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يوروتك
أول مركز تدريب وتعليم
 في عالم الميتافيرس



تلفون: 902/3 475 22 965+

للمكاملات ورسائل الواتس اب والبيتوم الدولية:

+965 95516153

info@eurotechintl.com

eurotechintl.com

جميع الراغبني باإلشرتاك يف برامج ومؤمترات يوروتك يرجى منكم إرسال كلمة

إتصل عىل الرقم : 95516153 00965  لنقوم باإلتصال بك فورا.

 تابعونا عىل



يوروتك

أول رشكة تدريب وتعليم يف العامل تدخل عامل “امليتافريس“

يعزز  سوف  جديد  عامل  نشأ  املتسارعة  التكنولوجية  التحوالت  مع 
الواقع االفرتايض يف حياتنا اليومية مام سيؤثر عىل طبيعة حياتنا 
اليومية كام تأثرت عند غزو وسائل التواصل االجتامعي وأصبحت جزء 
ال نقدر عن اإلستغناء عنه! اليوم دخل عامل “امليتافريس“ يف جميع 
التدريب والتعليم يحتاج إىل تقنيات جديدة مختلفة  االعامل وأصبح 
كليا عن أفكار التعليم عن بعد التي مل تنجح بالوسائل التي اعتمدت 
االندماج  عىل  تعتمد  وفعيل  حقيقي  لتفاعل  بحاجة  كانت  حيث 
وتجعلك تعيش التجربة التعليمية والتدريبية بأسلوب “امليتافريس“!

التي  العامل  يف  االويل  التجارية  العالمة  اصبحت  يوروتك  اليوم 
إىل  التدريب  صناعة  لنقل  العامل  هذا  إىل  والتدريب  التعليم  تدخل 

آفاق ال حدود لها!



جوائـز يـوروتـك العامليـة



شهادات اإلعتراف 
الدولية

معتمده دوليا وحاصلة عىل شهادة االيزو
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برامج ومؤمترات
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إنرتنت األشياء IOT / الداتا الضخمة / بيوتيك / بلوك تشني / األمن السيرباين



معتمده دوليا وحاصلة عىل شهادة االيزو

10



العصر الرقمي والبرامج الرقمية

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب التحول الرقمي لالداريني ١٦-٢٠

يناير

ديب- جاكرتا األمن السيربايل لالداريني  ٢٣-٢٧
تركيا - ديب الداتا الضخمة لالدارييني ١/٣٠-٢/٣

ديب - ماليزيا البنوك الرقمية لالداريني  ١/٣٠-٢/٣
بريوت- ديب بلوك شني لالداريني  ٦-١٠

رباير
ف

ديب - سنغافورة الخوارزميات لالداريني  ١٣-١٧
رشم الشيخ - ديب اليوتكنولوجي لالداريني  ٢٠-٢٤

ديب - تركيا االخالقيات الرقمية  ٢/٢٧-٣/٣
تركيا - ديب االندماج الرقمي  ٦-١٠

س
مار

ديب - تونس املستقبل الرقمي  ١٣-١٧
صاللة - ديب العقل الرقمي  ٢٠-٢٤

ديب - مدريد الكوارث الرقمية  ٢٧-٣١
ديب - تونس عامل امليتافريس: ترسيع تواجد املؤسسات والجهات والية التنفيذ ٢٧-٣١

ماليزيا - ديب البنية التحتية الرقمية  ٨-١٢

و
ماي

كاليفورنيا - ديب الذكاء االصطناعي يف القطاع النفطي  ١٥-١٩
ديب - ميالنو الذكاء االصطناعي يف القطاع املرصيف والرشكات املالية 

واالستثامرية 
٢٢-٢٦

القاهرة - ديب الذكاء الوجداين الرقمي  ٢٢-٢٦
كاليفورنيا - ديب NFT ودورها يف مستقبل االعامل ورقمنتها ٥/٢٩-٦/٢

ديب - برلني الفكر الرقمي لالداريني  ٥-٩

و
وني

ي

بريوت- ديب املنصات الرقمية لالداريني  ١٢-١٦
ديب - سنغافورة الجيل الجديد الرقمي لالداريني  ١٩-٢٣

رشم الشيخ - ديب االسرتاتيجيات يف العرص الرقمي  ٢٦-٣٠
ديب - برلني الخوارزميات: كيفية تفعيلها لتحقيق نتائج متقدمة يف تحول االعامل ٢٦-٣٠
ديب - تركيا خلق القيمة املضافة يف ظل االسواق الرقمية  ٣-٧

و
ولي

ي

تركيا - ديب تحديات االدارة التقليدية يف ظل سيطرة الرشكات الرقمية  ٣-٧
ديب - تونس تأثري وسائل التواصل االجتامعي عىل العالقات العامة  ١٧-٢١
صاللة - ديب اضطرابات االسواق والحياة الوظيفية خطط انقاذ/ التنويع / االستحواذ / 

املورد البرشي / خارطة الطريق / التكيف / اعاده التفكري 
٢٤-٢٨

ديب - برلني اليات التعلم ML: اليات التطوير والتنفيذ ٧/٣١-٨/٤
ديب - مدريد كيف تتأقلم يف العرص الرقمي  ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ماليزيا - ديب تأثري الحياة الرقمية عىل االداء الوظيفي  ١٤-١٨
كاليفورنيا - ديب الضغوط الرقمية وكيفية معالجتها  ٢١-٢٥

ديب - ميالنو الطريق نحو التحول الرقمي املؤسسايت  ٢١-٢٥
ماليزيا - ديب علوم الداتا Data Science: دورها يف التحول االلكرتوين الرسيع ٨/٢٨-٩/١

الربامج واملؤمترات الخارجية
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املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب التحول الرقمي لالداريني ١٦-٢٠

يناير

ديب- جاكرتا األمن السيربايل لالداريني  ٢٣-٢٧
تركيا - ديب الداتا الضخمة لالدارييني ١/٣٠-٢/٣

ديب - ماليزيا البنوك الرقمية لالداريني  ١/٣٠-٢/٣
بريوت- ديب بلوك شني لالداريني  ٦-١٠

رباير
ف

ديب - سنغافورة الخوارزميات لالداريني  ١٣-١٧
رشم الشيخ - ديب اليوتكنولوجي لالداريني  ٢٠-٢٤

ديب - تركيا االخالقيات الرقمية  ٢/٢٧-٣/٣
تركيا - ديب االندماج الرقمي  ٦-١٠

س
مار

ديب - تونس املستقبل الرقمي  ١٣-١٧
صاللة - ديب العقل الرقمي  ٢٠-٢٤

ديب - مدريد الكوارث الرقمية  ٢٧-٣١
ديب - تونس عامل امليتافريس: ترسيع تواجد املؤسسات والجهات والية التنفيذ ٢٧-٣١

ماليزيا - ديب البنية التحتية الرقمية  ٨-١٢

و
ماي

كاليفورنيا - ديب الذكاء االصطناعي يف القطاع النفطي  ١٥-١٩
ديب - ميالنو الذكاء االصطناعي يف القطاع املرصيف والرشكات املالية 

واالستثامرية 
٢٢-٢٦

القاهرة - ديب الذكاء الوجداين الرقمي  ٢٢-٢٦
كاليفورنيا - ديب NFT ودورها يف مستقبل االعامل ورقمنتها ٥/٢٩-٦/٢

ديب - برلني الفكر الرقمي لالداريني  ٥-٩

و
وني

ي

بريوت- ديب املنصات الرقمية لالداريني  ١٢-١٦
ديب - سنغافورة الجيل الجديد الرقمي لالداريني  ١٩-٢٣

رشم الشيخ - ديب االسرتاتيجيات يف العرص الرقمي  ٢٦-٣٠
ديب - برلني الخوارزميات: كيفية تفعيلها لتحقيق نتائج متقدمة يف تحول االعامل ٢٦-٣٠
ديب - تركيا خلق القيمة املضافة يف ظل االسواق الرقمية  ٣-٧

و
ولي

ي

تركيا - ديب تحديات االدارة التقليدية يف ظل سيطرة الرشكات الرقمية  ٣-٧
ديب - تونس تأثري وسائل التواصل االجتامعي عىل العالقات العامة  ١٧-٢١
صاللة - ديب اضطرابات االسواق والحياة الوظيفية خطط انقاذ/ التنويع / االستحواذ / 

املورد البرشي / خارطة الطريق / التكيف / اعاده التفكري 
٢٤-٢٨

ديب - برلني اليات التعلم ML: اليات التطوير والتنفيذ ٧/٣١-٨/٤
ديب - مدريد كيف تتأقلم يف العرص الرقمي  ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ماليزيا - ديب تأثري الحياة الرقمية عىل االداء الوظيفي  ١٤-١٨
كاليفورنيا - ديب الضغوط الرقمية وكيفية معالجتها  ٢١-٢٥

ديب - ميالنو الطريق نحو التحول الرقمي املؤسسايت  ٢١-٢٥
ماليزيا - ديب علوم الداتا Data Science: دورها يف التحول االلكرتوين الرسيع ٨/٢٨-٩/١

املكان العنوان                         التاريخ

القاهرة - ديب دور االبتكار واالبداع يف تصنيف السياسات الرقمية  ٤-٨

رب
م

سبت

ديب - برلني معسكر تدريب لتجارب رقمية عاملية  ١١-١٥

بريوت- ديب املوارد البرشية الرقمية  ١٨-٢٢

ديب - سنغافورة التوظيف الرقمي: الدمج بني القرار الرقمي والبرشي  ٢٥-٢٩

رشم الشيخ - ديب كيف توفر البيانات الضخمة الخد القرارات االسرتاتيجية  ٢٥-٢٩

ديب - تركيا االستثامر يف البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي  ٢-٦

وبر
كت

أ

تركيا - ديب التعاون التنافيس يف العرص الرقمي: ايفون وسامسونغ  ٩-١٣

ديب - تونس تبادل القيمة الرقمية  ١٦-٢٠

صاللة - ديب االعالم الرقمي يف عرص املنصات  ١٦-٢٠

ديب - مدريد سلوكيات العمالء واملراجعني يف العرص الرقمي واملنصات  ٢٣-٢٧

ماليزيا - ديب دور املؤثرين واملسوقني الرقميني  ١٠/٣٠-١١/٣

كاليفورنيا - ديب ٥ سلوكيات للعمالء الرقمني  ١٠/٣٠-١١/٣

ديب - ميالنو التغري من العقليه القدمية اىل العقلية الرقمية  ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

القاهرة - ديب مستقبل الحوسبة السحابية عىل االعامل واملؤسسات  ١٣-١٧

ديب - برلني تأثريات انرتنت االشياء عىل بيئة العمل  ١٣-١٧

بريوت- ديب دور الطابعات الثالثية االبعاد يف تشكيل مستقبل االعامل  ٢٠-٢٤

ديب - سنغافورة كيفية ترسيع قدرات مؤسستك الرقمية  ٢٠-٢٤

رشم الشيخ - ديب منوذج االستجابة الرسيعة وتقليص االعامل يف العرص الرقمي  ١١/٢٧-١٢/١

لندن - ماليزيا البيوتكنولوجي لإلداريني ١١/٢٧-١٢/١

ديب - تركيا التكيف مع التحوالت الرقمية  ٤-٨

رب
م

س
دي

تركيا - ديب االخطار السيربانية عىل املؤسسات  ٤-٨

ديب - تونس النظام البيئي الرقمي لالعامل  ١١-١٥

صاللة - ديب رشكات البيوتيك Biotech الفكر الرقمي لترسيع األعامل ١٨-٢٢

ديب - مدريد بلوك تشني: عامل املستقبل لتطوير األعامل ٢٥-٢٩

ماليزيا - ديب الرقمية يف األعامل الحكومية: التحوالت ما بعد أزمة كورونا  ٢٥-٢٩

معتمده دوليا وحاصلة عىل شهادة االيزو
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الواقع اإلفتراضي

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب  دورة املطور Unreal Engine ++C: تعلم  وصنع األلعاب يف الواقع 
االفرتايض والواقع املعزز

١٦-٢٠ يناير

ديب- جاكرتا ٢٣-٢٧ بناء أول تجربة الواقع االفرتايض VR ملؤسستك
تركيا - ديب  تطوير الواقع االفرتايض: متتع بتجارب الواقع االفرتايض باستخدام 

