دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية18 يناير 22 ينايرميونخ )ا

داء المتوازن "BSC"18 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

داء المتوازن "BSC"18 يناير 22 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية24 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(

داء24 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

داء24 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

حدث التعديالت24 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية24 يناير 28 ينايرالكويت

لي24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف24 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(

داء المالي24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
لي25 يناير 29 ينايرروما )ا

آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

لي25 يناير 29 ينايرامستردام )هولندا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية25 يناير 29 ينايرباكو )اذربيجان(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة25 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(

لي25 يناير 29 ينايرباريس )فرنسا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

داء31 يناير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

لي31 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

حدث التعديالت31 يناير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

خطاء المحاسبية ومعالجتها31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"31 يناير 4 فبرايرالكويت
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

مريكية(
أ
دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية1 فبراير 12 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المحاسبية1 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات1 فبراير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

لي1 فبراير 5 فبرايرباريس )فرنسا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

يطاليا(
أ
داء المالي1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لمانيا(
أ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات1 فبراير 5 فبرايرميونخ )ا

داء المالي7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

هداف المالية المخططة7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(

لي7 فبراير 18 فبرايرالكويت
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

حدث التعديالت7 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا
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نظمة المحاسبية7 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

هداف المالية المخططة8 فبراير 12 فبرايرامستردام )هولندا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

خطاء المحاسبية ومعالجتها8 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف8 فبراير 12 فبرايرمدريد )اسبانيا(

لي8 فبراير 19 فبرايرسنغافورة
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

لمانيا(
أ
داء المتوازن "BSC"8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

لي8 فبراير 12 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

لي8 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة8 فبراير 12 فبرايرجنيف )سويسرا(

لي8 فبراير 12 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

لي8 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية8 فبراير 12 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

لي14 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة14 فبراير 25 فبرايرالكويت

هداف المالية المخططة14 فبراير 18 فبرايرالكويت
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية14 فبراير 18 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة14 فبراير 18 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي15 فبراير 19 فبرايربرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة15 فبراير 19 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية15 فبراير 19 فبرايرروما )ا

حدث التعديالت15 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية15 فبراير 19 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات15 فبراير 19 فبرايرلشبونه )البرتغال(

لي15 فبراير 26 فبرايرفينا )النمسا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية15 فبراير 19 فبرايرلشبونه )البرتغال(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(

خطاء المحاسبية ومعالجتها15 فبراير 19 فبرايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

داء المتوازن "BSC"21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات21 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف21 فبراير 25 فبرايرعمان )الردن(

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"21 فبراير 4 مارسكازبالنكا )المغرب(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات21 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"22 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية22 فبراير 5 مارسفينا )النمسا(

لي22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال
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دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات22 فبراير 26 فبرايرطرابزون )تركيا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية22 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

داء22 فبراير 5 مارسسيدني )استراليا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

لي22 فبراير 26 فبرايرطرابزون )تركيا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

لي22 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

لي22 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

لي28 فبراير 4 مارسكازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(

داء المتوازن "BSC"28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات28 فبراير 11 مارسالكويت
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(

حدث التعديالت1 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

يطاليا(
أ
داء المتوازن "BSC"1 مارس 5 مارسروما )ا

أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية1 مارس 5 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"1 مارس 12 مارسامستردام )هولندا(

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية1 مارس 12 مارسسيدني )استراليا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

لي1 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

لي1 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية7 مارس 11 مارسكازبالنكا )المغرب(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية7 مارس 11 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة7 مارس 18 مارسعمان )الردن(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية7 مارس 11 مارسمسقط )سلطنة عمان(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"7 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

داء المالي7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"8 مارس 12 مارسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية8 مارس 12 مارسامستردام )هولندا(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية8 مارس 12 مارسبانكوك )تايالند(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات8 مارس 12 مارسدسلتورف )المانيا(

حدث التعديالت8 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

حدث التعديالت8 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

نظمة المحاسبية8 مارس 19 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

لي8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا
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دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"14 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء المتوازن "BSC"14 مارس 18 مارسعمان )الردن(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية14 مارس 18 مارسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

نظمة المحاسبية14 مارس 25 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة14 مارس 18 مارسالكويت

لي14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

مريكية(
أ
لي15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف15 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(

لمانيا(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات15 مارس 19 مارسميونخ )ا

مريكية(
أ
لي15 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

لي15 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

داء المالي15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية15 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(

هداف المالية المخططة21 مارس 25 مارسعمان )الردن(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

لي21 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

لمانيا(
أ
داء المالي22 مارس 26 مارسميونخ )ا

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(

داء المالي22 مارس 26 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

مريكية(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية22 مارس 2 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات22 مارس 2 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية22 مارس 26 مارسباريس )فرنسا(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

لي28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

نظمة المحاسبية28 مارس 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال
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دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

يطاليا(
أ
دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"29 مارس 2 ابريلروما )ا

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"29 مارس 9 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة29 مارس 2 ابريلمدريد )اسبانيا(

نظمة المحاسبية29 مارس 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية29 مارس 2 ابريلسيدني )استراليا(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"29 مارس 2 ابريلمدريد )اسبانيا(

داء المالي29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

مريكية(
أ
نظمة المحاسبية29 مارس 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية29 مارس 2 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

لي29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات29 مارس 2 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

لي4 ابريل 15 ابريلعمان )الردن(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(

هداف المالية المخططة4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية5 ابريل 9 ابريلطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات5 ابريل 9 ابريلسنغافورة

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية5 ابريل 9 ابريلدسلتورف )المانيا(

خطاء المحاسبية ومعالجتها5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"5 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

خطاء المحاسبية ومعالجتها5 ابريل 9 ابريلدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة5 ابريل 9 ابريللشبونه )البرتغال(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية5 ابريل 9 ابريلدسلتورف )المانيا(

هداف المالية المخططة5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

لي11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة11 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"11 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(

داء المالي11 ابريل 15 ابريلالكويت
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة11 ابريل 15 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

يطاليا(
أ
داء المالي وإدارة المخاطر المالية12 ابريل 16 ابريلروما )ا

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف12 ابريل 16 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة12 ابريل 16 ابريلباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
نظمة المحاسبية12 ابريل 23 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية12 ابريل 16 ابريلهونكونغ

مريكية(
أ
داء المالي12 ابريل 16 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال
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دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

داء المالي18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية18 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(

لي18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات18 ابريل 22 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية19 ابريل 23 ابريلدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

مريكية(
أ
دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف19 ابريل 23 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف19 ابريل 23 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية19 ابريل 23 ابريلباريس )فرنسا(

لي19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات25 ابريل 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

داء المالي25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

هداف المالية المخططة25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية26 ابريل 30 ابريلباكو )اذربيجان(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

داء المتوازن "BSC"26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

يطاليا(
أ
دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف26 ابريل 30 ابريلروما )ا

داء26 ابريل 7 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

داء المالي26 ابريل 30 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

مريكية(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

لي2 مايو 6 مايوكازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

لي2 مايو 6 مايومسقط )سلطنة عمان(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"2 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

داء المالي2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية2 مايو 6 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية2 مايو 6 مايوالكويت

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية3 مايو 7 مايوسنغافورة

داء المتوازن "BSC"3 مايو 7 مايوميالن )ايطاليا(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

لمانيا(
أ
داء المالي وإدارة المخاطر المالية3 مايو 7 مايوميونخ )ا

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات3 مايو 7 مايوامستردام )هولندا(

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(
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دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية3 مايو 14 مايوبانكوك )تايالند(

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية3 مايو 7 مايوفينا )النمسا(

داء المالي3 مايو 7 مايوسنغافورة
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"3 مايو 7 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"9 مايو 13 مايوعمان )الردن(

لي9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

خطاء المحاسبية ومعالجتها9 مايو 13 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

داء المالي9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

داء المالي9 مايو 13 مايوعمان )الردن(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية9 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية10 مايو 14 مايوهونكونغ

لمانيا(
أ
دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات10 مايو 14 مايوميونخ )ا

هداف المالية المخططة10 مايو 14 مايوفينا )النمسا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات10 مايو 21 مايوفينا )النمسا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات10 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات10 مايو 14 مايوميالن )ايطاليا(

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف10 مايو 14 مايوسيدني )استراليا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال10 مايو 14 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

لي10 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

لمانيا(
أ
لي10 مايو 14 مايوميونخ )ا

آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

يطاليا(
أ
هداف المالية المخططة10 مايو 14 مايوروما )ا

أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

هداف المالية المخططة16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

حدث التعديالت16 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(

داء المتوازن "BSC"16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية17 مايو 21 مايوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة17 مايو 28 مايولشبونه )البرتغال(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة17 مايو 21 مايوميالن )ايطاليا(

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"17 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

لي17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

يطاليا(
أ
لي17 مايو 21 مايوروما )ا

آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

لي17 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
خطاء المحاسبية ومعالجتها17 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التسويات الجردية وال
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لي17 مايو 28 مايوامستردام )هولندا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات23 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

داء المتوازن "BSC"23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

هداف المالية المخططة23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المحاسبية24 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(

داء المتوازن "BSC"24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية24 مايو 28 مايوبانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
داء المالي واتخاذ القرارات المالية24 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية24 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

داء24 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية24 مايو 28 مايوامستردام )هولندا(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة30 مايو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

هداف المالية المخططة30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

خطاء المحاسبية ومعالجتها30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف30 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

لي30 مايو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"31 مايو 4 يونيوامستردام )هولندا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"31 مايو 11 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية31 مايو 4 يونيوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية31 مايو 4 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة31 مايو 11 يونيوتبليسيه )جورجيا(

داء المالي31 مايو 4 يونيوبيروت )لبنان(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

مريكية(
أ
نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات31 مايو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

يطاليا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية31 مايو 4 يونيوروما )ا

داء المالي وإدارة المخاطر المالية6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

لي6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

لي6 يونيو 10 يونيوالكويت
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات7 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

لي7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
داء7 يونيو 18 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"7 يونيو 11 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

داء المالي7 يونيو 11 يونيودسلتورف )المانيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

هداف المالية المخططة7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

حدث التعديالت7 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(

داء المالي13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة13 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

لي13 يونيو 17 يونيوكازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

لي13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية13 يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

داء المتوازن "BSC"13 يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(

هداف المالية المخططة14 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات14 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"14 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية14 يونيو 18 يونيوسيدني )استراليا(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات14 يونيو 18 يونيوبيروت )لبنان(

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة14 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"14 يونيو 18 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

داء المالي14 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية20 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية20 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

خطاء المحاسبية ومعالجتها20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"20 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية20 يونيو 24 يونيوالكويت

داء المالي وإدارة المخاطر المالية20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي20 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات21 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال



دورات المحاسبة 2

37 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

لي21 يونيو 2 يوليوسنغافورة
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

خطاء المحاسبية ومعالجتها21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(

لي21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

لي21 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

لي27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

داء المالي27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات27 يونيو 8 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(

يطاليا(
أ
داء المالي28 يونيو 2 يوليوروما )ا

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة28 يونيو 2 يوليوسيدني )استراليا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

هداف المالية المخططة28 يونيو 2 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية28 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(

داء28 يونيو 9 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(

لي28 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

هداف المالية المخططة4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

لي4 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

داء4 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي4 يوليو 8 يوليوالكويت
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية5 يوليو 16 يوليودسلتورف )المانيا(

لي5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

لمانيا(
أ
دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"5 يوليو 16 يوليوميونخ )ا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية5 يوليو 9 يوليوبانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات5 يوليو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

يطاليا(
أ
دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"5 يوليو 16 يوليوروما )ا

داء المالي5 يوليو 9 يوليوسيدني )استراليا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
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دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(

هداف المالية المخططة5 يوليو 9 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

يطاليا(
أ
داء المالي وإدارة المخاطر المالية5 يوليو 9 يوليوروما )ا

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

داء المتوازن "BSC"11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

لي11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

لي11 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

لي11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(

داء المالي12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

داء المالي12 يوليو 16 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية12 يوليو 16 يوليودسلتورف )المانيا(

لي12 يوليو 16 يوليوسنغافورة
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(

لي12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(

داء المالي18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات18 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

داء المالي18 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

داء المتوازن "BSC"18 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

هداف المالية المخططة18 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

داء المالي واتخاذ القرارات المالية18 يوليو 22 يوليوالكويت
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية19 يوليو 23 يوليودسلتورف )المانيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

يطاليا(
أ
دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية19 يوليو 23 يوليوروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية19 يوليو 23 يوليوروما )ا

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية19 يوليو 23 يوليوامستردام )هولندا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية19 يوليو 23 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة19 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة19 يوليو 23 يوليوتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات19 يوليو 30 يوليوروما )ا

أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال
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نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات19 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية25 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية25 يوليو 29 يوليوالكويت

حدث التعديالت25 يوليو 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية25 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات25 يوليو 29 يوليوالكويت

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

هداف المالية المخططة25 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"25 يوليو 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

يطاليا(
أ
نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة26 يوليو 30 يوليوروما )ا

أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية26 يوليو 30 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

لي26 يوليو 30 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية26 يوليو 30 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"26 يوليو 6 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"26 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"26 يوليو 30 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

داء المالي واتخاذ القرارات المالية26 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية26 يوليو 30 يوليودسلتورف )المانيا(

لي26 يوليو 6 اغسطسهونكونغ
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء1 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"1 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة1 اغسطس 5 اغسطسالكويت
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة1 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة2 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
لي2 اغسطس 6 اغسطسميونخ )ا

آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة2 اغسطس 6 اغسطسسيدني )استراليا(

مريكية(
أ
لي2 اغسطس 6 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

داء المالي2 اغسطس 6 اغسطسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

خطاء المحاسبية ومعالجتها2 اغسطس 6 اغسطسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية2 اغسطس 6 اغسطسسنغافورة

حدث التعديالت2 اغسطس 13 اغسطسبانكوك )تايالند(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

داء المالي واتخاذ القرارات المالية2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

مريكية(
أ
لي2 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

خطاء المحاسبية ومعالجتها8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التسويات الجردية وال
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دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية8 اغسطس 12 اغسطسالكويت

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية8 اغسطس 12 اغسطسالكويت

لي8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

لي9 اغسطس 13 اغسطسمدريد )اسبانيا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

داء9 اغسطس 20 اغسطسسنغافورة
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

هداف المالية المخططة9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات9 اغسطس 13 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية9 اغسطس 13 اغسطسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

مريكية(
أ
داء المالي9 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"9 اغسطس 20 اغسطسميالن )ايطاليا(

لي9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

خطاء المحاسبية ومعالجتها15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية15 اغسطس 19 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية15 اغسطس 19 اغسطسعمان )الردن(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

لي15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

لي15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

لي15 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

هداف المالية المخططة16 اغسطس 20 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"16 اغسطس 27 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية16 اغسطس 20 اغسطسلشبونه )البرتغال(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات16 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية16 اغسطس 20 اغسطسسنغافورة

لي16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

خطاء المحاسبية ومعالجتها22 اغسطس 26 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

لي22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

هداف المالية المخططة22 اغسطس 26 اغسطسعمان )الردن(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

حدث التعديالت22 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة22 اغسطس 26 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية23 اغسطس 27 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(

لي23 اغسطس 27 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

لي23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

يطاليا(
أ
دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية23 اغسطس 27 اغسطسروما )ا

حدث التعديالت23 اغسطس 3 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

يطاليا(
أ
دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف23 اغسطس 27 اغسطسروما )ا

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة23 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال
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دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة23 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(

خطاء المحاسبية ومعالجتها23 اغسطس 27 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية29 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

لي29 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء المتوازن "BSC"29 اغسطس 2 سبتمبرعمان )الردن(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

مريكية(
أ
لي30 اغسطس 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية30 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

لي30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية30 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية30 اغسطس 3 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

لي30 اغسطس 10 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

لي5 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات5 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"5 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )الردن(

مريكية(
أ
دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية6 سبتمبر 10 سبتمبرهونكونغ

داء6 سبتمبر 17 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

لي6 سبتمبر 10 سبتمبرباكو )اذربيجان(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

لي6 سبتمبر 10 سبتمبربانكوك )تايالند(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية6 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لي6 سبتمبر 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"6 سبتمبر 10 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات6 سبتمبر 10 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة6 سبتمبر 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"12 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء12 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

لي12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

يطاليا(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا
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لي13 سبتمبر 17 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة13 سبتمبر 17 سبتمبرسنغافورة

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية13 سبتمبر 17 سبتمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

داء13 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية13 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات13 سبتمبر 24 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال13 سبتمبر 17 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية19 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

لي19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت

لي19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

لي19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

داء19 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

لي19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

لي20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"20 سبتمبر 1 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة20 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات20 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية20 سبتمبر 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"20 سبتمبر 24 سبتمبرميونخ )ا

أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية20 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية20 سبتمبر 24 سبتمبرميالن )ايطاليا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات20 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(

لي26 سبتمبر 7 اكـتوبرالكويت
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

لي27 سبتمبر 1 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية27 سبتمبر 1 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

داء27 سبتمبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

مريكية(
أ
داء27 سبتمبر 8 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

داء المتوازن "BSC"27 سبتمبر 1 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات27 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية27 سبتمبر 1 اكـتوبرميونخ )ا
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نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات27 سبتمبر 8 اكـتوبرسنغافورة
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية27 سبتمبر 1 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

هداف المالية المخططة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(

داء المتوازن "BSC"3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

لي3 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"3 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

لي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

يطاليا(
أ
دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرروما )ا

داء4 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

مريكية(
أ
نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"4 اكـتوبر 8 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية4 اكـتوبر 8 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات10 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

داء المالي وإدارة المخاطر المالية10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

نظمة المحاسبية11 اكـتوبر 22 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

داء المتوازن "BSC"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة11 اكـتوبر 22 اكـتوبرميونخ )ا

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(

لي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

نظمة المحاسبية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

لي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرامستردام )هولندا(

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية17 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

لي17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

داء17 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالكويت
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نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

لي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
حدث التعديالت18 اكـتوبر 29 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

لي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

نظمة المحاسبية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

لي18 اكـتوبر 29 اكـتوبربيروت )لبنان(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

داء المتوازن "BSC"18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(

داء المالي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

داء المالي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"24 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

لي24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة24 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة24 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

حدث التعديالت25 اكـتوبر 5 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

مريكية(
أ
دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"25 اكـتوبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

نظمة المحاسبية25 اكـتوبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

لي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرامستردام )هولندا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

يطاليا(
أ
هداف المالية المخططة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية25 اكـتوبر 29 اكـتوبربانكوك )تايالند(

لي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرامستردام )هولندا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

نظمة المحاسبية25 اكـتوبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

لي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرهونكونغ
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

داء المالي31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات31 اكـتوبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

لي31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
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دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية1 نوفمبر 5 نوفمبرفينا )النمسا(

حدث التعديالت1 نوفمبر 12 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات1 نوفمبر 5 نوفمبرباريس )فرنسا(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة1 نوفمبر 5 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

لمانيا(
أ
داء المالي1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"1 نوفمبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية1 نوفمبر 5 نوفمبرسنغافورة

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

داء المتوازن "BSC"7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

هداف المالية المخططة7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية7 نوفمبر 11 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

داء المتوازن "BSC"7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

لي7 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

داء المالي8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

خطاء المحاسبية ومعالجتها8 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

لي8 نوفمبر 12 نوفمبرجنيف )سويسرا(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

لي8 نوفمبر 19 نوفمبرميالن )ايطاليا(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية8 نوفمبر 12 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية8 نوفمبر 12 نوفمبرفينا )النمسا(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية8 نوفمبر 12 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية8 نوفمبر 19 نوفمبرروما )ا

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"8 نوفمبر 12 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة8 نوفمبر 19 نوفمبرسنغافورة

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية14 نوفمبر 18 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

هداف المالية المخططة14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

نظمة المحاسبية15 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية15 نوفمبر 19 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(

لي15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

يطاليا(
أ
دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف15 نوفمبر 19 نوفمبرروما )ا

لي15 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال
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يطاليا(
أ
دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية15 نوفمبر 19 نوفمبرروما )ا

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة15 نوفمبر 19 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

لي15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية15 نوفمبر 19 نوفمبرسيدني )استراليا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

لي21 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

داء المتوازن "BSC"21 نوفمبر 25 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

داء المالي وإدارة المخاطر المالية22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

لي22 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

لي22 نوفمبر 3 ديسمبربيروت )لبنان(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية22 نوفمبر 3 ديسمبربانكوك )تايالند(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

حدث التعديالت22 نوفمبر 3 ديسمبربيروت )لبنان(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

يطاليا(
أ
داء22 نوفمبر 3 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

حدث التعديالت22 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات22 نوفمبر 26 نوفمبرفينا )النمسا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات22 نوفمبر 26 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

خطاء المحاسبية ومعالجتها28 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

داء28 نوفمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل النحرافات28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

لي28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

داء المالي وإدارة المخاطر المالية28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

لي29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات29 نوفمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

داء المتوازن "BSC"29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

داء29 نوفمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

نظمة المحاسبة الحكومية "IPSAS"29 نوفمبر 3 ديسمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: المعايير المتقدمة ل
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مريكية(
أ
دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية5 ديسمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

داء المالي5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

داء المالي واتخاذ القرارات المالية5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

هداف المالية المخططة5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

لي5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات5 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

حدث التعديالت5 ديسمبر 16 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"6 ديسمبر 10 ديسمبرفينا )النمسا(

لي6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

لي6 ديسمبر 10 ديسمبرباريس )فرنسا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية6 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: جدول الرواتب: التحضير والتحليل واإلدارة "Payroll"6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

داء المالي واتخاذ القرارات المالية6 ديسمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المحاسبة وتقييم ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية6 ديسمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

داء6 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم ال

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة6 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة6 ديسمبر 10 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال6 ديسمبر 10 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات12 ديسمبر 16 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(

لي12 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: محاسبة التصنيع والتكاليف12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

لي12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

لي12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
هداف المالية المخططة13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

لي13 ديسمبر 17 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"13 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية13 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات13 ديسمبر 17 ديسمبرميونخ )ا

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية13 ديسمبر 17 ديسمبردسلتورف )المانيا(

لي13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

داء المتوازن "BSC"13 ديسمبر 17 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

مريكية(
أ
لي13 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

يطاليا(
أ
دورة: المستشار المالي المعتمد "CFC"13 ديسمبر 24 ديسمبرروما )ا

دورة: التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والحتيال وإدارة التحقيقات المالية19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
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لي19 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
سس التحول من النظام النقدي لنظام الستحقاق باستخدام الحاسب ال

أ
دورة: ا

دورة: مطابقة الحسابات والسجالت المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة19 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

هداف المالية المخططة19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
داء المالي وتحقيق ال

أ
دورة: الرقابة المحاسبية لال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

لي19 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

لي19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

حدث التعديالت19 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
 ل

ً
دورة: معايير المحاسبة الدولية وفقا

دورة: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة20 ديسمبر 24 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

لي20 ديسمبر 24 ديسمبرلشبونه )البرتغال(
آ
دورة: المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات بإستخدام الحاسب ال

لي20 ديسمبر 24 ديسمبرمدريد )اسبانيا(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية20 ديسمبر 24 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

داء المتوازن "BSC"20 ديسمبر 24 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
داء المالي والمحاسبي بإستخدام بطاقة ال

أ
دورة: قياس وتقييم كـفاءة ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية20 ديسمبر 24 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

لي20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
لي20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: تصميم وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب ال

لي20 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

داء المالي26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

نظمة المالية والمحاسبة المتقدمة26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المعايير والرقابة وال

خطاء المحاسبية ومعالجتها26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

خطاء المحاسبية ومعالجتها26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التسويات الجردية وال

لي26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت
آ
دورة: التطبيقات وتنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

داء المالي26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

نظمة المحاسبية26 ديسمبر 6 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: الرقابة والتدقيق على ال

دورة: النظم المتقدمة في المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات26 ديسمبر 6 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الدبلوم المهني في المعايير وال

دورة: المحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

لي27 ديسمبر 7 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة متقدمة في: تنمية المهارات المحاسبية والمالية بإستخدام الحاسب ال

دورة متقدمة في: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية27 ديسمبر 7 ينايرامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
داء المالي وإدارة المخاطر المالية27 ديسمبر 31 ديسمبرميونخ )ا

أ
دورة: المحاسبة المالية المتقدمة, تقييم وتحليل ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الماجستير المهني المصغر في المحاسبة واإلدارة المالية27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
لي27 ديسمبر 7 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: إعداد الحسابات الدفترية باستخدام الحاسب ال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال27 ديسمبر 31 ديسمبربانكوك )تايالند(
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بعاد العملية اإلدارية3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية3 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب3 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية4 يناير 8 ينايربانكوك )تايالند(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني4 يناير 8 ينايرلشبونه )البرتغال(

داء وسياسات التحفيز4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف4 يناير 15 ينايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية4 يناير 8 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: ادارة الموارد البشرية4 يناير 8 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي4 يناير 8 ينايربانكوك )تايالند(

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب4 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية4 يناير 15 ينايرامستردام )هولندا(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

جور والمزايا10 يناير 14 ينايرالكويت
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

حدث التوّجهات والتطبيقات10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية10 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

سس التقييم بالوظائـف10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

خصائي التدريب10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

داء11 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

يطاليا(
أ
دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة11 يناير 22 ينايرروما )ا

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية11 يناير 15 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية11 يناير 15 ينايرمدريد )اسبانيا(

خصائي التدريب11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية11 يناير 22 ينايرسنغافورة

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين11 يناير 15 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(

داء و تطوير الموظفين11 يناير 15 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي11 يناير 15 ينايرسيدني )استراليا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

داء17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

داء17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية17 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

هيل اخصائي التدريب17 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إعداد وتا
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إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب17 يناير 28 ينايرالكويت

خصائي التدريب17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إعداد ا

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب18 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

جور والمزايا18 يناير 22 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

سس التقييم بالوظائـف18 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

مريكية(
أ
ديبية وانهاء الخدمة18 يناير 22 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

خصائي التدريب18 يناير 22 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد18 يناير 22 ينايردسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل18 يناير 22 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد18 يناير 22 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(

جور والمزايا24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

داء الموارد البشرية24 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين24 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

داء و تطوير الموظفين24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

داء25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

داء الموارد البشرية25 يناير 29 ينايرفينا )النمسا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

ديبية وانهاء الخدمة25 يناير 29 ينايردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

داء الموارد البشرية25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة25 يناير 5 فبرايرسنغافورة

بعاد العملية اإلدارية25 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني25 يناير 29 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(25 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة25 يناير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين31 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب31 يناير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية31 يناير 11 فبرايرعمان )الردن(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد31 يناير 4 فبرايرالكويت

حدث التوّجهات والتطبيقات1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

داء و تطوير الموظفين1 فبراير 5 فبرايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

مريكية(
أ
داء1 فبراير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد1 فبراير 5 فبرايرميونخ )ا
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طر العمل1 فبراير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية1 فبراير 5 فبرايرمدريد )اسبانيا(

بعاد العملية اإلدارية1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

مريكية(
أ
دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف1 فبراير 12 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات1 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
داء و تطوير الموظفين1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: ادارة الموارد البشرية1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

ديبية وانهاء الخدمة7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير7 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

داء وسياسات التحفيز7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين7 فبراير 18 فبرايرالكويت

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

داء وسياسات التحفيز8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية8 فبراير 12 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

لمانيا(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل8 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي8 فبراير 12 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية8 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف8 فبراير 12 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف8 فبراير 19 فبرايرجنيف )سويسرا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

داء وسياسات التحفيز8 فبراير 12 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية8 فبراير 12 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

داء8 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

دورة: إعداد المدربين "TOT"14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث التوّجهات والتطبيقات14 فبراير 18 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

داء و تطوير الموظفين14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: إعداد المدربين "TOT"14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

داء وسياسات التحفيز14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

حدث التوّجهات والتطبيقات14 فبراير 18 فبرايرالكويت
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف14 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

داء وسياسات التحفيز14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية15 فبراير 19 فبرايربانكوك )تايالند(

جور والمزايا15 فبراير 19 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال
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حدث التوّجهات والتطبيقات15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية15 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف15 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد15 فبراير 19 فبرايربيروت )لبنان(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية15 فبراير 19 فبرايرسنغافورة

دورة: الرشاد الكاديمي15 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

داء21 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

حكام شؤون الموظفين21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين21 فبراير 4 مارسعمان )الردن(

حدث التوّجهات والتطبيقات21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

داء الموارد البشرية21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين21 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات22 فبراير 5 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب22 فبراير 5 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل22 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية22 فبراير 26 فبرايربيروت )لبنان(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف22 فبراير 26 فبرايرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية22 فبراير 26 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

يطاليا(
أ
داء22 فبراير 26 فبرايرروما )ا

أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

داء28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة28 فبراير 11 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء28 فبراير 4 مارسكازبالنكا )المغرب(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(

جور والمزايا28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب1 مارس 5 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري1 مارس 5 مارسجنيف )سويسرا(

لمانيا(
أ
دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني1 مارس 5 مارسميونخ )ا

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين1 مارس 5 مارسهونكونغ

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف1 مارس 5 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل1 مارس 5 مارسبيروت )لبنان(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة: الرشاد الكاديمي1 مارس 12 مارسميونخ )ا

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(1 مارس 5 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية7 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(
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خصائي التدريب7 مارس 11 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: إعداد المدربين "TOT"7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

حكام شؤون الموظفين7 مارس 11 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

خصائي التدريب7 مارس 11 مارسالكويت
أ
دورة: إعداد ا

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية7 مارس 18 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

حكام شؤون الموظفين8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه8 مارس 12 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

داء8 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

ديبية وانهاء الخدمة8 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

داء الموارد البشرية8 مارس 12 مارسسنغافورة
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

طر العمل8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات14 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني14 مارس 18 مارسالكويت

داء الموارد البشرية14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

داء و تطوير الموظفين14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب14 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(14 مارس 18 مارسالكويت

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري14 مارس 18 مارسالكويت

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

هيل اخصائي التدريب14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إعداد وتا

داء15 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب15 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري15 مارس 19 مارسسنغافورة

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
بعاد العملية اإلدارية15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي15 مارس 19 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

يطاليا(
أ
بعاد العملية اإلدارية15 مارس 19 مارسروما )ا

أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

طر العمل15 مارس 19 مارسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري15 مارس 19 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية15 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(

ديبية وانهاء الخدمة15 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

سس التقييم بالوظائـف21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

داء21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

داء21 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

داء21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال
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دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري21 مارس 25 مارسكازبالنكا )المغرب(

داء21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

خصائي التدريب21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء الموارد البشرية22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف22 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد22 مارس 26 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية22 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

حكام شؤون الموظفين22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات22 مارس 2 ابريلبيروت )لبنان(

داء الموارد البشرية22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة22 مارس 2 ابريللشبونه )البرتغال(

حدث التوّجهات والتطبيقات22 مارس 26 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات28 مارس 8 ابريلالمنامة )البحرين(

داء وسياسات التحفيز28 مارس 1 ابريلالكويت
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

جور والمزايا28 مارس 1 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد28 مارس 1 ابريلكازبالنكا )المغرب(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

ديبية وانهاء الخدمة28 مارس 1 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين28 مارس 1 ابريلكازبالنكا )المغرب(

داء الموارد البشرية28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

جور والمزايا28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية29 مارس 9 ابريلسيدني )استراليا(

داء29 مارس 2 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية29 مارس 2 ابريلميونخ )ا

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين29 مارس 2 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي29 مارس 2 ابريلجنيف )سويسرا(

بعاد العملية اإلدارية29 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين29 مارس 9 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: إعداد المدربين "TOT"29 مارس 2 ابريلامستردام )هولندا(

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية29 مارس 2 ابريلدسلتورف )المانيا(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم4 ابريل 8 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
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دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير4 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

داء4 ابريل 8 ابريلالكويت
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(

مريكية(
أ
دورة: ادارة الموارد البشرية5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

داء وسياسات التحفيز5 ابريل 9 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية5 ابريل 9 ابريلطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية5 ابريل 16 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
ديبية وانهاء الخدمة5 ابريل 9 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

لمانيا(
أ
داء5 ابريل 9 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

حدث التوّجهات والتطبيقات5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري5 ابريل 9 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

ديبية وانهاء الخدمة11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

هيل اخصائي التدريب11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إعداد وتا

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب11 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات11 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري12 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

لمانيا(
أ
دورة: إعداد المدربين "TOT"12 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية12 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه12 ابريل 16 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

سس التقييم بالوظائـف12 ابريل 16 ابريلسنغافورة
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

داء وسياسات التحفيز12 ابريل 16 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

مريكية(
أ
دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء12 ابريل 16 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
خصائي التدريب12 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: إعداد ا

سس التقييم بالوظائـف12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

جور والمزايا12 ابريل 16 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية12 ابريل 16 ابريلهونكونغ

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد المدربين "TOT"18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

حكام شؤون الموظفين18 ابريل 22 ابريلالكويت
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير18 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(
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دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل18 ابريل 22 ابريلالكويت

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

داء الموارد البشرية18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات18 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية19 ابريل 23 ابريلجنيف )سويسرا(

سس التقييم بالوظائـف19 ابريل 23 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين19 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب19 ابريل 30 ابريلفينا )النمسا(

ديبية وانهاء الخدمة19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

حكام شؤون الموظفين19 ابريل 23 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير19 ابريل 30 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية19 ابريل 30 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف25 ابريل 6 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء وسياسات التحفيز25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

حكام شؤون الموظفين25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

سس التقييم بالوظائـف25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

دورة: إعداد المدربين "TOT"25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية26 ابريل 30 ابريلامستردام )هولندا(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
)CIPD( في ادارة الموارد البشرية26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد26 ابريل 30 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(

داء الموارد البشرية26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين26 ابريل 7 مايومدريد )اسبانيا(

داء26 ابريل 30 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب2 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

داء2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

دورة: ادارة الموارد البشرية2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات2 مايو 13 مايوالكويت

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب3 مايو 7 مايوهونكونغ

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب3 مايو 14 مايوهونكونغ



دورات الموارد البشرية والتدريب 3

58 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية3 مايو 14 مايوهونكونغ

مريكية(
أ
دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية3 مايو 14 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري3 مايو 7 مايولشبونه )البرتغال(

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(

بعاد العملية اإلدارية3 مايو 7 مايوبيروت )لبنان(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

مريكية(
أ
داء الموارد البشرية3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب9 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري9 مايو 13 مايوعمان )الردن(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية10 مايو 14 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية10 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني10 مايو 14 مايودسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب10 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

داء وسياسات التحفيز10 مايو 14 مايوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم10 مايو 14 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب10 مايو 14 مايوميالن )ايطاليا(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية10 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة16 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