++ VR C محرك الواقع االفرتايض
٦-١٠ رباير

ديب - ماليزياف  محرك الواقع االفرتايض: دورة الواقع االفرتايض القامئة عىل 
Arch Viz in UE4 املرشوع لـ

١٣-١٧

بريوت- ديب تعلم كيفية صنع األكواد يف الواقع االفرتايض ٦-١٠ س
ديب - سنغافورةمار ١٣-١٧ الواقع االفرتايض – VR Certification )تطوير التطبيقات(

رشم الشيخ - ديب ٨-١٢ بناء ألعاب الواقع االفرتايض لجوجل كرتون باستخدام الوحدة و
ماي

ديب - تركيا ١٥-١٩ React VR – إنشاء تطبيقات الواقع االفرتايض
تركيا - ديب ٥-٩ دورات الواقع االفرتايض للمبتدئني والخرباء

و
وني

ديب - تونسي iPhone و Android ١٢-١٦ إنشاء ألعاب الواقع االفرتايض ألجهزة
صاللة - ديب تطبيقات تقنية الواقع املعزز ٣-٧

و
ولي

ديب - مدريدي توظيف تقنية الواقع املعزز يف التعليم والتعلم ١٧-٢١

ماليزيا - ديب الواقع االفرتايض والواقع املعزز ومستقبل التعليم ٧-١١

س
ط

س
غ

كاليفورنيا - ديبأ مسار تقنية الواقع املعزز و الواقع االفرتايض ١٤-١٨

ديب - ميالنو فهم الواقع املعزز ودوره يف التعليم ١١-١٥

رب
م

سبت

القاهرة - ديب الواقع االفرتايض واملعزَّز يف تطبيقات التدريب ٩-١٣

وبر
كت

أ

ديب - برلني أبرز تطبيقات الواقع املعزز واالفرتايض يف عامل األعامل ١٣-١٧

رب
م

ف
و

ن

بريوت- ديب حلول تقنيات الواقع االفرتايض والواقع املعزز  ١١-١٥ رب
م

س
دي

ديب - اسطنبول تطوير وإنشاء موقع »امليتافرس« ونقل مؤسستك إىل الواقع 
اإلفرتايض ٢٥-٢٩

الربامج واملؤمترات الخارجية
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املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب  دورة املطور Unreal Engine ++C: تعلم  وصنع األلعاب يف الواقع 
االفرتايض والواقع املعزز

١٦-٢٠ يناير

ديب- جاكرتا ٢٣-٢٧ بناء أول تجربة الواقع االفرتايض VR ملؤسستك
تركيا - ديب  تطوير الواقع االفرتايض: متتع بتجارب الواقع االفرتايض باستخدام 

++ VR C محرك الواقع االفرتايض
٦-١٠ رباير

ديب - ماليزياف  محرك الواقع االفرتايض: دورة الواقع االفرتايض القامئة عىل 
Arch Viz in UE4 املرشوع لـ

١٣-١٧

بريوت- ديب تعلم كيفية صنع األكواد يف الواقع االفرتايض ٦-١٠ س
ديب - سنغافورةمار ١٣-١٧ الواقع االفرتايض – VR Certification )تطوير التطبيقات(

رشم الشيخ - ديب ٨-١٢ بناء ألعاب الواقع االفرتايض لجوجل كرتون باستخدام الوحدة و
ماي

ديب - تركيا ١٥-١٩ React VR – إنشاء تطبيقات الواقع االفرتايض
تركيا - ديب ٥-٩ دورات الواقع االفرتايض للمبتدئني والخرباء

و
وني

ديب - تونسي iPhone و Android ١٢-١٦ إنشاء ألعاب الواقع االفرتايض ألجهزة
صاللة - ديب تطبيقات تقنية الواقع املعزز ٣-٧

و
ولي

ديب - مدريدي توظيف تقنية الواقع املعزز يف التعليم والتعلم ١٧-٢١

ماليزيا - ديب الواقع االفرتايض والواقع املعزز ومستقبل التعليم ٧-١١

س
ط

س
غ

كاليفورنيا - ديبأ مسار تقنية الواقع املعزز و الواقع االفرتايض ١٤-١٨

ديب - ميالنو فهم الواقع املعزز ودوره يف التعليم ١١-١٥

رب
م

سبت

القاهرة - ديب الواقع االفرتايض واملعزَّز يف تطبيقات التدريب ٩-١٣

وبر
كت

أ

ديب - برلني أبرز تطبيقات الواقع املعزز واالفرتايض يف عامل األعامل ١٣-١٧

رب
م

ف
و

ن

بريوت- ديب حلول تقنيات الواقع االفرتايض والواقع املعزز  ١١-١٥ رب
م

س
دي

ديب - اسطنبول تطوير وإنشاء موقع »امليتافرس« ونقل مؤسستك إىل الواقع 
اإلفرتايض ٢٥-٢٩

58
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اإلدارية والقيادية

املكان العنوان                         التاريخ

فيينا - ديب  التحكم والسيطرة عىل اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة االيجابية 
للتميز يف االداء

٢-٦

يناير

ماليزيا - ديب ٢-٦ تكنولوجيا التميز يف التطوير االداري وزيادة األداء
ديب - ميالنو ٩-١٣ مهارات تبسيط وتسهيل إجراءات العمل يف القطاع الحكومي والخاص
بريوت- ديب ادارة االولويات للمدراء واملرشفني ٩-١٣

ديب - سنغافورة ادارة التغيري والتحول االسرتاتيجي ٩-١٣
ديب - تركيا ادارة العمل الجامعي ١٦-٢٠

املغرب - ديب ادارة مراكز الخدمات الصحية الحكومية  ١٦-٢٠
صاللة - ديب اساليب الرقابة االدارية  ١٦-٢٠

ماليزيا - ديب استخدام الربمجة اللغوية العصبية NLP يف العمل اإلداري ٢٣-٢٧
كاليفورنيا - ديب استخدام التكنولوجيا والتوجيهات الحديثة يف تطبيقات ومامرسات 

العملية االدارية 
٢٣-٢٧

ديب - ميالنو استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تفسري إجراءات نظم العمل يف 
املنظامت الحكومية

٢٣-٢٧

تركيا - ديب اسرتاتيجيات ادارة املستشفيات ومراكز الخدمات الطبية ٦-١٠

رباير
ف

القاهرة - ديب اسرتاتيجيات التحديث والتطوير املؤسيس ٦-١٠
ديب - برلني اسرتاتيجيات صنع القرار الذيك  والتفكري الحيوي ٦-١٠
فيينا - ديب اعداد وتصميم اللوائح و النظم االدارية ومتابعة تنفيذها ١٣-١٧

الطائف - ديب افضل املامرسات والتميز يف القيادة وادارة االداء والتوجيه إلنجاز االهداف ١٣-١٧
ديب - قطر االبداع االداري يف التخطيط والتنسيق واساليب الرقابة االدارية ١٣-١٧

تايالند - ديب االبداع القيادي يف ادارة األزمات والطوارئ ٢٠-٢٤
ماليزيا - ديب االحرتاف يف اتخاذ القرارات وادارة املخاطر  ٢٠-٢٤

لندن - ديب االداء االبداعي يف اسرتاتيجية التعامل ٢٠-٢٤
بريوت- ديب االدارة املتقدمة يف التفويض والتحفيز والتغلب عىل االختالالت 

الوظيفية
٦-١٠

س
مار

رشم الشيخ - ديب االدارة بالذكاء الوجداين ٦-١٠
ديب - تونس االسرتاتيجيات الحديثة لإلبداع والتخطيط  املتميز وتحقيق األهداف 

االسرتاتيجية
١٣-١٧

صاللة - ديب االسرتاتيجيات الحديثة للتدقيق اإلداري وتطبيقاته الحديثة ٢٠-٢٤
املغرب - ديب االسرتاتيجيات الحديثة للشئون اإلدارية ٢٠-٢٤

ديب - مدريد االسرتاتيجيات املتقدمة والتقنيات الحديثة يف التفاوض واالتصاالت 
الفعالة

٢٠-٢٤

ديب - سدين اإلبداع والتميز اإلداري املتقدم وتحقيق االبتكار القيادي ٢٧-٣١
ديب - ماليزيا اإلدارة الرشيدة وبناء دولة املؤسسات ٢٧-٣١

ديب - سنغافورة اإلدارة املتقدمة وفنون القيادة اإلبداعية يف عرص تكنولوجيا املعلومات ٢٧-٣١
ديب- جاكرتا األداء اإلرشايف النموذجي واإلبداعي: القيادة االرشافية والتفكري 

االسرتاتيجي
٢٧-٣١

املكان العنوان                         التاريخ

تركيا - ديب األداء املتميز يف التعامل مع املواقف العدائية و ذوي الطباع 
الصعبة ومنع الرصاعات

٨-١٢

و
ديب - ميالنوماي األمان الوظيفي والوالء املؤسيس ٨-١٢

القاهرة - ديب الربنامج املتكامل لألخصايئ االداري ٢٢-٢٦
ديب - جنيف التخطيط االسرتاتيجي واالدارة االسرتاتيجية املعارصة ٥-٩

و
وني

ى

كاليفورنيا - ديب التخطيط االسرتاتيجي وصياغة األهداف  ٥-٩
رشم الشيخ - ديب التطور الحديث يف منهجية تطوير أعامل االدارات الحديثة ١٢-١٦

الطائف - ديب التفكري االبداعي وصياغة االهداف االسرتاتيجية ١٢-١٦
ديب - قطر التفكري االيجايب واالبداع التنظيمي ١٩-٢٣

تايالند - ديب التميز يف السيطرة عىل ضغوط العمل والتحكم يف الوقت وادارة 
االولويات

١٩-٢٣

ديب - سدين التميز يف معالجة اإلجهاد والسيطرة عىل ضغوط  واللياقة الذهنية ١٩-٢٣
لندن - ديب التميز والتطوير يف اعامل الشؤن االدارية ٢٦-٣٠

ديب - جاكرتا التوجه االداري املتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط االجراءات ٢٦-٣٠
ديب- جاكرتا التوجيه والتحفيز وبناء بيئة عالية ألداء يف املؤسسات  ٣-٧

و
ولي

ي

ديب - ماليزيا الرؤية القيادية االبداعية: تخطيط وتحقيق االهداف ٣-٧
تركيا - ديب السياسات الحديثة الدارة االولويات ٣-٧

ماليزيا - ديب الطرق الحديثة للتطوير االداري وتقييم اداء االعامل ١٧-٢١
ديب - سنغافورة الفكر القيادي املتقدم: التميز التنظيمي وتعزيز القدرات االبداعية ١٧-٢١

رشم الشيخ - ديب القيادة االبتكارية واالبداعية واعداد فرق عالية االداء ٢٤-٢٨
ديب - برشلونة القيادة االدارية وادارة التغيري يف املنظامت الحكومية ٢٤-٢٨

ملغرب - ديب القيادة التكيفية ٢٤-٢٨
ديب - تونس القيادة املؤثرة ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

صاللة - ديب القيادة املؤسسية ٧-١١
ديب - مدريد املعايري الدولية ىف إدارة الجودة الشاملة ٧-١١
ديب - ماليزيا املفاتيح الستة للنجاح اإلداري ١٤-١٨

كاليفورنيا - ديب املفاهيم العرصية لثقافة املؤسسة ودورها الفعال ىف بناء 
املنظامت ذات الكفاءات العالية

١٤-١٨

لندن - ديب املنهج املتكامل املتكامل يف إسرتاتيجية كايزن اليابانية للتحسني 
املستمر

١٤-١٨

ديب- جاكرتا املهارات اإلدارية واالرشافية الحديثة يف التطوير اإلداري ٢١-٢٥
ديب - تركيا املهارات اإلدارية والسلوكية للموظف املتميز ٢١-٢٥
تركيا - ديب املهارات التنفيذية ، العقل التحلييل والتفكري النقدي والحس 

االبداعي
٨/٢٨-٩/١

بريوت- ديب املهارات القيادية التنفيذية والتخطيط االسرتاتيجي املتميز وتحقيق 
األهداف

٨/٢٨-٩/١

ديب - سنغافورة املهارات القيادية والسلوكية للمدير املتميز ٨/٢٨-٩/١
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املكان العنوان                         التاريخ

فيينا - ديب  التحكم والسيطرة عىل اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة االيجابية 
للتميز يف االداء

٢-٦

يناير

ماليزيا - ديب ٢-٦ تكنولوجيا التميز يف التطوير االداري وزيادة األداء
ديب - ميالنو ٩-١٣ مهارات تبسيط وتسهيل إجراءات العمل يف القطاع الحكومي والخاص
بريوت- ديب ادارة االولويات للمدراء واملرشفني ٩-١٣

ديب - سنغافورة ادارة التغيري والتحول االسرتاتيجي ٩-١٣
ديب - تركيا ادارة العمل الجامعي ١٦-٢٠

املغرب - ديب ادارة مراكز الخدمات الصحية الحكومية  ١٦-٢٠
صاللة - ديب اساليب الرقابة االدارية  ١٦-٢٠

ماليزيا - ديب استخدام الربمجة اللغوية العصبية NLP يف العمل اإلداري ٢٣-٢٧
كاليفورنيا - ديب استخدام التكنولوجيا والتوجيهات الحديثة يف تطبيقات ومامرسات 

العملية االدارية 
٢٣-٢٧

ديب - ميالنو استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تفسري إجراءات نظم العمل يف 
املنظامت الحكومية

٢٣-٢٧

تركيا - ديب اسرتاتيجيات ادارة املستشفيات ومراكز الخدمات الطبية ٦-١٠

رباير
ف

القاهرة - ديب اسرتاتيجيات التحديث والتطوير املؤسيس ٦-١٠
ديب - برلني اسرتاتيجيات صنع القرار الذيك  والتفكري الحيوي ٦-١٠
فيينا - ديب اعداد وتصميم اللوائح و النظم االدارية ومتابعة تنفيذها ١٣-١٧

الطائف - ديب افضل املامرسات والتميز يف القيادة وادارة االداء والتوجيه إلنجاز االهداف ١٣-١٧
ديب - قطر االبداع االداري يف التخطيط والتنسيق واساليب الرقابة االدارية ١٣-١٧

تايالند - ديب االبداع القيادي يف ادارة األزمات والطوارئ ٢٠-٢٤
ماليزيا - ديب االحرتاف يف اتخاذ القرارات وادارة املخاطر  ٢٠-٢٤

لندن - ديب االداء االبداعي يف اسرتاتيجية التعامل ٢٠-٢٤
بريوت- ديب االدارة املتقدمة يف التفويض والتحفيز والتغلب عىل االختالالت 

الوظيفية
٦-١٠

س
مار

رشم الشيخ - ديب االدارة بالذكاء الوجداين ٦-١٠
ديب - تونس االسرتاتيجيات الحديثة لإلبداع والتخطيط  املتميز وتحقيق األهداف 

االسرتاتيجية
١٣-١٧

صاللة - ديب االسرتاتيجيات الحديثة للتدقيق اإلداري وتطبيقاته الحديثة ٢٠-٢٤
املغرب - ديب االسرتاتيجيات الحديثة للشئون اإلدارية ٢٠-٢٤

ديب - مدريد االسرتاتيجيات املتقدمة والتقنيات الحديثة يف التفاوض واالتصاالت 
الفعالة

٢٠-٢٤

ديب - سدين اإلبداع والتميز اإلداري املتقدم وتحقيق االبتكار القيادي ٢٧-٣١
ديب - ماليزيا اإلدارة الرشيدة وبناء دولة املؤسسات ٢٧-٣١

ديب - سنغافورة اإلدارة املتقدمة وفنون القيادة اإلبداعية يف عرص تكنولوجيا املعلومات ٢٧-٣١
ديب- جاكرتا األداء اإلرشايف النموذجي واإلبداعي: القيادة االرشافية والتفكري 

االسرتاتيجي
٢٧-٣١

املكان العنوان                         التاريخ

تركيا - ديب األداء املتميز يف التعامل مع املواقف العدائية و ذوي الطباع 
الصعبة ومنع الرصاعات

٨-١٢

و
ديب - ميالنوماي األمان الوظيفي والوالء املؤسيس ٨-١٢

القاهرة - ديب الربنامج املتكامل لألخصايئ االداري ٢٢-٢٦
ديب - جنيف التخطيط االسرتاتيجي واالدارة االسرتاتيجية املعارصة ٥-٩

و
وني

ى

كاليفورنيا - ديب التخطيط االسرتاتيجي وصياغة األهداف  ٥-٩
رشم الشيخ - ديب التطور الحديث يف منهجية تطوير أعامل االدارات الحديثة ١٢-١٦

الطائف - ديب التفكري االبداعي وصياغة االهداف االسرتاتيجية ١٢-١٦
ديب - قطر التفكري االيجايب واالبداع التنظيمي ١٩-٢٣

تايالند - ديب التميز يف السيطرة عىل ضغوط العمل والتحكم يف الوقت وادارة 
االولويات

١٩-٢٣

ديب - سدين التميز يف معالجة اإلجهاد والسيطرة عىل ضغوط  واللياقة الذهنية ١٩-٢٣
لندن - ديب التميز والتطوير يف اعامل الشؤن االدارية ٢٦-٣٠

ديب - جاكرتا التوجه االداري املتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط االجراءات ٢٦-٣٠
ديب- جاكرتا التوجيه والتحفيز وبناء بيئة عالية ألداء يف املؤسسات  ٣-٧

و
ولي

ي

ديب - ماليزيا الرؤية القيادية االبداعية: تخطيط وتحقيق االهداف ٣-٧
تركيا - ديب السياسات الحديثة الدارة االولويات ٣-٧

ماليزيا - ديب الطرق الحديثة للتطوير االداري وتقييم اداء االعامل ١٧-٢١
ديب - سنغافورة الفكر القيادي املتقدم: التميز التنظيمي وتعزيز القدرات االبداعية ١٧-٢١

رشم الشيخ - ديب القيادة االبتكارية واالبداعية واعداد فرق عالية االداء ٢٤-٢٨
ديب - برشلونة القيادة االدارية وادارة التغيري يف املنظامت الحكومية ٢٤-٢٨

ملغرب - ديب القيادة التكيفية ٢٤-٢٨
ديب - تونس القيادة املؤثرة ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

صاللة - ديب القيادة املؤسسية ٧-١١
ديب - مدريد املعايري الدولية ىف إدارة الجودة الشاملة ٧-١١
ديب - ماليزيا املفاتيح الستة للنجاح اإلداري ١٤-١٨

كاليفورنيا - ديب املفاهيم العرصية لثقافة املؤسسة ودورها الفعال ىف بناء 
املنظامت ذات الكفاءات العالية

١٤-١٨

لندن - ديب املنهج املتكامل املتكامل يف إسرتاتيجية كايزن اليابانية للتحسني 
املستمر

١٤-١٨

ديب- جاكرتا املهارات اإلدارية واالرشافية الحديثة يف التطوير اإلداري ٢١-٢٥
ديب - تركيا املهارات اإلدارية والسلوكية للموظف املتميز ٢١-٢٥
تركيا - ديب املهارات التنفيذية ، العقل التحلييل والتفكري النقدي والحس 

االبداعي
٨/٢٨-٩/١

بريوت- ديب املهارات القيادية التنفيذية والتخطيط االسرتاتيجي املتميز وتحقيق 
األهداف

٨/٢٨-٩/١

ديب - سنغافورة املهارات القيادية والسلوكية للمدير املتميز ٨/٢٨-٩/١



املكان العنوان                         التاريخ

تركيا - ديب إدارات الدعم الفني وعوامل نجاحها  ٤-٨

رب
م

سبت

ديب - ماليزيا إدارة األزمات وتدابري االستجابة لحاالت الطوارئ  ٤-٨
رشم الشيخ - ديب إدارة التميز والتخطيط وتطوير األعامل ٤-٨

ديب - برشلونة إدارة الجودة الشاملة  ١١-١٥
ديب - برشلونة إسرتاتيجية صنع القرار الذيك  ومهارات التفكري الحيوي ١١-١٥

ديب - تركيا أخالقيات العمل ١١-١٥
ديب - تونس أساسيات إدارة املخاطر  ١٨-٢٢
ديب - جنيف أفضل املامرسات القيادية العاملية يف إدارة األعامل والتخطيط 

ورسم الخرائط االسرتاتيجية
١٨-٢٢

لندن - ديب بطاقة االداء املتوازن و ٦ سيجام ٢٥-٢٩
ديب - تركيا تأهيل اإلدارات الوسطى لتويل املناصب العليا ٢٥-٢٩
تركيا - ديب تأهيل فرق العمل عالية االداء ٢-٦

وبر
كت

أ

املغرب - ديب تطوير الدوافع ألداء متميز ٢-٦
ديب - تونس تعزيز الفعالية اإلدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز اإِلبداع واالبتكار ٢-٦
صاللة - ديب تقنيات االتصاالت التنظيمية ملجموعات العمل ٩-١٣

ديب - مدريد تقييم االداء املؤسيس الصناعي يف الواقع والتطبيق ٩-١٣
كاليفورنيا - ديب تكنولوجيا التميز يف التطوير الوظيفي وزيادة األداء ٩-١٣

ديب - ميالنو تكنولوجيا التميز واإلبداع يف التطوير والتنفيذ والتخطيط  ١٦-٢٠
القاهرة - ديب )B.O.T(تنفيذ البنود اإلدارية بنظام ال ١٦-٢٠

ديب - برلني تنفيذ الخطط ومتابعة وتقويم االداء ١٦-٢٠
فيينا - ديب تنمية التنسيق اإلداري وتفعيله بني مختلف االدارات ٢٣-٢٧

الطائف - ديب تنمية املهارات االرشافية والرقابية وتحقيق األداء املؤسيس املتميز ٢٣-٢٧
ديب - ماليزيا تنمية املهارات القيادية اإلدارية واإلرشافية ٢٣-٢٧
تايالند - ديب تنمية مهارات املوظف الشامل ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

تركيا - ديب حل املشكالت واتخاذ القرارات يف التدريب امليداين ٦-١٠
تركيا - ديب حوكمة الرشكات ترشيد واصالح االدارة وسبل تطبيقه  ٦-١٠

ديب - سدين دور املرأة العربية يف اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية والقيادة ١٣-١٧
ماليزيا - ديب دور تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املستشفيات ١٣-١٧

ديب- جاكرتا صناعة القرار االداري الفعال والدور القيادي ملدراء االدارة العليا والقادة ٢٠-٢٤
ديب - ماليزيا مبادئ ومامرسات الذكاء االصطناعي ٢٠-٢٤

بريوت- ديب مكافحة الفساد املايل واالداري ١١/٢٧-١٢/١
ديب - سنغافورة منهجية االتصال اإلداري وكيفية بناء فرق العمل وتقييم األداء ١١/٢٧-١٢/١

ديب - برشلونة مهارات اتخاذ القرارات االسرتاتيجية للقيادات العربية ٤-٨

رب
م

س
دي

ديب - برلني مهارات االبتكار القيادي  والتخطيط االسرتاتيجي ٤-٨
ديب - تونس مهارات االتصال االداري والتعامل مع اآلخرين  ٤-٨

املغرب - ديب مهارات االتصال اإلداري وبناء فرق العمل وتصميم األداء ١١-١٥
صاللة - ديب مهارات التخطيط واملتابعة واالبتكار يف العمل ١١-١٥

ديب - مدريد مهارات التفوق يف التنسيق االداري واالرشاف ١٨-٢٢
كاليفورنيا - ديب مهارات التنسيق االداري واملتابعة ١٨-٢٢

القاهرة - ديب مهارات تشخيص وتحليل وحل املشكالت ١٨-٢٢
ديب - جنيف »BOT« نظام عقود اإلنشاء والتشغيل وإعادة املرشوع الـ ٢٥-٢٩

ماليزيا - ديب نظم دعم القرارات االدارية والوصول اىل قمة التميز واالنجاز  ٢٥-٢٩

اإلدارية والقيادية
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املكان التاريخ

لندن - ديب االساليب واملهارات الحديثة للمسؤوليات اإلدارية و العمليات التدريبية 
طبقا ملنهج الكفاءة الشاملة

٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا االسرتاتيجيات واالتجاهات الحديثة يف  إدارة التدريب والتطوير االداري ٢-٦
ديب - تركيا إدارة املوارد البرشية  وقياس كفأة األداء التطبيقي الوظيفي ٩-١٣
تركيا - ديب إدارة عمليات  التدريب الفعالة ١٦-٢٠