طر العمل16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: الرشاد الكاديمي16 مايو 27 مايوالكويت

سس التقييم بالوظائـف16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

سس التقييم بالوظائـف16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: الرشاد الكاديمي16 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

داء و تطوير الموظفين16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف16 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

مريكية(
أ
دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين17 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين17 مايو 21 مايوباكو )اذربيجان(

داء الموارد البشرية17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا
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جور والمزايا17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين17 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
هيل اخصائي التدريب17 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إعداد وتا

داء وسياسات التحفيز17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية17 مايو 21 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف17 مايو 28 مايولشبونه )البرتغال(

داء و تطوير الموظفين23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

بعاد العملية اإلدارية23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير23 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير23 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية23 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية23 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

جور والمزايا24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: ادارة الموارد البشرية24 مايو 28 مايولشبونه )البرتغال(

هيل اخصائي التدريب24 مايو 28 مايوامستردام )هولندا(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري24 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

داء24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

يطاليا(
أ
داء24 مايو 28 مايوروما )ا

أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء24 مايو 28 مايوامستردام )هولندا(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد24 مايو 28 مايوفينا )النمسا(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء24 مايو 28 مايوباريس )فرنسا(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل30 مايو 3 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية30 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين30 مايو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب30 مايو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

طر العمل30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: الرشاد الكاديمي30 مايو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي31 مايو 4 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

حكام شؤون الموظفين31 مايو 4 يونيوبيروت )لبنان(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

يطاليا(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف31 مايو 4 يونيوروما )ا
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إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب31 مايو 11 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية31 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد31 مايو 4 يونيوباكو )اذربيجان(

جور والمزايا31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: الرشاد الكاديمي6 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(

داء الموارد البشرية6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

سس التقييم بالوظائـف6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

بعاد العملية اإلدارية6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني6 يونيو 10 يونيوالكويت

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي6 يونيو 10 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية6 يونيو 10 يونيوالكويت

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

داء6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(7 يونيو 11 يونيوسيدني )استراليا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب7 يونيو 18 يونيوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب7 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(

داء7 يونيو 11 يونيوامستردام )هولندا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي7 يونيو 11 يونيوجنيف )سويسرا(

يطاليا(
أ
)CIPD( في ادارة الموارد البشرية7 يونيو 11 يونيوروما )ا

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية7 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية7 يونيو 11 يونيوفينا )النمسا(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف7 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير13 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

خصائي التدريب13 يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

حدث التوّجهات والتطبيقات13 يونيو 17 يونيوالكويت
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني14 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(

داء14 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(

حكام شؤون الموظفين14 يونيو 18 يونيوسيدني )استراليا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

طر العمل14 يونيو 18 يونيوهونكونغ
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية14 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

حدث التوّجهات والتطبيقات14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات14 يونيو 25 يونيوباكو )اذربيجان(



دورات الموارد البشرية والتدريب 3

61 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

بعاد العملية اإلدارية14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

داء وسياسات التحفيز14 يونيو 18 يونيوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

داء الموارد البشرية14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

مريكية(
أ
دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين14 يونيو 18 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

داء وسياسات التحفيز20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

حكام شؤون الموظفين20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

ديبية وانهاء الخدمة20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

بعاد العملية اإلدارية20 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

داء و تطوير الموظفين20 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

يطاليا(
أ
دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية21 يونيو 2 يوليوروما )ا

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب21 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(

داء21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

جور والمزايا21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(21 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري21 يونيو 25 يونيوميالن )ايطاليا(

لمانيا(
أ
بعاد العملية اإلدارية21 يونيو 25 يونيوميونخ )ا

أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

داء و تطوير الموظفين21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: ادارة الموارد البشرية21 يونيو 25 يونيوامستردام )هولندا(

داء و تطوير الموظفين21 يونيو 25 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه21 يونيو 25 يونيوميالن )ايطاليا(

جور والمزايا27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية27 يونيو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(

داء27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

سس التقييم بالوظائـف27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

خصائي التدريب27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة27 يونيو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية27 يونيو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(

داء27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف28 يونيو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

هيل اخصائي التدريب28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد28 يونيو 2 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: إعداد المدربين "TOT"28 يونيو 2 يوليوتبليسيه )جورجيا(

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية28 يونيو 2 يوليوبيروت )لبنان(

طر العمل28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(

داء28 يونيو 2 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال
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دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب28 يونيو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب4 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

خصائي التدريب4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل4 يوليو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(

جور والمزايا4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

حدث التوّجهات والتطبيقات4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

حكام شؤون الموظفين4 يوليو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(

داء4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين4 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة5 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

داء الموارد البشرية5 يوليو 9 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

داء الموارد البشرية5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية5 يوليو 16 يوليوباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
)CIPD( في ادارة الموارد البشرية5 يوليو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: ادارة الموارد البشرية5 يوليو 9 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب5 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

حدث التوّجهات والتطبيقات5 يوليو 9 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(5 يوليو 9 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف11 يوليو 22 يوليوكازبالنكا )المغرب(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة11 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

داء11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب11 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(

جور والمزايا11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هيل اخصائي التدريب11 يوليو 15 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: الرشاد الكاديمي12 يوليو 23 يوليوميونخ )ا

مريكية(
أ
داء وسياسات التحفيز12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية12 يوليو 16 يوليوامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
سس التقييم بالوظائـف12 يوليو 16 يوليوميونخ )ا

أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

حكام شؤون الموظفين12 يوليو 16 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين12 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

سس التقييم بالوظائـف12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

هيل اخصائي التدريب12 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة12 يوليو 23 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(
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مريكية(
أ
دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين12 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

داء وسياسات التحفيز12 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

سس التقييم بالوظائـف18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير18 يوليو 29 يوليوالكويت

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين18 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

بعاد العملية اإلدارية18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات18 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية18 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية18 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب19 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: ادارة الموارد البشرية19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية19 يوليو 23 يوليوبيروت )لبنان(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري19 يوليو 23 يوليومدريد )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء19 يوليو 23 يوليوميونخ )ا

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب19 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

يطاليا(
أ
بعاد العملية اإلدارية19 يوليو 23 يوليوروما )ا

أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

داء19 يوليو 23 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

مريكية(
أ
دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين19 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب19 يوليو 23 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

داء و تطوير الموظفين19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

بعاد العملية اإلدارية19 يوليو 23 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

جور والمزايا19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات25 يوليو 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد المدربين "TOT"25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

ديبية وانهاء الخدمة25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: الرشاد الكاديمي25 يوليو 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

داء25 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب25 يوليو 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم26 يوليو 30 يوليودسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

حكام شؤون الموظفين26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

داء و تطوير الموظفين26 يوليو 30 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني26 يوليو 30 يوليوجنيف )سويسرا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية26 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
طر العمل26 يوليو 30 يوليوروما )ا

أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية26 يوليو 30 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين26 يوليو 6 اغسطسباكو )اذربيجان(
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دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(26 يوليو 30 يوليوفينا )النمسا(

بعاد العملية اإلدارية1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير1 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة1 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(

سس التقييم بالوظائـف1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

بعاد العملية اإلدارية1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

خصائي التدريب1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: ادارة الموارد البشرية1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

طر العمل2 اغسطس 6 اغسطسسيدني )استراليا(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

لمانيا(
أ
حدث التوّجهات والتطبيقات2 اغسطس 6 اغسطسميونخ )ا

أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

طر العمل2 اغسطس 6 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

ديبية وانهاء الخدمة2 اغسطس 6 اغسطسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

حدث التوّجهات والتطبيقات2 اغسطس 6 اغسطسهونكونغ
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

طر العمل2 اغسطس 6 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد2 اغسطس 6 اغسطسامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف2 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين8 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: ادارة الموارد البشرية8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين8 اغسطس 12 اغسطسالكويت

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف8 اغسطس 19 اغسطسعمان )الردن(

جور والمزايا8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات8 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

حدث التوّجهات والتطبيقات9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية9 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(

دورة: الرشاد الكاديمي9 اغسطس 20 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات9 اغسطس 20 اغسطسلشبونه )البرتغال(

مريكية(
أ
دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية9 اغسطس 20 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه9 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء9 اغسطس 13 اغسطسلشبونه )البرتغال(

داء9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

ديبية وانهاء الخدمة9 اغسطس 13 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير9 اغسطس 20 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

داء و تطوير الموظفين15 اغسطس 19 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال
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دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

داء وسياسات التحفيز15 اغسطس 19 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

داء15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: ادارة الموارد البشرية15 اغسطس 19 اغسطسالكويت

سس التقييم بالوظائـف16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني16 اغسطس 20 اغسطسبانكوك )تايالند(

يطاليا(
أ
دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني16 اغسطس 20 اغسطسروما )ا

ديبية وانهاء الخدمة16 اغسطس 20 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

طر العمل16 اغسطس 20 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه16 اغسطس 20 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

داء16 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

داء الموارد البشرية16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(

طر العمل22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد المدربين "TOT"22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

مريكية(
أ
دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي23 اغسطس 27 اغسطسدسلتورف )المانيا(

هيل اخصائي التدريب23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إعداد وتا

داء وسياسات التحفيز23 اغسطس 27 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

ديبية وانهاء الخدمة23 اغسطس 27 اغسطسهونكونغ
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

طر العمل23 اغسطس 27 اغسطسجنيف )سويسرا(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

داء23 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

داء وسياسات التحفيز23 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب23 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
دورة: ادارة الموارد البشرية23 اغسطس 27 اغسطسميونخ )ا

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين23 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي23 اغسطس 27 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: ادارة الموارد البشرية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
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دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية29 اغسطس 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف29 اغسطس 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

جور والمزايا29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: الرشاد الكاديمي30 اغسطس 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(

يطاليا(
أ
دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري30 اغسطس 3 سبتمبرروما )ا

لمانيا(
أ
داء30 اغسطس 3 سبتمبرميونخ )ا

أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: ادارة الموارد البشرية30 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية30 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

داء30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

هيل اخصائي التدريب30 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إعداد وتا

لمانيا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات30 اغسطس 10 سبتمبرميونخ )ا

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير30 اغسطس 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(

خصائي التدريب30 اغسطس 3 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إعداد ا

داء30 اغسطس 3 سبتمبرسنغافورة
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير5 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

داء و تطوير الموظفين5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين5 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

خصائي التدريب5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إعداد ا

لمانيا(
أ
دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية6 سبتمبر 10 سبتمبرميونخ )ا

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب6 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

ديبية وانهاء الخدمة6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

يطاليا(
أ
الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(6 سبتمبر 10 سبتمبرروما )ا

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي6 سبتمبر 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(

داء و تطوير الموظفين6 سبتمبر 10 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

لمانيا(
أ
الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(6 سبتمبر 10 سبتمبرميونخ )ا

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب6 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

حكام شؤون الموظفين12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

حدث التوّجهات والتطبيقات12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف12 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
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طر العمل12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل13 سبتمبر 17 سبتمبرلشبونه )البرتغال(

يطاليا(
أ
إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب13 سبتمبر 24 سبتمبرروما )ا

لمانيا(
أ
التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه13 سبتمبر 17 سبتمبرميونخ )ا

يطاليا(
أ
دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات13 سبتمبر 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: إعداد المدربين "TOT"13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: ادارة الموارد البشرية13 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين13 سبتمبر 17 سبتمبرهونكونغ

يطاليا(
أ
دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(13 سبتمبر 17 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني13 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

طر العمل19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: إعداد المدربين "TOT"19 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة19 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

حكام شؤون الموظفين19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

سس التقييم بالوظائـف19 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

داء الموارد البشرية19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

داء و تطوير الموظفين19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب19 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

مريكية(
أ
سس التقييم بالوظائـف20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل20 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي20 سبتمبر 24 سبتمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني20 سبتمبر 24 سبتمبرميالن )ايطاليا(

خصائي التدريب20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إعداد ا

داء26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: ادارة الموارد البشرية26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

داء26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

داء26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

سس التقييم بالوظائـف26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

داء26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

بعاد العملية اإلدارية26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

يطاليا(
أ
داء و تطوير الموظفين27 سبتمبر 1 اكـتوبرروما )ا

أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة27 سبتمبر 8 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية27 سبتمبر 1 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

سس التقييم بالوظائـف27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين27 سبتمبر 1 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
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داء و تطوير الموظفين27 سبتمبر 1 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف27 سبتمبر 1 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف27 سبتمبر 8 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد27 سبتمبر 1 اكـتوبرهونكونغ

دورة: إعداد المدربين "TOT"27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(

داء3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

جور والمزايا3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات3 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

ديبية وانهاء الخدمة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني4 اكـتوبر 8 اكـتوبرامستردام )هولندا(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء4 اكـتوبر 8 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

يطاليا(
أ
التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه4 اكـتوبر 8 اكـتوبرروما )ا

بعاد العملية اإلدارية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير4 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

داء4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية4 اكـتوبر 15 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية4 اكـتوبر 15 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة10 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة10 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حكام شؤون الموظفين10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

بعاد العملية اإلدارية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب10 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

داء الموارد البشرية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة11 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرميونخ )ا

داء11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات11 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

داء11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: الرشاد الكاديمي11 اكـتوبر 22 اكـتوبرهونكونغ
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مريكية(
أ
دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات11 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

داء و تطوير الموظفين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

داء11 اكـتوبر 15 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

مريكية(
أ
داء11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

جور والمزايا11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

سس التقييم بالوظائـف11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالكويت

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل17 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

حدث التوّجهات والتطبيقات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري17 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: إعداد المدربين "TOT"17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف18 اكـتوبر 22 اكـتوبرروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف18 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية18 اكـتوبر 22 اكـتوبربانكوك )تايالند(

حدث التوّجهات والتطبيقات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

حدث التوّجهات والتطبيقات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

سس التقييم بالوظائـف18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف18 اكـتوبر 29 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات24 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي24 اكـتوبر 28 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

طر العمل24 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

داء وسياسات التحفيز24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

داء وسياسات التحفيز24 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية24 اكـتوبر 28 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب24 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

هيل اخصائي التدريب24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم25 اكـتوبر 29 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل25 اكـتوبر 29 اكـتوبرامستردام )هولندا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباريس )فرنسا(

ديبية وانهاء الخدمة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات25 اكـتوبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال
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يطاليا(
أ
تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف25 اكـتوبر 29 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

حدث التوّجهات والتطبيقات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

مريكية(
أ
دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية25 اكـتوبر 29 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الرشاد الكاديمي25 اكـتوبر 5 نوفمبرميالن )ايطاليا(

داء الموارد البشرية31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين31 اكـتوبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: ادارة الموارد البشرية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية31 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف31 اكـتوبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

هيل اخصائي التدريب1 نوفمبر 5 نوفمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: إعداد وتا

مريكية(
أ
داء1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

داء1 نوفمبر 5 نوفمبرهونكونغ
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية1 نوفمبر 5 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة1 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: ادارة الموارد البشرية1 نوفمبر 5 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: الرشاد الكاديمي1 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف1 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

طر العمل1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية1 نوفمبر 5 نوفمبرباريس )فرنسا(

سس التقييم بالوظائـف1 نوفمبر 5 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

داء1 نوفمبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

سس التقييم بالوظائـف1 نوفمبر 5 نوفمبرهونكونغ
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

طر العمل7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية7 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية7 نوفمبر 11 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير8 نوفمبر 19 نوفمبردسلتورف )المانيا(
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مريكية(
أ
دورة :مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية8 نوفمبر 12 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
حدث التوّجهات والتطبيقات8 نوفمبر 12 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري8 نوفمبر 12 نوفمبرامستردام )هولندا(

جور والمزايا8 نوفمبر 12 نوفمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

دورة: إعداد المدربين "TOT"8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري8 نوفمبر 12 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب8 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم8 نوفمبر 12 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية8 نوفمبر 12 نوفمبرسيدني )استراليا(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات14 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

داء14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

خصائي التدريب14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إعداد ا

دورة: إعداد المدربين "TOT"14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(

حدث التوّجهات والتطبيقات14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة14 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد المدربين "TOT"14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

داء14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل15 نوفمبر 19 نوفمبرسنغافورة

مريكية(
أ
دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم15 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي15 نوفمبر 19 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

خصائي التدريب15 نوفمبر 19 نوفمبرسنغافورة
أ
دورة: إعداد ا

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف15 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية15 نوفمبر 19 نوفمبردسلتورف )المانيا(

يطاليا(
أ
دورة: إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية في التعليم والتدريب15 نوفمبر 26 نوفمبرروما )ا

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

جور والمزايا21 نوفمبر 25 نوفمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

خصائي التدريب21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(
أ
دورة: إعداد ا

حكام شؤون الموظفين21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

حكام شؤون الموظفين21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف21 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين21 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

داء الموارد البشرية21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

هيل اخصائي التدريب21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إعداد وتا

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات21 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(



دورات الموارد البشرية والتدريب 3

72 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

داء الموارد البشرية22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

ديبية وانهاء الخدمة22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير22 نوفمبر 3 ديسمبرباريس )فرنسا(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة22 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري22 نوفمبر 26 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب22 نوفمبر 3 ديسمبرميالن )ايطاليا(

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث التوّجهات والتطبيقات28 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

داء وسياسات التحفيز28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم28 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

داء و تطوير الموظفين28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: البداع والجودة الشاملة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية28 نوفمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء وسياسات التحفيز28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

ديبية وانهاء الخدمة29 نوفمبر 3 ديسمبرسنغافورة
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات29 نوفمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

حكام شؤون الموظفين29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم29 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم وموازنة الوظائـف29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري29 نوفمبر 3 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية29 نوفمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية29 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني29 نوفمبر 3 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تخطيط القوى العامله واعادة هندسة العمليات و تقييم الداء29 نوفمبر 3 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية5 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكـفاءات5 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ديبية وانهاء الخدمة5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

داء5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب5 ديسمبر 9 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

داء الموارد البشرية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: اخصائي الموارد البشرية المحترف6 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: استخدام البرامج اإللكـترونية في إدارة التوظيف وتخطيط وتحليل القوى العاملة6 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(
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داء الموارد البشرية6 ديسمبر 10 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية6 ديسمبر 10 ديسمبرفينا )النمسا(

مريكية(
أ
دورة: تصميم الداشبورد عن طريق اإلكسل6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء وسياسات التحفيز6 ديسمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

طر العمل6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

مريكية(
أ
خصائي التدريب6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إعداد ا

يطاليا(
أ
دورة: تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب6 ديسمبر 10 ديسمبرروما )ا

داء6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز والكـفاءة فى إجراء المقابالت ,استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

سس التقييم بالوظائـف6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

هيل اخصائي التدريب6 ديسمبر 10 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: إعداد وتا

يطاليا(
أ
حدث التوّجهات والتطبيقات6 ديسمبر 10 ديسمبرروما )ا

أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

لمانيا(
أ
داء وسياسات التحفيز6 ديسمبر 10 ديسمبرميونخ )ا

أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

تخطيط الموارد البشرية ومهارات إعداد موازنة القوى العاملة واعداد سياسات الموارد البشرية6 ديسمبر 10 ديسمبرجنيف )سويسرا(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية12 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

داء و تطوير الموظفين12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المعايير المهنية المتقدمة فى نظم تقويم ال

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين12 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد المدربين "TOT"12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية12 ديسمبر 16 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

داء12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(13 ديسمبر 17 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب13 ديسمبر 24 ديسمبرامستردام )هولندا(

داء وسياسات التحفيز13 ديسمبر 17 ديسمبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

داء وسياسات التحفيز13 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

دورة: اإلستراتيجيات المتقدمة لمدير الموارد البشرية13 ديسمبر 17 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

مريكية(
أ
التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إجراء المقابالت, استقطاب الكـفاءات واختيارها وادارة ال

دورة: المهارات اإلدارية المتقدمة للمساعدين اإلداريين13 ديسمبر 17 ديسمبرامستردام )هولندا(

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب13 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

داء19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة العمليات وتقييم ال

دورة: الستتراتيجيات المتقدمة للتطوير ، التدريب ، التنظيم والتقييم19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية19 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

داء وسياسات التحفيز19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة ال

داء الموارد البشرية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

حدث التوّجهات والتطبيقات19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير19 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الدارة المتقدمة والتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطوير الوظيفي19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(

دورة التجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ) المزايـا والتعويضـات(19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة الستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية - النقل واإلمداد19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

داء الموارد البشرية20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

يطاليا(
أ
سس التقييم بالوظائـف20 ديسمبر 24 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: تقنيات تقييم الموظفين وربط ا

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب20 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
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دورة: الجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير الداري20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: ادارة الموارد البشرية20 ديسمبر 24 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: التمييز في إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية20 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

جور والمزايا20 ديسمبر 24 ديسمبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: تصميم ووضع سياسات وُنظم ال

)CIPD( في ادارة الموارد البشرية20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

الماجستير المصغر في الموارد البشرية )HR Mini-MBA(20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: تطوير انظمة ادارة الموارد البشرية ونظم تحفيز الموظفين20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: تقييم الداء وتحديد المسار الوظيفي والتدريبي20 ديسمبر 24 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية20 ديسمبر 24 ديسمبرفينا )النمسا(

حدث التوّجهات والتطبيقات26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

بعاد العملية اإلدارية26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحليل الوظيفي وا

دورة: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

إدارة وتحديد الحتياجات التدريبية وتحليل وتقييم التدريب26 ديسمبر 6 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: البداع والجودة فى التدريب الستراتيجي والتطوير الوظيفي لتحقيق الهداف التنظيمية26 ديسمبر 6 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

طر العمل26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
داء التنظيمي ضمن ا

أ
دورة: معايير قياس فعالية الموارد البشرية على ال

دورة: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير الداري26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

حدث التوّجهات والتطبيقات27 ديسمبر 31 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة الموارد البشرية اإللكـترونية: ا

ديبية وانهاء الخدمة27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة فى الختيار والتوظيف والتعويضات والنظم التا

حكام شؤون الموظفين27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

لمانيا(
أ
دورة: تصميم نظم التدريب والمراجعة الستراتيجية للعمليات التدريبية27 ديسمبر 31 ديسمبرميونخ )ا

دورة: شهادة التدريب والتطوير المهني27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: استراتيجيات تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير27 ديسمبر 7 ينايرتبليسيه )جورجيا(

حكام شؤون الموظفين27 ديسمبر 31 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
نظمة وا

أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ا

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين27 ديسمبر 7 ينايرباكو )اذربيجان(

داء الموارد البشرية27 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تحليل وتصميم الوظائـف و قياس كـفاءة ا

دورة: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين27 ديسمبر 7 ينايرميالن )ايطاليا(

التجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تقييم وقياس مستوى التوظيف والكـفاءة المهنية واعباء العمل27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
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دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات3 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي3 يناير 14 ينايرالكويت

حكامها من الناحية القانونية3 يناير 7 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية4 يناير 15 ينايرمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية4 يناير 8 ينايرروما )ا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التقنيات وا

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود4 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية4 يناير 15 ينايرامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود4 يناير 8 ينايرروما )ا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود4 يناير 8 ينايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية4 يناير 8 ينايربانكوك )تايالند(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود10 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

نها10 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود11 يناير 15 ينايرلشبونه )البرتغال(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي11 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها11 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود11 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

يطاليا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية11 يناير 15 ينايرروما )ا

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها11 يناير 15 ينايرمدريد )اسبانيا(

دورة: التحكيم القضائي11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية11 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية11 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

لّيات الدولّية للعدالة17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
آ
دورة: القانون الدولي وال

خــر التعــديــــالت في الدول العربية17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية17 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها17 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل
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دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية18 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات18 يناير 22 ينايردسلتورف )المانيا(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية18 يناير 22 ينايرامستردام )هولندا(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

لّيات الدولّية للعدالة18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية18 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات18 يناير 22 ينايرميونخ )ا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية18 يناير 22 ينايرامستردام )هولندا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية24 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية24 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية24 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

نها24 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية25 يناير 29 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات25 يناير 29 ينايربيروت )لبنان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات25 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(

دلة الجنائية اإللكـترونية25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول25 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود25 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية25 يناير 29 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود25 يناير 29 ينايرسنغافورة

ليات العمل31 يناير 4 فبرايرالكويت
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

لّيات الدولّية للعدالة31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية31 يناير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التقنيات وا

دلة الجنائية اإللكـترونية31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية31 يناير 4 فبرايرالكويت
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية31 يناير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها1 فبراير 5 فبرايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

خــر التعــديــــالت في الدول العربية1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

يطاليا(
أ
دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

دلة الجنائية اإللكـترونية1 فبراير 5 فبرايردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود1 فبراير 5 فبرايرسنغافورة

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(
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دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية1 فبراير 5 فبرايرفينا )النمسا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية1 فبراير 5 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية7 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي7 فبراير 11 فبرايرالكويت

نها7 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت8 فبراير 12 فبرايربيروت )لبنان(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية8 فبراير 12 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية8 فبراير 19 فبرايرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية8 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها8 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية8 فبراير 12 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت8 فبراير 12 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود8 فبراير 12 فبرايرروما )ا

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي14 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها14 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود15 فبراير 19 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات15 فبراير 26 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

نها15 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي15 فبراير 26 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 فبراير 26 فبرايرروما )ا

أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

حكامها من الناحية القانونية21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية21 فبراير 25 فبرايرالكويت

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها21 فبراير 4 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود21 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
دورة: التقنيات وا
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دورة: التحكيم القضائي21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية21 فبراير 25 فبرايرالكويت

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود22 فبراير 5 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود22 فبراير 26 فبرايرامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية22 فبراير 26 فبرايرروما )ا

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي22 فبراير 26 فبرايرفينا )النمسا(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

دلة الجنائية اإللكـترونية22 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها22 فبراير 5 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها22 فبراير 5 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: قانون العمل22 فبراير 5 مارسبانكوك )تايالند(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

ليات العمل28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

نها28 فبراير 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات28 فبراير 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية1 مارس 5 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية1 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

يطاليا(
أ
فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود1 مارس 12 مارسروما )ا

أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي1 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية1 مارس 5 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية1 مارس 12 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها1 مارس 12 مارسبانكوك )تايالند(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية1 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية7 مارس 11 مارسعمان )الردن(

دورة: التحكيم القضائي7 مارس 11 مارسعمان )الردن(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات7 مارس 18 مارسكازبالنكا )المغرب(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة:إدارة ال

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية7 مارس 18 مارسعمان )الردن(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها8 مارس 19 مارسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية8 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات8 مارس 12 مارسلشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: حل المنازعات والمطالبات8 مارس 12 مارسميونخ )ا

دورة: التحكيم القضائي8 مارس 12 مارسفينا )النمسا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية8 مارس 12 مارسسيدني )استراليا(
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دلة الجنائية اإللكـترونية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات8 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية8 مارس 12 مارسبرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول8 مارس 12 مارسميونخ )ا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية8 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي8 مارس 12 مارسدسلتورف )المانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها14 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

حكامها من الناحية القانونية14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات15 مارس 26 مارسلشبونه )البرتغال(

نها15 مارس 26 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية15 مارس 19 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: التحكيم القضائي15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية15 مارس 19 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية15 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي21 مارس 25 مارسكازبالنكا )المغرب(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

لّيات الدولّية للعدالة21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(

حكامها من الناحية القانونية21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

خــر التعــديــــالت في الدول العربية21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود21 مارس 25 مارسعمان )الردن(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية22 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: قانون العمل22 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات22 مارس 26 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية22 مارس 26 مارسبيروت )لبنان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية22 مارس 26 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

نها22 مارس 2 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال22 مارس 26 مارسروما )ا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(
أ
دورة: التقنيات وا
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دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية28 مارس 1 ابريلكازبالنكا )المغرب(

ليات العمل28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية28 مارس 1 ابريلعمان )الردن(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي28 مارس 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات28 مارس 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية29 مارس 2 ابريلامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها29 مارس 2 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها29 مارس 9 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات29 مارس 2 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات29 مارس 2 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: قانون العمل4 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية4 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها5 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

مريكية(
أ
دلة الجنائية اإللكـترونية5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي5 ابريل 9 ابريلجنيف )سويسرا(

لّيات الدولّية للعدالة5 ابريل 9 ابريللشبونه )البرتغال(
آ
دورة: القانون الدولي وال

مريكية(
أ
دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة:إدارة ال

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود5 ابريل 16 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية11 ابريل 15 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: قانون العمل11 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: حل المنازعات والمطالبات11 ابريل 15 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية11 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

ليات العمل12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا
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دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية12 ابريل 16 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: التحكيم القضائي12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي12 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها12 ابريل 23 ابريلجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها12 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: التحكيم القضائي18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية18 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود19 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي19 ابريل 30 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

لّيات الدولّية للعدالة19 ابريل 23 ابريلبانكوك )تايالند(
آ
دورة: القانون الدولي وال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية19 ابريل 23 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة:إدارة ال

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود19 ابريل 23 ابريلفينا )النمسا(

يطاليا(
أ
فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها19 ابريل 23 ابريلروما )ا

أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها25 ابريل 6 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

دلة الجنائية اإللكـترونية25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

لّيات الدولّية للعدالة25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها25 ابريل 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

ليات العمل25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

دورة: التحكيم القضائي26 ابريل 30 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: قانون العمل26 ابريل 7 مايوتبليسيه )جورجيا(

حكامها من الناحية القانونية26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية26 ابريل 7 مايوبانكوك )تايالند(
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مريكية(
أ
دلة الجنائية اإللكـترونية26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية26 ابريل 7 مايودسلتورف )المانيا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية2 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية2 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية2 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

حكامها من الناحية القانونية3 مايو 7 مايوامستردام )هولندا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

حكامها من الناحية القانونية3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

مريكية(
أ
دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية3 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي3 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

ليات العمل3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

مريكية(
أ
دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية9 مايو 13 مايوالكويت
أ
دورة:إدارة ال

دورة: حل المنازعات والمطالبات9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية9 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حكامها من الناحية القانونية9 مايو 13 مايوالكويت
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دلة الجنائية اإللكـترونية9 مايو 13 مايوعمان )الردن(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها9 مايو 20 مايوالكويت
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط10 مايو 14 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

ليات العمل10 مايو 14 مايوسيدني )استراليا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود10 مايو 14 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت10 مايو 14 مايوسنغافورة

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية10 مايو 14 مايوهونكونغ

دورة: التحكيم القضائي10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية10 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها10 مايو 14 مايوميونخ )ا

أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية16 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية16 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها16 مايو 20 مايوعمان )الردن(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية17 مايو 28 مايوروما )ا

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها17 مايو 21 مايوامستردام )هولندا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها17 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود17 مايو 28 مايوجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

ليات العمل17 مايو 21 مايوامستردام )هولندا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: حل المنازعات والمطالبات17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود17 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

نها17 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية23 مايو 3 يونيوالكويت

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية23 مايو 27 مايوعمان )الردن(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية23 مايو 27 مايوالكويت

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(

دورة: حل المنازعات والمطالبات23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات24 مايو 28 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية24 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت24 مايو 28 مايوميونخ )ا

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

ليات العمل24 مايو 28 مايوبرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: قانون العمل24 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها24 مايو 4 يونيولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دلة الجنائية اإللكـترونية31 مايو 4 يونيوسيدني )استراليا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

حكامها من الناحية القانونية31 مايو 4 يونيوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا
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دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات31 مايو 4 يونيوباكو )اذربيجان(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية31 مايو 4 يونيومدريد )اسبانيا(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

لّيات الدولّية للعدالة31 مايو 4 يونيودسلتورف )المانيا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود31 مايو 4 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات31 مايو 11 يونيوجنيف )سويسرا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها6 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية6 يونيو 10 يونيوالكويت

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود6 يونيو 10 يونيوالكويت

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية7 يونيو 11 يونيوامستردام )هولندا(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

لّيات الدولّية للعدالة7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية7 يونيو 11 يونيوجنيف )سويسرا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها7 يونيو 18 يونيوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي7 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

ليات العمل7 يونيو 11 يونيوفينا )النمسا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية7 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات13 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية13 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(

لمانيا(
أ
نها14 يونيو 25 يونيوميونخ )ا

أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: قانون العمل14 يونيو 25 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود14 يونيو 18 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية14 يونيو 25 يونيومدريد )اسبانيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط14 يونيو 18 يونيوسيدني )استراليا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود14 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

لّيات الدولّية للعدالة14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(
آ
دورة: القانون الدولي وال
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دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية20 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية20 يونيو 24 يونيوالكويت

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي20 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي20 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

لّيات الدولّية للعدالة20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

ليات العمل20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

مريكية(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية21 يونيو 2 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها21 يونيو 2 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نها21 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود21 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية21 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية21 يونيو 25 يونيوباريس )فرنسا(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية21 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية21 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية27 يونيو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: قانون العمل27 يونيو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية27 يونيو 8 يوليوعمان )الردن(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: قانون العمل27 يونيو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(

حكامها من الناحية القانونية27 يونيو 1 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها27 يونيو 8 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية28 يونيو 9 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: حل المنازعات والمطالبات28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت28 يونيو 2 يوليوميالن )ايطاليا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود28 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: قانون العمل28 يونيو 9 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها28 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

دلة الجنائية اإللكـترونية28 يونيو 2 يوليوسنغافورة
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

يطاليا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها28 يونيو 9 يوليوروما )ا

أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية28 يونيو 2 يوليوبيروت )لبنان(

دلة الجنائية اإللكـترونية28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي4 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(
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نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها4 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: قانون العمل4 يوليو 15 يوليوالكويت

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات4 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية4 يوليو 15 يوليوالكويت

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات5 يوليو 9 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي5 يوليو 9 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول5 يوليو 9 يوليوسنغافورة

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية5 يوليو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية5 يوليو 9 يوليوامستردام )هولندا(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها5 يوليو 9 يوليوبيروت )لبنان(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(

لّيات الدولّية للعدالة11 يوليو 15 يوليوالكويت
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات11 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية11 يوليو 15 يوليوالكويت

نها11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

دورة: التحكيم القضائي11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

ليات العمل12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها12 يوليو 23 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها12 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

حكامها من الناحية القانونية12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود12 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود12 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

حكامها من الناحية القانونية12 يوليو 16 يوليوسنغافورة
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت12 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت18 يوليو 22 يوليوكازبالنكا )المغرب(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت18 يوليو 22 يوليوالكويت

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(
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دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية18 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية18 يوليو 22 يوليوالكويت
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية19 يوليو 23 يوليوسيدني )استراليا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات19 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات19 يوليو 23 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات19 يوليو 23 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها19 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت19 يوليو 23 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية25 يوليو 29 يوليوالكويت