ديب - ماليزيا اساليب اعداد خطط وموازنات التدريب ١٦-٢٠
بريوت- ديب استخدام الربامج اإللكرتونية يف ادارة التوظيف وتخطيط وتحليل 

القوى العاملة
٢٣-٢٧

ديب - سنغافورة اسرتاتيجيات التخطيط الفعالة للموارد البرشية وخطط التوطني واالحالل ١/٣٠-٢/٣
رشم الشيخ - ديب االساليب الحديثة يف استقطاب القوى العاملة واجراء املقابالت 

واالختبار والتعني
٦-١٠

رباير
ف

ديب - برشلونة االسرتاتيجيات الحديثة واملتقدمة إلعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية 
وتحليل وتوصيف الوظائف وتقييم األداء

٦-١٠

ديب - تركيا االبتكار يف إدارة التدريب وتحقيق  الجودة الشاملة ١٣-١٧
تركيا - ديب اإلبداع والتميز يف إدارة املوارد البرشية وشئون املوظفني ٢٠-٢٤

املغرب - ديب االتجاهات الحديثة يف السياسات التدريبية  واعداد خطط التدريب ٢٠-٢٤
ديب - تونس االتجاهات الحديثة يف تطوير التعليم العايل وطرق القياس والتقويم 

فيه
٦-١٠

س
مار

صاللة - ديب االساليب الحديثة يف إدارة املوارد البرشية  ٦-١٠
ديب - مدريد االساليب الحديثة يف استقطاب القوى العاملة واجراء املقابالت 

واالختبار والتعني
١٣-١٧

ماليزيا - ديب األساليب الحديثة إلعداد الخطط والحقائب التدريبية ١٣-١٧

كاليفورنيا - ديب ٢٠-٢٤ األساليب املتقدمة للتعاقد التدريبي وتقييم الرشكات

ديب - ميالنو االسرتاتيجات املتقدمة واالتجاهات الحديثة يف ادارة املوارد البرشية ٢٠-٢٤
القاهرة - ديب االسرتاتيجيات الحديثة والتخطيط االسرتاتيجي  إلدارة التدريب واملوارد 

البرشية
٢٧-٣١

ديب - برلني االسرتاتيجيات املتقدمة يف االختيار والتوظيف والنظم التأديبية 
وانهاء الخدمة

٨-١٢

و
فيينا - ديبماي االسرتاتيجيات املتقدمة يف تحديد االحتياجات التدريبية واعداد خطط 

التدريب
٢٢-٢٦

ديب - جنيف االسرتاتيجيات واالتجاهات الحديثة يف  إدارة التدريب والتطوير االداري ٢٢-٢٦
الطائف - ديب االسرتاتيجيات واالتجاهات الحديثة يف إدارة التدريب والتطوير 

الوظيفي
٥-٩

و
وني

ي

ديب - قطر التخطيط االسرتاتيجي للموارد البرشية واعداد وتطوير الكفاءات ٥-٩

تايالند - ديب التخطيط والتطوير للتعاقب الوظيفي ١٢-١٦
ديب - سدين االسرتاتيجيات املتقدمة يف تطوير وتنمية ادارة املوارد البرشية ١٩-٢٣

لندن - ديب العالقات املتبادلة بني توصيف الوظائف وتقييم األداء ٢٦-٣٠
ديب- جاكرتا القواعد العامة والفنية لإلجازات ٣-٧

و
ولي

ي

تركيا - ديب املعايري الحديثة لسياسات وإجراءات إدارة شئون املوظفني  والتطوير 
االداري

١٧-٢١

ديب - ماليزيا املعايري املهنية املتقدمة ىف نظم تقويم األداء و تطوير املوظفني ٢٤-٢٨
بريوت- ديب املوارد البرشية يف العرص الرقمي ٢٤-٢٨

التدريب واملوارد البرشية

والقوى العاملة

معتمده دوليا وحاصلة عىل شهادة االيزو
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املكان التاريخ

ديب - سنغافورة النظم املالية لشؤون املوظفني واملوارد البرشية وإعداد الوظائف 
وتقييم االداء 

٧-١١

س
ط

س
غ

أ

رشم الشيخ - ديب تأثري التدريب والتطوير عىل املوارد البرشية كقوة تنافسية وتفعيل 
القدرات الكامنة

٧-١١

املغرب - ديب تخطيط القوى العاملة واسرتاتيجيات تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف ٢١-٢٥
ديب - تونس تخطيط القوى العاملة وسياسات االستقطاب و التوظيف ٨/٢٨-٩/١
صاللة - ديب تخطيط املسارات الوظيفية ورفع كفاءات أداء العاملني ٤-٨

رب
م

سبت

ديب - مدريد تخطيط راس املال البرشي ١١-١٥
كاليفورنيا - ديب Train The Trainer تدريب املدربني ١١-١٥

ديب - ميالنو تطبيق ادارة الجودة الشاملة يف نظم التدريب  ١٨-٢٢
القاهرة - ديب تطوير وتأهيل موظفي  ادارة التدريب ٢٥-٢٩

ديب - برلني االسرتاتيجيات الحديثة يف  تطوير وتنمية ادارة املوارد البرشية ٢-٦

وبر
كت

أ

فيينا - ديب تكنولوجيا التميز يف التطوير اإلداري وإدارة املوارد البرشية وشؤون 
املوظفني

٢-٦

ديب - جنيف تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتصميم نظم التدريب 
والتطوير

٩-١٣

ماليزيا - ديب تهيئة املعينني الجدد ١٦-٢٠
الطائف - ديب دور املديرين ىف تنفيذ التدريب عىل رأس العمل  ١٦-٢٠

ديب - قطر  االبداع والجودة الشاملة ىف التدريب االسرتاتيجى والتطوير الوظيفى 
لتحقيق االهداف لتنظيمية

٢٣-٢٧

ديب - سدين  االسرتاتيجيات املتقدمة ىف االختيار والتوظيف وانظم التاديبية 
وانهاء الخدمة

٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

لندن - ديب التخطيط االسرتاتيجي للموارد البرشية واعداد وتطوير الكفاءات ٦-١٠
لندن - ديب ١٣-١٧ تطوير انظمة ادارة املوارد البرشية ونظم تحفيز املوظفني

ديب - جاكرتا تقنيات تقييم املوظفني وربط أسس التقييم بالوظائف ٢٠-٢٤
تركيا - ديب تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل ٢٠-٢٤

ديب - ماليزيا رخصة إدارة املوارد البرشية والتدريب و فق معايري الجودة الشاملة ١١/٢٧-١٢/١
بريوت- ديب سياسات وأهداف إدارة القوى العاملة ٤-٨

رب
م

س
دي

ديب - سنغافورة HRBP رشيك األعامل االسرتاتيجي للموارد البرشية ٤-٨
رشم الشيخ - ديب اسرتاتيجيات ومامرسات إدارة املوارد البرشية - مستوى متقدم ١١-١٥

ديب - برشلونة محاور التميز التسعة يف ادارة انشطة التدريب ١٨-٢٢
املغرب - ديب مؤرشات االداء يف املوارد البرشية  ٢٥-٢٩

اسطنبول - ماليزيا استخدام الخوارزميات يف إدارة التوظيف ٢٥-٢٩

املكان التاريخ

لندن - ديب تفعيل و تطوير أقسام الشؤون املالية من خالل التخطيط املايل و 
اإلسرتاتيجى واإلدارة املالية للمشاريع 

٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا ادارة املخاطر املالية ٢-٦
ديب - تركيا أساسيات العمل يف املصارف اإلسالمية ٩-١٣
تركيا - ديب أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال املايل ٩-١٣

ديب - ماليزيا اساليب صيانة عمليات التمويل واالستثامر االسالمي ١٦-٢٠
بريوت- ديب استخدام التكنولوجيات الحديثة يف العمليات املحاسبية ٢٣-٢٧

ديب - سنغافورة إسرتاتيجيات االستثامر وإدارة األموال ٦-١٠

رباير
ف

رشم الشيخ - ديب اسرتاتيجيات قياس وتطوير األداء املايل واملحاسبة واعداد الخطط 
املالية

٦-١٠

ديب - برشلونة أسس القياس وعرض البيانات املالية وفق معايري املحاسبة الدولية 
للقطاع العام

١٣-١٧

ديب - تركيا أصول تدقيق الحسابات وفقا ملعايري املحاسبة الدولية ١٣-١٧
تركيا - ديب االساليب الحديثة ألعداد التسويات والقيود املحاسبية واملالية ٦-١٠

س
مار

املغرب - ديب اعداد الحسابات الختامية ٦-١٠
ديب - تونس اعداد املوازنة والتحليل املايل باستخدام الجداول االلكرتونية ١٣-١٧
صاللة - ديب إعداد وتحليل وإدارة الرواتب ومستحقات املوظفني ٢٠-٢٤

ديب - مدريد  ROB اعداد وتحليل املوازنات املوجهة باألداء ٢٠-٢٤
ماليزيا - ديب إعداد وكتابة وعرض التقارير املالية واملوازنات وفقا ملعايري املحاسبة  

الحكومية
٢٧-٣١

كاليفورنيا - ديب اعداد ومراقبة تنفيذ املوازنات وتحليل االنحرافات ٢٧-٣١
ديب - ميالنو االتجاهات الحديثة يف  التقييم  والتدقيق والرقابة عىل التكاليف يف 

القطاع البرتويل
٨-١٢

و
ماي

القاهرة - ديب االتجاهات الحديثة يف إعداد وكتابة التقارير املالية ٨-١٢
ديب - برلني االتجاهات الحديثة يف التدقيق والرقابة املالية ٨-١٢
فيينا - ديب االتجاهات الحديثة ملحاسبة  الرواتب واألجور ١٥-١٩

ديب - جنيف اإلحصاء ودورها يف التخطيط واملتابعة واتخاذ القرارات  ١٥-١٩
الطائف - ديب االدارة الفعالة لالقسام املالية واملحاسبية  ٢٢-٢٦

ديب - قطر األدوات الحديثة يف املحاسبة الرضيبية والتدقيق الرضيبي ٥/٢٩-٦/٢
و

وني
ي

تايالند - ديب التخطيط املايل االسرتاتيجي ٥-٩
ديب - سدين األساليب الحديثة يف التدقيق والرقابة املالية ١٢-١٦
ماليزيا - ديب األساليب الحديثة إلعداد املوازنات التقديرية ١٩-٢٣

لندن - ديب االسرتاتيجيات الحديثة للتدقيق املايل الداخيل ١٩-٢٣
ديب- جاكرتا االسرتاتيجيات الحديثة يف تقليل التكاليف وخفض النفقات الحكومية ٢٦-٣٠
تركيا - ديب االسرتاتيجيات املتقدمة يف التدقيق ومراجعة الحسابات املالية ٢٦-٣٠

ديب - ماليزيا االعتامدات املستندية وخطابات الضامن ٣-٧

و
ولي

ي

بريوت- ديب االقتصاد الصناعي ٣-٧
ديب - سنغافورة االنحرافات املالية واإلدارية يف األجهزة الحكومية ١٧-٢١

رشم الشيخ - ديب التحول من النظام املحاسبي النقدي إىل نظام االستحقاق ٢٤-٢٨
ديب - برشلونة التخطيط : التحليل والتقييم املايل املتقدم واملحاسبة املالية 

وإعداد املوازنات
٢٤-٢٨

التدريب واملوارد البرشية

والقوى العاملة
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ديب - سنغافورة النظم املالية لشؤون املوظفني واملوارد البرشية وإعداد الوظائف 
وتقييم االداء 

٧-١١

س
ط

س
غ

أ

رشم الشيخ - ديب تأثري التدريب والتطوير عىل املوارد البرشية كقوة تنافسية وتفعيل 
القدرات الكامنة

٧-١١

املغرب - ديب تخطيط القوى العاملة واسرتاتيجيات تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف ٢١-٢٥
ديب - تونس تخطيط القوى العاملة وسياسات االستقطاب و التوظيف ٨/٢٨-٩/١
صاللة - ديب تخطيط املسارات الوظيفية ورفع كفاءات أداء العاملني ٤-٨

رب
م

سبت

ديب - مدريد تخطيط راس املال البرشي ١١-١٥
كاليفورنيا - ديب Train The Trainer تدريب املدربني ١١-١٥