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: حل المنازعات والمطالبات25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها25 يوليو 29 يوليوالكويت

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي25 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات26 يوليو 6 اغسطسروما )ا

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية26 يوليو 6 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: حل المنازعات والمطالبات26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال26 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها26 يوليو 6 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دلة الجنائية اإللكـترونية26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات26 يوليو 6 اغسطسميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية26 يوليو 6 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات1 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية2 اغسطس 6 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية2 اغسطس 6 اغسطسمدريد )اسبانيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها2 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات2 اغسطس 13 اغسطسبانكوك )تايالند(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود2 اغسطس 6 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: قانون العمل2 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(
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دورة: حل المنازعات والمطالبات2 اغسطس 6 اغسطسسيدني )استراليا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية2 اغسطس 6 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات8 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات8 اغسطس 12 اغسطسالكويت

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها8 اغسطس 19 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية8 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

نها9 اغسطس 20 اغسطسهونكونغ
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

يطاليا(
أ
فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود9 اغسطس 20 اغسطسروما )ا

أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

يطاليا(
أ
دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود9 اغسطس 13 اغسطسروما )ا

حكامها من الناحية القانونية9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها9 اغسطس 20 اغسطسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية9 اغسطس 13 اغسطسسنغافورة

مريكية(
أ
دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي9 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود9 اغسطس 13 اغسطسروما )ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها15 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية15 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية16 اغسطس 20 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية16 اغسطس 27 اغسطسلشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت16 اغسطس 20 اغسطسميونخ )ا

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 اغسطس 27 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية16 اغسطس 20 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها16 اغسطس 20 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: التحكيم القضائي16 اغسطس 20 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

ليات العمل22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا
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ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها22 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها22 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دلة الجنائية اإللكـترونية22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود23 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي23 اغسطس 3 سبتمبرامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية23 اغسطس 3 سبتمبرميونخ )ا

دورة: التحكيم القضائي23 اغسطس 27 اغسطسبانكوك )تايالند(

نها23 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها23 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية23 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: قانون العمل23 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

لمانيا(
أ
لّيات الدولّية للعدالة23 اغسطس 27 اغسطسميونخ )ا

آ
دورة: القانون الدولي وال

مريكية(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول29 اغسطس 2 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التحكيم القضائي29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال29 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود30 اغسطس 3 سبتمبرلشبونه )البرتغال(

لّيات الدولّية للعدالة30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات30 اغسطس 10 سبتمبرهونكونغ

دورة: التحكيم القضائي30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود30 اغسطس 3 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها30 اغسطس 10 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

لّيات الدولّية للعدالة30 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

مريكية(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها30 اغسطس 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

ليات العمل30 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها5 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها5 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نها5 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية5 سبتمبر 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال6 سبتمبر 10 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
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ليات العمل6 سبتمبر 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التقنيات وا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها6 سبتمبر 17 سبتمبرفينا )النمسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية6 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها6 سبتمبر 10 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود6 سبتمبر 10 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التقنيات وا

مريكية(
أ
ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية6 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

نها12 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية12 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية12 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها12 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

ليات العمل13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي13 سبتمبر 17 سبتمبرسيدني )استراليا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

حكامها من الناحية القانونية13 سبتمبر 17 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات13 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات13 سبتمبر 17 سبتمبرميونخ )ا

ليات العمل13 سبتمبر 17 سبتمبرباكو )اذربيجان(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها13 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية13 سبتمبر 17 سبتمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود19 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

لّيات الدولّية للعدالة19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: قانون العمل20 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية20 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط20 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود20 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ليات العمل20 سبتمبر 24 سبتمبردسلتورف )المانيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دلة الجنائية اإللكـترونية20 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال20 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(

ليات العمل26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا
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دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: قانون العمل26 سبتمبر 7 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية26 سبتمبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

حكامها من الناحية القانونية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: قانون العمل27 سبتمبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها27 سبتمبر 1 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية27 سبتمبر 1 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية27 سبتمبر 1 اكـتوبرروما )ا

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

حكامها من الناحية القانونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

حكامها من الناحية القانونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دلة الجنائية اإللكـترونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

خــر التعــديــــالت في الدول العربية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسنغافورة
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية4 اكـتوبر 8 اكـتوبربانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها4 اكـتوبر 15 اكـتوبرميونخ )ا

أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرامستردام )هولندا(

دورة: قانون العمل4 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسنغافورة

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية4 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

لّيات الدولّية للعدالة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: قانون العمل10 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

لّيات الدولّية للعدالة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: القانون الدولي وال

حكامها من الناحية القانونية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت
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فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود10 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية10 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي11 اكـتوبر 22 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
لّيات الدولّية للعدالة11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
دلة الجنائية اإللكـترونية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

لّيات الدولّية للعدالة11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

مريكية(
أ
دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

نها11 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التحكيم القضائي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دلة الجنائية اإللكـترونية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التقنيات وا

خــر التعــديــــالت في الدول العربية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية18 اكـتوبر 22 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

يطاليا(
أ
ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دلة الجنائية اإللكـترونية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها18 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: قانون العمل18 اكـتوبر 29 اكـتوبرهونكونغ

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط18 اكـتوبر 22 اكـتوبرروما )ا

نها18 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات18 اكـتوبر 29 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

حكامها من الناحية القانونية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نها24 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التحكيم القضائي24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها25 اكـتوبر 5 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود25 اكـتوبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها25 اكـتوبر 5 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود25 اكـتوبر 29 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: التحكيم القضائي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول25 اكـتوبر 29 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة: حل المنازعات والمطالبات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

لّيات الدولّية للعدالة25 اكـتوبر 29 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها31 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط31 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها31 اكـتوبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية31 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية1 نوفمبر 5 نوفمبربانكوك )تايالند(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها1 نوفمبر 5 نوفمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

نها1 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

ليات العمل1 نوفمبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي1 نوفمبر 5 نوفمبرسنغافورة

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة:إدارة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها1 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية1 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

ليات العمل7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود7 نوفمبر 11 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

نها7 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

ليات العمل7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها7 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دلة الجنائية اإللكـترونية8 نوفمبر 12 نوفمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية وال

نها8 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي8 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
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دورة: قانون العمل8 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية8 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية8 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها14 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود14 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: حل المنازعات والمطالبات15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود15 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات15 نوفمبر 26 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لّيات الدولّية للعدالة15 نوفمبر 19 نوفمبرلشبونه )البرتغال(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية21 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

لّيات الدولّية للعدالة21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها22 نوفمبر 26 نوفمبردسلتورف )المانيا(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها22 نوفمبر 26 نوفمبرهونكونغ
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

نها22 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية22 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي28 نوفمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية28 نوفمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية28 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
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دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة:إدارة ال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة:إدارة ال

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية28 نوفمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها28 نوفمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

لّيات الدولّية للعدالة29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(
آ
دورة: القانون الدولي وال

يطاليا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها29 نوفمبر 10 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول29 نوفمبر 3 ديسمبرسيدني )استراليا(

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لّيات الدولّية للعدالة29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها29 نوفمبر 3 ديسمبربانكوك )تايالند(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها29 نوفمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

لمانيا(
أ
دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية29 نوفمبر 3 ديسمبرميونخ )ا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود29 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التقنيات وا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التقنيات وا

يطاليا(
أ
دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية29 نوفمبر 3 ديسمبرروما )ا

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية5 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية5 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود5 ديسمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: التحكيم القضائي6 ديسمبر 10 ديسمبردسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية6 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي6 ديسمبر 17 ديسمبرروما )ا

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود6 ديسمبر 17 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود6 ديسمبر 10 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية12 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

فضل الممارسات والثار القانونيــة المترتبة عليها12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: العقــود اللكـترونيــة ا

دورة: قانون العمل12 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

نها12 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة العقود والوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية12 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
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دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية12 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: قانون العمل12 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال13 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية13 ديسمبر 24 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية13 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية13 ديسمبر 17 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
ليات العمل13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود13 ديسمبر 17 ديسمبرروما )ا

مريكية(
أ
دورة: قانون العمل13 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية13 ديسمبر 17 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية13 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي19 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية19 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

ليات العمل19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية19 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية19 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي19 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية20 ديسمبر 24 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: السس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات20 ديسمبر 24 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود20 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت20 ديسمبر 24 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية20 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود20 ديسمبر 31 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية20 ديسمبر 24 ديسمبرفينا )النمسا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت

دورة: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: انترنت الشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود واللتزامات التعاقدية26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية26 ديسمبر 6 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية27 ديسمبر 7 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

لّيات الدولّية للعدالة27 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: القانون الدولي وال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية27 ديسمبر 31 ديسمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة:إدارة ال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية27 ديسمبر 31 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة:إدارة ال

دورة: حل المنازعات والمطالبات27 ديسمبر 31 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات27 ديسمبر 31 ديسمبردسلتورف )المانيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية27 ديسمبر 31 ديسمبرجنيف )سويسرا(
آ
 ل

ً
مينــات الجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

مريكية(
أ
فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود27 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التقنيات وا

لّيات الدولّية للعدالة27 ديسمبر 31 ديسمبرسنغافورة
آ
دورة: القانون الدولي وال

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود27 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التقنيات وا

ليات العمل27 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح الدارية وا
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داء المخازن والتعامل 3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

مع الموردين (

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(

داء المخازن والتعامل 3 يناير 7 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

مع الموردين (

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية3 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء3 يناير 7 ينايرالمنامة )البحرين(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها3 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء4 يناير 8 ينايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد4 يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
داء المخازن والتعامل 4 يناير 8 ينايرروما )ا

أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

مع الموردين (

مريكية(
أ
حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون4 يناير 8 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية4 يناير 8 ينايرامستردام )هولندا(

داء المخازن والتعامل 10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

مع الموردين (

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة10 يناير 14 ينايرالكويت

داء المخازن والتعامل 10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

مع الموردين (

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون10 يناير 14 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية11 يناير 22 ينايرسيدني )استراليا(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد11 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة11 يناير 15 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي11 يناير 15 ينايربانكوك )تايالند(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها11 يناير 22 ينايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد17 يناير 21 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات17 يناير 21 ينايرعمان )الردن(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود17 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي17 يناير 21 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي17 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(
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فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(

وراق العمل "Excel"17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

داء المخازن 18 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية18 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد18 يناير 22 ينايرباكو )اذربيجان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية18 يناير 29 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات18 يناير 22 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء18 يناير 22 ينايرامستردام )هولندا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات24 يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية24 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها24 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون24 يناير 28 ينايرالكويت

داء المخازن 24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(

يطاليا(
أ
وراق العمل "Excel"25 يناير 29 ينايرروما )ا

أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون25 يناير 29 ينايرسنغافورة

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية25 يناير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات25 يناير 29 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد25 يناير 29 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء المخازن 25 يناير 29 ينايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية25 يناير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي25 يناير 29 ينايرتبليسيه )جورجيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات25 يناير 29 ينايرفينا )النمسا(
أ
دورة: ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية25 يناير 5 فبرايرباريس )فرنسا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها25 يناير 5 فبرايرسنغافورة
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون31 يناير 4 فبرايرالكويت

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية31 يناير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية31 يناير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية31 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
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دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين1 فبراير 5 فبرايرسنغافورة

مريكية(
أ
فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات1 فبراير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي1 فبراير 5 فبرايرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي1 فبراير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد1 فبراير 5 فبرايربانكوك )تايالند(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية1 فبراير 5 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية7 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية8 فبراير 12 فبرايرهونكونغ

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية8 فبراير 12 فبرايرهونكونغ

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين8 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون8 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: ا

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون8 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: ا

وراق العمل "Excel"8 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون14 فبراير 18 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: ا

داء المخازن 14 فبراير 18 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي14 فبراير 18 فبرايرعمان )الردن(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية15 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية15 فبراير 19 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها15 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل
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دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات15 فبراير 19 فبرايرمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء15 فبراير 19 فبرايرروما )ا

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها15 فبراير 26 فبرايربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

مريكية(
أ
داء المخازن 15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون15 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات21 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات21 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
دورة: ا

داء المخازن 21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها21 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

لمانيا(
أ
دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد22 فبراير 5 مارسميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية22 فبراير 26 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة22 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(

وراق العمل "Excel"22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

مريكية(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات22 فبراير 26 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

داء المخازن 22 فبراير 26 فبرايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

يطاليا(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي22 فبراير 26 فبرايرروما )ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون22 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي22 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد22 فبراير 26 فبرايرفينا )النمسا(

داء الموردين28 فبراير 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(

داء المخازن 28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

وراق العمل "Excel"28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات28 فبراير 4 مارسالكويت

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد28 فبراير 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات1 مارس 5 مارسبانكوك )تايالند(
أ
دورة: ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها1 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء1 مارس 5 مارسدسلتورف )المانيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها1 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة1 مارس 5 مارسميالن )ايطاليا(
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داء المخازن 1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون1 مارس 5 مارسلشبونه )البرتغال(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون1 مارس 5 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

مريكية(
أ
حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون1 مارس 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة1 مارس 5 مارسمدريد )اسبانيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية1 مارس 5 مارسمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية1 مارس 5 مارسروما )ا

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية7 مارس 11 مارسعمان )الردن(

وراق العمل "Excel"7 مارس 11 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها7 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية7 مارس 11 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

داء المخازن 8 مارس 12 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون8 مارس 12 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية8 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية8 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية8 مارس 12 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية8 مارس 12 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية8 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها8 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها8 مارس 19 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها14 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية14 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي14 مارس 18 مارسالمنامة )البحرين(

داء الموردين14 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد14 مارس 25 مارسالكويت

داء المخازن 14 مارس 18 مارسالكويت
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي15 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية15 مارس 19 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية15 مارس 19 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات15 مارس 19 مارسمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية15 مارس 26 مارسروما )ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون15 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا
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خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود15 مارس 19 مارسبانكوك )تايالند(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء21 مارس 25 مارسكازبالنكا )المغرب(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها21 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

يطاليا(
أ
حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون22 مارس 26 مارسروما )ا

أ
دورة: ا

يطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية22 مارس 2 ابريلروما )ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية22 مارس 2 ابريللشبونه )البرتغال(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي22 مارس 26 مارسبانكوك )تايالند(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات22 مارس 26 مارسبانكوك )تايالند(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية22 مارس 26 مارسجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
وراق العمل "Excel"22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية28 مارس 1 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة29 مارس 2 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية29 مارس 2 ابريلتبليسيه )جورجيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون29 مارس 2 ابريلجنيف )سويسرا(
أ
دورة: ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية29 مارس 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء29 مارس 2 ابريللشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي29 مارس 2 ابريلميونخ )ا

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية29 مارس 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة29 مارس 2 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

داء الموردين4 ابريل 15 ابريلالكويت
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

داء المخازن 4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (
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دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية4 ابريل 15 ابريلعمان )الردن(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي5 ابريل 9 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين5 ابريل 9 ابريلبانكوك )تايالند(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات5 ابريل 9 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(

داء الموردين5 ابريل 16 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

لمانيا(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات5 ابريل 9 ابريلميونخ )ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية5 ابريل 9 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها5 ابريل 16 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي5 ابريل 9 ابريلباكو )اذربيجان(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون5 ابريل 9 ابريلباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ا

وراق العمل "Excel"11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية11 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وراق العمل "Excel"11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية12 ابريل 16 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية12 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

داء المخازن 12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

داء المخازن 12 ابريل 16 ابريلجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي12 ابريل 16 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات12 ابريل 16 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية18 ابريل 22 ابريلالكويت

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

داء الموردين18 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون18 ابريل 22 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: ا

وراق العمل "Excel"18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(
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نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها18 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(

داء المخازن 19 ابريل 23 ابريلبيروت )لبنان(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية19 ابريل 23 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية19 ابريل 23 ابريلبانكوك )تايالند(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية19 ابريل 23 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية19 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

وراق العمل "Excel"19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية19 ابريل 30 ابريلبيروت )لبنان(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(

داء المخازن 19 ابريل 23 ابريللشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

داء المخازن 25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد25 ابريل 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

داء المخازن 25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون26 ابريل 30 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: ا

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد26 ابريل 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

وراق العمل "Excel"26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

داء المخازن 26 ابريل 30 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة26 ابريل 30 ابريللشبونه )البرتغال(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات26 ابريل 30 ابريلباكو )اذربيجان(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود26 ابريل 30 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية26 ابريل 30 ابريلباكو )اذربيجان(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية26 ابريل 30 ابريلدسلتورف )المانيا(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء الموردين2 مايو 13 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

داء المخازن 2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(
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داء الموردين2 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي2 مايو 6 مايوكازبالنكا )المغرب(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

مريكية(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون3 مايو 7 مايومدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي3 مايو 7 مايوروما )ا

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية3 مايو 14 مايوبانكوك )تايالند(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية3 مايو 7 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية3 مايو 7 مايوامستردام )هولندا(

داء المخازن 9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد9 مايو 13 مايوعمان )الردن(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية9 مايو 13 مايوكازبالنكا )المغرب(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية9 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية10 مايو 21 مايوروما )ا

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات10 مايو 14 مايوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون10 مايو 14 مايودسلتورف )المانيا(
أ
دورة: ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها10 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي10 مايو 14 مايوميالن )ايطاليا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين10 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(

وراق العمل "Excel"10 مايو 14 مايومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء10 مايو 14 مايوفينا )النمسا(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي16 مايو 20 مايوالكويت

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي16 مايو 20 مايوعمان )الردن(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية16 مايو 20 مايوعمان )الردن(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(

لمانيا(
أ
داء الموردين17 مايو 28 مايوميونخ )ا

أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة17 مايو 21 مايوهونكونغ

يطاليا(
أ
فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات17 مايو 21 مايوروما )ا

أ
دورة: ا

يطاليا(
أ
دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون17 مايو 21 مايوروما )ا

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها17 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون17 مايو 21 مايوفينا )النمسا(
أ
دورة: ا

يطاليا(
أ
خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود17 مايو 21 مايوروما )ا

أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون23 مايو 27 مايوعمان )الردن(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية23 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها23 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي24 مايو 28 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: ا

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية24 مايو 28 مايوامستردام )هولندا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات24 مايو 28 مايوسنغافورة

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية24 مايو 4 يونيوهونكونغ

داء الموردين24 مايو 4 يونيوبرشلونة )اسبانيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

داء الموردين24 مايو 4 يونيوامستردام )هولندا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد24 مايو 4 يونيوميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود24 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية24 مايو 28 مايودسلتورف )المانيا(

داء المخازن 30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية30 مايو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد30 مايو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

وراق العمل "Excel"30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

وراق العمل "Excel"30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

داء الموردين31 مايو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد31 مايو 11 يونيوامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية31 مايو 4 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(
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دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية31 مايو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

داء الموردين31 مايو 11 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية31 مايو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية31 مايو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية31 مايو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

وراق العمل "Excel"6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية6 يونيو 17 يونيوالكويت

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية7 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
داء المخازن 7 يونيو 11 يونيوروما )ا

أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية7 يونيو 11 يونيوامستردام )هولندا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون7 يونيو 11 يونيوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: ا

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات7 يونيو 11 يونيوسيدني )استراليا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية7 يونيو 11 يونيوجنيف )سويسرا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها7 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون13 يونيو 17 يونيوالكويت
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات13 يونيو 17 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية13 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

داء المخازن 13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية13 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية14 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون14 يونيو 18 يونيوهونكونغ

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي14 يونيو 18 يونيومدريد )اسبانيا(
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وراق العمل "Excel"14 يونيو 18 يونيودسلتورف )المانيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

داء المخازن 14 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي14 يونيو 18 يونيوامستردام )هولندا(

وراق العمل "Excel"14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي20 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون20 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية20 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات20 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد20 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد20 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية21 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات21 يونيو 25 يونيوروما )ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات21 يونيو 25 يونيوميونخ )ا

أ
دورة: ا

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء21 يونيو 25 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة21 يونيو 25 يونيوفينا )النمسا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين21 يونيو 25 يونيوبرشلونة )اسبانيا(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد21 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية21 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(

داء المخازن 21 يونيو 25 يونيوامستردام )هولندا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: ا

داء الموردين27 يونيو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية27 يونيو 1 يوليوكازبالنكا )المغرب(

داء الموردين27 يونيو 8 يوليوالكويت
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية28 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(
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دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(

داء المخازن 28 يونيو 2 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

داء المخازن 28 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد28 يونيو 2 يوليوسنغافورة

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

داء المخازن 28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

لمانيا(
أ
داء المخازن 28 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء28 يونيو 2 يوليوتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية4 يوليو 8 يوليوالكويت

داء المخازن 4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات4 يوليو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية4 يوليو 8 يوليوعمان )الردن(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

وراق العمل "Excel"5 يوليو 9 يوليوامستردام )هولندا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

مريكية(
أ
دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء5 يوليو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات5 يوليو 9 يوليوبانكوك )تايالند(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون5 يوليو 9 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد5 يوليو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون5 يوليو 9 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد5 يوليو 9 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
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دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

داء المخازن 11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

مريكية(
أ
داء المخازن 12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد12 يوليو 16 يوليوباريس )فرنسا(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

داء المخازن 12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها12 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء12 يوليو 16 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية12 يوليو 16 يوليوفينا )النمسا(

داء المخازن 12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

داء المخازن 12 يوليو 16 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية12 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد18 يوليو 22 يوليوالكويت

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

داء المخازن 18 يوليو 22 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي18 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية18 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي19 يوليو 23 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية19 يوليو 23 يوليوجنيف )سويسرا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

داء المخازن 19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون19 يوليو 23 يوليوامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ا

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية19 يوليو 23 يوليوجنيف )سويسرا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون25 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون25 يوليو 29 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد25 يوليو 29 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
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دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي26 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي26 يوليو 30 يوليوروما )ا

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة26 يوليو 30 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

مريكية(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي26 يوليو 30 يوليوباكو )اذربيجان(

داء الموردين26 يوليو 6 اغسطسطرابزون )تركيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية26 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد26 يوليو 6 اغسطستبليسيه )جورجيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

داء الموردين1 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد1 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية2 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

داء المخازن 2 اغسطس 6 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات2 اغسطس 6 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي2 اغسطس 6 اغسطسهونكونغ

داء المخازن 2 اغسطس 6 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات2 اغسطس 6 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة2 اغسطس 6 اغسطسسيدني )استراليا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية2 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية8 اغسطس 19 اغسطسالكويت

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية8 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات9 اغسطس 13 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية9 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون9 اغسطس 13 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي9 اغسطس 13 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء9 اغسطس 13 اغسطسمدريد )اسبانيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها9 اغسطس 20 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها9 اغسطس 20 اغسطسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون9 اغسطس 13 اغسطسفينا )النمسا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات9 اغسطس 13 اغسطسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: ا

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد15 اغسطس 26 اغسطسعمان )الردن(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية15 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

داء الموردين15 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

داء الموردين15 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون16 اغسطس 20 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ا

داء المخازن 16 اغسطس 20 اغسطسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية16 اغسطس 20 اغسطسلشبونه )البرتغال(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية16 اغسطس 20 اغسطسهونكونغ

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي16 اغسطس 20 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون16 اغسطس 20 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد16 اغسطس 27 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

وراق العمل "Excel"16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها22 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات23 اغسطس 27 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

وراق العمل "Excel"23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا
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دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية23 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات23 اغسطس 27 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات23 اغسطس 27 اغسطسهونكونغ

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية23 اغسطس 27 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات23 اغسطس 27 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية23 اغسطس 27 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات23 اغسطس 27 اغسطسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء30 اغسطس 3 سبتمبرميونخ )ا

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد30 اغسطس 3 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون30 اغسطس 3 سبتمبرميونخ )ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي30 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(

داء الموردين30 اغسطس 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

داء المخازن 5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

وراق العمل "Excel"5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها5 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

داء المخازن 5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

وراق العمل "Excel"5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية5 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون6 سبتمبر 10 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: ا

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية6 سبتمبر 10 سبتمبردسلتورف )المانيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها6 سبتمبر 17 سبتمبرهونكونغ
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

داء المخازن 6 سبتمبر 10 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون6 سبتمبر 10 سبتمبربانكوك )تايالند(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية6 سبتمبر 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(

داء المخازن 6 سبتمبر 10 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون6 سبتمبر 10 سبتمبرسيدني )استراليا(

داء المخازن 6 سبتمبر 10 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (
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داء المخازن 12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد12 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية12 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي13 سبتمبر 17 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد13 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي13 سبتمبر 17 سبتمبربانكوك )تايالند(

يطاليا(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

يطاليا(
أ
داء المخازن 13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

يطاليا(
أ
دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

مريكية(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد19 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد19 سبتمبر 30 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها19 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية19 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد19 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي19 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(

داء المخازن 19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

وراق العمل "Excel"20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء20 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية20 سبتمبر 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد20 سبتمبر 24 سبتمبردسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد20 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: ا

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية20 سبتمبر 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين20 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

داء الموردين26 سبتمبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
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دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية27 سبتمبر 1 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

وراق العمل "Excel"27 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

مريكية(
أ
دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
وراق العمل "Excel"27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد27 سبتمبر 1 اكـتوبرامستردام )هولندا(

داء الموردين27 سبتمبر 8 اكـتوبرسيدني )استراليا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد27 سبتمبر 8 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة27 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد3 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

داء الموردين3 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها4 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

يطاليا(
أ
دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون4 اكـتوبر 8 اكـتوبرروما )ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

وراق العمل "Excel"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين4 اكـتوبر 8 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

داء المخازن 10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية10 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

داء المخازن 10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد11 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال
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دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد11 اكـتوبر 22 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون11 اكـتوبر 15 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد11 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها11 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية17 اكـتوبر 28 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها17 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

داء المخازن 18 اكـتوبر 22 اكـتوبرفينا )النمسا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

داء الموردين18 اكـتوبر 29 اكـتوبربيروت )لبنان(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون24 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون24 اكـتوبر 28 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

داء المخازن 25 اكـتوبر 29 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي25 اكـتوبر 29 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

داء الموردين25 اكـتوبر 5 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا
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دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
داء الموردين25 اكـتوبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

يطاليا(
أ
داء المخازن 25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها25 اكـتوبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود25 اكـتوبر 29 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

داء الموردين25 اكـتوبر 5 نوفمبرلشبونه )البرتغال(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية25 اكـتوبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

داء الموردين31 اكـتوبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها31 اكـتوبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها31 اكـتوبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون31 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات1 نوفمبر 5 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي1 نوفمبر 5 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية1 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

داء المخازن 1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية1 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

وراق العمل "Excel"1 نوفمبر 5 نوفمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

داء الموردين1 نوفمبر 12 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

لمانيا(
أ
دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد1 نوفمبر 12 نوفمبرميونخ )ا

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء1 نوفمبر 5 نوفمبرسيدني )استراليا(

لمانيا(
أ
دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها1 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية7 نوفمبر 11 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية7 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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داء المخازن 7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )الردن(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

داء المخازن 7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية8 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات8 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية8 نوفمبر 19 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد8 نوفمبر 12 نوفمبرفينا )النمسا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية8 نوفمبر 19 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء8 نوفمبر 12 نوفمبرامستردام )هولندا(

وراق العمل "Excel"8 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

داء المخازن 14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية14 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت
أ
دورة: ا

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية15 نوفمبر 19 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات15 نوفمبر 19 نوفمبربانكوك )تايالند(

يطاليا(
أ
دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية15 نوفمبر 19 نوفمبرروما )ا

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية15 نوفمبر 19 نوفمبرسيدني )استراليا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون15 نوفمبر 19 نوفمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية15 نوفمبر 26 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

داء الموردين21 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد21 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها21 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء الموردين21 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية21 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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داء الموردين21 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد21 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

يطاليا(
أ
دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي22 نوفمبر 26 نوفمبرروما )ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية22 نوفمبر 26 نوفمبرميونخ )ا

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية22 نوفمبر 26 نوفمبربيروت )لبنان(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون22 نوفمبر 26 نوفمبرفينا )النمسا(
أ
دورة: ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون22 نوفمبر 26 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

يطاليا(
أ
دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة22 نوفمبر 26 نوفمبرروما )ا

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود28 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية28 نوفمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكات اللوجستية28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها28 نوفمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات29 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد29 نوفمبر 3 ديسمبردسلتورف )المانيا(

لمانيا(
أ
دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية29 نوفمبر 10 ديسمبرميونخ )ا

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية29 نوفمبر 3 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية29 نوفمبر 10 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها29 نوفمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية29 نوفمبر 3 ديسمبربيروت )لبنان(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية29 نوفمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون29 نوفمبر 3 ديسمبرميونخ )ا

أ
دورة: ا

داء المخازن 29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون5 ديسمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: ا

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
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دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

مريكية(
أ
دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي6 ديسمبر 10 ديسمبرجنيف )سويسرا(

داء الموردين6 ديسمبر 17 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات6 ديسمبر 10 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد6 ديسمبر 10 ديسمبرباريس )فرنسا(

داء المخازن 12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية12 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(

داء المخازن 12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

وراق العمل "Excel"12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

وراق العمل "Excel"12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تحليل المشتريات باستخدام ا

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد12 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

يطاليا(
أ
دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد13 ديسمبر 24 ديسمبرروما )ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون13 ديسمبر 17 ديسمبرسنغافورة
أ
دورة: ا

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون13 ديسمبر 17 ديسمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية13 ديسمبر 17 ديسمبرسيدني )استراليا(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد13 ديسمبر 24 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية13 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي13 ديسمبر 17 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود13 ديسمبر 17 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود13 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, اختيار الموردين والتفاوض الشرائي19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء19 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

داء المخازن 19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (
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دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون19 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

داء المخازن 19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات الدارية والمعرفة التقنية في قياس ا

والتعامل مع الموردين (

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية19 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد19 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التميز في المشتريات, العطاءات, إختيار الموردين والتفاوض الشرائي19 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة20 ديسمبر 24 ديسمبربانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات20 ديسمبر 24 ديسمبرميونخ )ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها20 ديسمبر 31 ديسمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها20 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها20 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة ل

دورة: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد20 ديسمبر 24 ديسمبربانكوك )تايالند(

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية20 ديسمبر 24 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين20 ديسمبر 24 ديسمبرميالن )ايطاليا(

داء الموردين20 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

فضل الممارسات في تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردين وإجراء المطالبات20 ديسمبر 24 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا

دورة: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية20 ديسمبر 24 ديسمبرهونكونغ

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

دورة: إدارة عمليات التجهيز واإلمدادات الستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية26 ديسمبر 6 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التجاهات الفنية المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

داء الموردين26 ديسمبر 6 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
ساليب الفنية المتقدمة في إدارة نظم المشتريات والتفاوض وقياس ا

أ
دورة: ال

دورة: التميز في إدارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين27 ديسمبر 31 ديسمبربانكوك )تايالند(

دورة: إدارة المشتريات والعقود اللوجستية27 ديسمبر 31 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجستية27 ديسمبر 7 ينايرلشبونه )البرتغال(

دورة: منسق الخدمات اللوجستية البحرية27 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: التميز في اإلدارة الستراتيجية للتوريد والشراء27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد27 ديسمبر 7 ينايربيروت )لبنان(

خصائي اإلمدادات والمشتريات والعقود27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التقنيات والستراتيجيات الحديثة ل

حدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات, إمدادات الطلب وإدارة المخزون27 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ا
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دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

لي "CMMS"3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

كل3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة3 يناير 7 ينايرالكويت

عمال الصيانة3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

نظمة التكييف والتبريد3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة في: ا

صول3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: نقل المنتجات البترولية3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية3 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

كل3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: النفط والغاز4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة في: ا

دورة: النفط والغاز10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: نقل المنتجات البترولية10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية10 يناير 14 ينايرالكويت

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

سواق النفط العالمية11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

لي11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها17 يناير 21 ينايرالكويت

عطال وإصالحها"17 يناير 21 ينايرالكويت
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
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كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع17 يناير 28 ينايرالكويت

كل17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها17 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع17 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عمالها الفنية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(

لي24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

نظمة التكييف والتبريد24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة في: ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن24 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: معالجة خامات المعادن24 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه24 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات24 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية25 يناير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

لي25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع25 يناير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير28 يناير 10 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني31 يناير 4 فبرايرالكويت

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير31 يناير 11 فبرايرعمان )الردن(

وبتك"Fiber optic cable"31 يناير 4 فبرايرالكويت
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية31 يناير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية31 يناير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

عطال للفنيين31 يناير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

لي "CMMS"31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال
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برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير31 يناير 7 فبرايراسطنبول )تركيا(

كل1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

لي "CMMS"1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

عمالها الفنية1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي7 فبراير 11 فبرايرالكويت

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

عمال الصيانة7 فبراير 11 فبرايرالكويت
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

سواق النفط العالمية7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: ا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(

عطال للفنيين7 فبراير 18 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(

دورة: معالجة خامات المعادن7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة خامات المعادن7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

عمال الصيانة7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير7 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير7 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: هندسة الموانئ البحرية8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: نقل المنتجات البترولية8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول14 فبراير 18 فبرايرالكويت

لي14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

عطال للفنيين14 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: محطات التوليد الكهربائية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

عمال الصيانة14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

كل14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي "CMMS"14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
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دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمالها الفنية14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة14 فبراير 18 فبرايرعمان )الردن(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

عطال وإصالحها"15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

عمال الصيانة15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"21 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: النفط والغاز21 فبراير 25 فبرايرعمان )الردن(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير21 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عطال للفنيين21 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: نقل المنتجات البترولية21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

لي21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: محطات التوليد الكهربائية21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة21 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية22 فبراير 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة22 فبراير 26 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عمالها الفنية28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية28 فبراير 18 مارسعمان )الردن(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(

نظمة التكييف والتبريد28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة في: ا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
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دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

لي28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع28 فبراير 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عطال وإصالحها"28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

لي "CMMS"28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء28 فبراير 4 مارسالكويت

دورة: النفط والغاز28 فبراير 4 مارسالكويت

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"7 مارس 11 مارسعمان )الردن(

دورة: النفط والغاز7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع7 مارس 18 مارسعمان )الردن(

لي7 مارس 11 مارسالكويت
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: محطات التوليد الكهربائية7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"7 مارس 11 مارسعمان )الردن(