ديب - ميالنو تطبيق ادارة الجودة الشاملة يف نظم التدريب  ١٨-٢٢
القاهرة - ديب تطوير وتأهيل موظفي  ادارة التدريب ٢٥-٢٩

ديب - برلني االسرتاتيجيات الحديثة يف  تطوير وتنمية ادارة املوارد البرشية ٢-٦

وبر
كت

أ

فيينا - ديب تكنولوجيا التميز يف التطوير اإلداري وإدارة املوارد البرشية وشؤون 
املوظفني

٢-٦

ديب - جنيف تقنيات تحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية وتصميم نظم التدريب 
والتطوير

٩-١٣

ماليزيا - ديب تهيئة املعينني الجدد ١٦-٢٠
الطائف - ديب دور املديرين ىف تنفيذ التدريب عىل رأس العمل  ١٦-٢٠

ديب - قطر  االبداع والجودة الشاملة ىف التدريب االسرتاتيجى والتطوير الوظيفى 
لتحقيق االهداف لتنظيمية

٢٣-٢٧

ديب - سدين  االسرتاتيجيات املتقدمة ىف االختيار والتوظيف وانظم التاديبية 
وانهاء الخدمة

٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

لندن - ديب التخطيط االسرتاتيجي للموارد البرشية واعداد وتطوير الكفاءات ٦-١٠
لندن - ديب ١٣-١٧ تطوير انظمة ادارة املوارد البرشية ونظم تحفيز املوظفني

ديب - جاكرتا تقنيات تقييم املوظفني وربط أسس التقييم بالوظائف ٢٠-٢٤
تركيا - ديب تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل ٢٠-٢٤

ديب - ماليزيا رخصة إدارة املوارد البرشية والتدريب و فق معايري الجودة الشاملة ١١/٢٧-١٢/١
بريوت- ديب سياسات وأهداف إدارة القوى العاملة ٤-٨

رب
م

س
دي

ديب - سنغافورة HRBP رشيك األعامل االسرتاتيجي للموارد البرشية ٤-٨
رشم الشيخ - ديب اسرتاتيجيات ومامرسات إدارة املوارد البرشية - مستوى متقدم ١١-١٥

ديب - برشلونة محاور التميز التسعة يف ادارة انشطة التدريب ١٨-٢٢
املغرب - ديب مؤرشات االداء يف املوارد البرشية  ٢٥-٢٩

اسطنبول - ماليزيا استخدام الخوارزميات يف إدارة التوظيف ٢٥-٢٩

املكان التاريخ

لندن - ديب تفعيل و تطوير أقسام الشؤون املالية من خالل التخطيط املايل و 
اإلسرتاتيجى واإلدارة املالية للمشاريع 

٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا ادارة املخاطر املالية ٢-٦
ديب - تركيا أساسيات العمل يف املصارف اإلسالمية ٩-١٣
تركيا - ديب أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال املايل ٩-١٣

ديب - ماليزيا اساليب صيانة عمليات التمويل واالستثامر االسالمي ١٦-٢٠
بريوت- ديب استخدام التكنولوجيات الحديثة يف العمليات املحاسبية ٢٣-٢٧

ديب - سنغافورة إسرتاتيجيات االستثامر وإدارة األموال ٦-١٠

رباير
ف

رشم الشيخ - ديب اسرتاتيجيات قياس وتطوير األداء املايل واملحاسبة واعداد الخطط 
املالية

٦-١٠

ديب - برشلونة أسس القياس وعرض البيانات املالية وفق معايري املحاسبة الدولية 
للقطاع العام

١٣-١٧

ديب - تركيا أصول تدقيق الحسابات وفقا ملعايري املحاسبة الدولية ١٣-١٧
تركيا - ديب االساليب الحديثة ألعداد التسويات والقيود املحاسبية واملالية ٦-١٠

س
مار

املغرب - ديب اعداد الحسابات الختامية ٦-١٠
ديب - تونس اعداد املوازنة والتحليل املايل باستخدام الجداول االلكرتونية ١٣-١٧
صاللة - ديب إعداد وتحليل وإدارة الرواتب ومستحقات املوظفني ٢٠-٢٤

ديب - مدريد  ROB اعداد وتحليل املوازنات املوجهة باألداء ٢٠-٢٤
ماليزيا - ديب إعداد وكتابة وعرض التقارير املالية واملوازنات وفقا ملعايري املحاسبة  

الحكومية
٢٧-٣١

كاليفورنيا - ديب اعداد ومراقبة تنفيذ املوازنات وتحليل االنحرافات ٢٧-٣١
ديب - ميالنو االتجاهات الحديثة يف  التقييم  والتدقيق والرقابة عىل التكاليف يف 

القطاع البرتويل
٨-١٢

و
ماي

القاهرة - ديب االتجاهات الحديثة يف إعداد وكتابة التقارير املالية ٨-١٢
ديب - برلني االتجاهات الحديثة يف التدقيق والرقابة املالية ٨-١٢
فيينا - ديب االتجاهات الحديثة ملحاسبة  الرواتب واألجور ١٥-١٩

ديب - جنيف اإلحصاء ودورها يف التخطيط واملتابعة واتخاذ القرارات  ١٥-١٩
الطائف - ديب االدارة الفعالة لالقسام املالية واملحاسبية  ٢٢-٢٦

ديب - قطر األدوات الحديثة يف املحاسبة الرضيبية والتدقيق الرضيبي ٥/٢٩-٦/٢

و
وني

ي

تايالند - ديب التخطيط املايل االسرتاتيجي ٥-٩
ديب - سدين األساليب الحديثة يف التدقيق والرقابة املالية ١٢-١٦
ماليزيا - ديب األساليب الحديثة إلعداد املوازنات التقديرية ١٩-٢٣

لندن - ديب االسرتاتيجيات الحديثة للتدقيق املايل الداخيل ١٩-٢٣
ديب- جاكرتا االسرتاتيجيات الحديثة يف تقليل التكاليف وخفض النفقات الحكومية ٢٦-٣٠
تركيا - ديب االسرتاتيجيات املتقدمة يف التدقيق ومراجعة الحسابات املالية ٢٦-٣٠

ديب - ماليزيا االعتامدات املستندية وخطابات الضامن ٣-٧

و
ولي

ي

بريوت- ديب االقتصاد الصناعي ٣-٧
ديب - سنغافورة االنحرافات املالية واإلدارية يف األجهزة الحكومية ١٧-٢١

رشم الشيخ - ديب التحول من النظام املحاسبي النقدي إىل نظام االستحقاق ٢٤-٢٨
ديب - برشلونة التخطيط : التحليل والتقييم املايل املتقدم واملحاسبة املالية 

وإعداد املوازنات
٢٤-٢٨

املحاسبة واملالية
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املغرب - ديب التخطيط املايل االسرتاتيجي ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ديب - تونس التدقيق واملراجعة الداخلية  ٧-١١
صاللة - ديب الدمج واالستحواذ ١٤-١٨

ديب - مدريد الرقابة الداخلية عىل املدفوعات والعهد النقدية  ١٤-١٨
كاليفورنيا - ديب الرقابة املالية واالدارية وتقيم أداء الوحدات التنظيمية  ٢١-٢٥

ديب - ميالنو الصناعة املالية العاملية ٢١-٢٥
القاهرة - ديب املحاسبة الحكومية االلكرتونية ٨/٢٨-٩/١

ديب - برلني املحاسبة عن الرواتب واالجور واملميزات باستخدام الحاسب االلكرتوين ٨/٢٨-٩/١
فيينا - ديب املحاسبة لغري املحاسبني ٤-٨

رب
م

سبت

ديب - جنيف )ISA( املستجدات الحديثة يف املعايري الدولية للتقارير املالية ٤-٨
ماليزيا - ديب املعايري الحديثة يف إعداد وصياغة العقود القانونية ١١-١٥

الطائف - ديب املعايري املتقدمة للتنبؤ والتخطيط وإعداد املوازنات ١١-١٥
ديب - قطر النظم املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط املايل واعداد 

املوازنات
١٨-٢٢

تايالند - ديب إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء ١٨-٢٢
ديب - سدين بناء وتطوير نظم املعلومات املحاسبية  ٢٥-٢٩

لندن - ديب تحليل السياسات املالية والنقدية ٢٥-٢٩
لندن - ديب تصميم أنظمة التعويضات واملكافآت وتطوير هياكل الرواتب واألجور ٢-٦

وبر
كت

أ

ديب - جاكرتا تقييم املخاطر واختبار التحمل ٢-٦
تركيا - ديب تقييم وتحليل األخطار املالية و بناء االسرتاتيجيات املالية ٩-١٣

ديب - ماليزيا التخطيط والنظم التحليلية املتقدمة إلدارة التدقيق املايل ١٦-٢٠
بريوت - ديب التدقيق املحاسبى وضبط املخالفات واالحتيال وادارة التحقيقات 

املالية
١٦-٢٠

ديب - سنغافورة التسويات الجردية واألخطاء املحاسبية ومعالجتها ٢٣-٢٧
رشم الشيخ - ديب الفحص التحلييل للميزانيات واعداد التقارير املالية وتطبيقاتها 

باستخدام الحاسب األىل
٢٣-٢٧

ديب - برشلونة املتابعة وتوفري الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي ١٠/٣٠-١١/٣
تركيا - ديب املعايري الحديثة يف املراجعة الداخلية والفحص التحلييل للحسابات 

بإستخدام الحاسب اآليل
١٠/٣٠-١١/٣

ملغرب - ديب املعايري واالنظمة املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط املايل 
واعداد املوازنات

٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

صاللة - ديب تقييم وتحليلل األخطار املالية و بناء االسرتاتيجيات املالية ٦-١٠
ديب - مدريد تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم املالية للمراقبني املاليني ١٣-١٧
ديب - ماليزيا دينامكية التخطيط ووضع امليزانيات والتنبؤ املايل ١٣-١٧

كاليفورنيا - ديب قياس وتقييم كفاءة االداء املايل واملحاسبي بإستخدام بطاقة االداء 
) BSC ( املتوازن

٢٠-٢٤

لندن - ديب مراجعة البيانات املالية و توثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية ٢٠-٢٤
ديب- جاكرتا معايري اإلبالغ املايل الدولية , اعداد وتقييم البيانات املالية وادارة 

املخاطر املالية واعداد املوازنات
٢٠-٢٤

ديب - تركيا صيانة السجالت املحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية ١١/٢٧-١٢/١
تركيا - ديب فاعلية التخطيط النقدي املستقبيل وإدارة النقدية ١١/٢٧-١٢/١

املحاسبة واملالية

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب قواعد التحكيم الدويل والداخيل يف املنازعات التجارية واالستثامرية 
واملدنية يف ضوء املعايري الدولية

٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا مهارات التفاوض للقانونيني وإعداد املناقصات والعقود ٢-٦
ديب - تركيا إجراءات التظلم من األوامر والقرارات وإشكاالت تنفيذ األحكام القضائية ٩-١٣
تركيا - ديب إدارة األزمات القانونية يف الرشكات او الهيئات الحكومية ١٦-٢٠

ديب - ماليزيا إدارة العقود النفطية  ١٦-٢٠
بريوت- ديب ادارة املخاطر القانونية واعداد الهياكل القانونية لحل املنازعات ٢٣-٢٧

ديب - سنغافورة ادارة املناقصات العامة ٦-١٠

رباير
ف

رشم الشيخ - ديب اسرتاتيجيات تفعيل وتطوير أقسام  الشئون القانونية الشئون القانونية ٦-١٠
ديب - برشلونة أصول مبارشة الدعاوي املدنية والجزائية تنفيذ أحكامهاوتنفيذ أحكامه ٦-١٠

ديب - تركيا اعداد املطالبات وكيفية تفاديها يف العقود املحلية والعاملية ١٣-١٧
تركيا - ديب االتجاهات الحديثة يف التحقيقات اإلدارية وضوابط الفساد اإلدارية ٢٠-٢٤

املغرب - ديب اإلتجاهات املتقدمة يف مراجعة العقود وتقييم املخاطر ومنع التدليس ٢٠-٢٤
صاللة - ديب االدارة القانونية االلكرتونية ٦-١٠

س
مار

ديب - مدريد آليات تطوير االدارة القانونية  ١٣-١٧
ماليزيا - ديب االدارة القانونية والعقود واملناقصات ١٣-١٧

كاليفورنيا - ديب االساليب املتطورة والعملية للكشف عن التدليس والتحايل القانوين 
يف املناقصات

٢٠-٢٤

ديب - ميالنو االسرتاتيجيات الحديثة واملتقدمة يف إعداد العقود وإدارتها ٢٠-٢٤

القاهرة - ديب االسرتاتيجيات املتقدمة يف ادارة العقود وافضل االساليب 
واملامرسات القانونية يف املناقصات

٨-١٢

و
ديب - برلنيماي االسرتاتيجيات واالساليب الحديثة يف التعاون الدويل  ٨-١٢

فيينا - ديب االسس القانونية إلعداد العقود  واملذكرات والقرارات ٢٢-٢٦
ديب - جنيف االصول الحديثة لصياغة  بنود واتفاقيات التحكيم ٥/٢٩-٦/٢



معتمده دوليا وحاصلة عىل شهادة االيزو

24

املكان التاريخ

املغرب - ديب التخطيط املايل االسرتاتيجي ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ديب - تونس التدقيق واملراجعة الداخلية  ٧-١١
صاللة - ديب الدمج واالستحواذ ١٤-١٨

ديب - مدريد الرقابة الداخلية عىل املدفوعات والعهد النقدية  ١٤-١٨
كاليفورنيا - ديب الرقابة املالية واالدارية وتقيم أداء الوحدات التنظيمية  ٢١-٢٥

ديب - ميالنو الصناعة املالية العاملية ٢١-٢٥
القاهرة - ديب املحاسبة الحكومية االلكرتونية ٨/٢٨-٩/١

ديب - برلني املحاسبة عن الرواتب واالجور واملميزات باستخدام الحاسب االلكرتوين ٨/٢٨-٩/١
فيينا - ديب املحاسبة لغري املحاسبني ٤-٨

رب
م

سبت

ديب - جنيف )ISA( املستجدات الحديثة يف املعايري الدولية للتقارير املالية ٤-٨
ماليزيا - ديب املعايري الحديثة يف إعداد وصياغة العقود القانونية ١١-١٥

الطائف - ديب املعايري املتقدمة للتنبؤ والتخطيط وإعداد املوازنات ١١-١٥
ديب - قطر النظم املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط املايل واعداد 

املوازنات
١٨-٢٢

تايالند - ديب إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء ١٨-٢٢
ديب - سدين بناء وتطوير نظم املعلومات املحاسبية  ٢٥-٢٩

لندن - ديب تحليل السياسات املالية والنقدية ٢٥-٢٩
لندن - ديب تصميم أنظمة التعويضات واملكافآت وتطوير هياكل الرواتب واألجور ٢-٦

وبر
كت

أ

ديب - جاكرتا تقييم املخاطر واختبار التحمل ٢-٦
تركيا - ديب تقييم وتحليل األخطار املالية و بناء االسرتاتيجيات املالية ٩-١٣

ديب - ماليزيا التخطيط والنظم التحليلية املتقدمة إلدارة التدقيق املايل ١٦-٢٠
بريوت - ديب التدقيق املحاسبى وضبط املخالفات واالحتيال وادارة التحقيقات 

املالية
١٦-٢٠

ديب - سنغافورة التسويات الجردية واألخطاء املحاسبية ومعالجتها ٢٣-٢٧
رشم الشيخ - ديب الفحص التحلييل للميزانيات واعداد التقارير املالية وتطبيقاتها 

باستخدام الحاسب األىل
٢٣-٢٧

ديب - برشلونة املتابعة وتوفري الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي ١٠/٣٠-١١/٣
تركيا - ديب املعايري الحديثة يف املراجعة الداخلية والفحص التحلييل للحسابات 

بإستخدام الحاسب اآليل
١٠/٣٠-١١/٣

ملغرب - ديب املعايري واالنظمة املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط املايل 
واعداد املوازنات

٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

صاللة - ديب تقييم وتحليلل األخطار املالية و بناء االسرتاتيجيات املالية ٦-١٠
ديب - مدريد تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم املالية للمراقبني املاليني ١٣-١٧
ديب - ماليزيا دينامكية التخطيط ووضع امليزانيات والتنبؤ املايل ١٣-١٧

كاليفورنيا - ديب قياس وتقييم كفاءة االداء املايل واملحاسبي بإستخدام بطاقة االداء 
) BSC ( املتوازن

٢٠-٢٤

لندن - ديب مراجعة البيانات املالية و توثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية ٢٠-٢٤
ديب- جاكرتا معايري اإلبالغ املايل الدولية , اعداد وتقييم البيانات املالية وادارة 

املخاطر املالية واعداد املوازنات
٢٠-٢٤

ديب - تركيا صيانة السجالت املحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية ١١/٢٧-١٢/١
تركيا - ديب فاعلية التخطيط النقدي املستقبيل وإدارة النقدية ١١/٢٧-١٢/١

املكان التاريخ

ديب - ماليزيا كيفية فتح اإلعتامد املستندي حسب املعايري الجديدة لفحص 
املستندات ) الكتيب ٧٤٥ و القواعد ٦٠٠ (

٤-٨

رب
م

س
دي

بريوت- ديب مبادئ االقتصاد القيايس وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصايئ ٤-٨
ديب - سنغافورة الدورة املتقدمة العداد مدراء االدارت املالية ١١-١٥

رشم الشيخ - ديب مراجعة الحسابات الختامية  وإعداد التقارير املالية واملوازنات ١١-١٥
ديب - برشلونة مهارات التخطيط والرقابة املالية وتقييم االداء  ١٨-٢٢

ديب - تركيا مهارات تحصيل الديون ١٨-٢٢
تركيا - ديب موازنة الربامج واألداء يف القطاع الحكومي  والخاص  ٢٥-٢٩

املغرب - ديب نظم اعادة التأمني عمليا ومحاسبيا وادارة االخطار التامينية ٢٥-٢٩

القانونية والعقود واملناقصات

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب قواعد التحكيم الدويل والداخيل يف املنازعات التجارية واالستثامرية 
واملدنية يف ضوء املعايري الدولية

٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا مهارات التفاوض للقانونيني وإعداد املناقصات والعقود ٢-٦
ديب - تركيا إجراءات التظلم من األوامر والقرارات وإشكاالت تنفيذ األحكام القضائية ٩-١٣
تركيا - ديب إدارة األزمات القانونية يف الرشكات او الهيئات الحكومية ١٦-٢٠

ديب - ماليزيا إدارة العقود النفطية  ١٦-٢٠
بريوت- ديب ادارة املخاطر القانونية واعداد الهياكل القانونية لحل املنازعات ٢٣-٢٧

ديب - سنغافورة ادارة املناقصات العامة ٦-١٠

رباير
ف

رشم الشيخ - ديب اسرتاتيجيات تفعيل وتطوير أقسام  الشئون القانونية الشئون القانونية ٦-١٠
ديب - برشلونة أصول مبارشة الدعاوي املدنية والجزائية تنفيذ أحكامهاوتنفيذ أحكامه ٦-١٠

ديب - تركيا اعداد املطالبات وكيفية تفاديها يف العقود املحلية والعاملية ١٣-١٧
تركيا - ديب االتجاهات الحديثة يف التحقيقات اإلدارية وضوابط الفساد اإلدارية ٢٠-٢٤

املغرب - ديب اإلتجاهات املتقدمة يف مراجعة العقود وتقييم املخاطر ومنع التدليس ٢٠-٢٤
صاللة - ديب االدارة القانونية االلكرتونية ٦-١٠

س
مار

ديب - مدريد آليات تطوير االدارة القانونية  ١٣-١٧
ماليزيا - ديب االدارة القانونية والعقود واملناقصات ١٣-١٧

كاليفورنيا - ديب االساليب املتطورة والعملية للكشف عن التدليس والتحايل القانوين 
يف املناقصات

٢٠-٢٤

ديب - ميالنو االسرتاتيجيات الحديثة واملتقدمة يف إعداد العقود وإدارتها ٢٠-٢٤

القاهرة - ديب االسرتاتيجيات املتقدمة يف ادارة العقود وافضل االساليب 
واملامرسات القانونية يف املناقصات

٨-١٢

و
ديب - برلنيماي االسرتاتيجيات واالساليب الحديثة يف التعاون الدويل  ٨-١٢

فيينا - ديب االسس القانونية إلعداد العقود  واملذكرات والقرارات ٢٢-٢٦
ديب - جنيف االصول الحديثة لصياغة  بنود واتفاقيات التحكيم ٥/٢٩-٦/٢
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القانونية والعقود واملناقصات

املكان العنوان                         التاريخ

الطائف - ديب التحقيق اإلداري :أصوله وأركانه ٥-٩

و
وني

ي

ديب - قطر  التحكيم الدويل والداخيل يف املنازعات التجارية واملدنية يف ضوء 
املعايري الدولية

٥-٩

تايالند - ديب التحليل القانوين والصياغة القانونية املتقدمة  ١٢-١٦
ديب - سدين التطبيقات املتقدمة واملامرسات الحديثة للتحقيقات االدارية ١٩-٢٣

لندن - ديب التنظيم القانوين لالنرتنت يف األمانات واملؤسسات العامة والخاصة ٢٦-٣٠
ديب- جاكرتا التوقيع اإللكرتوين اإلطار القانوين والتطبيق العلمي ٣-٧

و
ولي

ي

تركيا - ديب الجوانب القانونية يف العملية االدارية ١٧-٢١
ديب - ماليزيا الجوانب القانونية يف املعامالت اإللكرتونية ٢٤-٢٨

بريوت- ديب الجوانب القانونية واملحاسبية ىف عقود التأجري التمويىل ٢٤-٢٨
ديب - سنغافورة الخدمة املدنية يف ضوء إحدث التعديالت  ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

رشم الشيخ - ديب الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية  ٧-١١
ديب - برشلونة العقود االدارية وفقاً لقانون املناقصات العامة ١٤-١٨
املغرب - ديب القانون لغري القانونيني  ٢١-٢٥

ديب - تونس الكفاءة يف البحث القانوين والكتابة القانونية ٨/٢٨-٩/١
صاللة - ديب ٤-٨ املعايري الحديثة يف إعداد وصياغة وتقديم املذكرات القانونية

رب
م

سبت

ديب - مدريد برنامج تنمية املهارات القانونية للمهندسني  ١١-١٥
كاليفورنيا - ديب تأسيس الرشكات املساهمة ١١-١٥

ديب - ميالنو تدقيق و مراجعة العقود وكشف املخالفات و التدليس و االحتيال ١٨-٢٢
القاهرة - ديب تسوية املنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية واملناقصات ٢٥-٢٩

ديب - برلني تصفية الرشكات ٢-٦

وبر
كت

أ

فيينا - ديب تقييم العروض وترسية العطاءات وإعداد العقود ٢-٦
ديب - جنيف تنمية املهارات القانونية واإلدارية وأصول تطبيق القوانني واللوائح ٩-١٣

ماليزيا - ديب تنمية املهارات القانونية واالستشارية ١٦-٢٠
الطائف - ديب تنمية املهارات القانونية للمرأة املديرة ١٦-٢٠

ديب - قطر تنمية مهارات الرتجمة القانونية ٢٣-٢٧
تايالند - ديب حل املشاكل املوقعيه ومطالبات املقاولني ١٠/٣٠-١١/٣

ديب - سدين دبلوم خبري قانوين يف صياغة اللوائح القانونية  ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

لندن - ديب سلطة التأديب االداري ضوابطه وضامناته ١٣-١٧
لندن - ديب صياغة اللوائح القانونية وإعداد القرارات اإلدارية واملذكرات  ٢٠-٢٤

ديب - جاكرتا صياغة واعداد املذكرات والتقارير القانونية ٢٠-٢٤
تركيا - ديب ضوابط وأصول العقود اإلدارية واملناقصات واشكاالتها ١١/٢٧-١٢/١

ديب - ماليزيا طرق الطعن باألحكام واألوامر وأشكال التنفيذ ٤-٨

رب
م

س
دي

بريوت - ديب قانون التأمينات االجتامعية ١١-١٥
ديب - سنغافورة كتابة املذكرات والتقارير القانونية االدارية ١٨-٢٢