لي7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية7 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

لي7 مارس 11 مارسعمان )الردن(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمالها الفنية7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار7 مارس 11 مارسالكويت

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

صول7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير8 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف14 مارس 18 مارسعمان )الردن(
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نظمة التكييف والتبريد14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة في: ا

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"14 مارس 18 مارسالكويت

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع14 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: النفط والغاز14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(

عمال الصيانة الشاملة14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عطال للفنيين14 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: المراجعة والتدقيق الفني14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات14 مارس 18 مارسالكويت

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة14 مارس 18 مارسعمان )الردن(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية21 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي21 مارس 25 مارسالكويت

لي21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية21 مارس 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

نظمة التكييف والتبريد21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة في: ا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

نظمة التكييف والتبريد21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة في: ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير21 مارس 1 ابريلالكويت

عمالها الفنية21 مارس 25 مارسالكويت
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

لي22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

لي22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(
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دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي28 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

لي28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير28 مارس 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية28 مارس 1 ابريلالكويت

سواق النفط العالمية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية28 مارس 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 مارس 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: محطات التوليد الكهربائية28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

لي29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية29 مارس 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة4 ابريل 8 ابريلالكويت

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

عطال للفنيين4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

لي "CMMS"4 ابريل 8 ابريلالكويت
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

صول4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية4 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية4 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

عطال للفنيين5 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي5 ابريل 9 ابريلطرابزون )تركيا(
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عمال الصيانة الشاملة5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها11 ابريل 15 ابريلالكويت

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية11 ابريل 15 ابريلعمان )الردن(

سواق النفط العالمية11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد11 ابريل 15 ابريلالكويت

دورة: هندسة الموانئ البحرية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

صول11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع11 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

لي11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

لي11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: معالجة خامات المعادن11 ابريل 15 ابريلعمان )الردن(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني11 ابريل 15 ابريلعمان )الردن(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

صول12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(

لي "CMMS"12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية18 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

دورة: نقل المنتجات البترولية18 ابريل 22 ابريلالكويت

لي "CMMS"18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"25 ابريل 29 ابريلالكويت

دورة: هندسة الموانئ البحرية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف25 ابريل 29 ابريلالكويت

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

لي25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

كل25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

صول25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا
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دورة: النفط والغاز25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

سواق النفط العالمية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

عمالها الفنية25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

وبتك"Fiber optic cable"25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية25 ابريل 29 ابريلالكويت

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

عطال وإصالحها"26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: نقل المنتجات البترولية26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

سواق النفط العالمية2 مايو 6 مايوالكويت
أ
دورة: ا

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

سواق النفط العالمية2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

لي2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

عمال الصيانة2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير2 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

صول2 مايو 6 مايوالكويت
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

عمال الصيانة الشاملة2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عمال الصيانة2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء2 مايو 6 مايوعمان )الردن(

عمالها الفنية2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: معالجة خامات المعادن2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الموانئ البحرية2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

عمالها الفنية3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية9 مايو 27 مايوالكويت

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(
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لي9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

عطال للفنيين9 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه9 مايو 13 مايوعمان )الردن(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات9 مايو 13 مايوعمان )الردن(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار9 مايو 13 مايوعمان )الردن(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير10 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع16 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات16 مايو 20 مايوالكويت

صول16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

سواق النفط العالمية16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: محطات التوليد الكهربائية16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(

عمال الصيانة الشاملة16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

لي "CMMS"16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية17 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

وبتك"Fiber optic cable"23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: محطات التوليد الكهربائية23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

لي23 مايو 27 مايوعمان )الردن(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

لي23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

صول23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

لي23 مايو 27 مايوالكويت
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"23 مايو 27 مايوالكويت

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"23 مايو 27 مايوالكويت

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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عمالها الفنية23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"23 مايو 27 مايوالكويت
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

كل24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

صول24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: هندسة الموانئ البحرية24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة في: ا

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية30 مايو 10 يونيوالكويت

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"30 مايو 3 يونيوعمان )الردن(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية30 مايو 3 يونيوالكويت

دورة: هندسة الموانئ البحرية30 مايو 3 يونيوالكويت

وبتك"Fiber optic cable"30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

عمال الصيانة30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

لي30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

عطال وإصالحها"30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

سواق النفط العالمية30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية30 مايو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

نظمة التكييف والتبريد30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة في: ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية30 مايو 3 يونيوعمان )الردن(

نظمة التكييف والتبريد30 مايو 3 يونيوالكويت
أ
دورة في: ا

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية30 مايو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

لي31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: محطات التوليد الكهربائية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: محطات التوليد الكهربائية31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

كل31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

عمال الصيانة31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

كل6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

عطال للفنيين6 يونيو 17 يونيوالكويت
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: محطات التوليد الكهربائية6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

لي "CMMS"6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: نقل المنتجات البترولية6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
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لي6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

كل6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

كل6 يونيو 10 يونيوالكويت
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

عطال للفنيين6 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

عمال الصيانة الشاملة6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عطال وإصالحها"6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار6 يونيو 10 يونيوالكويت

صول6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

وبتك"Fiber optic cable"6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية6 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

وبتك"Fiber optic cable"7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

صول7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

عطال للفنيين7 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

لي "CMMS"7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع7 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

لي13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

عمالها الفنية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: محطات التوليد الكهربائية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

لي13 يونيو 17 يونيوالكويت
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه13 يونيو 17 يونيوالكويت

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي13 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير14 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

سواق النفط العالمية14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية20 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"20 يونيو 24 يونيوالكويت

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
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لي "CMMS"20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

عمال الصيانة الشاملة20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع20 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

لي "CMMS"20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

صول20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

لي20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

كل20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير20 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع20 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

نظمة التكييف والتبريد20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة في: ا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع21 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية21 يونيو 9 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: النفط والغاز21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

عطال للفنيين27 يونيو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

عمالها الفنية27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(

لي27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(

دورة: النفط والغاز27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع27 يونيو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: محطات التوليد الكهربائية27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار4 يوليو 8 يوليوالكويت

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية4 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها4 يوليو 8 يوليوالكويت

لي "CMMS"4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

وبتك"Fiber optic cable"4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: نقل المنتجات البترولية4 يوليو 8 يوليوعمان )الردن(

نظمة التكييف والتبريد4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة في: ا

عمال الصيانة الشاملة4 يوليو 8 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

سواق النفط العالمية4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

عمال الصيانة الشاملة4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عمال الصيانة5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: معالجة خامات المعادن11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

سواق النفط العالمية11 يوليو 15 يوليوالكويت
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

لي11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

دورة: نقل المنتجات البترولية11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

سواق النفط العالمية11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

لي11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة11 يوليو 15 يوليوالكويت

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية11 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

عطال وإصالحها"11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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وبتك"Fiber optic cable"11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة في: ا

لي12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية18 يوليو 29 يوليوالكويت

دورة: المراجعة والتدقيق الفني18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(

صول18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: معالجة خامات المعادن18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة: نقل المنتجات البترولية18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

صول18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية19 يوليو 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: محطات التوليد الكهربائية19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

عمالها الفنية19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الموانئ البحرية25 يوليو 29 يوليوالكويت

لي25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(

كل25 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(

وبتك"Fiber optic cable"25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

صول25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

لي25 يوليو 29 يوليوالكويت
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: نقل المنتجات البترولية26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(



دورات الهندسة الفنية والصيانة 6

141 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

لي26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

عطال وإصالحها"1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

عمالها الفنية1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير1 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

دورة: هندسة الموانئ البحرية1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير1 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

عطال وإصالحها"1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

عطال وإصالحها"2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

سواق النفط العالمية8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: نقل المنتجات البترولية8 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(

لي8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة8 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

عمال الصيانة8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(
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دورة: المراجعة والتدقيق الفني8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها8 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

عطال للفنيين9 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

لي15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: النفط والغاز15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عطال وإصالحها"15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير15 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة15 اغسطس 19 اغسطسالكويت

كل15 اغسطس 19 اغسطسالكويت
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي15 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف15 اغسطس 19 اغسطسعمان )الردن(

كل15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية15 اغسطس 26 اغسطسعمان )الردن(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية15 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة في: ا

عمال الصيانة الشاملة15 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير15 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

لي16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

كل22 اغسطس 26 اغسطسعمان )الردن(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

عطال للفنيين22 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: النفط والغاز22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

دورة: النفط والغاز22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: نقل المنتجات البترولية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة22 اغسطس 26 اغسطسالكويت
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا
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لي22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات22 اغسطس 26 اغسطسعمان )الردن(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير23 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

سواق النفط العالمية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع29 اغسطس 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء29 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(

كل29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية29 اغسطس 16 سبتمبرالكويت

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

صول29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

سواق النفط العالمية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية29 اغسطس 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

عمالها الفنية29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية29 اغسطس 16 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: هندسة الموانئ البحرية29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: النفط والغاز30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

عطال للفنيين5 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
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دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

كل5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية6 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

عمالها الفنية12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: معالجة خامات المعادن12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير12 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )الردن(

لي12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: هندسة الموانئ البحرية12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: محطات التوليد الكهربائية12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: النفط والغاز12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

لي13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت

لي19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي "CMMS"19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع19 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
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لي "CMMS"19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية19 سبتمبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

لي26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

نظمة التكييف والتبريد26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة في: ا

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

كل26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: نقل المنتجات البترولية26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

سواق النفط العالمية26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

لي26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

عمال الصيانة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير26 سبتمبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه27 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

عطال للفنيين27 سبتمبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

لي3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: المراجعة والتدقيق الفني3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

نظمة التكييف والتبريد3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة في: ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

لي3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

صول3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(



دورات الهندسة الفنية والصيانة 6

146 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

لي3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

عمال الصيانة الشاملة3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: محطات التوليد الكهربائية3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

لي "CMMS"3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية3 اكـتوبر 14 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

لي "CMMS"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

عطال وإصالحها"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

لي "CMMS"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: المراجعة والتدقيق الفني4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

عمال الصيانة الشاملة10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد10 اكـتوبر 14 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية10 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

عمال الصيانة الشاملة11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

لي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

صول11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: محطات التوليد الكهربائية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة خامات المعادن17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

عطال للفنيين17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع17 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
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دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

لي "CMMS"17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة الشاملة17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

عمالها الفنية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية18 اكـتوبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

كل24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية24 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع24 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع24 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

كل25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

نظمة التكييف والتبريد25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة في: ا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

عمال الصيانة الشاملة31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا
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دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"31 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )الردن(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير31 اكـتوبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: النفط والغاز31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

عطال للفنيين31 اكـتوبر 11 نوفمبرعمان )الردن(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت

نظمة التكييف والتبريد7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت
أ
دورة في: ا

دورة: محطات التوليد الكهربائية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع7 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت

عمال الصيانة الشاملة7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )الردن(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )الردن(

سواق النفط العالمية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

لي "CMMS"7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

عطال وإصالحها"7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: نقل المنتجات البترولية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

لي "CMMS"7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير8 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع14 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية14 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
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عمالها الفنية14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير14 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

عمالها الفنية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

عطال وإصالحها"14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

عطال وإصالحها"14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

عطال وإصالحها"15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

صول15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع15 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

لي21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: المراجعة والتدقيق الفني21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية21 نوفمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع21 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

عطال للفنيين21 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

عطال للفنيين21 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية21 نوفمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

وبتك"Fiber optic cable"21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

لي21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

لي21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

Online21 نوفمبر 25 نوفمبر"Material and Corrosion Engineering" كل لمشرفي الصيانة والمشاريع
آ
دورة: هندسة المواد والتا

عطال للفنيين22 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال
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دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع22 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: النفط والغاز28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 نوفمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

وبتك"Fiber optic cable"28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

سواق النفط العالمية28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: ا

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير28 نوفمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

عمالها الفنية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

سواق النفط العالمية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

سواق النفط العالمية29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي "CMMS"5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

سواق النفط العالمية5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

عمالها الفنية5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

عطال للفنيين5 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال
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دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

عمال الصيانة6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة في: ا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية12 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

لي12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

صول12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: النفط والغاز12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت

لي12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

كل12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

نظمة التكييف والتبريد12 ديسمبر 16 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة في: ا

دورة: معالجة خامات المعادن12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية12 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: النفط والغاز13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

عمال الصيانة الشاملة13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

لي13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: هندسة الموانئ البحرية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

نظمة التكييف والتبريد19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة في: ا

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: نقل المنتجات البترولية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

لي19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

عمال الصيانة19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها19 ديسمبر 23 ديسمبرالكويت

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

لي19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

صول19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية19 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
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دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

نظمة التكييف والتبريد20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة في: ا

لي20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

عمال الصيانة20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

عمالها الفنية20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

صول26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التحليل القتصادي في التصالت وتقنية المعلومات26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

لي26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

سواق النفط العالمية26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عطال وإصالحها"26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

وبتك"Fiber optic cable"26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

لي26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب ال

عطال للفنيين26 ديسمبر 6 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل ال

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

عمالها الفنية26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: التخطيط الستراتيجي للمطار26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

وبتك"Fiber optic cable"26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

نظمة التكييف والتبريد26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة في: ا

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

عطال وإصالحها"26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف ال

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(

كل27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: تقدير الحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية27 ديسمبر 14 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
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منة "IOSH"3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

منة "IOSH"3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

من المعلومات3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء3 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وشا(3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

مين الطبي3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

مين الطبي4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة التا

مني والتفكير الذهني4 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة في الموانئ البحرية4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: معايير ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

مني والتفكير الذهني4 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية4 يناير 8 ينايرفينا )النمسا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة4 يناير 8 ينايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر4 يناير 8 ينايرلشبونه )البرتغال(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية4 يناير 8 ينايربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 4HACCP يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(

منية4 يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء10 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 10HACCP يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة10 يناير 14 ينايركازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

يزو 1022000 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

ولية10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

كيد الجودة11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة11 يناير 15 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

يزو 1122000 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

من المعلومات11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء11 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(

منية17 يناير 21 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

زمات17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

كيد الجودة17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

وشا(17 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال
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من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

من والسالمة في الموانئ البحرية17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: معايير ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

لمانيا(
أ
ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين18 يناير 22 ينايرميونخ )ا

أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

مين الطبي18 يناير 22 ينايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إدارة التا

مريكية(
أ
من البنوك والمؤسسات المصرفية18 يناير 22 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

منة "IOSH"18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة18 يناير 22 ينايرسيدني )استراليا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

يزو 2422000 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مني والتفكير الذهني24 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية24 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 24HACCP يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث24 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ25 يناير 29 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء25 يناير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
مين الطبي25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي25 يناير 29 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة التا

ولية25 يناير 29 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

منة "IOSH"25 يناير 29 ينايردسلتورف )المانيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

كيد الجودة31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(31 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

مني31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

كيد الجودة31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

ولية31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء31 يناير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

زمات31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

وشا(1 فبراير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

مني1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء1 فبراير 12 فبرايربانكوك )تايالند(
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مني والتفكير الذهني1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 1HACCP فبراير 5 فبرايرجنيف )سويسرا(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة1 فبراير 5 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية1 فبراير 5 فبرايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية1 فبراير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(

مني والتفكير الذهني1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

كيد الجودة1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 7HACCP فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية7 فبراير 11 فبرايرالكويت

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

مني7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

لمانيا(
أ
دورة: في التحقيق المروري8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: في التحقيق المروري8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

أ
دورة: استراتيجيات ا

مين الطبي8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة التا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر8 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

من والسالمة في الموانئ البحرية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: معايير ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(8 فبراير 12 فبرايربيروت )لبنان(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر8 فبراير 12 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

من والسالمة في الموانئ البحرية8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: معايير ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

مين الطبي14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة التا

مني14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 فبراير 18 فبرايرالكويت
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

مين الطبي14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة التا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من والسالمة في الموانئ البحرية14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: معايير ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين14 فبراير 18 فبرايرالكويت
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من والسالمة في الموانئ البحرية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: معايير ال

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر14 فبراير 18 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: في التحقيق المروري15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا
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دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: في التحقيق المروري15 فبراير 19 فبرايربيروت )لبنان(

مريكية(
أ
برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير15 فبراير 19 فبرايرميونخ )ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية15 فبراير 19 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

مين الطبي21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة التا

زمات21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(

مني والتفكير الذهني21 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني21 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(21 فبراير 25 فبرايركازبالنكا )المغرب(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(21 فبراير 25 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة22 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

كيد الجودة22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية22 فبراير 26 فبرايرفينا )النمسا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

كيد الجودة22 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

مني22 فبراير 26 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

مني والتفكير الذهني22 فبراير 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية22 فبراير 26 فبرايرلشبونه )البرتغال(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

مين الطبي28 فبراير 4 مارسالكويت
أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة التا

كيد الجودة28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

ولية28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 28HACCP فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(

زمات28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

وشا(1 مارس 5 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم1 مارس 5 مارسلشبونه )البرتغال(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية1 مارس 5 مارسدسلتورف )المانيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة1 مارس 5 مارسفينا )النمسا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: في التحقيق المروري7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(
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مني7 مارس 11 مارسالكويت
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

منة "IOSH"7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

مني والتفكير الذهني7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري7 مارس 11 مارسالكويت

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

منية7 مارس 11 مارسالكويت
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

لمانيا(
أ
كيد الجودة8 مارس 12 مارسميونخ )ا

أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

من المعلومات8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية8 مارس 12 مارسامستردام )هولندا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مريكية(
أ
ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين8 مارس 12 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: في التحقيق المروري14 مارس 18 مارسكازبالنكا )المغرب(

ولية14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ولية14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
ولية15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
مني والتفكير الذهني15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية15 مارس 19 مارسبيروت )لبنان(
أ
دورة: استراتيجيات ا

لمانيا(
أ
ولية15 مارس 19 مارسميونخ )ا

أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء21 مارس 1 ابريلعمان )الردن(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

مني والتفكير الذهني21 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

من البنوك والمؤسسات المصرفية21 مارس 25 مارسالكويت
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 22HACCP مارس 26 مارسسيدني )استراليا(

يطاليا(
أ
نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة22 مارس 26 مارسروما )ا

أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

زمات22 مارس 26 مارسسيدني )استراليا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

لمانيا(
أ
برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(22 مارس 26 مارسميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال
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وشا(22 مارس 26 مارسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

زمات22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 22HACCP مارس 26 مارستبليسيه )جورجيا(

مين الطبي22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية28 مارس 1 ابريلالكويت

مني28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ولية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

منية28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية28 مارس 1 ابريلعمان )الردن(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء28 مارس 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

مني والتفكير الذهني28 مارس 8 ابريلعمان )الردن(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

لمانيا(
أ
دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء29 مارس 9 ابريلميونخ )ا

منة "IOSH"29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

يزو 2922000 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مين الطبي29 مارس 2 ابريلجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء29 مارس 9 ابريلفينا )النمسا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية29 مارس 2 ابريلباريس )فرنسا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مريكية(
أ
دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية29 مارس 2 ابريلدسلتورف )المانيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ولية29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة29 مارس 2 ابريلفينا )النمسا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير4 ابريل 8 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

منة "IOSH"4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

يزو 422000 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

من البنوك والمؤسسات المصرفية4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة في الموانئ البحرية4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: معايير ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: في التحقيق المروري5 ابريل 9 ابريلبانكوك )تايالند(

منية5 ابريل 9 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من والسالمة في الموانئ البحرية5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: معايير ال

مريكية(
أ
منية5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة5 ابريل 9 ابريلسيدني )استراليا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية5 ابريل 9 ابريلبانكوك )تايالند(

منية5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال
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دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

وشا(5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم11 ابريل 15 ابريلالكويت

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

زمات11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

كيد الجودة11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

ولية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
من المعلومات12 ابريل 16 ابريلروما )ا

أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

من والسالمة في الموانئ البحرية12 ابريل 16 ابريلفينا )النمسا(
أ
دورة: معايير ال

من المعلومات12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

زمات12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

وشا(12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

مني والتفكير الذهني12 ابريل 16 ابريللشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

لمانيا(
أ
دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية12 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 18HACCP ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

ولية18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية18 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

وشا(18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ولية18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

كيد الجودة19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

يطاليا(
أ
دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية19 ابريل 23 ابريلروما )ا

مين الطبي19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة التا

منية19 ابريل 23 ابريلسيدني )استراليا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

لمانيا(
أ
من والسالمة في الموانئ البحرية19 ابريل 23 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: معايير ال

دورة: في التحقيق المروري19 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية19 ابريل 23 ابريلميونخ )ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

مني والتفكير الذهني25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 25HACCP ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

منة "IOSH"25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

مين الطبي26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التا

مريكية(
أ
كيد الجودة26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

مريكية(
أ
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: في التحقيق المروري26 ابريل 30 ابريلامستردام )هولندا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 26HACCP ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

من المعلومات2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء2 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مني2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

مني والتفكير الذهني3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء3 مايو 14 مايوبيروت )لبنان(

لمانيا(
أ
من البنوك والمؤسسات المصرفية3 مايو 7 مايوميونخ )ا

أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
ثار البيئية وقوانين حماية البيئة3 مايو 7 مايوروما )ا

آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

ولية3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

منية3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية9 مايو 13 مايوالكويت
أ
دورة: استراتيجيات ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

ولية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
كيد الجودة10 مايو 14 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين10 مايو 14 مايولشبونه )البرتغال(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية10 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(
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دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث10 مايو 14 مايوسيدني )استراليا(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير10 مايو 14 مايوامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
كيد الجودة10 مايو 14 مايوروما )ا

أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 10HACCP مايو 14 مايوامستردام )هولندا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

ولية16 مايو 20 مايوالكويت
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني والتفكير الذهني16 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

زمات16 مايو 20 مايوالكويت
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 16HACCP مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

من والسالمة في الموانئ البحرية16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: معايير ال

يزو 1622000 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مني والتفكير الذهني16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

يزو 1722000 مايو 21 مايوبرشلونة )اسبانيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر17 مايو 21 مايوبيروت )لبنان(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث17 مايو 21 مايودسلتورف )المانيا(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين17 مايو 21 مايوسيدني )استراليا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

ولية17 مايو 21 مايوبانكوك )تايالند(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ17 مايو 21 مايوميونخ )ا

آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

كيد الجودة17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

مريكية(
أ
دورة: في التحقيق المروري17 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مني23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من والسالمة في الموانئ البحرية23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: معايير ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

زمات23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

ولية23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني والتفكير الذهني23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني24 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: استراتيجيات ا

كيد الجودة24 مايو 28 مايوسيدني )استراليا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية24 مايو 28 مايوروما )ا

من المعلومات24 مايو 28 مايوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

وشا(24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

منية24 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

مني30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال
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كيد الجودة30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مين الطبي30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة التا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة30 مايو 3 يونيوعمان )الردن(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

يزو 3122000 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

من والسالمة في الموانئ البحرية31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: معايير ال

منة "IOSH"31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير31 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ5 يونيو 18 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مني والتفكير الذهني6 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

وشا(6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

مني والتفكير الذهني6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني6 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني6 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

منية6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

من المعلومات6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

زمات7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

وشا(7 يونيو 11 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

منية7 يونيو 11 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

مني والتفكير الذهني7 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة في الموانئ البحرية13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: معايير ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 13HACCP يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من البنوك والمؤسسات المصرفية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ13 يونيو 17 يونيوالكويت
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر13 يونيو 17 يونيوالكويت

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: في التحقيق المروري13 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(

زمات13 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال
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دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 13HACCP يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

من والسالمة في الموانئ البحرية13 يونيو 17 يونيوالكويت
أ
دورة: معايير ال

يطاليا(
أ
دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر14 يونيو 18 يونيوروما )ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP يونيو 18 يونيولشبونه )البرتغال(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير14 يونيو 18 يونيوبرشلونة )اسبانيا(

يطاليا(
أ
مين الطبي14 يونيو 18 يونيوروما )ا

أ
دورة: إدارة التا

منة "IOSH"14 يونيو 18 يونيوبانكوك )تايالند(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

مني14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من المعلومات14 يونيو 18 يونيولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

لمانيا(
أ
ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 يونيو 18 يونيوميونخ )ا

آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

منة "IOSH"14 يونيو 18 يونيولشبونه )البرتغال(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

مني20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء20 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

ولية20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

مني20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

كيد الجودة20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء21 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

كيد الجودة21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء21 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية21 يونيو 25 يونيوامستردام )هولندا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

ولية21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(21 يونيو 25 يونيوفينا )النمسا(

منة "IOSH"21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

منة "IOSH"27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

يزو 2722000 يونيو 1 يوليوالكويت
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

مني والتفكير الذهني27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

منة "IOSH"27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا
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مين الطبي27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: في التحقيق المروري27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(

وشا(27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

يزو 2722000 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

منية27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني والتفكير الذهني28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

منة "IOSH"28 يونيو 2 يوليوبيروت )لبنان(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير28 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(

يزو 2822000 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

وشا(28 يونيو 2 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

مني والتفكير الذهني28 يونيو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية4 يوليو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: في التحقيق المروري4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

مريكية(
أ
دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء5 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ5 يوليو 9 يوليوفينا )النمسا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مني5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

مين الطبي5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة التا

منية5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مين الطبي5 يوليو 9 يوليودسلتورف )المانيا(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية5 يوليو 9 يوليودسلتورف )المانيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم5 يوليو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(

زمات5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

من المعلومات5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

زمات5 يوليو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر5 يوليو 9 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

منة "IOSH"11 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: في التحقيق المروري11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من البنوك والمؤسسات المصرفية11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 11HACCP يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة11 يوليو 15 يوليوالكويت
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

مني والتفكير الذهني11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

مني12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال
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كيد الجودة12 يوليو 16 يوليوبيروت )لبنان(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

كيد الجودة12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

زمات12 يوليو 16 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

من والسالمة في الموانئ البحرية12 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: معايير ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(12 يوليو 16 يوليومدريد )اسبانيا(

مين الطبي12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية12 يوليو 16 يوليوسيدني )استراليا(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية12 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(

يطاليا(
أ
ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين12 يوليو 16 يوليوروما )ا

أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر12 يوليو 16 يوليوجنيف )سويسرا(

ولية18 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

منية18 يوليو 22 يوليوالكويت
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

زمات18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

منية18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 18HACCP يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

منية18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

منة "IOSH"18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

ولية18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء18 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

مني19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من والسالمة في الموانئ البحرية19 يوليو 23 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: معايير ال

من والسالمة في الموانئ البحرية19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: معايير ال

مني والتفكير الذهني19 يوليو 23 يوليودسلتورف )المانيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة في الموانئ البحرية19 يوليو 23 يوليوبيروت )لبنان(
أ
دورة: معايير ال

يزو 1922000 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

ولية25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني والتفكير الذهني25 يوليو 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

يزو 2522000 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

مني والتفكير الذهني25 يوليو 5 اغسطسالكويت
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني26 يوليو 6 اغسطسمدريد )اسبانيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مين الطبي26 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التا

منة "IOSH"26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا



دورات األمن والسالمة 7

167 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

منة "IOSH"26 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
من والسالمة في الموانئ البحرية26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: معايير ال

مريكية(
أ
يزو 2622000 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

منية26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

يزو 122000 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

مني1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

زمات1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

مني1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

كيد الجودة1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

من والسالمة في الموانئ البحرية2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: معايير ال

من والسالمة في الموانئ البحرية8 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: معايير ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء8 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مين الطبي8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة التا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين9 اغسطس 13 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من والسالمة في الموانئ البحرية9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: معايير ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية9 اغسطس 13 اغسطستبليسيه )جورجيا(

منية9 اغسطس 13 اغسطسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

لمانيا(
أ
دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر9 اغسطس 13 اغسطسميونخ )ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(9 اغسطس 13 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

مني والتفكير الذهني9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني9 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 9HACCP اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

من المعلومات15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

مين الطبي15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(15 اغسطس 19 اغسطسالكويت

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية15 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
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دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مني والتفكير الذهني15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ولية15 اغسطس 19 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مريكية(
أ
مين الطبي16 اغسطس 20 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة التا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 16HACCP اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: في التحقيق المروري16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

منية16 اغسطس 20 اغسطسفينا )النمسا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مريكية(
أ
وشا(16 اغسطس 20 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وشا(22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

يزو 2222000 اغسطس 26 اغسطسالكويت
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

كيد الجودة22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

مريكية(
أ
مني والتفكير الذهني23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير23 اغسطس 27 اغسطسدسلتورف )المانيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء23 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 23HACCP اغسطس 27 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر23 اغسطس 27 اغسطسباريس )فرنسا(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

يزو 2922000 اغسطس 2 سبتمبرعمان )الردن(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

منية29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

منية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

منية30 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مريكية(
أ
ولية30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ30 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث30 اغسطس 3 سبتمبربيروت )لبنان(

يزو 3022000 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مني والتفكير الذهني30 اغسطس 10 سبتمبرسيدني )استراليا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

زمات30 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة30 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 30HACCP اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
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مين الطبي5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

كيد الجودة5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

كيد الجودة5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

من المعلومات5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم5 سبتمبر 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(

يزو 522000 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين5 سبتمبر 9 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

وشا(5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين5 سبتمبر 9 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

زمات6 سبتمبر 10 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: في التحقيق المروري6 سبتمبر 10 سبتمبرباريس )فرنسا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة6 سبتمبر 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

مني6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء12 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

وشا(12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(

زمات12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(13 سبتمبر 17 سبتمبرفينا )النمسا(

من والسالمة في الموانئ البحرية13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: معايير ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية13 سبتمبر 17 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية13 سبتمبر 17 سبتمبرامستردام )هولندا(

مني والتفكير الذهني13 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: في التحقيق المروري13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

من المعلومات13 سبتمبر 17 سبتمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(13 سبتمبر 17 سبتمبرسيدني )استراليا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية13 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية13 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية13 سبتمبر 17 سبتمبرفينا )النمسا(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(13 سبتمبر 17 سبتمبربانكوك )تايالند(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

مني13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية13 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
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مني والتفكير الذهني19 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

زمات19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(19 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(

ولية19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

كيد الجودة20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

يزو 2022000 سبتمبر 24 سبتمبرفينا )النمسا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

وشا(20 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ولية20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني20 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

مني والتفكير الذهني20 سبتمبر 1 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

من البنوك والمؤسسات المصرفية26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

مني26 سبتمبر 30 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

وشا(26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

كيد الجودة26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

مني والتفكير الذهني27 سبتمبر 8 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء27 سبتمبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

يزو 2722000 سبتمبر 1 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مني والتفكير الذهني27 سبتمبر 8 اكـتوبربيروت )لبنان(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مريكية(
أ
دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء27 سبتمبر 8 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
منة "IOSH"27 سبتمبر 1 اكـتوبرميونخ )ا

آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: في التحقيق المروري3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء3 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

كيد الجودة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

وشا(3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من المعلومات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم4 اكـتوبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

منية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

لمانيا(
أ
دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميونخ )ا
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يطاليا(
أ
دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء4 اكـتوبر 15 اكـتوبرروما )ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة4 اكـتوبر 8 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

كيد الجودة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

كيد الجودة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية10 اكـتوبر 14 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

يزو 1022000 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: في التحقيق المروري10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

يزو 1022000 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

يزو 1022000 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

زمات10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

وشا(10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

ولية10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني والتفكير الذهني10 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

يطاليا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرروما )ا

زمات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

مريكية(
أ
من البنوك والمؤسسات المصرفية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء11 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

ولية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

زمات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

منة "IOSH"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

كيد الجودة17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

منة "IOSH"17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 17HACCP اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

ولية17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

كيد الجودة17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

من البنوك والمؤسسات المصرفية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من المعلومات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا
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منة "IOSH"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

مين الطبي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة التا

مني والتفكير الذهني18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

يطاليا(
أ
دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 18HACCP اكـتوبر 22 اكـتوبرروما )ا

مني والتفكير الذهني18 اكـتوبر 29 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ولية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

ولية18 اكـتوبر 22 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية18 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

مني والتفكير الذهني18 اكـتوبر 29 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

وشا(24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

كيد الجودة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

منة "IOSH"24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين25 اكـتوبر 29 اكـتوبربيروت )لبنان(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ25 اكـتوبر 29 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

من والسالمة في الموانئ البحرية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: معايير ال

ولية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر25 اكـتوبر 29 اكـتوبرسيدني )استراليا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين25 اكـتوبر 29 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 25HACCP اكـتوبر 29 اكـتوبربانكوك )تايالند(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

منية31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

من المعلومات31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

زمات31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 31HACCP اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: في التحقيق المروري31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية1 نوفمبر 5 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مريكية(
أ
دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال
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دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم1 نوفمبر 5 نوفمبرفينا )النمسا(

كيد الجودة1 نوفمبر 5 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

يطاليا(
أ
مني1 نوفمبر 5 نوفمبرروما )ا

أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

منية7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

زمات7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

مين الطبي7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة التا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: في التحقيق المروري7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: استراتيجيات ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

من البنوك والمؤسسات المصرفية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء7 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

يطاليا(
أ
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

مريكية(
أ
ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ8 نوفمبر 12 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

لمانيا(
أ
من المعلومات8 نوفمبر 12 نوفمبرميونخ )ا

أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية8 نوفمبر 12 نوفمبرسيدني )استراليا(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية8 نوفمبر 12 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

مني8 نوفمبر 12 نوفمبرلشبونه )البرتغال(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير14 نوفمبر 18 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

ولية14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

مني والتفكير الذهني14 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة15 نوفمبر 19 نوفمبربانكوك )تايالند(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

لمانيا(
أ
دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم15 نوفمبر 19 نوفمبرميونخ )ا

كيد الجودة15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا
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دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية15 نوفمبر 19 نوفمبردسلتورف )المانيا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

زمات15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

من المعلومات15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء15 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية15 نوفمبر 19 نوفمبرفينا )النمسا(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

ولية21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

كيد الجودة21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

مني21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من والسالمة في الموانئ البحرية21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت
أ
دورة: معايير ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

منة "IOSH"21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

كيد الجودة21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية22 نوفمبر 26 نوفمبرسيدني )استراليا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

وشا(22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من المعلومات22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(22 نوفمبر 26 نوفمبربانكوك )تايالند(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

زمات22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير28 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

يزو 2822000 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(

مني والتفكير الذهني28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال
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التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

يزو 2922000 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير29 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مريكية(
أ
منة "IOSH"29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

مني29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

مني والتفكير الذهني5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 5HACCP ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

كيد الجودة5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مين الطبي5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة التا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت
أ
دورة: استراتيجيات ا

مني والتفكير الذهني5 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

وشا(6 ديسمبر 10 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

مني والتفكير الذهني6 ديسمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(6 ديسمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

وشا(12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء12 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(

يزو 1222000 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

منية12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(

يطاليا(
أ
من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر13 ديسمبر 17 ديسمبرروما )ا

أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية13 ديسمبر 17 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
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مريكية(
أ
دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 13HACCP ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

من المعلومات13 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

مريكية(
أ
دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

منة "IOSH"19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

زمات19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء19 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

وشا(19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: استراتيجيات ا

مني والتفكير الذهني19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

مني والتفكير الذهني20 ديسمبر 24 ديسمبربيروت )لبنان(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ولية20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث20 ديسمبر 24 ديسمبرميونخ )ا

وشا(20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

مريكية(
أ
من المعلومات20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

منية20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

زمات26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 26HACCP ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

كيد الجودة26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة27 ديسمبر 31 ديسمبرلشبونه )البرتغال(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

يطاليا(
أ
منية27 ديسمبر 31 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مين الطبي27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي27 ديسمبر 31 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي27 ديسمبر 31 ديسمبرفينا )النمسا(
أ
دورة: إدارة التا

منية27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

من المعلومات27 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

وشا(27 ديسمبر 31 ديسمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر27 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال
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مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير3 يناير 7 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس3 يناير 7 ينايرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء3 يناير 7 ينايرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مريكية(
أ
مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية4 يناير 8 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

يطاليا(
أ
مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"4 يناير 8 ينايرروما )ا

هداف4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: ملتقى المحاسبين4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل4 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
مؤتمر: ملتقى المحاسبين4 يناير 8 ينايرميونخ )ا

هيل اخصائي التدريب4 يناير 8 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال4 يناير 8 ينايرميالن )ايطاليا(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية4 يناير 8 ينايربرشلونة )اسبانيا(

لي"CMMS"10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية10 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

عمال الصيانة10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير10 يناير 14 ينايركازبالنكا )المغرب(

هداف10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات10 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: المعايير وال

زمات وبناء الثقة في العمل10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي11 يناير 15 ينايربيروت )لبنان(

هيل اخصائي التدريب11 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر11 يناير 15 ينايرلشبونه )البرتغال(

خرين11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين11 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية11 يناير 15 ينايرميالن )ايطاليا(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء11 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية11 يناير 15 ينايربرشلونة )اسبانيا(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

لمانيا(
أ
مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية11 يناير 15 ينايرميونخ )ا

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية17 يناير 21 ينايركازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء17 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية17 يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية17 يناير 21 ينايرالكويت

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية17 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر18 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"18 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس18 يناير 22 ينايربانكوك )تايالند(

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي18 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(

يطاليا(
أ
مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث18 يناير 22 ينايرروما )ا

صول18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

دوات والتقنيات18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

زمات24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

لي"CMMS"24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات24 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(
أ
مؤتمر: المعايير وال

دوات والتقنيات24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية25 يناير 29 ينايرفينا )النمسا(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل25 يناير 29 ينايرفينا )النمسا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ25 يناير 29 ينايرفينا )النمسا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

يطاليا(
أ
مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية25 يناير 29 ينايرروما )ا

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(

صول25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مريكية(
أ
مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات25 يناير 29 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

خرين31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

لي"CMMS"31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات31 يناير 4 فبرايرالكويت

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: معايير ال
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هداف31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات1 فبراير 5 فبرايرفينا )النمسا(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات1 فبراير 5 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر1 فبراير 5 فبرايرسيدني )استراليا(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل1 فبراير 5 فبرايرباريس )فرنسا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل1 فبراير 5 فبرايرمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية1 فبراير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية1 فبراير 12 فبرايرمدريد )اسبانيا(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها1 فبراير 12 فبرايربيروت )لبنان(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: ملتقى المحاسبين7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء7 فبراير 11 فبرايرالكويت

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

لي"CMMS"7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

دوات والتقنيات7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

لي"CMMS"7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات8 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية8 فبراير 12 فبرايرامستردام )هولندا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية8 فبراير 12 فبرايرامستردام )هولندا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

يطاليا(
أ
هداف8 فبراير 12 فبرايرروما )ا

أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

هيل اخصائي التدريب8 فبراير 12 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

صول8 فبراير 12 فبرايرمدريد )اسبانيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي"CMMS"14 فبراير 18 فبرايرعمان )الردن(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات14 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

يطاليا(
أ
زمات وبناء الثقة في العمل15 فبراير 19 فبرايرروما )ا

أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
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مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل21 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية21 فبراير 25 فبرايركازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية21 فبراير 25 فبرايرالكويت

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات21 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها21 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص21 فبراير 25 فبرايرعمان )الردن(

خرين22 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية22 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها22 فبراير 5 مارسفينا )النمسا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية22 فبراير 26 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
مؤتمر: معايير ال

زمات22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية22 فبراير 5 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
مؤتمر: المناهج وطرق التدريس22 فبراير 26 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة22 فبراير 26 فبرايردسلتورف )المانيا(

صول28 فبراير 4 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

صول28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

خرين28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية28 فبراير 4 مارسالكويت

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

هداف28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها1 مارس 12 مارسباريس )فرنسا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها1 مارس 12 مارسروما )ا

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال1 مارس 5 مارسمدريد )اسبانيا(

زمات1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

خرين1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية1 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(
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مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي1 مارس 5 مارسامستردام )هولندا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال7 مارس 11 مارسعمان )الردن(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية7 مارس 18 مارسالكويت
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية7 مارس 11 مارسالكويت

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان7 مارس 11 مارسعمان )الردن(

زمات7 مارس 11 مارسعمان )الردن(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها7 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها8 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية8 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات8 مارس 12 مارسروما )ا

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس8 مارس 12 مارسباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها8 مارس 19 مارسميونخ )ا

أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

هداف8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال8 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي8 مارس 12 مارسمدريد )اسبانيا(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي14 مارس 18 مارسمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات14 مارس 18 مارسعمان )الردن(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات14 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

زمات14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل14 مارس 18 مارسعمان )الردن(

عمال الصيانة14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

لمانيا(
أ
مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"15 مارس 19 مارسميونخ )ا

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل15 مارس 19 مارسبيروت )لبنان(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
مؤتمر: ملتقى المحاسبين15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها15 مارس 26 مارسميالن )ايطاليا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر15 مارس 19 مارسبانكوك )تايالند(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها15 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 مارس 19 مارسلشبونه )البرتغال(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
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مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل21 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

عمال الصيانة22 مارس 26 مارسباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات22 مارس 26 مارستبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات22 مارس 26 مارسباريس )فرنسا(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين22 مارس 26 مارسجنيف )سويسرا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل22 مارس 26 مارسباريس )فرنسا(

يطاليا(
أ
مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال22 مارس 26 مارسروما )ا

يطاليا(
أ
مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري22 مارس 26 مارسروما )ا

مريكية(
أ
مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس22 مارس 26 مارسميالن )ايطاليا(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر22 مارس 26 مارسباكو )اذربيجان(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل22 مارس 26 مارسباكو )اذربيجان(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية28 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس28 مارس 1 ابريلالكويت

هيل اخصائي التدريب28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ28 مارس 1 ابريلعمان )الردن(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي28 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس29 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها29 مارس 9 ابريلسيدني )استراليا(

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث29 مارس 2 ابريللشبونه )البرتغال(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي29 مارس 2 ابريلبانكوك )تايالند(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية29 مارس 9 ابريلدسلتورف )المانيا(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: ملتقى المحاسبين29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري29 مارس 2 ابريلباريس )فرنسا(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل29 مارس 9 ابريلميالن )ايطاليا(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية29 مارس 2 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر4 ابريل 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(
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خرين4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: معايير ال

صول5 ابريل 9 ابريلبيروت )لبنان(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات5 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر5 ابريل 9 ابريلميونخ )ا

أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي5 ابريل 9 ابريلسيدني )استراليا(

يطاليا(
أ
لي"CMMS"5 ابريل 9 ابريلروما )ا

آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص5 ابريل 9 ابريلطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري5 ابريل 9 ابريلميونخ )ا

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: معايير ال

هداف11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها11 ابريل 22 ابريلالكويت

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"11 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

لمانيا(
أ
مؤتمر: المناهج وطرق التدريس12 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

مريكية(
أ
مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية12 ابريل 16 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية12 ابريل 16 ابريلدسلتورف )المانيا(

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل12 ابريل 23 ابريلبانكوك )تايالند(

هداف12 ابريل 16 ابريلامستردام )هولندا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

دوات والتقنيات12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية18 ابريل 22 ابريلالكويت

خرين18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء18 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات18 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(

هيل اخصائي التدريب18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات18 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل18 ابريل 22 ابريلالكويت

هداف18 ابريل 22 ابريلالكويت
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

هداف19 ابريل 23 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

لمانيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية19 ابريل 23 ابريلميونخ )ا

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس19 ابريل 23 ابريلدسلتورف )المانيا(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(
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مريكية(
أ
مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي19 ابريل 23 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: ملتقى المحاسبين19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي25 ابريل 29 ابريلالكويت

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها25 ابريل 6 مايوالقاهرة )مصر(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية25 ابريل 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل25 ابريل 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

هداف25 ابريل 29 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية25 ابريل 6 مايواسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير26 ابريل 30 ابريلباكو )اذربيجان(

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل26 ابريل 7 مايوطرابزون )تركيا(

زمات26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

زمات وبناء الثقة في العمل26 ابريل 30 ابريلامستردام )هولندا(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة2 مايو 6 مايوالكويت
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

عمال الصيانة2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

صول2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات2 مايو 6 مايوالكويت

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"2 مايو 6 مايوعمان )الردن(

يطاليا(
أ
داء المالي وإدارة المخاطر المالية3 مايو 7 مايوروما )ا

أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية3 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(

زمات3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال
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مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل3 مايو 7 مايودسلتورف )المانيا(

يطاليا(
أ
من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر3 مايو 7 مايوروما )ا

أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

هداف3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل3 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة3 مايو 7 مايوبرشلونة )اسبانيا(

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر3 مايو 7 مايوسيدني )استراليا(

مريكية(
أ
مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية9 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية9 مايو 13 مايومسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

خرين9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

خرين9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ10 مايو 14 مايولشبونه )البرتغال(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر: ملتقى المحاسبين10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

صول10 مايو 14 مايوبرشلونة )اسبانيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير10 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص10 مايو 14 مايوروما )ا

صول10 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"10 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
مؤتمر: معايير ال

زمات16 مايو 20 مايوعمان )الردن(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

زمات16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات16 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال16 مايو 20 مايوالكويت

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية16 مايو 20 مايوعمان )الردن(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين16 مايو 20 مايوعمان )الردن(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل17 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث17 مايو 21 مايوبانكوك )تايالند(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية17 مايو 21 مايولشبونه )البرتغال(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(
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مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"17 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر17 مايو 21 مايولشبونه )البرتغال(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة17 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(

عمال الصيانة17 مايو 21 مايوبانكوك )تايالند(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دوات والتقنيات17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين23 مايو 27 مايوالكويت

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات23 مايو 27 مايوعمان )الردن(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية23 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

زمات وبناء الثقة في العمل23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

هيل اخصائي التدريب23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال24 مايو 28 مايودسلتورف )المانيا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية24 مايو 28 مايوباريس )فرنسا(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي24 مايو 28 مايوميالن )ايطاليا(

خرين24 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل24 مايو 28 مايوفينا )النمسا(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة24 مايو 28 مايولشبونه )البرتغال(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة24 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات30 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية30 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها30 مايو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية31 مايو 4 يونيوفينا )النمسا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل31 مايو 4 يونيوميالن )ايطاليا(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

لي"CMMS"31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية31 مايو 11 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر31 مايو 4 يونيوبيروت )لبنان(

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي31 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
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نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها6 يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات6 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات6 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية7 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
زمات7 يونيو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها7 يونيو 18 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص7 يونيو 11 يونيوبانكوك )تايالند(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية7 يونيو 11 يونيوسيدني )استراليا(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية7 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري13 يونيو 17 يونيوكازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(

لي"CMMS"13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث13 يونيو 17 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دوات والتقنيات13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي14 يونيو 18 يونيوبيروت )لبنان(

هيل اخصائي التدريب14 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء14 يونيو 18 يونيوبيروت )لبنان(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية14 يونيو 18 يونيوميونخ )ا

أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات14 يونيو 25 يونيومدريد )اسبانيا(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل14 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال14 يونيو 18 يونيوروما )ا

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل20 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس21 يونيو 25 يونيوباكو )اذربيجان(
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نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات21 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"21 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل21 يونيو 25 يونيوباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها21 يونيو 2 يوليوبيروت )لبنان(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات21 يونيو 25 يونيومدريد )اسبانيا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل27 يونيو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل27 يونيو 1 يوليوكازبالنكا )المغرب(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي28 يونيو 2 يوليوفينا )النمسا(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة28 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل28 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية28 يونيو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

زمات وبناء الثقة في العمل28 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء28 يونيو 2 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات28 يونيو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال28 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي4 يوليو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"4 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص4 يوليو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري4 يوليو 8 يوليوالكويت

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين5 يوليو 9 يوليوبيروت )لبنان(

مريكية(
أ
مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية5 يوليو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

زمات5 يوليو 9 يوليوامستردام )هولندا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري5 يوليو 9 يوليوبانكوك )تايالند(

هداف5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

يطاليا(
أ
مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية5 يوليو 9 يوليوروما )ا

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات5 يوليو 9 يوليوفينا )النمسا(
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من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر5 يوليو 9 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

لي"CMMS"11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها11 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

صول11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها11 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها11 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(

زمات12 يوليو 16 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: معايير ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها12 يوليو 23 يوليودسلتورف )المانيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

يطاليا(
أ
مؤتمر إدارة الجودة الشاملة12 يوليو 16 يوليوروما )ا

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(

زمات وبناء الثقة في العمل12 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

زمات وبناء الثقة في العمل12 يوليو 16 يوليوبيروت )لبنان(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل12 يوليو 23 يوليوتبليسيه )جورجيا(

هداف12 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية12 يوليو 16 يوليوامستردام )هولندا(
أ
مؤتمر: معايير ال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات18 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل18 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها18 يوليو 29 يوليومسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

خرين18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل18 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة19 يوليو 23 يوليومدريد )اسبانيا(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل19 يوليو 30 يوليودسلتورف )المانيا(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري19 يوليو 23 يوليوتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
مؤتمر إدارة الجودة الشاملة19 يوليو 23 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: ملتقى المحاسبين19 يوليو 23 يوليوفينا )النمسا(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث19 يوليو 23 يوليوجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير19 يوليو 23 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(

زمات19 يوليو 23 يوليوسيدني )استراليا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال
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مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل25 يوليو 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها25 يوليو 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"25 يوليو 29 يوليومسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"25 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي26 يوليو 30 يوليوجنيف )سويسرا(

يطاليا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها26 يوليو 6 اغسطسروما )ا

أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

صول26 يوليو 30 يوليودسلتورف )المانيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة26 يوليو 30 يوليوبيروت )لبنان(

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات26 يوليو 30 يوليوامستردام )هولندا(

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"26 يوليو 6 اغسطسباكو )اذربيجان(

خرين26 يوليو 30 يوليوجنيف )سويسرا(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات26 يوليو 30 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

لي"CMMS"26 يوليو 30 يوليومدريد )اسبانيا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات26 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

عمال الصيانة26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية26 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات1 اغسطس 12 اغسطسالكويت
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل1 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان2 اغسطس 6 اغسطسسيدني )استراليا(

خرين2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية2 اغسطس 6 اغسطسبيروت )لبنان(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها2 اغسطس 6 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مريكية(
أ
مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية2 اغسطس 6 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

عمال الصيانة2 اغسطس 6 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

هيل اخصائي التدريب2 اغسطس 6 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

زمات2 اغسطس 6 اغسطسفينا )النمسا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
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مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر2 اغسطس 6 اغسطسدسلتورف )المانيا(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية8 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر8 اغسطس 12 اغسطسالكويت

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها9 اغسطس 20 اغسطسفينا )النمسا(

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
صول9 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها9 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية9 اغسطس 13 اغسطسجنيف )سويسرا(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص15 اغسطس 19 اغسطسعمان )الردن(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي15 اغسطس 19 اغسطسعمان )الردن(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية15 اغسطس 19 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر15 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

خرين15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مريكية(
أ
مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية16 اغسطس 20 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث16 اغسطس 20 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"16 اغسطس 27 اغسطسطرابزون )تركيا(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة16 اغسطس 20 اغسطسلشبونه )البرتغال(

خرين16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية16 اغسطس 20 اغسطسدسلتورف )المانيا(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر22 اغسطس 26 اغسطسعمان )الردن(

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دوات والتقنيات22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات22 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية22 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
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مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات23 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي23 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(

لمانيا(
أ
مؤتمر: قيادة مجموعات العمل23 اغسطس 27 اغسطسميونخ )ا

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها23 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان23 اغسطس 27 اغسطسبيروت )لبنان(

مريكية(
أ
زمات وبناء الثقة في العمل23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث29 اغسطس 2 سبتمبرعمان )الردن(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية29 اغسطس 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات29 اغسطس 9 سبتمبرعمان )الردن(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث30 اغسطس 3 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية30 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(

هداف30 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

خرين30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل30 اغسطس 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال30 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

لي"CMMS"30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

زمات30 اغسطس 3 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها30 اغسطس 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان30 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية5 سبتمبر 9 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

هيل اخصائي التدريب5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت

زمات وبناء الثقة في العمل5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

زمات وبناء الثقة في العمل5 سبتمبر 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت

دوات والتقنيات6 سبتمبر 10 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص6 سبتمبر 10 سبتمبرفينا )النمسا(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
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مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء6 سبتمبر 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(

هداف6 سبتمبر 10 سبتمبرباريس )فرنسا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مريكية(
أ
مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها6 سبتمبر 17 سبتمبردسلتورف )المانيا(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية6 سبتمبر 10 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر6 سبتمبر 10 سبتمبرفينا )النمسا(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري6 سبتمبر 10 سبتمبربيروت )لبنان(

دوات والتقنيات12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية12 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )الردن(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل12 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"12 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل12 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية13 سبتمبر 17 سبتمبربانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية13 سبتمبر 24 سبتمبرميونخ )ا

أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية13 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي13 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر13 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات13 سبتمبر 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء13 سبتمبر 17 سبتمبرسيدني )استراليا(

زمات وبناء الثقة في العمل13 سبتمبر 17 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: ملتقى المحاسبين13 سبتمبر 17 سبتمبربيروت )لبنان(

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين19 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )الردن(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

خرين19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية20 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

زمات وبناء الثقة في العمل20 سبتمبر 24 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
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مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

هيل اخصائي التدريب20 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية20 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية26 سبتمبر 7 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات26 سبتمبر 30 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

لي"CMMS"26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(

زمات وبناء الثقة في العمل26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

مريكية(
أ
مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها27 سبتمبر 8 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة27 سبتمبر 1 اكـتوبرميونخ )ا

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية27 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي27 سبتمبر 1 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

دوات والتقنيات27 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

هداف27 سبتمبر 1 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها27 سبتمبر 8 اكـتوبرامستردام )هولندا(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات27 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها27 سبتمبر 1 اكـتوبرفينا )النمسا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث27 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

زمات27 سبتمبر 1 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

زمات3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

عمال الصيانة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي"CMMS"3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

صول3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات3 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات4 اكـتوبر 15 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
مؤتمر: المعايير وال

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات4 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباريس )فرنسا(
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مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل4 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل4 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

لي"CMMS"4 اكـتوبر 8 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

لمانيا(
أ
مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميونخ )ا

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات4 اكـتوبر 8 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات4 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات10 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

صول10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
مؤتمر: المناهج وطرق التدريس11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

زمات وبناء الثقة في العمل11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها11 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربيروت )لبنان(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

هيل اخصائي التدريب11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسيدني )استراليا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

زمات وبناء الثقة في العمل11 اكـتوبر 15 اكـتوبرفينا )النمسا(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها11 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات11 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسيدني )استراليا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها17 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها17 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )الردن(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالكويت
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
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نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات17 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: معايير ال

لمانيا(
أ
مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميونخ )ا

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات18 اكـتوبر 29 اكـتوبرفينا )النمسا(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر18 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

خرين18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ18 اكـتوبر 22 اكـتوبرروما )ا

آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

دوات والتقنيات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

زمات24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري24 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر24 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية25 اكـتوبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات25 اكـتوبر 5 نوفمبرباكو )اذربيجان(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات25 اكـتوبر 5 نوفمبربيروت )لبنان(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مريكية(
أ
مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي25 اكـتوبر 29 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لي"CMMS"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

زمات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها31 اكـتوبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

داء المالي وإدارة المخاطر المالية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات1 نوفمبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

هيل اخصائي التدريب1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

عمال الصيانة1 نوفمبر 5 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

لمانيا(
أ
زمات وبناء الثقة في العمل1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
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مريكية(
أ
مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

زمات وبناء الثقة في العمل7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

لي"CMMS"7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )الردن(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

زمات8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة8 نوفمبر 12 نوفمبرسيدني )استراليا(

مريكية(
أ
مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال8 نوفمبر 12 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

صول8 نوفمبر 12 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: مبادئ وممارسات الذكاء الصطناعي8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل8 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها8 نوفمبر 19 نوفمبرسيدني )استراليا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها8 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية14 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل14 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(

عمال الصيانة14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها14 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

خرين14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مؤتمر:البروتوكول والمراسم وتنظيم الوقت والتعامل مع ال

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان14 نوفمبر 18 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية14 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

صول14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مريكية(
أ
مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي15 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر15 نوفمبر 19 نوفمبربانكوك )تايالند(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

لي"CMMS"15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

هداف15 نوفمبر 19 نوفمبربيروت )لبنان(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري15 نوفمبر 19 نوفمبرامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر15 نوفمبر 19 نوفمبرميونخ )ا

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"21 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
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مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات21 نوفمبر 25 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

داء المالي وإدارة المخاطر المالية21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم، تحليل ال

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل21 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

لي"CMMS"21 نوفمبر 25 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي"CMMS"21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

Onlineدوات والتقنيات21 نوفمبر 25 نوفمبر
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين22 نوفمبر 26 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

مؤتمر: اإلدارة الستراتيجية وتخطيط النقل واإلمداد في الشبكة اللوجستية22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

لي"CMMS"22 نوفمبر 26 نوفمبربانكوك )تايالند(
آ
مؤتمر: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب ال

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(

عمال الصيانة28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية28 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: ملتقى المحاسبين28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

دوات والتقنيات28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال28 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

هيل اخصائي التدريب28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: إعداد وتا

دوات والتقنيات28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء28 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية28 نوفمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات28 نوفمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية29 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(

زمات وبناء الثقة في العمل29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"29 نوفمبر 3 ديسمبربيروت )لبنان(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(

عمال الصيانة29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا
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مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات5 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

زمات وبناء الثقة في العمل5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

مؤتمر: التخطيط الستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط اإلستراتيجية للتميز المؤسسي "EFQM"5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"5 ديسمبر 16 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية5 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين6 ديسمبر 10 ديسمبرباكو )اذربيجان(

عمال الصيانة6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(
أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

مريكية(
أ
مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مؤتمر: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر6 ديسمبر 10 ديسمبرباريس )فرنسا(

هداف6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل6 ديسمبر 10 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

صول6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

مؤتمر: تنظيم وإدارة الجتماعات واللجان12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

صول12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة ال

آ
مؤتمر: النظم والتقنيات المتقدمة فى صيانة المنشا

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت

مؤتمر: الخبار واستخدام وسائل التواصل الجتماعي12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: المراجعة المالية والتدقيق الداخلي12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(

زمات وبناء الثقة في العمل12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مؤتمر: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

هداف12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
مؤتمر: البداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين13 ديسمبر 17 ديسمبرميونخ )ا

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي13 ديسمبر 17 ديسمبربيروت )لبنان(

مؤتمر: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية13 ديسمبر 17 ديسمبربانكوك )تايالند(

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات13 ديسمبر 17 ديسمبردسلتورف )المانيا(

زمات13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وإدارة ال

مؤتمر: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال13 ديسمبر 17 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية13 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
مؤتمر: معايير ال

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة اإلبداعية في العمل19 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وسالمة المرضى في القطاع الخاص19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

مؤتمر: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات19 ديسمبر 30 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
مؤتمر: المعايير وال
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مؤتمر: إدارة الجودة الشاملة التعليمية والتدريبية19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
نظمة ال

أ
مؤتمر: تخطيط وإدارة ا

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة19 ديسمبر 23 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

مريكية(
أ
هداف20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
داء اإلبداعي لتحديد وتحقيق ال

أ
مؤتمر: المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الستراتيجي الحيوي وال

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل20 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(

عمال وتحفيز الطاقات اإلبداعية20 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
مؤتمر: التميز بإدارة ال

مريكية(
أ
عمال الصيانة20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مؤتمر: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

نظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالي وإعداد الموازنات20 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مؤتمر: المعايير وال

مؤتمر: الدارة المتقدمة للمشاريع وعقودها20 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

مؤتمر:الدارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر20 ديسمبر 24 ديسمبرميالن )ايطاليا(

مؤتمر: العالقات العامة المتقدمة والتميز فى اإلصغاء, الحوار, التجاذب والتخاطب القناعي20 ديسمبر 24 ديسمبرفينا )النمسا(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري20 ديسمبر 24 ديسمبردسلتورف )المانيا(

مؤتمر: التجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

مؤتمر: التربية والتعليم والتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة20 ديسمبر 24 ديسمبرامستردام )هولندا(

مؤتمر: المناهج وطرق التدريس26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"26 ديسمبر 6 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز المؤسسي "EFQM"26 ديسمبر 6 ينايرعمان )الردن(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

مؤتمر: مهارات التصال الداخلي في المؤسسات26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها26 ديسمبر 6 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مؤتمر: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(

مؤتمر: التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

مؤتمر: المحاسبة المتقدمة في التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت

مؤتمر: قيادة مجموعات العمل26 ديسمبر 30 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

مؤتمر: إستراتيجيات الطوارئ و الخالء26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

يطاليا(
أ
من والسالمة في ادارة الموانئ البحرية27 ديسمبر 31 ديسمبرروما )ا

أ
مؤتمر: معايير ال

يطاليا(
أ
مؤتمر: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية27 ديسمبر 7 ينايرروما )ا

مؤتمر إدارة الجودة الشاملة27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر:عملية تقييم المخاطر المتقدمة وإدارة المخاطر27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دوات والتقنيات27 ديسمبر 31 ديسمبردسلتورف )المانيا(
أ
مؤتمر: إدارة المشاريع: ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
مؤتمر: الهندسة ال

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات27 ديسمبر 7 ينايرجنيف )سويسرا(

مؤتمر: اإلبداع القيادي المتميز واإلعداد التنظيمي اإلبتكاري للفرق ومجموعات العمل27 ديسمبر 7 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر: التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتطوير اإلداري27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

مؤتمر الدارة والمالية والخدمات وادارة التطوير والمشروعات27 ديسمبر 7 ينايربرشلونة )اسبانيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها27 ديسمبر 31 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
مؤتمر: التجاهات المتقدمة ل

مؤتمر: استراتيجيات تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية وتخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير27 ديسمبر 31 ديسمبرسيدني )استراليا(
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دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق3 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي3 يناير 7 ينايرالكويت

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق3 يناير 7 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد3 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(

زمات وبناء الثقة في العمل3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

زمات وبناء الثقة في العمل4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق4 يناير 22 ينايرفينا )النمسا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة4 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: الترجمة الفورية4 يناير 8 ينايرباريس )فرنسا(

ولويات4 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي4 يناير 8 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

داء4 يناير 15 ينايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

زمات وبناء الثقة في العمل4 يناير 8 ينايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة10 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

ولويات10 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(

زمات وبناء الثقة في العمل10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

ولويات10 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ولويات11 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد11 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة11 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(

ولويات11 يناير 22 ينايرسيدني )استراليا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

داء11 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

مريكية(
أ
ولويات11 يناير 15 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

مريكية(
أ
زمات وبناء الثقة في العمل11 يناير 15 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي11 يناير 15 ينايرمدريد )اسبانيا(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض11 يناير 22 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية11 يناير 22 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق11 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

زمات وبناء الثقة 11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

داء17 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق17 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط17 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال
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ولويات17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي17 يناير 21 ينايركازبالنكا )المغرب(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض17 يناير 21 ينايرالكويت
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

يطاليا(
أ
زمات وبناء الثقة 18 يناير 22 ينايرروما )ا

أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

يطاليا(
أ
دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل18 يناير 22 ينايرروما )ا

دورة: مهارات التصال المتقدمة18 يناير 22 ينايرفينا )النمسا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية18 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي18 يناير 22 ينايرامستردام )هولندا(

ولويات18 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض18 يناير 29 ينايرسيدني )استراليا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية18 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد18 يناير 29 ينايرباكو )اذربيجان(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض18 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

يطاليا(
أ
دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة18 يناير 22 ينايرروما )ا

زمات وبناء الثقة في العمل24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

داء24 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق24 يناير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ولويات24 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دبلوم الكوتشنج المعتمد24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية25 يناير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
ولويات25 يناير 5 فبرايرميونخ )ا

أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: مهارات التصال المتقدمة25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

أ
دورة: ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية25 يناير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دبلوم الكوتشنج المعتمد25 يناير 29 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية25 يناير 5 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

داء25 يناير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية31 يناير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

دبلوم الكوتشنج المعتمد31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض31 يناير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

عمال اإلبتكارية31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال31 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل31 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال1 فبراير 5 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: الترجمة الفورية1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي1 فبراير 5 فبرايرجنيف )سويسرا(

لمانيا(
أ
داء1 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال
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دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية1 فبراير 5 فبرايربيروت )لبنان(

ولويات1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ولويات1 فبراير 5 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: مهارات التصال المتقدمة1 فبراير 5 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: الترجمة الفورية1 فبراير 5 فبرايرمدريد )اسبانيا(

ولويات1 فبراير 5 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض1 فبراير 5 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: الترجمة الفورية1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

ساسية للترجمة7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: مهارات التصال المتقدمة7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

زمات وبناء الثقة 7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي7 فبراير 18 فبرايركازبالنكا )المغرب(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض7 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي7 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية7 فبراير 18 فبرايرالكويت

ولويات7 فبراير 18 فبرايرالكويت
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض7 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة8 فبراير 12 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي8 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة8 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية8 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة8 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال8 فبراير 12 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: ال

دورة: مهارات التصال المتقدمة8 فبراير 12 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال14 فبراير 18 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة14 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دبلوم الكوتشنج المعتمد14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات التصال المتقدمة14 فبراير 18 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي14 فبراير 18 فبرايركازبالنكا )المغرب(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة15 فبراير 5 مارسباريس )فرنسا(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي15 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(

يطاليا(
أ
دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي15 فبراير 19 فبرايرروما )ا

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط15 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية15 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد15 فبراير 26 فبرايرميونخ )ا
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يطاليا(
أ
دبلوم الكوتشنج المعتمد15 فبراير 19 فبرايرروما )ا

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية21 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد21 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

داء21 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق21 فبراير 11 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة21 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

مريكية(
أ
دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي22 فبراير 26 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي22 فبراير 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال22 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي22 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(

لمانيا(
أ
ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط22 فبراير 5 مارسميونخ )ا

أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

عمال اإلبتكارية22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية22 فبراير 5 مارسباريس )فرنسا(

يطاليا(
أ
نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال22 فبراير 26 فبرايرروما )ا

أ
دورة: ال

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي22 فبراير 26 فبرايرفينا )النمسا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية28 فبراير 11 مارساسطنبول )تركيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة28 فبراير 4 مارسالكويت

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي28 فبراير 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية28 فبراير 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض1 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ساسية للترجمة1 مارس 5 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق1 مارس 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق1 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ولويات7 مارس 18 مارسالمنامة )البحرين(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ساسية للترجمة7 مارس 11 مارسكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: المهارات ال

داء7 مارس 18 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق7 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض7 مارس 11 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي7 مارس 11 مارسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي7 مارس 11 مارسكازبالنكا )المغرب(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض8 مارس 12 مارسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة8 مارس 19 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية8 مارس 19 مارسسنغافورة

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض8 مارس 19 مارسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض8 مارس 19 مارسبانكوك )تايالند(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا
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يطاليا(
أ
دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي8 مارس 12 مارسروما )ا

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: مهارات التصال المتقدمة8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض14 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

داء14 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

زمات وبناء الثقة في العمل14 مارس 18 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة14 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة14 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

ساسية للترجمة14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: مهارات التصال المتقدمة14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل14 مارس 18 مارسعمان )الردن(

ساسية للترجمة15 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المهارات ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

يطاليا(
أ
عمال اإلبتكارية15 مارس 19 مارسروما )ا

أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي15 مارس 19 مارسبانكوك )تايالند(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض15 مارس 19 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

مريكية(
أ
دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية15 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

زمات وبناء الثقة 15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

عمال اإلبتكارية15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

ولويات15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: الترجمة الفورية21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض21 مارس 25 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي21 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية21 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(

عمال اإلبتكارية21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية21 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي21 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية22 مارس 2 ابريلروما )ا

لمانيا(
أ
دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية22 مارس 2 ابريلميونخ )ا

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي22 مارس 26 مارسمدريد )اسبانيا(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق22 مارس 9 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

لمانيا(
أ
دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة22 مارس 26 مارسميونخ )ا

ولويات22 مارس 26 مارسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل22 مارس 26 مارسلشبونه )البرتغال(

زمات وبناء الثقة 22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

زمات وبناء الثقة في العمل22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
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دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي28 مارس 8 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الترجمة الفورية28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض28 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دبلوم الكوتشنج المعتمد28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة28 مارس 8 ابريلالكويت

داء28 مارس 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: الترجمة الفورية29 مارس 2 ابريلدسلتورف )المانيا(

دورة: الترجمة الفورية29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط29 مارس 9 ابريلجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

مريكية(
أ
دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية29 مارس 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات التصال المتقدمة29 مارس 2 ابريللشبونه )البرتغال(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة29 مارس 9 ابريلامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: مهارات التفاوض واإلتصال29 مارس 2 ابريلروما )ا

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة29 مارس 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي29 مارس 2 ابريلبانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية4 ابريل 15 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

داء4 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

زمات وبناء الثقة في العمل4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق5 ابريل 23 ابريلسنغافورة
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط5 ابريل 16 ابريلفينا )النمسا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

يطاليا(
أ
دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية5 ابريل 16 ابريلروما )ا

داء5 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

زمات وبناء الثقة 5 ابريل 9 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق5 ابريل 23 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ولويات5 ابريل 9 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط11 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