رشم الشيخ - ديب مسؤليات وصالحيات مسؤويل الشؤون القانونية املتقدمة 
ومعاونيهم

٢٥-٢٩
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املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب العالقات العامة وفن التعامل مع كبار الشخصيات ٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا آداب املراسم و الربتوكوالت و الترشيفات ٢-٦
ديب - تركيا اسرتاتيجية ادارة االزمات االعالمية ٩-١٣
تركيا - ديب ١٦-٢٠ ادارة العالقات االعالمية

ديب - ماليزيا أدوات شبكات التواصل االجتامعي ١٦-٢٠
بريوت- ديب استخدام التكنولوجيا الرقمية يف التصوير الفوتوغرايف ٢٣-٢٧

ديب - سنغافورة أسرتاتيجيات أستخدام و سائل األعالم يف خدمة إدارة و خطط العالقات 
العامة

٢٣-٢٧

رشم الشيخ - ديب أسرتاتيجيات العالقات العامة و دورها يف التسويق وتحقيق التميز 
اإلداري

٦-١٠

رباير
ف

ديب - تركيا اسرتاتيجية ادارة االزمات االعالمية ٦-١٠
تركيا - ديب التخطيط االسرتاتيجي للعالقات العامة وادارة املؤمترات واقامة 

املعارض
١٣-١٧

ديب - تونس االتجاهات الحديثة لإلبداع والتميز االسرتاتيجي ألداء إدارة العالقات 
العامة

١٣-١٧

صاللة - ديب االتيكيت والربوتوكول: الدبلوماسية واملراسم الرسمية ٢٠-٢٤
ديب - مدريد تنمية وتطوير مهارات االتيكيت والربوتوكول وأسس العالقات العامة  ٢٠-٢٤
ماليزيا - ديب اإلدارة التنفيذية املتقدمة للعالقات العامة واإلعالم ٦-١٠

س
مار

كاليفورنيا - ديب اإلدارة املتقدمة للعالقات العامة واالعالم ٦-١٠
ديب - ميالنو االسرتاتيجيات املتقدمة للعالقات العامة واالعالم وقياس الرأي العام 

والدعاية
١٣-١٧

القاهرة - ديب ١٣-١٧ االسرتاتيجيات الحديثة لإلعالم الخارجي
ديب - برلني التخطيط اإلسرتاتيجي إلدارة العــالقـــات الـعـــامة االلكتـــرونية وقيـاس 

العائد عىل التخطيط
٢٠-٢٤

فيينا - ديب التخطيط االسرتاتيجي لإلعالم وإعداد املخططات والبحوث للدعاية 
واإلعالم الدويل

٢٠-٢٤

ديب - جنيف التخطيط اإلسرتاتيجي للعالقات الـعامة واالعالم ٨-١٢ و
الطائف - ديبماي التخطيط اإلسرتاتيجي للعالقات العامة االلكرتونية وقياس األداء ٨-١٢

ديب - قطر التخطيط والتقييم للحمالت االعالمية ٢٢-٢٦
تايالند - ديب التعاون الدويل و العالقات الدولية ٥-٩

و
وني

ي

ديب - سدين التكنولوجيا الحديثة يف ادارة العالقات العامة واالعالم  ٥-٩
ماليزيا - ديب التميز واإلبداع يف إدارة العالقات العامة واملراسم والقيادة  ١٢-١٦

لندن - ديب التواصل االجتامعي ودوره يف ادارة العالقات العامة واالعالم  ١٩-٢٣
ديب- جاكرتا التوجهات الحديثة يف ادارة العالقات العامة واالعالم ١٩-٢٣
تركيا - ديب العالقات العامة االلكرتونية ٢٦-٣٠

ديب - ماليزيا دور العالقات العامة يف التعامل مع إدارة األزمات والكوارث ٣-٧

و
ولي

ي

بريوت- ديب العالقات العامة واإلعالم اإللكرتوين باستخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالنرتنت

١٧-٢١

ديب - سنغافورة الــعـالقــات العامـة الدولية وفن املراسم و الربوتوكول  ٢٤-٢٨
رشم الشيخ - ديب املتحدث الرسمي لوسائل االعالم ٢٤-٢٨

العالقات العامة واالعالم والربوتوكول
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املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب االتجاهات الحديثة يف إدارة املشرتيات والتموين الفعال ٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا األساليب املتقدمة يف الرقابة عىل املشرتيات واملخزون ٩-١٣
ديب - تركيا االسرتاتيجيات الحديثة إلدارة املخازن واملشرتيات وسلسلة املواد والتخزين ١٦-٢٠
تركيا - ديب احدث االساليب واملامرسات الدارة املشرتيات وامدادات الطلب وادارة 

املخزون
٢٣-٢٧

ديب - ماليزيا ادارة املناقصات واملشرتيات ٦-١٠

رباير
ف

بريوت- ديب ١٣-١٧ اسرتاتيجيات التجهيز والرشاء وإدارة سلسلة التموين واإلمداد
ديب - سنغافورة االتجاهات الحديثة واملفهوم العاملي الجديد لعملية الرشاء يف 

الرشكات البرتولية والنفطية
٢٠-٢٤

رشم الشيخ - ديب األساليب الحديثة إلدارة املخازن واملوارد واملخزون الراكد ٦-١٠

س
مار

ديب - تركيا االساليب الحديثة للتنبؤ باملشرتيات وادارة سلسلة التموين ١٣-١٧

تركيا - ديب االسرتاتيجيات الحديثة إلدارة املخازن واملشرتيات وسلسلة املوارد 
والتخزين

٢٠-٢٤

ديب - تونس التميز يف إدارة املشرتيات والعروض والتفاوض الرشايئ ٨-١٢ و
صاللة - ديبماي التخطيط االسرتاتيجي اإلبداعي للمشرتيات وإدارة سلسلة اإلمداد 

والتموين
٢٢-٢٦

ديب - مدريد تطوير املهارات الفنية واالدارية للتعامل مع املشرتيات الحكومي ٥-٩ و
وني

ماليزيا - ديبي تكنولوجيا التميز واالبداع يف إدارة املشرتيات  واملخازن ١٢-١٦
كاليفورنيا - ديب دليــل إجـراءات املشرتيــات وإعداد وثائـق املطالبــة املاليــــة  ١٩-٢٣

ديب - ميالنو احدث املامرسات العاملية إدارة املشرتيات , إمدادات الطلب وإدارة 
املخزون

٣-٧

و
ولي

القاهرة - ديبي ادارة املشرتيات والعقود اللوجستية ١٧-٢١
ديب - برلني أفضل املامرسات ىف تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة املوردين 

وإجراء املطالبات
١٧-٢١

ديب - جنيف االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشرتيات واامناقصات وادارة عقودها ٧-١١

س
ط

س
غ

الطائف - ديبأ اإلدارة االسرتاتيجية والتخطيط يف الشبكة اللوجستية النقل واإلمداد ١٤-١٨

ديب - قطر االدارة املتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين )تعزيز املهارات االدارية 
واملعرفة التقنية يف قياس أداء املخازن والتعامل مع املوردين(

٤-٨
رب

م
تايالند - ديبسبت االساليب الفنية املتقدمة يف إدارة نظم املشرتيات والتفاوض 

وقياس أداء املوردين
١٨-٢٢

ديب - سدين التفاوض الفعال واعداد العقود يف الرشاء والتوريد ٢٥-٢٩
ماليزيا - ديب التقنيات الحديثة للتخطيط واملحاسبة والرقابة عىل املخازن واملشرتيات ٢-٦ وبر

كت
أ

لندن - ديب التميز ىف للمشرتيات ,العطاءات , اختيار املوردين والتفاوض الرشاىئ ١٦-٢٠
ديب- جاكرتا التميز يف إدارة املخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسني قوائم الجرد ٢٣-٢٧
تركيا - ديب صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية ٦-١٠ رب

م
ف

و
ن

ديب - ماليزيا اإلدارة الفعالة للمخازن واإلدارة االلكرتونية ١٣-١٧
بريوت- ديب مهارات التفاوض يف اعامل املشرتيات وإعداد العطاءات وفض املناقصات   ٢٠-٢٤

رشم الشيخ - ديب تحليل املشرتيات باستخدام الخوارزميات  ١١-١٥ رب
م

س
دي

فيينا - ديب االتجاهات الفنية املتقدمة يف إدارة املخازن والتحكم باملخزون ١٨-٢٢

ديب - سنغافورة تكنولوجيا التميز واإلبداع يف إدارةاملخازن وسلسلة اإلمداد و التموين ٢٥-٢٩

املكان العنوان                         التاريخ

ديب - برشلونة املنهج املتكامل للعالقات العامة ودورها يف تحقيق التميز اإلداري  ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

املغرب - ديب املنهج املتكامل إلعداد موظفي العالقات العامة واإلعالم ٧-١١
ديب - تونس املهارات االعالمية املتميزة واساليب اعداد املخططات االعالمية 

والبحوث واملعلومات
١٤-١٨

صاللة - ديب الوظائف االدارية للعالقات العامة ٢١-٢٥
ديب - مدريد الوظائف االساسية لعمل ادارة العالقات العامة الحديثة - االنتاج 

+اإلدارة + التنسيق + البحث+ التخطيط
٢١-٢٥

كاليفورنيا - ديب تقنيات التصميم وانتاج املطبوعات  ٤-٨ رب
م

سبت

ديب - ميالنو التميز واالبداع يف ادارة العالقات العامة  ١١-١٥
القاهرة - ديب تقنيات تنشيط الحمالت اإلعالمية يف وسائل االعالم ١٨-٢٢

ديب - برلني تنمية وتطوير مهارات االتيكيت والربوتوكول وأسس العالقات العامة  ٢٥-٢٩
فيينا - ديب شبكة التواصل االجتامعي ٢-٦

وبر
كت

أ

ديب - جنيف شهادة استشاري معتمد يف إدارة العالقات العامة واألعالم ٩-١٣
ماليزيا - ديب عنارص التخطيط اإلداري ملوظفي العالقات العامة ١٦-٢٠

الطائف - ديب فن التكنولوجيا واملعلومات يف العالقات العامة الدولية ١٦-٢٠
ديب - قطر االدارة املتقدمة للعالقات العامة الدولية وفن املراسم والربوتوكول ٢٣-٢٧

تايالند - ديب مهارات االتصال وبناء فرق العمل وتقيم األداء العاملني بإدارة 
العالقات العامة

٢٣-٢٧

ديب - سدين مهارات التقدم واإللقاء املؤثر والتميز الخطايب للعاملني بإدارة 
العالقات العامة

٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

لندن - ديب مهارات التخطيط و املتابعة و الريادة و االبتكار يف إدارة العالقات 
العامة

٦-١٠

لندن - ديب  مهندس عالقات عامة استشاري يف صنع الصورة الذهنية 
للمؤسسات 

١٣-١٧

ديب - جاكرتا مواصفات رجل العالقات العامة واهمية اكتساب املهارات الجديدة ٢٠-٢٤
تركيا - ديب إعداد وتقديم الربامج التلفزيونية ٢٠-٢٤

ديب - ماليزيا اإلخراج التلفزيوين ٤-٨ رب
م

س
دي

بريوت - ديب تطوير وتنمية مهارات مقدمي الربامج التلفزيونية ٤-٨
ديب - سنغافورة املونتاج الرقمي  ١١-١٥

رشم الشيخ - ديب التسويق الرقمي الفعال ١٨-٢٢

العالقات العامة واالعالم والربوتوكول
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 املشرتيات واملخازن

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب االتجاهات الحديثة يف إدارة املشرتيات والتموين الفعال ٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا األساليب املتقدمة يف الرقابة عىل املشرتيات واملخزون ٩-١٣
ديب - تركيا االسرتاتيجيات الحديثة إلدارة املخازن واملشرتيات وسلسلة املواد والتخزين ١٦-٢٠
تركيا - ديب احدث االساليب واملامرسات الدارة املشرتيات وامدادات الطلب وادارة 

املخزون
٢٣-٢٧

ديب - ماليزيا ادارة املناقصات واملشرتيات ٦-١٠

رباير
ف

بريوت- ديب ١٣-١٧ اسرتاتيجيات التجهيز والرشاء وإدارة سلسلة التموين واإلمداد
ديب - سنغافورة االتجاهات الحديثة واملفهوم العاملي الجديد لعملية الرشاء يف 