عمال اإلبتكارية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية11 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

ولويات11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية11 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ولويات11 ابريل 15 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

داء12 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال
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دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل12 ابريل 16 ابريلباريس )فرنسا(

داء12 ابريل 23 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية12 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة12 ابريل 30 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي12 ابريل 16 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي12 ابريل 16 ابريلسيدني )استراليا(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: الترجمة الفورية18 ابريل 22 ابريلالكويت

ولويات18 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي18 ابريل 22 ابريلالكويت

ولويات18 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

زمات وبناء الثقة في العمل18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة18 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دبلوم الكوتشنج المعتمد18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال18 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي19 ابريل 23 ابريلفينا )النمسا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية19 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي19 ابريل 23 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي19 ابريل 23 ابريلهونكونغ

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية19 ابريل 23 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
داء19 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق19 ابريل 7 مايوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل19 ابريل 23 ابريلفينا )النمسا(

ولويات19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

ولويات25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

عمال اإلبتكارية25 ابريل 29 ابريلالكويت
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

داء25 ابريل 6 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

داء25 ابريل 6 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: الترجمة الفورية25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

داء25 ابريل 6 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

زمات وبناء الثقة في العمل25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ولويات26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

زمات وبناء الثقة 26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دبلوم الكوتشنج المعتمد26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية26 ابريل 7 مايوباريس )فرنسا(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة26 ابريل 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية26 ابريل 30 ابريلمدريد )اسبانيا(

ولويات2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي2 مايو 13 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: مهارات التصال المتقدمة2 مايو 6 مايوالكويت

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات التصال المتقدمة2 مايو 6 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية2 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق3 مايو 7 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: مهارات التصال المتقدمة3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

ولويات3 مايو 14 مايوباريس )فرنسا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية3 مايو 7 مايوهونكونغ

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض3 مايو 7 مايوبيروت )لبنان(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

داء3 مايو 14 مايوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط9 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: الترجمة الفورية9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة9 مايو 13 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

ولويات9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض9 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة9 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء9 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: الترجمة الفورية10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة10 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق10 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض10 مايو 21 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دبلوم الكوتشنج المعتمد10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: مهارات التصال المتقدمة10 مايو 14 مايوبيروت )لبنان(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق10 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض10 مايو 14 مايوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال10 مايو 14 مايوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التصال المتقدمة16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

ولويات16 مايو 27 مايوالكويت
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية16 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط16 مايو 27 مايوالكويت
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

زمات وبناء الثقة في العمل17 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(
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دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض17 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية23 مايو 3 يونيوعمان )الردن(

ولويات23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

زمات وبناء الثقة 23 مايو 27 مايوعمان )الردن(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق23 مايو 10 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال23 مايو 27 مايوالكويت

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد23 مايو 3 يونيوالكويت

مريكية(
أ
ولويات24 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

ساسية للترجمة24 مايو 28 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد24 مايو 4 يونيودسلتورف )المانيا(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال24 مايو 28 مايوبيروت )لبنان(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة24 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال24 مايو 28 مايوفينا )النمسا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد24 مايو 4 يونيوبرشلونة )اسبانيا(

داء24 مايو 4 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

ولويات24 مايو 4 يونيوبرشلونة )اسبانيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق24 مايو 28 مايوسنغافورة

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(

دبلوم الكوتشنج المعتمد30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية30 مايو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية30 مايو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دبلوم الكوتشنج المعتمد30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط30 مايو 10 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق30 مايو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية30 مايو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية30 مايو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي31 مايو 11 يونيومدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي31 مايو 4 يونيوروما )ا

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي31 مايو 4 يونيوسيدني )استراليا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض31 مايو 4 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض31 مايو 11 يونيوامستردام )هولندا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي31 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: مهارات التفاوض واإلتصال31 مايو 4 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

ساسية للترجمة31 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: المهارات ال
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دورة: مهارات التفاوض واإلتصال31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: مهارات التصال المتقدمة31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

ساسية للترجمة31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية31 مايو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

عمال اإلبتكارية6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: الترجمة الفورية6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد6 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط6 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية6 يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة6 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

لمانيا(
أ
دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي7 يونيو 11 يونيوميونخ )ا

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق7 يونيو 11 يونيودسلتورف )المانيا(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

يطاليا(
أ
داء7 يونيو 18 يونيوروما )ا

أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق7 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية7 يونيو 18 يونيوبيروت )لبنان(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية7 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(

ساسية للترجمة13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية13 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد13 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دبلوم الكوتشنج المعتمد13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

داء13 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية14 يونيو 25 يونيوفينا )النمسا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

مريكية(
أ
ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط14 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل14 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط14 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط14 يونيو 25 يونيوسنغافورة
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

داء14 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

ولويات14 يونيو 18 يونيوامستردام )هولندا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

مريكية(
أ
دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة14 يونيو 2 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي14 يونيو 18 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي20 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(
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ولويات20 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ساسية للترجمة20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي20 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية20 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة20 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي20 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد20 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط20 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

داء21 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

ولويات21 يونيو 2 يوليودسلتورف )المانيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

زمات وبناء الثقة 21 يونيو 25 يونيوباكو )اذربيجان(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال21 يونيو 25 يونيوباريس )فرنسا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

مريكية(
أ
زمات وبناء الثقة في العمل21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

لمانيا(
أ
دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية21 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

عمال اإلبتكارية21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

ساسية للترجمة27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المهارات ال

ولويات27 يونيو 8 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

داء27 يونيو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية27 يونيو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية27 يونيو 1 يوليوالكويت

ولويات27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة27 يونيو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء27 يونيو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

ولويات28 يونيو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

عمال اإلبتكارية28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

داء28 يونيو 9 يوليوسيدني )استراليا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

يطاليا(
أ
دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد28 يونيو 9 يوليوروما )ا

ولويات28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ولويات28 يونيو 9 يوليوفينا )النمسا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي28 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي28 يونيو 2 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

داء28 يونيو 9 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دبلوم الكوتشنج المعتمد4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التصال المتقدمة4 يوليو 8 يوليوالكويت

ولويات4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة4 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(

ساسية للترجمة4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
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دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة5 يوليو 9 يوليوهونكونغ

زمات وبناء الثقة 5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

مريكية(
أ
ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض5 يوليو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات5 يوليو 16 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط5 يوليو 16 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(

ولويات5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

داء5 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة5 يوليو 16 يوليوسيدني )استراليا(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة5 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

عمال اإلبتكارية11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق11 يوليو 15 يوليوكازبالنكا )المغرب(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

عمال اإلبتكارية11 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

مريكية(
أ
ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق12 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ساسية للترجمة12 يوليو 16 يوليوسنغافورة
أ
دورة: المهارات ال

دورة: مهارات التصال المتقدمة12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(

يطاليا(
أ
ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط12 يوليو 23 يوليوروما )ا

أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

لمانيا(
أ
نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال12 يوليو 16 يوليوميونخ )ا

أ
دورة: ال

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي12 يوليو 16 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

عمال اإلبتكارية18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة18 يوليو 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي18 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض18 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال18 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ال

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ولويات18 يوليو 22 يوليوالكويت
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية19 يوليو 30 يوليوامستردام )هولندا(

عمال اإلبتكارية19 يوليو 23 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة19 يوليو 23 يوليوسنغافورة

لمانيا(
أ
دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية19 يوليو 30 يوليوميونخ )ا

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق19 يوليو 23 يوليوبانكوك )تايالند(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية19 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي19 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية19 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(
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زمات وبناء الثقة 19 يوليو 23 يوليوامستردام )هولندا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية19 يوليو 30 يوليوبيروت )لبنان(

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة25 يوليو 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض25 يوليو 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

داء25 يوليو 5 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية25 يوليو 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض25 يوليو 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية25 يوليو 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التصال المتقدمة25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية25 يوليو 5 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية26 يوليو 6 اغسطستبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة26 يوليو 13 اغسطسروما )ا

ولويات26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض26 يوليو 6 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية26 يوليو 6 اغسطسجنيف )سويسرا(

دبلوم الكوتشنج المعتمد26 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

زمات وبناء الثقة 26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

داء26 يوليو 6 اغسطسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(

زمات وبناء الثقة 26 يوليو 30 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية26 يوليو 30 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة1 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية1 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية1 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض2 اغسطس 6 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: الترجمة الفورية2 اغسطس 6 اغسطسسنغافورة

يطاليا(
أ
دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية2 اغسطس 6 اغسطسروما )ا

يطاليا(
أ
ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض2 اغسطس 13 اغسطسروما )ا

أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ساسية للترجمة2 اغسطس 6 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: المهارات ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق2 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دبلوم الكوتشنج المعتمد2 اغسطس 6 اغسطسلشبونه )البرتغال(
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دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة2 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: الترجمة الفورية2 اغسطس 6 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد2 اغسطس 13 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دبلوم الكوتشنج المعتمد8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

زمات وبناء الثقة في العمل8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

عمال اإلبتكارية8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

زمات وبناء الثقة 8 اغسطس 12 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة8 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي8 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ولويات8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال9 اغسطس 13 اغسطسسيدني )استراليا(

مريكية(
أ
دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق9 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل9 اغسطس 13 اغسطسسنغافورة

داء9 اغسطس 20 اغسطسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي9 اغسطس 13 اغسطسروما )ا

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي9 اغسطس 13 اغسطسبانكوك )تايالند(

ولويات15 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة15 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية15 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق15 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض15 اغسطس 19 اغسطسالكويت
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

زمات وبناء الثقة في العمل15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي15 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

داء16 اغسطس 27 اغسطسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي16 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض16 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات16 اغسطس 27 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة16 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد16 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: مهارات التصال المتقدمة16 اغسطس 20 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد16 اغسطس 27 اغسطسهونكونغ

ولويات16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

مريكية(
أ
دبلوم الكوتشنج المعتمد16 اغسطس 20 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

عمال اإلبتكارية16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

زمات وبناء الثقة في العمل22 اغسطس 26 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال
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دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط22 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط22 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال اإلبتكارية22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية22 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة22 اغسطس 9 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل23 اغسطس 27 اغسطسميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: الترجمة الفورية23 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد23 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض23 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات23 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل23 اغسطس 27 اغسطسباريس )فرنسا(

يطاليا(
أ
دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية23 اغسطس 3 سبتمبرروما )ا

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة23 اغسطس 27 اغسطسسيدني )استراليا(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي23 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق29 اغسطس 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي29 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

ولويات29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي29 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية29 اغسطس 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

زمات وبناء الثقة 29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية29 اغسطس 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية30 اغسطس 10 سبتمبرباريس )فرنسا(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل30 اغسطس 3 سبتمبربيروت )لبنان(

دورة: مهارات التصال المتقدمة30 اغسطس 3 سبتمبرجنيف )سويسرا(

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية30 اغسطس 10 سبتمبرروما )ا

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط30 اغسطس 10 سبتمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: الترجمة الفورية30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(

ولويات5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة5 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية5 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(
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زمات وبناء الثقة 5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط5 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض5 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التصال المتقدمة5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دبلوم الكوتشنج المعتمد5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات وبناء الثقة في العمل6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط6 سبتمبر 17 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

مريكية(
أ
نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ال

لمانيا(
أ
دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية6 سبتمبر 17 سبتمبرميونخ )ا

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة6 سبتمبر 17 سبتمبرفينا )النمسا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد6 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق6 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

زمات وبناء الثقة 6 سبتمبر 10 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

عمال اإلبتكارية12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي12 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دبلوم الكوتشنج المعتمد12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية13 سبتمبر 17 سبتمبرسنغافورة

مريكية(
أ
زمات وبناء الثقة 13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض13 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

يطاليا(
أ
داء13 سبتمبر 24 سبتمبرروما )ا

أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق13 سبتمبر 17 سبتمبرباريس )فرنسا(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال13 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق13 سبتمبر 1 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي13 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

داء19 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية19 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية19 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد19 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

ولويات19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية20 سبتمبر 1 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال20 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: ال
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دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق20 سبتمبر 24 سبتمبرميالن )ايطاليا(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط20 سبتمبر 1 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي20 سبتمبر 24 سبتمبرلشبونه )البرتغال(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض20 سبتمبر 24 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية20 سبتمبر 1 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال20 سبتمبر 24 سبتمبرهونكونغ
أ
دورة: ال

مريكية(
أ
دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ال

دورة: مهارات التصال المتقدمة26 سبتمبر 30 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية26 سبتمبر 7 اكـتوبرالكويت

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط27 سبتمبر 8 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

ولويات27 سبتمبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

داء27 سبتمبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة27 سبتمبر 1 اكـتوبربيروت )لبنان(

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط27 سبتمبر 8 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة27 سبتمبر 1 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة27 سبتمبر 15 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل27 سبتمبر 1 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

زمات وبناء الثقة 3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

دبلوم الكوتشنج المعتمد3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: الترجمة الفورية3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق3 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

داء3 اكـتوبر 14 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

ساسية للترجمة3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: المهارات ال

داء4 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية4 اكـتوبر 15 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دبلوم الكوتشنج المعتمد4 اكـتوبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض4 اكـتوبر 15 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسنغافورة

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ال

داء4 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

ولويات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة4 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية10 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض10 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

داء10 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

زمات وبناء الثقة في العمل10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال
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دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض10 اكـتوبر 14 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية10 اكـتوبر 21 اكـتوبرالكويت

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

داء10 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

زمات وبناء الثقة في العمل11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ولويات11 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة11 اكـتوبر 29 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: الترجمة الفورية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد11 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسنغافورة

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة17 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

عمال اإلبتكارية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

عمال اإلبتكارية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط17 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

ولويات17 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط18 اكـتوبر 29 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

ولويات18 اكـتوبر 22 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

داء18 اكـتوبر 29 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دبلوم الكوتشنج المعتمد18 اكـتوبر 22 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

ولويات24 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )الردن(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد24 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق24 اكـتوبر 11 نوفمبرعمان )الردن(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

زمات وبناء الثقة في العمل24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال
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دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة24 اكـتوبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية24 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

يطاليا(
أ
نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

أ
دورة: ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض25 اكـتوبر 29 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

زمات وبناء الثقة في العمل25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق25 اكـتوبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

مريكية(
أ
دورة: الترجمة الفورية25 اكـتوبر 29 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ولويات25 اكـتوبر 29 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية25 اكـتوبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

ولويات25 اكـتوبر 5 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

زمات وبناء الثقة في العمل25 اكـتوبر 29 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

زمات وبناء الثقة في العمل31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة31 اكـتوبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ولويات31 اكـتوبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: الترجمة الفورية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية1 نوفمبر 12 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

عمال اإلبتكارية1 نوفمبر 5 نوفمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط1 نوفمبر 12 نوفمبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية1 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق1 نوفمبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: مهارات التصال المتقدمة1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

لمانيا(
أ
ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض1 نوفمبر 12 نوفمبرميونخ )ا

أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية1 نوفمبر 12 نوفمبرسيدني )استراليا(

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية1 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض1 نوفمبر 5 نوفمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية1 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق1 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ساسية للترجمة7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ال

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ال

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي7 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء7 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
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ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض7 نوفمبر 18 نوفمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية7 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي8 نوفمبر 12 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض8 نوفمبر 12 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: مهارات التصال المتقدمة8 نوفمبر 12 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ال

ساسية للترجمة8 نوفمبر 12 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: المهارات ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي8 نوفمبر 12 نوفمبرامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
ولويات8 نوفمبر 19 نوفمبرروما )ا

أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية8 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

ساسية للترجمة8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المهارات ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض14 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق14 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية15 نوفمبر 19 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي15 نوفمبر 26 نوفمبرروما )ا

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 نوفمبر 19 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ال

لمانيا(
أ
دورة: مهارات التصال المتقدمة15 نوفمبر 19 نوفمبرميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة15 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

عمال اإلبتكارية15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي15 نوفمبر 19 نوفمبربانكوك )تايالند(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل15 نوفمبر 19 نوفمبردسلتورف )المانيا(

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق15 نوفمبر 3 ديسمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دبلوم الكوتشنج المعتمد15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

زمات وبناء الثقة في العمل21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ولويات21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل21 نوفمبر 25 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية21 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض21 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات الكـتابة المهنية المتقدمة21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة21 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

داء22 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال22 نوفمبر 26 نوفمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي22 نوفمبر 26 نوفمبرهونكونغ
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دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة22 نوفمبر 3 ديسمبربانكوك )تايالند(

داء22 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

داء22 نوفمبر 3 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة22 نوفمبر 3 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: تقنيات التصالت التنظيمية لمجموعات العمل22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

عمال اإلبتكارية22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء28 نوفمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي28 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

زمات وبناء الثقة 28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
خرين, الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل ,ال

آ
دورة: إدارة الغضب والتميز فى التعامل مع ال

في العمل

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض28 نوفمبر 9 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي28 نوفمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد29 نوفمبر 10 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة29 نوفمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة29 نوفمبر 17 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
ولويات29 نوفمبر 3 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد29 نوفمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة29 نوفمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات5 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

دورة: مهارات إدارة وتقديم العروض التقديمية الحترافية5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية5 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد5 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة5 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد5 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي6 ديسمبر 10 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي6 ديسمبر 10 ديسمبرروما )ا

ولويات6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

داء6 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اإليجابية للتميز في ال

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد6 ديسمبر 17 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معوقات اإلتصال التنظيمي6 ديسمبر 10 ديسمبرباكو )اذربيجان(
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يطاليا(
أ
دورة: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي6 ديسمبر 10 ديسمبرروما )ا

لمانيا(
أ
دورة: مهارات التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة6 ديسمبر 10 ديسمبرميونخ )ا

دورة: تقنيات التصال والتصالت الدارية6 ديسمبر 17 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض12 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق12 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التحكم في الضغوط والوقت وترتيب ال

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

ولويات12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التخطيط والتنظيم وترتيب ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي12 ديسمبر 16 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة13 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية13 ديسمبر 24 ديسمبرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة13 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق13 ديسمبر 17 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة13 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة13 ديسمبر 31 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

داء13 ديسمبر 24 ديسمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

زمات وبناء الثقة في العمل13 ديسمبر 17 ديسمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط13 ديسمبر 24 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي13 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دبلوم الكوتشنج المعتمد19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية19 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض19 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

زمات وبناء الثقة في العمل19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

ثير, القناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي19 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز في التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية20 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(

داء20 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة اليجابية للتميز في ال

دورة: المهارات التنفيذية، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس اإلبداعي20 ديسمبر 24 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: مهارات التفاوض واإلتصال20 ديسمبر 24 ديسمبردسلتورف )المانيا(

دورة: الترجمة الفورية20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: مهارات التصال المتقدمة20 ديسمبر 24 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: الترجمة الفورية20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد20 ديسمبر 31 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة20 ديسمبر 7 ينايرمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دبلوم الكوتشنج المعتمد20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة متقدمة في: المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي26 ديسمبر 6 ينايرالمنامة )البحرين(

ساسية للترجمة26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: المهارات ال

زمات وبناء الثقة في العمل26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

نظمة المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ال

دورة: الترجمة الفورية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات التحرير العلمي والنشر الحترافي26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

ولويات26 ديسمبر 6 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال
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ولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط26 ديسمبر 6 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التميز اإلداري في تحديد ال

دورة: الديناميكية القيادية, التصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق26 ديسمبر 30 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة متقدمة في: مهارات التصال والتفاوض المتقدمة26 ديسمبر 13 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دبلوم الكوتشنج المعتمد27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: ديناميكية التصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد27 ديسمبر 7 ينايرباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
عمال اإلبتكارية27 ديسمبر 31 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: هندسة اإلبداع واستراتيجيات ال

ثير, اإلقناع وإعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض27 ديسمبر 7 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: سيكلوجية اإلتصال الفعال, التا

ولويات27 ديسمبر 7 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
عمال وتحديد ال

أ
دورة: التفكير اإلبداعي والتحليلي للريادة في إدارة ال

زمات وبناء الثقة في العمل27 ديسمبر 31 ديسمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الكـفاءة في التعامل مع القضايا, المشاكل, ال

دورة: تعزيز عمليات التصال داخل اإلطار التنظيمي27 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(
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هداف بكـفاءة وفعالية3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إعداد التقارير السنوية3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

لي3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية4 يناير 29 ينايردسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية4 يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق4 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة: إعداد التقارير السنوية4 يناير 8 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(

عمال السكرتارية10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

10 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق10 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(

رشفة الرقمية للملفات11 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة الرقمية للملفات11 يناير 15 ينايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 يناير 15 ينايرسنغافورة
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة11 يناير 15 ينايربيروت )لبنان(

دورة: إعداد التقارير السنوية11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

يطاليا(
أ
دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية11 يناير 22 ينايرروما )ا

هداف بكـفاءة وفعالية11 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة الرقمية للملفات11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق11 يناير 22 ينايرسيدني )استراليا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق17 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق17 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية17 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة الرقمية للملفات17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(

هداف بكـفاءة وفعالية18 يناير 22 ينايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية18 يناير 22 ينايربانكوك )تايالند(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

حدث المتغيرات18 يناير 29 ينايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية18 يناير 22 ينايرهونكونغ

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

هداف بكـفاءة وفعالية24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال
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دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية24 يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(

لي24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

 "EDMS"24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

حدث المتغيرات24 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

25 يناير 29 ينايرباريس )فرنسا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية25 يناير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: إعداد التقارير السنوية25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة25 يناير 29 ينايرلشبونه )البرتغال(

عمال السكرتارية25 يناير 29 ينايرامستردام )هولندا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

حدث المتغيرات25 يناير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

لي31 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

حدث المتغيرات1 فبراير 12 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية1 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
لي1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

لي1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

1 فبراير 12 فبرايرهونكونغ
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

عمال السكرتارية1 فبراير 5 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

عمال السكرتارية1 فبراير 5 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

يطاليا(
أ
دورة: إعداد التقارير السنوية1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث المتغيرات7 فبراير 18 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

حدث المتغيرات7 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

عمال السكرتارية8 فبراير 12 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة8 فبراير 12 فبرايرفينا )النمسا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة8 فبراير 12 فبرايربانكوك )تايالند(

عمال السكرتارية8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

عمال السكرتارية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

14 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا
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دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير السنوية14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

حدث المتغيرات14 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات15 فبراير 19 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

عمال السكرتارية15 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

 "EDMS"15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

هداف بكـفاءة وفعالية15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

15 فبراير 26 فبرايرلشبونه )البرتغال(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

هداف بكـفاءة وفعالية15 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

مريكية(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي21 فبراير 25 فبرايرعمان )الردن(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: إعداد التقارير السنوية22 فبراير 26 فبرايرامستردام )هولندا(

22 فبراير 5 مارسمدريد )اسبانيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة22 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(

 "EDMS"22 فبراير 26 فبرايرميالن )ايطاليا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

22 فبراير 5 مارسميالن )ايطاليا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

22 فبراير 5 مارسباريس )فرنسا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية28 فبراير 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

28 فبراير 11 مارسشرم الشيخ )مصر(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

هداف بكـفاءة وفعالية28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

حدث المتغيرات28 فبراير 11 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير1 مارس 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

يطاليا(
أ
رشفة الرقمية للملفات1 مارس 5 مارسروما )ا

أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة1 مارس 5 مارسمدريد )اسبانيا(

عمال السكرتارية1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

يطاليا(
أ
1 مارس 12 مارسروما )ا

ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية1 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(

رشفة الرقمية للملفات7 مارس 11 مارسالكويت
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة الرقمية للملفات7 مارس 11 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة7 مارس 11 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 مارس 11 مارسكازبالنكا )المغرب(

رشفة الرقمية للملفات7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 مارس 11 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال
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دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال8 مارس 12 مارسامستردام )هولندا(

حدث المتغيرات8 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 مارس 12 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لمانيا(
أ
 "EDMS"8 مارس 12 مارسميونخ )ا

ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية8 مارس 12 مارسلشبونه )البرتغال(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لمانيا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة8 مارس 12 مارسميونخ )ا

يطاليا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة8 مارس 12 مارسروما )ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد التقارير السنوية14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة14 مارس 18 مارسكازبالنكا )المغرب(

14 مارس 25 مارسعمان )الردن(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

 "EDMS"14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: إعداد التقارير السنوية14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(

حدث المتغيرات15 مارس 26 مارسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

15 مارس 26 مارسبانكوك )تايالند(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 مارس 19 مارسسيدني )استراليا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة15 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

 "EDMS"21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية21 مارس 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(

رشفة الرقمية للملفات21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

لي21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

لي21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"21 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية22 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

هداف بكـفاءة وفعالية22 مارس 2 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

مريكية(
أ
22 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

مريكية(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير22 مارس 26 مارسباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
رشفة الرقمية للملفات22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

يطاليا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"22 مارس 26 مارسروما )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال28 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال
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حدث المتغيرات28 مارس 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

هداف بكـفاءة وفعالية28 مارس 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

هداف بكـفاءة وفعالية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

يطاليا(
أ
دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير29 مارس 2 ابريلروما )ا

لي29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

 "EDMS"29 مارس 2 ابريلبانكوك )تايالند(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

رشفة الرقمية للملفات29 مارس 2 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

يطاليا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة29 مارس 2 ابريلروما )ا

هداف بكـفاءة وفعالية4 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة الرقمية للملفات4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية4 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

عمال السكرتارية4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق4 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

Onlineرشفة الرقمية للملفات4 ابريل 8 ابريل
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق5 ابريل 16 ابريلبيروت )لبنان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة5 ابريل 9 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

هداف بكـفاءة وفعالية5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
رشفة الرقمية للملفات5 ابريل 9 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق5 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

لي11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة الرقمية للملفات11 ابريل 15 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

11 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية11 ابريل 22 ابريلالكويت

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد التقارير السنوية11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

عمال السكرتارية11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

 "EDMS"11 ابريل 15 ابريلعمان )الردن(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد التقارير السنوية12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

 "EDMS"12 ابريل 16 ابريللشبونه )البرتغال(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

يطاليا(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة12 ابريل 16 ابريلروما )ا

هداف بكـفاءة وفعالية12 ابريل 23 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق18 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

18 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق18 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
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هداف بكـفاءة وفعالية18 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة18 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(

19 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

حدث المتغيرات19 ابريل 30 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إعداد التقارير السنوية19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
عمال السكرتارية19 ابريل 23 ابريلميونخ )ا

أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال19 ابريل 23 ابريلدسلتورف )المانيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي19 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

هداف بكـفاءة وفعالية19 ابريل 30 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إعداد التقارير السنوية25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

عمال السكرتارية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

حدث المتغيرات25 ابريل 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

 "EDMS"25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

26 ابريل 7 مايوبرشلونة )اسبانيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

هداف بكـفاءة وفعالية26 ابريل 7 مايوجنيف )سويسرا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير26 ابريل 30 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

26 ابريل 30 ابريلجنيف )سويسرا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

 "EDMS"26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير26 ابريل 30 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة2 مايو 6 مايومسقط )سلطنة عمان(

2 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"2 مايو 6 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"2 مايو 6 مايوالكويت
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية2 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية3 مايو 7 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

هداف بكـفاءة وفعالية3 مايو 7 مايوهونكونغ
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

هداف بكـفاءة وفعالية3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير3 مايو 7 مايومدريد )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

هداف بكـفاءة وفعالية9 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق9 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
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دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق10 مايو 21 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

هداف بكـفاءة وفعالية10 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية10 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية10 مايو 14 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

هداف بكـفاءة وفعالية10 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إعداد التقارير السنوية10 مايو 14 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال10 مايو 14 مايوبانكوك )تايالند(

عمال السكرتارية10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

 "EDMS"16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

رشفة الرقمية للملفات16 مايو 20 مايوالكويت
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(

16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

حدث المتغيرات16 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

عمال السكرتارية16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

لي16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
17 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية17 مايو 21 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة17 مايو 21 مايولشبونه )البرتغال(

عمال السكرتارية17 مايو 21 مايوامستردام )هولندا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة17 مايو 21 مايولشبونه )البرتغال(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية23 مايو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة23 مايو 27 مايوعمان )الردن(

هداف بكـفاءة وفعالية23 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(

حدث المتغيرات23 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

23 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة الرقمية للملفات23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

24 مايو 28 مايوميالن )ايطاليا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

 "EDMS"24 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"24 مايو 28 مايوروما )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية24 مايو 4 يونيوبيروت )لبنان(

عمال السكرتارية24 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

حدث المتغيرات24 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية24 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

لي24 مايو 28 مايوبرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال
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هداف بكـفاءة وفعالية30 مايو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق30 مايو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

30 مايو 3 يونيوالكويت
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة30 مايو 3 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية30 مايو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية31 مايو 25 يونيوميونخ )ا

دورة: إعداد التقارير السنوية31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير31 مايو 4 يونيوسنغافورة

يطاليا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق31 مايو 11 يونيوروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة31 مايو 4 يونيوروما )ا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق31 مايو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

هداف بكـفاءة وفعالية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية7 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

هداف بكـفاءة وفعالية7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
حدث المتغيرات7 يونيو 18 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة7 يونيو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية7 يونيو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

هداف بكـفاءة وفعالية13 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق13 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية13 يونيو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق13 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة14 يونيو 18 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة14 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال14 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(

رشفة الرقمية للملفات14 يونيو 18 يونيوامستردام )هولندا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

يطاليا(
أ
دورة: إعداد التقارير السنوية14 يونيو 18 يونيوروما )ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق14 يونيو 25 يونيوسنغافورة
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دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية20 يونيو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية20 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

20 يونيو 1 يوليوكازبالنكا )المغرب(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

عمال السكرتارية21 يونيو 25 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

يطاليا(
أ
عمال السكرتارية21 يونيو 25 يونيوروما )ا

أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية21 يونيو 2 يوليوهونكونغ

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة21 يونيو 25 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

حدث المتغيرات21 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية21 يونيو 25 يونيومدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
رشفة الرقمية للملفات21 يونيو 25 يونيوروما )ا

أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق27 يونيو 8 يوليوكازبالنكا )المغرب(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير27 يونيو 1 يوليوالكويت

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث المتغيرات27 يونيو 8 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

لي27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد التقارير السنوية28 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية28 يونيو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية28 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(

 "EDMS"28 يونيو 2 يوليوتبليسيه )جورجيا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

رشفة الرقمية للملفات28 يونيو 2 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة الرقمية للملفات28 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(

4 يوليو 8 يوليوعمان )الردن(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

4 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

لي4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

حدث المتغيرات5 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية5 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

عمال السكرتارية5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية5 يوليو 9 يوليوباريس )فرنسا(

 "EDMS"5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

حدث المتغيرات5 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات5 يوليو 9 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال
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يطاليا(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية5 يوليو 16 يوليوروما )ا

أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

 "EDMS"11 يوليو 15 يوليوالكويت
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

هداف بكـفاءة وفعالية11 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

حدث المتغيرات11 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات11 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

 "EDMS"11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير11 يوليو 15 يوليوكازبالنكا )المغرب(

رشفة الرقمية للملفات12 يوليو 16 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير12 يوليو 16 يوليودسلتورف )المانيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة12 يوليو 16 يوليودسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

رشفة الرقمية للملفات12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية12 يوليو 23 يوليوهونكونغ
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية12 يوليو 6 اغسطسهونكونغ

12 يوليو 23 يوليومدريد )اسبانيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة الرقمية للملفات18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: إعداد التقارير السنوية18 يوليو 22 يوليوكازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية18 يوليو 12 اغسطسعمان )الردن(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال18 يوليو 22 يوليوالكويت

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق18 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية18 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

لي19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

حدث المتغيرات19 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

عمال السكرتارية19 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

لي19 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

 "EDMS"19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

حدث المتغيرات25 يوليو 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية25 يوليو 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

 "EDMS"25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال25 يوليو 29 يوليومسقط )سلطنة عمان(

25 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال26 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(

يطاليا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة26 يوليو 30 يوليوروما )ا

لمانيا(
أ
26 يوليو 6 اغسطسميونخ )ا

ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا
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رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية26 يوليو 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
لي26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

هداف بكـفاءة وفعالية1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية1 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

Onlineرشفة الرقمية للملفات1 اغسطس 5 اغسطس
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"2 اغسطس 6 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

2 اغسطس 6 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

هداف بكـفاءة وفعالية2 اغسطس 13 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إعداد التقارير السنوية2 اغسطس 6 اغسطسسنغافورة

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"2 اغسطس 6 اغسطسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق2 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

هداف بكـفاءة وفعالية2 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

لي8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة8 اغسطس 12 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد التقارير السنوية8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

رشفة الرقمية للملفات8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية8 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

عمال السكرتارية8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية8 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

 "EDMS"9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير9 اغسطس 13 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية9 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"9 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"9 اغسطس 13 اغسطسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

لي15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد التقارير السنوية15 اغسطس 19 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 اغسطس 19 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي15 اغسطس 19 اغسطسالكويت
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق16 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
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دورة: إعداد التقارير السنوية16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

16 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

هداف بكـفاءة وفعالية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"23 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي23 اغسطس 27 اغسطسلشبونه )البرتغال(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

هداف بكـفاءة وفعالية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق23 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(

لمانيا(
أ
 "EDMS"23 اغسطس 27 اغسطسميونخ )ا

ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

23 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق23 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"23 اغسطس 27 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

23 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

23 اغسطس 27 اغسطسباكو )اذربيجان(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق29 اغسطس 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(

هداف بكـفاءة وفعالية29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

عمال السكرتارية29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

 "EDMS"29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

لي29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

هداف بكـفاءة وفعالية30 اغسطس 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

مريكية(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق30 اغسطس 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق30 اغسطس 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية30 اغسطس 24 سبتمبرسيدني )استراليا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

هداف بكـفاءة وفعالية30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

رشفة الرقمية للملفات30 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية30 اغسطس 10 سبتمبرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
حدث المتغيرات30 اغسطس 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لي30 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

عمال السكرتارية30 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
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لي5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

هداف بكـفاءة وفعالية5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت

هداف بكـفاءة وفعالية5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

مريكية(
أ
 "EDMS"6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير6 سبتمبر 10 سبتمبرهونكونغ

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد التقارير السنوية6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية6 سبتمبر 1 اكـتوبرميونخ )ا

يطاليا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"6 سبتمبر 10 سبتمبرروما )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

12 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية12 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق13 سبتمبر 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"13 سبتمبر 17 سبتمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
دورة: إعداد التقارير السنوية13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية13 سبتمبر 8 اكـتوبرسنغافورة

13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير13 سبتمبر 17 سبتمبرامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"13 سبتمبر 17 سبتمبرميونخ )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

عمال السكرتارية13 سبتمبر 17 سبتمبرميالن )ايطاليا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة13 سبتمبر 17 سبتمبرهونكونغ

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

19 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

رشفة الرقمية للملفات19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

عمال السكرتارية19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال20 سبتمبر 24 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

مريكية(
أ
20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

حدث المتغيرات20 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إعداد التقارير السنوية20 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية20 سبتمبر 24 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

26 سبتمبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

حدث المتغيرات26 سبتمبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
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دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق27 سبتمبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال27 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

27 سبتمبر 8 اكـتوبرسنغافورة
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

مريكية(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية27 سبتمبر 8 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"27 سبتمبر 1 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق3 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

حدث المتغيرات3 اكـتوبر 14 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية3 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(

عمال السكرتارية4 اكـتوبر 8 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

يطاليا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرروما )ا

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية4 اكـتوبر 29 اكـتوبرفينا )النمسا(

يطاليا(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرروما )ا

أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: إعداد التقارير السنوية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباريس )فرنسا(

رشفة الرقمية للملفات10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية10 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسنغافورة

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية11 اكـتوبر 5 نوفمبرميالن )ايطاليا(

عمال السكرتارية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(

رشفة الرقمية للملفات11 اكـتوبر 15 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

لمانيا(
أ
دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 اكـتوبر 15 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

هداف بكـفاءة وفعالية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

 "EDMS"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية18 اكـتوبر 12 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(



دورات السكرتاريا واألرشفة وإدارة المكاتب 10

241 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

18 اكـتوبر 29 اكـتوبربانكوك )تايالند(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

يطاليا(
أ
دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

لمانيا(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميونخ )ا

لي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

لي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير18 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

18 اكـتوبر 22 اكـتوبربانكوك )تايالند(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: إعداد التقارير السنوية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

رشفة الرقمية للملفات24 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

 "EDMS"24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية25 اكـتوبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"25 اكـتوبر 29 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية25 اكـتوبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(

 "EDMS"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لمانيا(
أ
لي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميونخ )ا

آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية31 اكـتوبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال السكرتارية31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

 "EDMS"31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

هداف بكـفاءة وفعالية31 اكـتوبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق31 اكـتوبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

هداف بكـفاءة وفعالية31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية1 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

حدث المتغيرات1 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية1 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

1 نوفمبر 5 نوفمبرجنيف )سويسرا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
عمال السكرتارية1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

لمانيا(
أ
دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

هداف بكـفاءة وفعالية1 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

 "EDMS"7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا
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رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية8 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إعداد التقارير السنوية8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

هداف بكـفاءة وفعالية8 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

يطاليا(
أ
عمال السكرتارية8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 نوفمبر 12 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية8 نوفمبر 19 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

يطاليا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إعداد التقارير السنوية8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

8 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

عمال السكرتارية14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

حدث المتغيرات14 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية14 نوفمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

هداف بكـفاءة وفعالية14 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

عمال السكرتارية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية15 نوفمبر 19 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

15 نوفمبر 19 نوفمبردسلتورف )المانيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

حدث المتغيرات21 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

21 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

هداف بكـفاءة وفعالية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية22 نوفمبر 26 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

مريكية(
أ
 "EDMS"22 نوفمبر 26 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

عمال السكرتارية22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

22 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق22 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

هداف بكـفاءة وفعالية28 نوفمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

عمال السكرتارية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال
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28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد التقارير السنوية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

رشفة الرقمية للملفات28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

29 نوفمبر 3 ديسمبرميالن )ايطاليا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

29 نوفمبر 10 ديسمبرجنيف )سويسرا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

لمانيا(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية29 نوفمبر 10 ديسمبرميونخ )ا

أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة29 نوفمبر 3 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية29 نوفمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة29 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية5 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال5 ديسمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية5 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

حدث المتغيرات5 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية5 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة6 ديسمبر 10 ديسمبربانكوك )تايالند(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

لي6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق6 ديسمبر 17 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية6 ديسمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"6 ديسمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير12 ديسمبر 16 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية13 ديسمبر 7 ينايربرشلونة )اسبانيا(

رشفة الرقمية للملفات13 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

 "EDMS"13 ديسمبر 17 ديسمبربانكوك )تايالند(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

13 ديسمبر 17 ديسمبرفينا )النمسا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة13 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(

هداف بكـفاءة وفعالية13 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال
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رشفة الرقمية للملفات13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

عمال السكرتارية13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة13 ديسمبر 17 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال13 ديسمبر 17 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية19 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

حدث المتغيرات19 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

 "EDMS"19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية19 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

19 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: إعداد التقارير السنوية20 ديسمبر 24 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

عمال السكرتارية20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

مريكية(
أ
لي20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(

 "EDMS"20 ديسمبر 24 ديسمبرجنيف )سويسرا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

مريكية(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق20 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لي26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية26 ديسمبر 20 ينايركواللمبور )ماليزيا(

26 ديسمبر 6 ينايرشرم الشيخ )مصر(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

حدث المتغيرات27 ديسمبر 7 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"27 ديسمبر 31 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة27 ديسمبر 31 ديسمبرجنيف )سويسرا(

هداف بكـفاءة وفعالية27 ديسمبر 7 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"27 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال
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دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات3 يناير 7 ينايرالكويت

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: تسويق البترول الدولي3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق3 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي3 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: تسويق البترول الدولي4 يناير 8 ينايرامستردام )هولندا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة4 يناير 8 ينايرامستردام )هولندا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة4 يناير 8 ينايربانكوك )تايالند(

دورة: تسويق البترول الدولي4 يناير 8 ينايرهونكونغ

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد4 يناير 8 ينايرطرابزون )تركيا(

حداث والبطولت الرياضية4 يناير 8 ينايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

زمات اإلعالمية4 يناير 8 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

دورة: تطوير العالقات العامة10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

زمات اإلعالمية10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة11 يناير 15 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات11 يناير 15 ينايردسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية11 يناير 15 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية11 يناير 15 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات11 يناير 15 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

ثير واإلقناع17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي17 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات17 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(

لمانيا(
أ
دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة18 يناير 22 ينايرميونخ )ا

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان18 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

زمات اإلعالمية18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة ال

مريكية(
أ
دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة18 يناير 22 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال



دورات العالقات العامة والتسويق وإدارة خدمة العمالء 11

247 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي18 يناير 22 ينايرفينا )النمسا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات18 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(

ثير واإلقناع24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات24 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مسؤول المبيعات24 يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني25 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة25 يناير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها25 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة25 يناير 29 ينايرباكو )اذربيجان(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي25 يناير 29 ينايردسلتورف )المانيا(

لمانيا(
أ
دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي25 يناير 29 ينايرباكو )اذربيجان(

دورة: تطوير العالقات العامة25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات31 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

حداث والبطولت الرياضية31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

مريكية(
أ
دورة: تسويق البترول الدولي1 فبراير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها1 فبراير 5 فبرايرلشبونه )البرتغال(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات1 فبراير 5 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها1 فبراير 5 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات1 فبراير 5 فبرايرجنيف )سويسرا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات1 فبراير 12 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي1 فبراير 12 فبرايرجنيف )سويسرا(

ثير واإلقناع1 فبراير 5 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: مسؤول المبيعات1 فبراير 5 فبرايرهونكونغ

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي1 فبراير 5 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة7 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

ثير واإلقناع7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

حداث والبطولت الرياضية7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: التسويق الرقمي الفعال7 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد7 فبراير 11 فبرايرالكويت
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دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي8 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية8 فبراير 12 فبرايرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة8 فبراير 12 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات14 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

حداث والبطولت الرياضية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

زمات اإلعالمية14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: تسويق البترول الدولي15 فبراير 19 فبرايربيروت )لبنان(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان15 فبراير 19 فبرايربيروت )لبنان(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات15 فبراير 19 فبرايرهونكونغ

دورة: تطوير العالقات العامة15 فبراير 19 فبرايرلشبونه )البرتغال(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي15 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(

ثير واإلقناع15 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: تطوير العالقات العامة15 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات21 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: مسؤول المبيعات21 فبراير 25 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية22 فبراير 26 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة22 فبراير 26 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان22 فبراير 26 فبرايرسنغافورة

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان22 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات22 فبراير 26 فبرايرروما )ا

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق28 فبراير 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات28 فبراير 11 مارسعمان )الردن(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة28 فبراير 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق1 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة1 مارس 5 مارسامستردام )هولندا(
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دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة1 مارس 5 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي1 مارس 5 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تسويق البترول الدولي1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات7 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة7 مارس 11 مارسالكويت

دورة: مسؤول المبيعات7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

ثير واإلقناع7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي8 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي8 مارس 19 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات8 مارس 12 مارسبيروت )لبنان(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني8 مارس 12 مارسباريس )فرنسا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق8 مارس 19 مارسهونكونغ

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات8 مارس 12 مارسامستردام )هولندا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني8 مارس 12 مارسامستردام )هولندا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان8 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها8 مارس 12 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات14 مارس 18 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان14 مارس 18 مارسالكويت

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مسؤول المبيعات14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي15 مارس 19 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات15 مارس 19 مارسبانكوك )تايالند(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة15 مارس 19 مارسبانكوك )تايالند(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي15 مارس 19 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال15 مارس 26 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات15 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات15 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(

زمات اإلعالمية21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة21 مارس 25 مارسالكويت

دورة: تطوير العالقات العامة21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

يطاليا(
أ
دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة22 مارس 26 مارسروما )ا



دورات العالقات العامة والتسويق وإدارة خدمة العمالء 11

250 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

حداث والبطولت الرياضية22 مارس 26 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(22 مارس 26 مارسبانكوك )تايالند(

يطاليا(
أ
دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد22 مارس 26 مارسروما )ا

حداث والبطولت الرياضية22 مارس 26 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

يطاليا(
أ
دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي22 مارس 26 مارسروما )ا

مريكية(
أ
دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: مسؤول المبيعات22 مارس 26 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان22 مارس 26 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: تسويق البترول الدولي28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تسويق البترول الدولي28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي29 مارس 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات29 مارس 9 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات29 مارس 2 ابريلفينا )النمسا(

لمانيا(
أ
دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(29 مارس 2 ابريلميونخ )ا

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات29 مارس 9 ابريلسنغافورة

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات29 مارس 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التسويق الرقمي الفعال29 مارس 9 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة4 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها4 ابريل 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي4 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: التسويق الرقمي الفعال5 ابريل 16 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: تسويق البترول الدولي5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال5 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي5 ابريل 16 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات5 ابريل 9 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(



دورات العالقات العامة والتسويق وإدارة خدمة العمالء 11

251 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات11 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(

زمات اإلعالمية11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: تسويق البترول الدولي11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية11 ابريل 15 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال11 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء11 ابريل 15 ابريلالكويت

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة12 ابريل 16 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية12 ابريل 16 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة12 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

لمانيا(
أ
دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني12 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي12 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

ثير واإلقناع12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة18 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

ثير واإلقناع18 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان18 ابريل 22 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

مريكية(
أ
دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات19 ابريل 23 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات19 ابريل 23 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة19 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة19 ابريل 23 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
زمات اإلعالمية19 ابريل 23 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

حداث والبطولت الرياضية25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مسؤول المبيعات25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات26 ابريل 30 ابريلامستردام )هولندا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة26 ابريل 7 مايودسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي26 ابريل 30 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

لمانيا(
أ
ثير واإلقناع26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
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دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي2 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة2 مايو 6 مايوالكويت

دورة: التسويق الرقمي الفعال2 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال2 مايو 6 مايوكازبالنكا )المغرب(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة3 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تطوير العالقات العامة3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

ثير واإلقناع3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية3 مايو 7 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: تسويق البترول الدولي3 مايو 7 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة9 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات9 مايو 13 مايوالكويت

حداث والبطولت الرياضية9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
حداث والبطولت الرياضية10 مايو 14 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(10 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة10 مايو 14 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة10 مايو 14 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة10 مايو 14 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي10 مايو 14 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي10 مايو 14 مايوميالن )ايطاليا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال10 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(10 مايو 14 مايوفينا )النمسا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير العالقات العامة16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة16 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(

زمات اإلعالمية16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات17 مايو 21 مايوميالن )ايطاليا(

لمانيا(
أ
دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات17 مايو 21 مايوميونخ )ا
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دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات17 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات17 مايو 21 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال17 مايو 28 مايوسنغافورة

دورة: تسويق البترول الدولي17 مايو 21 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: تسويق البترول الدولي23 مايو 27 مايوالكويت

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات23 مايو 27 مايوعمان )الردن(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مسؤول المبيعات23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات24 مايو 28 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

يطاليا(
أ
دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة24 مايو 28 مايوروما )ا

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات24 مايو 4 يونيودسلتورف )المانيا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة24 مايو 28 مايوامستردام )هولندا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

زمات اإلعالمية24 مايو 28 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني24 مايو 28 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات24 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال30 مايو 3 يونيوالكويت

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

ثير واإلقناع30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات30 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(31 مايو 4 يونيوهونكونغ

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات31 مايو 11 يونيولشبونه )البرتغال(

مريكية(
أ
دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات31 مايو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني31 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(

حداث والبطولت الرياضية31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

لمانيا(
أ
دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة31 مايو 11 يونيوميونخ )ا

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات31 مايو 11 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: مسؤول المبيعات31 مايو 4 يونيوبيروت )لبنان(

لمانيا(
أ
دورة: تطوير العالقات العامة31 مايو 4 يونيوميونخ )ا

دورة: مسؤول المبيعات31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات31 مايو 4 يونيوميونخ )ا

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: مسؤول المبيعات6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي6 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات7 يونيو 11 يونيوميونخ )ا

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية7 يونيو 11 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة7 يونيو 11 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها7 يونيو 11 يونيوسنغافورة

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات7 يونيو 11 يونيوهونكونغ

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي13 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية13 يونيو 17 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي13 يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة13 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: مسؤول المبيعات13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة13 يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

يطاليا(
أ
دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي14 يونيو 25 يونيوروما )ا

دورة: تسويق البترول الدولي14 يونيو 18 يونيومدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي14 يونيو 18 يونيوروما )ا

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية14 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة14 يونيو 18 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي14 يونيو 18 يونيومدريد )اسبانيا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير العالقات العامة20 يونيو 24 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني20 يونيو 24 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات20 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

زمات اإلعالمية20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة ال

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات20 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: التسويق الرقمي الفعال21 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء21 يونيو 25 يونيوروما )ا
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دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق21 يونيو 2 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

لمانيا(
أ
دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية21 يونيو 25 يونيوميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير العالقات العامة27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: تطوير العالقات العامة27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات28 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق28 يونيو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات28 يونيو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها28 يونيو 2 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني28 يونيو 2 يوليوميالن )ايطاليا(

يطاليا(
أ
دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة28 يونيو 2 يوليوروما )ا

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة28 يونيو 2 يوليوسيدني )استراليا(

زمات اإلعالمية28 يونيو 2 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة28 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق4 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء4 يوليو 8 يوليوالكويت

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

ثير واإلقناع5 يوليو 9 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة5 يوليو 9 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق5 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات5 يوليو 9 يوليوبيروت )لبنان(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي5 يوليو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات5 يوليو 16 يوليوهونكونغ

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(11 يوليو 15 يوليوالكويت

زمات اإلعالمية11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة11 يوليو 15 يوليوالكويت

زمات اإلعالمية11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة ال

ثير واإلقناع11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
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دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي12 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: مسؤول المبيعات12 يوليو 16 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد12 يوليو 16 يوليومدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق12 يوليو 23 يوليوروما )ا

لمانيا(
أ
دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة12 يوليو 16 يوليوميونخ )ا

يطاليا(
أ
دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة12 يوليو 16 يوليوروما )ا

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني12 يوليو 16 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات18 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ثير واإلقناع18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

ثير واإلقناع18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(

زمات اإلعالمية19 يوليو 23 يوليوبيروت )لبنان(
أ
دورة: إدارة ال

ثير واإلقناع19 يوليو 23 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

يطاليا(
أ
دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي19 يوليو 23 يوليوروما )ا

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية19 يوليو 23 يوليوسيدني )استراليا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال19 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مسؤول المبيعات19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

حداث والبطولت الرياضية25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة25 يوليو 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: مسؤول المبيعات25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي26 يوليو 6 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات26 يوليو 30 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: تطوير العالقات العامة26 يوليو 30 يوليومدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات26 يوليو 30 يوليوبانكوك )تايالند(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني26 يوليو 30 يوليوجنيف )سويسرا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

حداث والبطولت الرياضية1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال
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دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات1 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات2 اغسطس 6 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة2 اغسطس 6 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال2 اغسطس 13 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد2 اغسطس 6 اغسطسروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(2 اغسطس 6 اغسطسروما )ا

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات2 اغسطس 6 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية2 اغسطس 6 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة2 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(

زمات اإلعالمية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة8 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة9 اغسطس 13 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي9 اغسطس 13 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية9 اغسطس 13 اغسطسدسلتورف )المانيا(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي9 اغسطس 20 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية9 اغسطس 13 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التسويق الرقمي الفعال9 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي9 اغسطس 20 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق15 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة15 اغسطس 19 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي15 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي15 اغسطس 19 اغسطسالكويت

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي15 اغسطس 26 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة16 اغسطس 20 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات16 اغسطس 20 اغسطسفينا )النمسا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال16 اغسطس 27 اغسطسباريس )فرنسا(
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دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية16 اغسطس 20 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق16 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان16 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات16 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

حداث والبطولت الرياضية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق22 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مسؤول المبيعات22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة23 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد23 اغسطس 27 اغسطسطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات23 اغسطس 27 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة23 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: مسؤول المبيعات23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني23 اغسطس 27 اغسطسلشبونه )البرتغال(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

حداث والبطولت الرياضية29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: تسويق البترول الدولي29 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

ثير واإلقناع30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي30 اغسطس 3 سبتمبرسيدني )استراليا(

زمات اإلعالمية30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية30 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي30 اغسطس 3 سبتمبرهونكونغ

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت

دورة: التسويق الرقمي الفعال5 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات5 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

حداث والبطولت الرياضية5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء6 سبتمبر 10 سبتمبرباريس )فرنسا(
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دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات6 سبتمبر 17 سبتمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات6 سبتمبر 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي6 سبتمبر 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات اإلعالمية12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: إدارة ال

دورة: تطوير العالقات العامة12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي12 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات13 سبتمبر 17 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء13 سبتمبر 17 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة13 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

زمات اإلعالمية13 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إدارة ال

حداث والبطولت الرياضية13 سبتمبر 17 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات13 سبتمبر 17 سبتمبربيروت )لبنان(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي13 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد13 سبتمبر 17 سبتمبرفينا )النمسا(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

حداث والبطولت الرياضية19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة20 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات20 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية20 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(20 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق20 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: تطوير العالقات العامة20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

ثير واإلقناع26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات27 سبتمبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي27 سبتمبر 1 اكـتوبرامستردام )هولندا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان27 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(
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ثير واإلقناع27 سبتمبر 1 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

لمانيا(
أ
دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان27 سبتمبر 1 اكـتوبرميونخ )ا

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة27 سبتمبر 1 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة27 سبتمبر 1 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات27 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات27 سبتمبر 1 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها27 سبتمبر 1 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق3 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(

زمات اإلعالمية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق3 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مسؤول المبيعات3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: مسؤول المبيعات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

زمات اإلعالمية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة ال

حداث والبطولت الرياضية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

يطاليا(
أ
دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء4 اكـتوبر 8 اكـتوبرروما )ا

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات4 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق10 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال10 اكـتوبر 14 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات10 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق10 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

مريكية(
أ
دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات11 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة11 اكـتوبر 22 اكـتوبرسنغافورة

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي11 اكـتوبر 22 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
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دورة: التسويق الرقمي الفعال11 اكـتوبر 22 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالكويت

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير العالقات العامة17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة17 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها18 اكـتوبر 22 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرسنغافورة

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات18 اكـتوبر 22 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات18 اكـتوبر 22 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: مسؤول المبيعات24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التسويق الرقمي الفعال24 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تطوير العالقات العامة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات24 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي24 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات24 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
ثير واإلقناع25 اكـتوبر 29 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

حداث والبطولت الرياضية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي31 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات31 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: تسويق البترول الدولي31 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
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دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات1 نوفمبر 5 نوفمبربيروت )لبنان(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق1 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي1 نوفمبر 12 نوفمبربانكوك )تايالند(

زمات اإلعالمية1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة1 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات1 نوفمبر 12 نوفمبرباريس )فرنسا(

زمات اإلعالمية7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مسؤول المبيعات8 نوفمبر 12 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق8 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(

ثير واإلقناع8 نوفمبر 12 نوفمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة8 نوفمبر 12 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة8 نوفمبر 12 نوفمبردسلتورف )المانيا(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: تطوير العالقات العامة14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: تسويق البترول الدولي14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق14 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات اإلعالمية14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مسؤول المبيعات14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة15 نوفمبر 19 نوفمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني15 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تسويق البترول الدولي15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات15 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات15 نوفمبر 19 نوفمبرميونخ )ا

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات21 نوفمبر 25 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة21 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
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دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي21 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التسويق الرقمي الفعال21 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

حداث والبطولت الرياضية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات22 نوفمبر 3 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: تسويق البترول الدولي22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات22 نوفمبر 26 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي22 نوفمبر 26 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

يطاليا(
أ
حداث والبطولت الرياضية22 نوفمبر 26 نوفمبرروما )ا

أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: إعداد ووضع الخطط التسويقية22 نوفمبر 26 نوفمبربانكوك )تايالند(

يطاليا(
أ
دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات22 نوفمبر 26 نوفمبرروما )ا

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق28 نوفمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات28 نوفمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق28 نوفمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

زمات اإلعالمية28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد29 نوفمبر 3 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: تسويق البترول الدولي29 نوفمبر 3 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات29 نوفمبر 10 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: المسؤولية الجتماعية للشركات29 نوفمبر 3 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات29 نوفمبر 3 ديسمبرسنغافورة

دورة: تطوير العالقات العامة29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات29 نوفمبر 3 ديسمبربيروت )لبنان(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مسؤول المبيعات5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

حداث والبطولت الرياضية5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي5 ديسمبر 16 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مستشار الثروة الخاص المعتمد5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة السمعة في اإلعالم الجتماعي5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

حداث والبطولت الرياضية6 ديسمبر 10 ديسمبربيروت )لبنان(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال
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حداث والبطولت الرياضية6 ديسمبر 10 ديسمبرهونكونغ
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

دورة: التسويق الرقمي الفعال6 ديسمبر 17 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة6 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني6 ديسمبر 10 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني6 ديسمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

زمات اإلعالمية6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات6 ديسمبر 10 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق6 ديسمبر 17 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: اإلبتكار والتميز في العالقات العامة6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: تنمية المهارات السلوكية في إدارة العالقات العامة12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات12 ديسمبر 16 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات12 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

ثير واإلقناع12 ديسمبر 16 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان12 ديسمبر 16 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات13 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الستراتيجيات الحديثة في خطط التسويق13 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: تسويق البترول الدولي13 ديسمبر 17 ديسمبرميونخ )ا

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية13 ديسمبر 17 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء13 ديسمبر 17 ديسمبرسيدني )استراليا(

دورة: تسويق البترول الدولي13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء13 ديسمبر 17 ديسمبربانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التصال التسويقي والتخطيط اإلعالمي19 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الدبلوم الحترافي في إدارة الفعاليات والمؤتمرات19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في : العالقات العامة الدولية والمراسم, البروتوكول والمناسبات19 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حداث والبطولت الرياضية19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

حداث والبطولت الرياضية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة الفاعليات وال

زمات اإلعالمية20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة ال

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان20 ديسمبر 24 ديسمبرفينا )النمسا(

لمانيا(
أ
زمات اإلعالمية20 ديسمبر 24 ديسمبرميونخ )ا

أ
دورة: إدارة ال

يطاليا(
أ
دورة الستراتيجيات المعاصره في إدارة العالقات العامة20 ديسمبر 24 ديسمبرروما )ا

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلعالم الجديد والتسويق والدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت في )المناطق الستثمارية والسياحية(20 ديسمبر 24 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: التخطيط الستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تطوير العالقات العامة20 ديسمبر 24 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء20 ديسمبر 24 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

ثير واإلقناع26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا
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دورة: التسويق الرقمي الفعال26 ديسمبر 6 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: التسويق الرقمي الفعال26 ديسمبر 6 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تنظيم وإدارة الجتماعات والفعاليات واللجان26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المهارات المتكاملة في العالقات العامة26 ديسمبر 6 ينايرعمان )الردن(

دورة: إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية وقياس فاعليتها26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المهارات الذاتية وخدمة العمالء26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

لمانيا(
أ
دورة: تطوير العالقات العامة27 ديسمبر 31 ديسمبرميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: المتحدث اإلعالمي الرسمي27 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تنمية مهارات العالقات العامة والتصالت اإلدارية27 ديسمبر 31 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: اإلدارة الحديثة في التسويق واإلعالم اإللكـتروني27 ديسمبر 31 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

لمانيا(
أ
دورة: تخطيط الحمالت اإلعالنية المؤثرة والتخطيط الستراتيجي لالتصال27 ديسمبر 31 ديسمبرميونخ )ا

ثير واإلقناع27 ديسمبر 31 ديسمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: العالقات العامة ومهارات التفاوض في التا

دورة: إدارة وتسويق وتثمين العقارات27 ديسمبر 31 ديسمبربانكوك )تايالند(
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هداف3 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

 لمعايير النتوساي3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

ساس المخاطر3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات3 يناير 7 ينايرالكويت

ساس المخاطر3 يناير 7 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية3 يناير 14 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 يناير 8 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

داء4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: ا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 42001 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

لي4 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 يناير 8 ينايرباريس )فرنسا(

لي4 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة4 يناير 8 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: القتصاد الصناعي10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات تحصيل الديون11 يناير 15 ينايرهونكونغ

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية11 يناير 15 ينايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: ا

داء11 يناير 15 ينايرفينا )النمسا(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة11 يناير 15 ينايربانكوك )تايالند(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية11 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

بواب الثمانية"17 يناير 21 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

عمال17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(

بواب الثمانية"17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر17 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(



دورات المالية والمصرفية 12

268 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين17 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية17 يناير 21 ينايرالكويت

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

عمال18 يناير 22 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

هيل وتطوير المدقق الداخلي18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة18 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(

داء18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية18 يناير 22 ينايرجنيف )سويسرا(

بواب الثمانية"18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

تها, إيجابياتها, سلبياتها24 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 242001 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

هيل وتطوير المدقق الداخلي24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية24 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة24 يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

عمال24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة25 يناير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية25 يناير 29 ينايرباريس )فرنسا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها25 يناير 5 فبرايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

مريكية(
أ
دورة: القتصاد الصناعي25 يناير 29 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إعداد التقارير المالية25 يناير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(

صول والممتلكات25 يناير 29 ينايربيروت )لبنان(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

يطاليا(
أ
دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية25 يناير 29 ينايرروما )ا

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية31 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية31 يناير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: القتصاد الصناعي1 فبراير 5 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"1 فبراير 5 فبرايربانكوك )تايالند(

داء1 فبراير 5 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

هداف1 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال
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صول والممتلكات1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

تها, إيجابياتها, سلبياتها1 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام1 فبراير 5 فبرايرلشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة1 فبراير 5 فبرايرميونخ )ا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة1 فبراير 5 فبرايربانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية1 فبراير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة7 فبراير 11 فبرايرالكويت

لي7 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

داء7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال

دورة: مهارات تحصيل الديون7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام8 فبراير 12 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(

داء8 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

ساس المخاطر8 فبراير 12 فبرايرفينا )النمسا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي8 فبراير 12 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة8 فبراير 12 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

لمانيا(
أ
دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية8 فبراير 12 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 142001 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

ساس النقدي14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: مهارات تحصيل الديون14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي14 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية15 فبراير 19 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة15 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(

لي15 فبراير 26 فبرايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب15 فبراير 26 فبرايردسلتورف )المانيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات15 فبراير 19 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال
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مريكية(
أ
دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي21 فبراير 25 فبرايرعمان )الردن(

 لمعايير النتوساي21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي21 فبراير 25 فبرايرالكويت

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات21 فبراير 25 فبرايرالكويت

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

يطاليا(
أ
بواب الثمانية"22 فبراير 26 فبرايرروما )ا

أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"22 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: الدمج والستحواذ22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية22 فبراير 26 فبرايرلشبونه )البرتغال(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة22 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها22 فبراير 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية22 فبراير 26 فبرايرسنغافورة

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

تها, إيجابياتها, سلبياتها22 فبراير 5 مارسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

مريكية(
أ
دورة: إعداد التقارير المالية22 فبراير 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات22 فبراير 26 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

 لمعايير النتوساي28 فبراير 4 مارسكازبالنكا )المغرب(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"28 فبراير 4 مارسالكويت

داء28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: الدمج والستحواذ28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(

 لمعايير النتوساي28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة1 مارس 5 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية1 مارس 12 مارسباريس )فرنسا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي1 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين1 مارس 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية1 مارس 5 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر1 مارس 5 مارسامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: الدمج والستحواذ1 مارس 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات1 مارس 5 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة1 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(
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مريكية(
أ
 لمعايير النتوساي1 مارس 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

عمال7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: مهارات تحصيل الديون7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية7 مارس 11 مارسكازبالنكا )المغرب(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين7 مارس 11 مارسالكويت

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية7 مارس 11 مارسالكويت

ساس المخاطر8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

داء8 مارس 12 مارسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة8 مارس 12 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية8 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين8 مارس 12 مارسبانكوك )تايالند(

ساس المخاطر8 مارس 12 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: القتصاد الصناعي8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

هداف14 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

دورة: القتصاد الصناعي14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

لي14 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"14 مارس 18 مارسالمنامة )البحرين(

 لمعايير النتوساي14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة14 مارس 18 مارسالكويت

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية14 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: الدمج والستحواذ15 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 152001 مارس 26 مارسسيدني )استراليا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة15 مارس 19 مارسهونكونغ

عمال15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: القتصاد الصناعي15 مارس 19 مارسسنغافورة

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 152001 مارس 26 مارسباريس )فرنسا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية15 مارس 19 مارسهونكونغ

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة15 مارس 19 مارسفينا )النمسا(

ساسيات الدارة المالية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(

بواب الثمانية"21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
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دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مريكية(
أ
داء22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية22 مارس 26 مارسسيدني )استراليا(
أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية22 مارس 26 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة22 مارس 26 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية22 مارس 26 مارسميونخ )ا

 لمعايير النتوساي22 مارس 26 مارسميالن )ايطاليا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

ساسيات الدارة المالية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

بواب الثمانية"28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: مهارات تحصيل الديون28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

لي28 مارس 8 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"29 مارس 2 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة29 مارس 2 ابريلهونكونغ

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"29 مارس 2 ابريلبانكوك )تايالند(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة29 مارس 2 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام29 مارس 2 ابريلدسلتورف )المانيا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي29 مارس 2 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات تحصيل الديون29 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(

عمال4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: إعداد التقارير المالية4 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

ساس المخاطر4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"4 ابريل 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(

صول والممتلكات4 ابريل 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

صول والممتلكات5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
لي5 ابريل 16 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر5 ابريل 9 ابريلروما )ا
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دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية5 ابريل 9 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات5 ابريل 9 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 112001 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

لي11 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها11 ابريل 22 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

ساسيات الدارة المالية11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي12 ابريل 16 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية12 ابريل 16 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"12 ابريل 16 ابريلبيروت )لبنان(

 لمعايير النتوساي12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

يطاليا(
أ
فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية12 ابريل 16 ابريلروما )ا

أ
دورة: ا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين18 ابريل 22 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

ساس النقدي18 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: إعداد التقارير المالية18 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي18 ابريل 29 ابريلكازبالنكا )المغرب(

لي18 ابريل 29 ابريلالكويت
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب19 ابريل 30 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية19 ابريل 23 ابريلجنيف )سويسرا(

لي19 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"19 ابريل 23 ابريلهونكونغ

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

داء19 ابريل 23 ابريلسنغافورة
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال

داء19 ابريل 23 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

مريكية(
أ
هداف19 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

صول والممتلكات19 ابريل 23 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

ساس النقدي25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا
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دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات25 ابريل 29 ابريلكازبالنكا )المغرب(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الدمج والستحواذ25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة26 ابريل 30 ابريلبيروت )لبنان(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 262001 ابريل 7 مايوبانكوك )تايالند(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

لمانيا(
أ
دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة26 ابريل 30 ابريللشبونه )البرتغال(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر26 ابريل 30 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: القتصاد الصناعي26 ابريل 30 ابريلبانكوك )تايالند(

 لمعايير النتوساي26 ابريل 30 ابريلجنيف )سويسرا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

لمانيا(
أ
ساس النقدي26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

يطاليا(
أ
دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات26 ابريل 30 ابريلروما )ا

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية26 ابريل 30 ابريلسنغافورة

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
عمال26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات2 مايو 6 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

داء3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

مريكية(
أ
دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين3 مايو 7 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
ساس المخاطر3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(

ساس النقدي3 مايو 7 مايوميالن )ايطاليا(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: القتصاد الصناعي9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(
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دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

بواب الثمانية"9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

بواب الثمانية"9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"10 مايو 14 مايوامستردام )هولندا(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات10 مايو 14 مايولشبونه )البرتغال(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية10 مايو 14 مايوهونكونغ
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي10 مايو 14 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات10 مايو 14 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"10 مايو 14 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: إعداد التقارير المالية10 مايو 21 مايوميالن )ايطاليا(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية10 مايو 14 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: إعداد التقارير المالية10 مايو 21 مايودسلتورف )المانيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 162001 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: القتصاد الصناعي16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

داء16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

لي16 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

عمال16 مايو 20 مايوالكويت
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم16 مايو 20 مايوالكويت

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها17 مايو 28 مايوفينا )النمسا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر17 مايو 21 مايوميونخ )ا

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
عمال17 مايو 21 مايوروما )ا

أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة17 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية17 مايو 21 مايوسيدني )استراليا(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية17 مايو 21 مايوبانكوك )تايالند(

 لمعايير النتوساي23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ساس المخاطر23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

هداف23 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال
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تها, إيجابياتها, سلبياتها23 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

عمال24 مايو 28 مايولشبونه )البرتغال(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة24 مايو 28 مايوميالن )ايطاليا(

ساس المخاطر24 مايو 28 مايوامستردام )هولندا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية24 مايو 28 مايوهونكونغ

يطاليا(
أ
لي24 مايو 4 يونيوروما )ا

آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

تها, إيجابياتها, سلبياتها24 مايو 4 يونيوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين24 مايو 28 مايوميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
دورة: إعداد التقارير المالية24 مايو 4 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
هداف24 مايو 4 يونيوميونخ )ا

أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي24 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

ساسيات الدارة المالية30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 302001 مايو 10 يونيوعمان )الردن(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين30 مايو 3 يونيوعمان )الردن(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

هيل وتطوير المدقق الداخلي30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"31 مايو 4 يونيولشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة31 مايو 4 يونيوميونخ )ا

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية31 مايو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية31 مايو 4 يونيومدريد )اسبانيا(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

صول والممتلكات6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

لي6 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي6 يونيو 10 يونيوالكويت

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
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دورة: مهارات تحصيل الديون6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ا

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

 لمعايير النتوساي7 يونيو 11 يونيولشبونه )البرتغال(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

لمانيا(
أ
دورة: إعداد التقارير المالية7 يونيو 18 يونيوميونخ )ا

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

لي7 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين7 يونيو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة7 يونيو 18 يونيوهونكونغ

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ساس المخاطر13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

عمال13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

داء13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"13 يونيو 17 يونيوالكويت

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية13 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة13 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية14 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

 لمعايير النتوساي14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

هيل وتطوير المدقق الداخلي14 يونيو 18 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات14 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي14 يونيو 18 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية14 يونيو 25 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين14 يونيو 18 يونيومدريد )اسبانيا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين20 يونيو 24 يونيوالكويت

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

 لمعايير النتوساي20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي20 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

هيل وتطوير المدقق الداخلي20 يونيو 24 يونيوالكويت
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

ساسيات الدارة المالية21 يونيو 25 يونيوفينا )النمسا(
أ
دورة: ا

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة21 يونيو 25 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب21 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
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دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"21 يونيو 25 يونيوميونخ )ا

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 يونيو 25 يونيوبانكوك )تايالند(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي21 يونيو 25 يونيوبرشلونة )اسبانيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي27 يونيو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية27 يونيو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(

لمانيا(
أ
دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية28 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"28 يونيو 2 يوليوسنغافورة

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية28 يونيو 2 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"28 يونيو 2 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مهارات تحصيل الديون28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية28 يونيو 2 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

عمال28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

لمانيا(
أ
دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين28 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

ساس النقدي28 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

 لمعايير النتوساي4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد التقارير المالية4 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب4 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر4 يوليو 8 يوليوالكويت

 لمعايير النتوساي5 يوليو 9 يوليوسيدني )استراليا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
لي5 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

يطاليا(
أ
صول والممتلكات5 يوليو 9 يوليوروما )ا

أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

يطاليا(
أ
دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية5 يوليو 9 يوليوروما )ا

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

ساس النقدي5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
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هداف5 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

ساسيات الدارة المالية5 يوليو 9 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: ا

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية5 يوليو 9 يوليوميالن )ايطاليا(

يطاليا(
أ
ساس المخاطر5 يوليو 9 يوليوروما )ا

أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

صول والممتلكات11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

 لمعايير النتوساي11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

بواب الثمانية"11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
هيل وتطوير المدقق الداخلي12 يوليو 16 يوليوروما )ا

أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

ساس النقدي12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات12 يوليو 16 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
لي12 يوليو 23 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات12 يوليو 16 يوليوسيدني )استراليا(

دورة: مهارات تحصيل الديون12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
صول والممتلكات12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات18 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات تحصيل الديون18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

هداف18 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

دورة: إعداد التقارير المالية18 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"19 يوليو 23 يوليوتبليسيه )جورجيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها19 يوليو 30 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

يطاليا(
أ
ساس النقدي19 يوليو 23 يوليوروما )ا

أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

صول والممتلكات19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

ساسيات الدارة المالية19 يوليو 23 يوليوامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: إعداد التقارير المالية19 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

لي19 يوليو 30 يوليومدريد )اسبانيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: مهارات تحصيل الديون25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 252001 يوليو 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"25 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(
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هيل وتطوير المدقق الداخلي25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

هداف25 يوليو 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

صول والممتلكات26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات26 يوليو 30 يوليوبيروت )لبنان(

دورة: الدمج والستحواذ26 يوليو 30 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

هداف26 يوليو 6 اغسطسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

عمال26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

مريكية(
أ
دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة26 يوليو 30 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"26 يوليو 30 يوليوهونكونغ

بواب الثمانية"26 يوليو 30 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية26 يوليو 30 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية26 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

ساسيات الدارة المالية1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

هيل وتطوير المدقق الداخلي1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

عمال1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

دورة: القتصاد الصناعي1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 22001 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي2 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام2 اغسطس 6 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر2 اغسطس 6 اغسطسامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة2 اغسطس 6 اغسطسميونخ )ا

عمال2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

صول والممتلكات2 اغسطس 6 اغسطسفينا )النمسا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية2 اغسطس 6 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة2 اغسطس 6 اغسطسهونكونغ

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
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دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

داء8 اغسطس 12 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي8 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

هداف8 اغسطس 19 اغسطسالكويت
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 92001 اغسطس 20 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

يطاليا(
أ
دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"9 اغسطس 13 اغسطسروما )ا

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

بواب الثمانية"9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"9 اغسطس 13 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"9 اغسطس 13 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام9 اغسطس 13 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

هداف15 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة15 اغسطس 19 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي15 اغسطس 19 اغسطسالكويت

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 152001 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب15 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

داء15 اغسطس 19 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"16 اغسطس 20 اغسطسمدريد )اسبانيا(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"16 اغسطس 20 اغسطسميونخ )ا

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات16 اغسطس 20 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها16 اغسطس 27 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة16 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة: القتصاد الصناعي16 اغسطس 20 اغسطسميونخ )ا

تها, إيجابياتها, سلبياتها16 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

داء22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية22 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(



دورات المالية والمصرفية 12

282 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم22 اغسطس 26 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: مهارات تحصيل الديون22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي23 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي23 اغسطس 27 اغسطسجنيف )سويسرا(

ساس النقدي23 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة23 اغسطس 27 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي23 اغسطس 27 اغسطسسيدني )استراليا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات23 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب23 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر23 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

داء29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير المالية29 اغسطس 9 سبتمبرعمان )الردن(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"30 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي30 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

صول والممتلكات30 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"30 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة30 اغسطس 10 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(

 لمعايير النتوساي30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية30 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر30 اغسطس 3 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب5 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

عمال5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير المالية5 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي6 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

لمانيا(
أ
دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية6 سبتمبر 10 سبتمبرميونخ )ا
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دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

 لمعايير النتوساي12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(

لمانيا(
أ
مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية13 سبتمبر 17 سبتمبرميونخ )ا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية13 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
 لمعايير النتوساي13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

ساس النقدي13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية13 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين13 سبتمبر 17 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية13 سبتمبر 17 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي13 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر19 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )الردن(

لي19 سبتمبر 30 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

داء19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال

تها, إيجابياتها, سلبياتها19 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة20 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

يطاليا(
أ
هداف20 سبتمبر 1 اكـتوبرروما )ا

أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي20 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"20 سبتمبر 24 سبتمبرميونخ )ا

لمانيا(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر20 سبتمبر 24 سبتمبرميونخ )ا

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب20 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(

داء20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال
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دورة: إعداد التقارير المالية20 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

صول والممتلكات26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر27 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(

يطاليا(
أ
دورة: إعداد التقارير المالية27 سبتمبر 8 اكـتوبرروما )ا

دورة: إعداد التقارير المالية27 سبتمبر 8 اكـتوبرهونكونغ

داء27 سبتمبر 1 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ساس النقدي27 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة27 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية27 سبتمبر 1 اكـتوبرسنغافورة

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

بواب الثمانية"3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مهارات تحصيل الديون3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين4 اكـتوبر 8 اكـتوبربانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: القتصاد الصناعي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"4 اكـتوبر 8 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 اكـتوبر 15 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

لي4 اكـتوبر 15 اكـتوبربيروت )لبنان(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية4 اكـتوبر 8 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباريس )فرنسا(

ساس المخاطر10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
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ساس المخاطر10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرعمان )الردن(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة10 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

بواب الثمانية"10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة10 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

مريكية(
أ
دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسنغافورة

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي11 اكـتوبر 22 اكـتوبرميونخ )ا

يطاليا(
أ
دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرروما )ا

دورة: القتصاد الصناعي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
داء11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

ساس النقدي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية17 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )الردن(

هداف17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 172001 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

لي17 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

عمال17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

ساس النقدي17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 182001 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة18 اكـتوبر 22 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة: إعداد التقارير المالية18 اكـتوبر 29 اكـتوبربيروت )لبنان(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: ا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها18 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: إعداد التقارير المالية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

داء18 اكـتوبر 22 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال

ساس النقدي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرسيدني )استراليا(
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داء18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم ال

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )الردن(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 242001 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

بواب الثمانية"24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "ال

ساس المخاطر24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات24 اكـتوبر 28 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: الدمج والستحواذ24 اكـتوبر 28 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: القتصاد الصناعي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام25 اكـتوبر 29 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: الدمج والستحواذ25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميونخ )ا

هيل وتطوير المدقق الداخلي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: الدمج والستحواذ25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: القتصاد الصناعي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية31 اكـتوبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية31 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

ساس المخاطر31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"31 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي31 اكـتوبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

ساس النقدي31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية1 نوفمبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية1 نوفمبر 5 نوفمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي1 نوفمبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة1 نوفمبر 5 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية1 نوفمبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: الدمج والستحواذ1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
عمال1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: ا

لي1 نوفمبر 12 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية1 نوفمبر 5 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات1 نوفمبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
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صول والممتلكات1 نوفمبر 5 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية7 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الدمج والستحواذ7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

يطاليا(
أ
عمال8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"8 نوفمبر 12 نوفمبربانكوك )تايالند(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"8 نوفمبر 12 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين8 نوفمبر 12 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

أ
دورة: ا

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي8 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

 لمعايير النتوساي14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

لي14 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المحاسبة الحكومية والتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الدمج والستحواذ14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة15 نوفمبر 19 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية15 نوفمبر 19 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: القتصاد الصناعي15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

هداف15 نوفمبر 26 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي15 نوفمبر 19 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
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مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية21 نوفمبر 25 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد التقارير المالية21 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب21 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(

صول والممتلكات22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي22 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد التقارير المالية22 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: إعداد التقارير المالية22 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
 لمعايير النتوساي22 نوفمبر 26 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب22 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

ساس النقدي22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي28 نوفمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي28 نوفمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 282001 نوفمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: الدمج والستحواذ28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية28 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة29 نوفمبر 3 ديسمبردسلتورف )المانيا(

خطار المالية وبناء الستراتيجيات المالية29 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تقييم وتحليل ال

دورة: الدمج والستحواذ29 نوفمبر 3 ديسمبرسنغافورة

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة29 نوفمبر 3 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات29 نوفمبر 3 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة29 نوفمبر 10 ديسمبربانكوك )تايالند(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
هداف29 نوفمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق ال

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية29 نوفمبر 3 ديسمبرميالن )ايطاليا(

داء29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(

ساس النقدي5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
ساس الستحقاق وفرقها عن ال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا
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تها, إيجابياتها, سلبياتها5 ديسمبر 16 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة5 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

صول والممتلكات5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: التخطيط المالي الستراتيجي وتحليل الميزانية6 ديسمبر 10 ديسمبربيروت )لبنان(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"6 ديسمبر 10 ديسمبرجنيف )سويسرا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية6 ديسمبر 10 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية6 ديسمبر 10 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: الدمج والستحواذ6 ديسمبر 10 ديسمبرسيدني )استراليا(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ا

تها, إيجابياتها, سلبياتها6 ديسمبر 17 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات6 ديسمبر 10 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ساسيات الدارة المالية12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: ا

دورة: إعداد التقارير المالية12 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الدمج والستحواذ12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

يطاليا(
أ
دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية13 ديسمبر 17 ديسمبرروما )ا

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام13 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(

داء13 ديسمبر 17 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

مريكية(
أ
دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية13 ديسمبر 17 ديسمبرميونخ )ا

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر13 ديسمبر 17 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة13 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي13 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

داء13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

لي13 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب ال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

صول والممتلكات19 ديسمبر 23 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة ال

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

تها, إيجابياتها, سلبياتها19 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 192001 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا
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دورة: مهارات تحصيل الديون19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 202001 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

داء20 ديسمبر 24 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

هيل وتطوير المدقق الداخلي20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

تها, إيجابياتها, سلبياتها20 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

عمال20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
زمات واستمرارية ال

أ
دورة: إدارة الطوارئ وال

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب20 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
هيل وتطوير المدقق الداخلي20 ديسمبر 24 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 262001 ديسمبر 6 ينايرعمان )الردن(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: القتصاد الصناعي26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

ساس المخاطر26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: مبادئ القتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل الحصائي "SPSS"26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر الحتياجات المالية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين27 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

داء27 ديسمبر 31 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم ال

تها, إيجابياتها, سلبياتها27 ديسمبر 7 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي27 ديسمبر 7 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة27 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية27 ديسمبر 31 ديسمبردسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم27 ديسمبر 31 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب27 ديسمبر 7 ينايرمدريد )اسبانيا(

ساس المخاطر27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: ال
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دورة: الهندسة القيمية3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقنية "VSAT"3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تا

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار3 يناير 7 ينايرالمنامة )البحرين(

بعاد3 يناير 7 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

شياء "IOT"4 يناير 8 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

مريكية(
أ
دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات4 يناير 8 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(

لمانيا(
أ
بعاد4 يناير 8 ينايرميونخ )ا

أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات4 يناير 8 ينايربيروت )لبنان(
أ
دورة: ا

بعاد4 يناير 8 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون4 يناير 8 ينايرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"4 يناير 8 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

شياء "IOT"4 يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون4 يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقنية "VSAT"10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

بعاد11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"11 يناير 15 ينايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: تا

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون11 يناير 15 ينايرامستردام )هولندا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"17 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار17 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(

شياء "IOT"17 يناير 21 ينايرالكويت
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات18 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: الهندسة القيمية18 يناير 22 ينايرروما )ا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات18 يناير 22 ينايربيروت )لبنان(
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دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تا

بعاد24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تقنية "VSAT"25 يناير 29 ينايرباكو )اذربيجان(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات25 يناير 29 ينايرفينا )النمسا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"25 يناير 29 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"25 يناير 29 ينايربانكوك )تايالند(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"25 يناير 29 ينايرسيدني )استراليا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"25 يناير 29 ينايرامستردام )هولندا(

بعاد25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

بعاد31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات31 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"31 يناير 11 فبرايرالكويت

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: الهندسة القيمية1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات1 فبراير 5 فبرايرباريس )فرنسا(

يطاليا(
أ
دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"1 فبراير 12 فبرايرروما )ا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تقنية "VSAT"1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"1 فبراير 5 فبرايرفينا )النمسا(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"1 فبراير 5 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تا

دورة: تقنية "VSAT"1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

مريكية(
أ
دورة: الهندسة القيمية1 فبراير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: ا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

بعاد7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"8 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: تا

مريكية(
أ
دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار8 فبراير 12 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال
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ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

هيل للحصول على شهادة "ITIL"14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تا

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"14 فبراير 18 فبرايرالكويت

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار14 فبراير 18 فبرايرعمان )الردن(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون14 فبراير 18 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تقنية "VSAT"15 فبراير 19 فبرايرفينا )النمسا(

دورة: تقنية "VSAT"15 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(

شياء "IOT"15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

لمانيا(
أ
دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"15 فبراير 26 فبرايرميونخ )ا

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"15 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

بعاد15 فبراير 19 فبرايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

هيل للحصول على شهادة "ITIL"15 فبراير 19 فبرايربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: تا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات15 فبراير 19 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: ا

شياء "IOT"21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: تقنية "VSAT"21 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"21 فبراير 25 فبرايرعمان )الردن(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"21 فبراير 4 مارسعمان )الردن(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات21 فبراير 25 فبرايرعمان )الردن(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون22 فبراير 26 فبرايرسيدني )استراليا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات22 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

دورة: الهندسة القيمية22 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(

بعاد22 فبراير 26 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"22 فبراير 5 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: الهندسة القيمية28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(

شياء "IOT"28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار28 فبراير 4 مارسالكويت

دورة: تقنية "VSAT"28 فبراير 4 مارسمسقط )سلطنة عمان(

شياء "IOT"28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنية "VSAT"28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة القيمية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
شياء "IOT"1 مارس 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات1 مارس 5 مارسدسلتورف )المانيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"1 مارس 5 مارسلشبونه )البرتغال(
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دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات1 مارس 5 مارسدسلتورف )المانيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"1 مارس 5 مارسلشبونه )البرتغال(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"7 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

شياء "IOT"7 مارس 11 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"7 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"7 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(

شياء "IOT"8 مارس 12 مارسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

بعاد8 مارس 12 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: الهندسة القيمية8 مارس 12 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات8 مارس 12 مارسباريس )فرنسا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تا

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات8 مارس 12 مارسسيدني )استراليا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار8 مارس 12 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات8 مارس 12 مارسبيروت )لبنان(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"14 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات14 مارس 18 مارسالكويت

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

هيل للحصول على شهادة "ITIL"14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تا

بعاد14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: الهندسة القيمية14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقنية "VSAT"14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

بعاد14 مارس 18 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

شياء "IOT"14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

هيل للحصول على شهادة "ITIL"14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تا

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون15 مارس 19 مارسبانكوك )تايالند(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"15 مارس 19 مارسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"15 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات15 مارس 19 مارسروما )ا

أ
دورة: ا

دورة: تقنية "VSAT"15 مارس 19 مارسبيروت )لبنان(

دورة: الهندسة القيمية15 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(
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بعاد15 مارس 19 مارسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

بعاد21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"21 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات21 مارس 25 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: ا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون21 مارس 25 مارسالكويت

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات22 مارس 26 مارسباكو )اذربيجان(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

بعاد22 مارس 26 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

يطاليا(
أ
دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"22 مارس 26 مارسروما )ا

دورة: تقنية "VSAT"22 مارس 26 مارستبليسيه )جورجيا(

شياء "IOT"22 مارس 26 مارسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: الهندسة القيمية28 مارس 1 ابريلعمان )الردن(

بعاد28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: الهندسة القيمية28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

شياء "IOT"28 مارس 1 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنية "VSAT"28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات29 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"29 مارس 9 ابريلتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: تقنية "VSAT"29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"29 مارس 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات29 مارس 2 ابريلجنيف )سويسرا(

لمانيا(
أ
دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"29 مارس 2 ابريلميونخ )ا

مريكية(
أ
هيل للحصول على شهادة "ITIL"29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تا

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"4 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"5 ابريل 9 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
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شياء "IOT"5 ابريل 9 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات5 ابريل 9 ابريلدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: ا

دورة: الهندسة القيمية5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية5 ابريل 9 ابريللشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات5 ابريل 9 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: ا

شياء "IOT"5 ابريل 9 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

يطاليا(
أ
دورة: تقنية "VSAT"5 ابريل 9 ابريلروما )ا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"5 ابريل 9 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار5 ابريل 9 ابريلطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
بعاد5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

بعاد5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقنية "VSAT"11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"11 ابريل 15 ابريلعمان )الردن(

شياء "IOT"11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

شياء "IOT"12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

شياء "IOT"12 ابريل 16 ابريلبيروت )لبنان(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

هيل للحصول على شهادة "ITIL"12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تا

دورة: الهندسة القيمية12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"12 ابريل 16 ابريلبيروت )لبنان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات12 ابريل 16 ابريلسيدني )استراليا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"12 ابريل 16 ابريلسيدني )استراليا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

شياء "IOT"18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تا

بعاد18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات18 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"19 ابريل 23 ابريلبيروت )لبنان(

دورة: الهندسة القيمية19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار19 ابريل 23 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: الهندسة القيمية19 ابريل 23 ابريلميالن )ايطاليا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات19 ابريل 23 ابريلفينا )النمسا(
أ
دورة: ا
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دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"19 ابريل 23 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية19 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"19 ابريل 23 ابريلفينا )النمسا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"19 ابريل 23 ابريللشبونه )البرتغال(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

شياء "IOT"25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: الهندسة القيمية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"26 ابريل 30 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"26 ابريل 30 ابريلدسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"26 ابريل 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

شياء "IOT"26 ابريل 30 ابريلسيدني )استراليا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة القيمية2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: الهندسة القيمية2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار3 مايو 7 مايوميالن )ايطاليا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"3 مايو 14 مايوبيروت )لبنان(

يطاليا(
أ
دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات3 مايو 7 مايوروما )ا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون3 مايو 7 مايوميونخ )ا

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"3 مايو 7 مايوبيروت )لبنان(
أ
دورة: تا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"9 مايو 13 مايوكازبالنكا )المغرب(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

بعاد9 مايو 13 مايوعمان )الردن(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: الهندسة القيمية9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

شياء "IOT"9 مايو 13 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنية "VSAT"9 مايو 13 مايوالكويت

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"9 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار10 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
هيل للحصول على شهادة "ITIL"10 مايو 14 مايوميونخ )ا

أ
دورة: تا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا
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دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"10 مايو 21 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: تقنية "VSAT"10 مايو 14 مايوبرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: الهندسة القيمية10 مايو 14 مايوميونخ )ا

شياء "IOT"10 مايو 14 مايوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنية "VSAT"16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"16 مايو 20 مايوالكويت

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات16 مايو 20 مايوالكويت

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"16 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: تقنية "VSAT"16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: الهندسة القيمية16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"17 مايو 21 مايودسلتورف )المانيا(

بعاد17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون17 مايو 21 مايولشبونه )البرتغال(

مريكية(
أ
دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون17 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات17 مايو 21 مايوبرشلونة )اسبانيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات17 مايو 21 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات17 مايو 21 مايوامستردام )هولندا(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: تقنية "VSAT"17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"23 مايو 27 مايوالكويت
أ
دورة: تا

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقنية "VSAT"23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات23 مايو 27 مايوالكويت

مريكية(
أ
دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات24 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"24 مايو 28 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تقنية "VSAT"24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

بعاد24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: الهندسة القيمية24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"24 مايو 28 مايوروما )ا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"24 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(
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ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

هيل للحصول على شهادة "ITIL"30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تا

بعاد30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات30 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات30 مايو 3 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: الهندسة القيمية30 مايو 3 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات30 مايو 3 يونيوعمان )الردن(

دورة: تقنية "VSAT"30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: تقنية "VSAT"30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"30 مايو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"31 مايو 4 يونيوسيدني )استراليا(

لمانيا(
أ
دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات31 مايو 4 يونيوميونخ )ا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"31 مايو 11 يونيودسلتورف )المانيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار31 مايو 4 يونيوميونخ )ا

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"31 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"31 مايو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات6 يونيو 10 يونيوالكويت
أ
دورة: ا

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة القيمية6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات7 يونيو 11 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: تقنية "VSAT"7 يونيو 11 يونيوسيدني )استراليا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"7 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: تقنية "VSAT"7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

بعاد13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

شياء "IOT"13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات13 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تا

هيل للحصول على شهادة "ITIL"13 يونيو 17 يونيوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار13 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(
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دورة: الهندسة القيمية13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار14 يونيو 18 يونيوفينا )النمسا(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون14 يونيو 18 يونيوفينا )النمسا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات14 يونيو 18 يونيوبيروت )لبنان(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"20 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(

بعاد20 يونيو 24 يونيوالكويت
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تا

بعاد20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(
أ
دورة: ا

دورة: الهندسة القيمية20 يونيو 24 يونيوالكويت

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات21 يونيو 25 يونيوباريس )فرنسا(
أ
دورة: ا

بعاد21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: الهندسة القيمية21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"21 يونيو 25 يونيوميونخ )ا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"27 يونيو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"27 يونيو 1 يوليوالكويت

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تا

شياء "IOT"27 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

شياء "IOT"28 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: الهندسة القيمية28 يونيو 2 يوليوفينا )النمسا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات28 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: ا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات28 يونيو 2 يوليوبانكوك )تايالند(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات28 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

شياء "IOT"28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"4 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

شياء "IOT"4 يوليو 8 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال
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دورة: تقنية "VSAT"4 يوليو 8 يوليوعمان )الردن(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية5 يوليو 9 يوليودسلتورف )المانيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات5 يوليو 9 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات5 يوليو 9 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"5 يوليو 9 يوليوفينا )النمسا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون11 يوليو 15 يوليوالكويت

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

شياء "IOT"11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: تقنية "VSAT"11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"12 يوليو 16 يوليوامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات12 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

شياء "IOT"12 يوليو 16 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
بعاد12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

يطاليا(
أ
دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"12 يوليو 16 يوليوروما )ا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"18 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"18 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"18 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تا

شياء "IOT"18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"18 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

بعاد19 يوليو 23 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

بعاد19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

هيل للحصول على شهادة "ITIL"19 يوليو 23 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: تا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"19 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"19 يوليو 23 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تا
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هيل للحصول على شهادة "ITIL"25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: تا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون26 يوليو 30 يوليوبيروت )لبنان(

يطاليا(
أ
شياء "IOT"26 يوليو 30 يوليوروما )ا

أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: الهندسة القيمية26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

شياء "IOT"26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"26 يوليو 30 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات26 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تا

لمانيا(
أ
شياء "IOT"26 يوليو 30 يوليوميونخ )ا

أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون26 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(

شياء "IOT"26 يوليو 30 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات26 يوليو 30 يوليوسيدني )استراليا(
أ
دورة: ا

مريكية(
أ
ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: ا

دورة: الهندسة القيمية1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

شياء "IOT"1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنية "VSAT"1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"1 اغسطس 5 اغسطسسيدني )استراليا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات2 اغسطس 6 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: تقنية "VSAT"2 اغسطس 6 اغسطسامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات2 اغسطس 6 اغسطسميونخ )ا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

بعاد8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تقنية "VSAT"8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: تقنية "VSAT"8 اغسطس 12 اغسطسالكويت

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

بعاد8 اغسطس 12 اغسطسالكويت
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

بعاد9 اغسطس 13 اغسطسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

شياء "IOT"9 اغسطس 13 اغسطسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"9 اغسطس 13 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات9 اغسطس 13 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: تقنية "VSAT"9 اغسطس 13 اغسطسباريس )فرنسا(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون9 اغسطس 13 اغسطسدسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات9 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال
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دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات9 اغسطس 13 اغسطسلشبونه )البرتغال(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"9 اغسطس 20 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات9 اغسطس 13 اغسطسسيدني )استراليا(

15 اغسطس 26 القاهرة )مصر(

اغسطس

"VMS" دورة: نظام إدارة الفيديو

15 اغسطس 19 القاهرة )مصر(

اغسطس

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون

15 اغسطس 19 كازبالنكا )المغرب(

اغسطس

"Photoshop" دورة تدريبية في الفوتوشوب

15 اغسطس 19 كواللمبور )ماليزيا(

اغسطس

"Photoshop" دورة تدريبية في الفوتوشوب

15 اغسطس 19 عمان )الردن(

اغسطس

"CCTV" دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة

15 اغسطس 19 شرم الشيخ )مصر(

اغسطس

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات

15 اغسطس 19 دبي )اإلمارات العربية المتحدة(

اغسطس

بعاد
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

15 اغسطس 19 مسقط )سلطنة عمان(

اغسطس

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار

16 اغسطس 20 امستردام )هولندا(

اغسطس

دورة: الهندسة القيمية

16 اغسطس 20 سيدني )استراليا(

اغسطس

دورة: الهندسة القيمية

16 اغسطس 20 طرابزون )تركيا(

اغسطس

"GIS" دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية

يطاليا(
أ
16 اغسطس 20 روما )ا

اغسطس

بعاد
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

16 اغسطس 20 بانكوك )تايالند(

اغسطس

"VSAT" دورة: تقنية

16 اغسطس 20 طرابزون )تركيا(

اغسطس

"ITIL" هيل للحصول على شهادة
أ
دورة: تا

16 اغسطس 20 تبليسيه )جورجيا(

اغسطس

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات

16 اغسطس 20 بانكوك )تايالند(

اغسطس

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات

22 اغسطس 26 الكويت

اغسطس

"Photoshop" دورة تدريبية في الفوتوشوب

22 اغسطس 26 القاهرة )مصر(

اغسطس

"ITIL" هيل للحصول على شهادة
أ
دورة: تا

22 اغسطس 26 دبي )اإلمارات العربية المتحدة(

اغسطس

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات
أ
دورة: ا
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22 اغسطس 26 المنامة )البحرين(

اغسطس

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات

22 اغسطس 26 كواللمبور )ماليزيا(

اغسطس

بعاد
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"22 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

22 اغسطس 26 القاهرة )مصر(

اغسطس

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"22 اغسطس 2 سبتمبرعمان )الردن(

23 اغسطس 27 بيروت )لبنان(

اغسطس

بعاد
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

23 اغسطس 27 مدريد )اسبانيا(

اغسطس

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"29 اغسطس 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

بعاد29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

بعاد30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"30 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

شياء "IOT"5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنية "VSAT"5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة القيمية5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )الردن(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"5 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون5 سبتمبر 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(

بعاد5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات6 سبتمبر 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ا

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"6 سبتمبر 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار6 سبتمبر 10 سبتمبربانكوك )تايالند(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"6 سبتمبر 10 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات6 سبتمبر 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(
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دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الهندسة القيمية12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

شياء "IOT"12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت

هيل للحصول على شهادة "ITIL"12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تا

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

يطاليا(
أ
هيل للحصول على شهادة "ITIL"13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

أ
دورة: تا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"13 سبتمبر 17 سبتمبربيروت )لبنان(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"13 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت
أ
دورة: تا

دورة: الهندسة القيمية19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"19 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"19 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

شياء "IOT"19 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"20 سبتمبر 24 سبتمبرفينا )النمسا(

مريكية(
أ
دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات20 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: ا

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
شياء "IOT"20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تخصص إنترنت ال

شياء "IOT"20 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"20 سبتمبر 1 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

بعاد20 سبتمبر 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

شياء "IOT"26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

بعاد26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار27 سبتمبر 1 اكـتوبرسيدني )استراليا(
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دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"27 سبتمبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات27 سبتمبر 1 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات27 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

بعاد3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تقنية "VSAT"3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

بعاد3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تقنية "VSAT"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"4 اكـتوبر 8 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

شياء "IOT"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"4 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

بعاد4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون4 اكـتوبر 8 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"10 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

بعاد10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: الهندسة القيمية10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الهندسة القيمية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقنية "VSAT"10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الهندسة القيمية10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تا

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

لمانيا(
أ
دورة: تقنية "VSAT"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: الهندسة القيمية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: تقنية "VSAT"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: تقنية "VSAT"11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

هيل للحصول على شهادة "ITIL"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تا

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا
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دورة: تقنية "VSAT"17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالكويت

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار17 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(
أ
دورة: ا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

بعاد17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

بعاد18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار18 اكـتوبر 22 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"18 اكـتوبر 29 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

دورة: الهندسة القيمية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تقنية "VSAT"24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

شياء "IOT"24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

شياء "IOT"24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تقنية "VSAT"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

بعاد31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"1 نوفمبر 5 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

شياء "IOT"1 نوفمبر 5 نوفمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

هيل للحصول على شهادة "ITIL"1 نوفمبر 5 نوفمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: تا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"1 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تقنية "VSAT"7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
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بعاد7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: الهندسة القيمية7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )الردن(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تا

شياء "IOT"7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون8 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(

بعاد8 نوفمبر 12 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"8 نوفمبر 19 نوفمبرفينا )النمسا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"8 نوفمبر 19 نوفمبرسيدني )استراليا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

بعاد14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الهندسة القيمية14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقنية "VSAT"15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات15 نوفمبر 19 نوفمبرروما )ا

مريكية(
أ
هيل للحصول على شهادة "ITIL"15 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: تا

دورة: الهندسة القيمية21 نوفمبر 25 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"21 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"21 نوفمبر 25 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تا

دورة: الهندسة القيمية21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"22 نوفمبر 26 نوفمبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات22 نوفمبر 26 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تقنية "VSAT"22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون28 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"28 نوفمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(



دورات تقنية المعلومات 13

310 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات28 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

بعاد28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

هيل للحصول على شهادة "ITIL"28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تا

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات29 نوفمبر 3 ديسمبرفينا )النمسا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات29 نوفمبر 3 ديسمبرفينا )النمسا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(

شياء "IOT"29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنية "VSAT"29 نوفمبر 3 ديسمبردسلتورف )المانيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات29 نوفمبر 3 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: ا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار29 نوفمبر 3 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

هيل للحصول على شهادة "ITIL"5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تا

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

شياء "IOT"5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تقنية "VSAT"5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقنية "VSAT"5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

شياء "IOT"6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

شياء "IOT"6 ديسمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"6 ديسمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"6 ديسمبر 10 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تا

يطاليا(
أ
دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات6 ديسمبر 10 ديسمبرروما )ا

بعاد6 ديسمبر 10 ديسمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت
أ
دورة: ا

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"12 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(

شياء "IOT"12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

هيل للحصول على شهادة "ITIL"12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: تا

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار13 ديسمبر 17 ديسمبربيروت )لبنان(
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مريكية(
أ
دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"13 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات13 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات13 ديسمبر 17 ديسمبردسلتورف )المانيا(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"13 ديسمبر 24 ديسمبربانكوك )تايالند(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"19 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الهندسة القيمية19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات19 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات19 ديسمبر 23 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: تقنيات البث, اإلعالم الرقمي, التلفزيون19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: تحليل البيانات لمتخذي القرار19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: تقنية "VSAT"19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تدريب في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"19 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"19 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقنية "VSAT"20 ديسمبر 24 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"20 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: تركيب وبرمجة نظام كاميرات المراقبة "CCTV"20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

بعاد20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقنية الطباعة ثالثية ال

دورة: الهندسة القيمية20 ديسمبر 24 ديسمبربيروت )لبنان(

دورة: البيانات الكبيرة وتحليالت البيانات20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"20 ديسمبر 31 ديسمبرميالن )ايطاليا(

هيل للحصول على شهادة "ITIL"20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تا

ساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات20 ديسمبر 24 ديسمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: ا

دورة: الهندسة القيمية20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

لمانيا(
أ
دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات20 ديسمبر 24 ديسمبرميونخ )ا

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"20 ديسمبر 31 ديسمبرامستردام )هولندا(

شياء "IOT"26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

شياء "IOT"26 ديسمبر 30 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: نظام إدارة الفيديو "VMS"26 ديسمبر 6 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

شياء "IOT"26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: تخصص إنترنت ال

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة تدريبية في الفوتوشوب "Photoshop"26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقنية "VSAT"26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تقنية "VSAT"27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(