الرشكات البرتولية والنفطية
٢٠-٢٤

رشم الشيخ - ديب األساليب الحديثة إلدارة املخازن واملوارد واملخزون الراكد ٦-١٠

س
مار

ديب - تركيا االساليب الحديثة للتنبؤ باملشرتيات وادارة سلسلة التموين ١٣-١٧

تركيا - ديب االسرتاتيجيات الحديثة إلدارة املخازن واملشرتيات وسلسلة املوارد 
والتخزين

٢٠-٢٤

ديب - تونس التميز يف إدارة املشرتيات والعروض والتفاوض الرشايئ ٨-١٢ و
صاللة - ديبماي التخطيط االسرتاتيجي اإلبداعي للمشرتيات وإدارة سلسلة اإلمداد 
والتموين

٢٢-٢٦

ديب - مدريد تطوير املهارات الفنية واالدارية للتعامل مع املشرتيات الحكومي ٥-٩ و
وني

ماليزيا - ديبي تكنولوجيا التميز واالبداع يف إدارة املشرتيات  واملخازن ١٢-١٦
كاليفورنيا - ديب دليــل إجـراءات املشرتيــات وإعداد وثائـق املطالبــة املاليــــة  ١٩-٢٣

ديب - ميالنو احدث املامرسات العاملية إدارة املشرتيات , إمدادات الطلب وإدارة 
املخزون

٣-٧

و
ولي

القاهرة - ديبي ادارة املشرتيات والعقود اللوجستية ١٧-٢١
ديب - برلني أفضل املامرسات ىف تخطيط سلسلة اإلمدادات وجدولة املوردين 

وإجراء املطالبات
١٧-٢١

ديب - جنيف االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشرتيات واامناقصات وادارة عقودها ٧-١١

س
ط

س
غ

الطائف - ديبأ اإلدارة االسرتاتيجية والتخطيط يف الشبكة اللوجستية النقل واإلمداد ١٤-١٨

ديب - قطر االدارة املتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين )تعزيز املهارات االدارية 
واملعرفة التقنية يف قياس أداء املخازن والتعامل مع املوردين(

٤-٨

رب
م

تايالند - ديبسبت االساليب الفنية املتقدمة يف إدارة نظم املشرتيات والتفاوض 
وقياس أداء املوردين

١٨-٢٢

ديب - سدين التفاوض الفعال واعداد العقود يف الرشاء والتوريد ٢٥-٢٩
ماليزيا - ديب التقنيات الحديثة للتخطيط واملحاسبة والرقابة عىل املخازن واملشرتيات ٢-٦ وبر

كت
أ

لندن - ديب التميز ىف للمشرتيات ,العطاءات , اختيار املوردين والتفاوض الرشاىئ ١٦-٢٠
ديب- جاكرتا التميز يف إدارة املخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسني قوائم الجرد ٢٣-٢٧
تركيا - ديب صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية ٦-١٠ رب

م
ف

و
ن

ديب - ماليزيا اإلدارة الفعالة للمخازن واإلدارة االلكرتونية ١٣-١٧
بريوت- ديب مهارات التفاوض يف اعامل املشرتيات وإعداد العطاءات وفض املناقصات   ٢٠-٢٤

رشم الشيخ - ديب تحليل املشرتيات باستخدام الخوارزميات  ١١-١٥ رب
م

س
دي

فيينا - ديب االتجاهات الفنية املتقدمة يف إدارة املخازن والتحكم باملخزون ١٨-٢٢

ديب - سنغافورة تكنولوجيا التميز واإلبداع يف إدارةاملخازن وسلسلة اإلمداد و التموين ٢٥-٢٩

املكان العنوان                         التاريخ

ديب - برشلونة املنهج املتكامل للعالقات العامة ودورها يف تحقيق التميز اإلداري  ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

املغرب - ديب املنهج املتكامل إلعداد موظفي العالقات العامة واإلعالم ٧-١١
ديب - تونس املهارات االعالمية املتميزة واساليب اعداد املخططات االعالمية 

والبحوث واملعلومات
١٤-١٨

صاللة - ديب الوظائف االدارية للعالقات العامة ٢١-٢٥
ديب - مدريد الوظائف االساسية لعمل ادارة العالقات العامة الحديثة - االنتاج 

+اإلدارة + التنسيق + البحث+ التخطيط
٢١-٢٥

كاليفورنيا - ديب تقنيات التصميم وانتاج املطبوعات  ٤-٨ رب
م

سبت

ديب - ميالنو التميز واالبداع يف ادارة العالقات العامة  ١١-١٥
القاهرة - ديب تقنيات تنشيط الحمالت اإلعالمية يف وسائل االعالم ١٨-٢٢

ديب - برلني تنمية وتطوير مهارات االتيكيت والربوتوكول وأسس العالقات العامة  ٢٥-٢٩
فيينا - ديب شبكة التواصل االجتامعي ٢-٦

وبر
كت

أ

ديب - جنيف شهادة استشاري معتمد يف إدارة العالقات العامة واألعالم ٩-١٣
ماليزيا - ديب عنارص التخطيط اإلداري ملوظفي العالقات العامة ١٦-٢٠

الطائف - ديب فن التكنولوجيا واملعلومات يف العالقات العامة الدولية ١٦-٢٠
ديب - قطر االدارة املتقدمة للعالقات العامة الدولية وفن املراسم والربوتوكول ٢٣-٢٧

تايالند - ديب مهارات االتصال وبناء فرق العمل وتقيم األداء العاملني بإدارة 
العالقات العامة

٢٣-٢٧

ديب - سدين مهارات التقدم واإللقاء املؤثر والتميز الخطايب للعاملني بإدارة 
العالقات العامة

٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

لندن - ديب مهارات التخطيط و املتابعة و الريادة و االبتكار يف إدارة العالقات 
العامة

٦-١٠

لندن - ديب  مهندس عالقات عامة استشاري يف صنع الصورة الذهنية 
للمؤسسات 

١٣-١٧

ديب - جاكرتا مواصفات رجل العالقات العامة واهمية اكتساب املهارات الجديدة ٢٠-٢٤
تركيا - ديب إعداد وتقديم الربامج التلفزيونية ٢٠-٢٤

ديب - ماليزيا اإلخراج التلفزيوين ٤-٨ رب
م

س
دي

بريوت - ديب تطوير وتنمية مهارات مقدمي الربامج التلفزيونية ٤-٨
ديب - سنغافورة املونتاج الرقمي  ١١-١٥

رشم الشيخ - ديب التسويق الرقمي الفعال ١٨-٢٢
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املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب ادارة املكاتب والتخطيط للسكرتارية ومدراء املكاتب  ٢-٦ يناير

ديب- جاكرتا السكرتارية العاملية املتقدمة واإلدارة املكتبية الحديثة ٩-١٣

تركيا - ديب االتيكيت والربوتوكول الدويل لعمل السكرتارية العربية ١٦-٢٠

ديب - ماليزيا األداء املتقدم واملتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء والنواب ٢٣-٢٧

بريوت- ديب الربنامج املتطور ملدراء مكاتب القادة والوزراء والنواب ٢٣-٢٧

ديب - سنغافورة التطبيقات االلكرتونية الحديثة واستخدام االنرتنت للسكرتارية املتطورة ٦-١٠ فرباير

رشم الشيخ - ديب التطور املستمر واملتقدم للسكرتارية التنفيذية ومدراء املكاتب 
واملساعد الشخصية

١٣-١٧

ديب - تركيا التطوير املستدام للسكرترية التنفيدية ومدراء املكاتب واملساعدين ٢٠-٢٤

تركيا - ديب التميز يف انجاز  اعامل السكرتارية وادارة املكاتب الحديثة ٢٠-٢٤

ديب - تونس التميز واالبداع يف اعامل السكرتارية العاملية ٦-١٠ مارس

صاللة - ديب التميز واإلبداع يف أعامل السكرتارية ومدراء املكاتب وكيفية تنمية 
مهارات االتصال واالبتكار وإدارة الوقت

١٣-١٧

ديب - مدريد التميز واإلبداع يف اإلدارة املتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعالة 
للسكرتارية املتقدمة

٢٠-٢٤

كاليفورنيا - ديب السكرتارية  االلكرتونية ٨-١٢ مايو

ديب - ميالنو السكرتارية االنكليزية ٢٢-٢٦

القاهرة - ديب السكرتارية الدولية وادارة املكاتب االحرتافية ٥-٩ يونيو

ديب - برلني السكرتارية الدولية ١٢-١٦

فيينا - ديب السكرتارية العاملية املتقدمة واإلدارة املتطورة االداء ١٩-٢٣

ديب - جنيف السكرتارية العاملية املتقدمة واإلدارة  املكتبية الحديثة ٢٦-٣٠

الطائف - ديب السكرتارية القانونية ٣-٧ و
ولي

ديب - قطري القدرات الجوهرية ملدراء املكاتب االدارة العليا والتنفيذية ١٧-٢١

تايالند - ديب املنهج الربيطاين لتطوير اعامل السكرتارية  ٢٤-٢٨

ديب - سدين املنهج الربيطاين والتكنولوجيا االلكرتونية لتطوير اعامل مدراء 
املكاتب

٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ماليزيا - ديب النظم املتقدمة يف إدارة املكاتب العليا والسكرتارية التنفيذية 
التخصصية

١٤-١٨

لندن - ديب تحقيق االداء املتميز واالبداعي للسكرتارية ومدراء املكاتب ٢١-٢٥

تركيا - ديب تكنولوجيا التميز واالبداع يف التطوير االداري للسكرتارية  
ومدراء املكاتب

٤-٨

رب
م

ديب - ماليزياسبت تنمية مهارات السكرتارية يف الرتكيز وتقوية الذاكرة ١١-١٥

بريوت- ديب تنمية وتطوير مهارات االختزال والتوثيق االلكرتوين للسكرتارية 
ومدراء املكاتب

١٨-٢٢

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب أحدث السياسات واالنظمة واألساليب املتقدمة يف التوثيق  ٢-٦ ديب- جاكرتايناير ادارة االعامل االلكرتونية ١٦-٢٠
ديب - تركيا إدارة مرشوعات تكنولوجيا املعلومات ٢٣-٢٧
تركيا - ديب إدارة نظـم املعلومـــات املكتبية واألرشــفة اإللكرتونية ٦-١٠

رباير
ف

ديب - ماليزيا استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تيسري إجراءات العمل يف 
املنظامت الحكومية والنفطية والقطاع الخاص

١٣-١٧

بريوت- ديب اسرتاتيجيات الـتجـارة االلكـرتونيــة وحاميتها ٢٠-٢٤
ديب - سنغافورة االدارة االكرتونية وتكنولوجيا املعلومات يف ظل الحكومة االلكرتونية ٦-١٠ س

رشم الشيخ - ديبمار E – Management اإلدارة اإللــكـتـرونـيـة ١٣-١٧
ديب - تركيا األرشفة والفهرسة االلكرتونية ٢٠-٢٤
تركيا - ديب األمن السيرباين ٨-١٢ و

وني
ديب - تونسي األنظمة املتقدمة يف األرشفة والحفظ وتأمني الوثائق واالسرتجاع 

االلكرتوين
٨-١٢

صاللة - ديب التحول الرقمي للوثائق واملحفوظات من النظم التقليدية لنظم 
املعلومات يف القطاع الحكومي والخاص 

١٧-٢١

و
ولي

ديب - مدريدي التطورات الحديثة للـتجـارة االلكـرتونيــة  ١٧-٢١
ماليزيا - ديب التكوين للمكتبات الحديثة ٢٤-٢٨

كاليفورنيا - ديب التوثيق واالرشفة والفهرسة االلكرتونية للملفات والوثائق الرسية 
والتاريخية

٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ديب - ميالنو الحكومة االلكرتونية املعايري العاملية لتطبيق أعامل الحكومة 
االلكرتونية

١٤-١٨

القاهرة - ديب توثيق وأرشفة الصادر والوارد وطرق الحفظ  ٢١-٢٥
ديب - برلني الفهرسة و األرشفة االلكرتونية املتقدمة ٤-٨ رب

م
سبت

فيينا - ديب املستجدات يف نظم املعلومات الحديثة ١١-١٥
ديب - جنيف املهارات التنفيذية  إلدارة معلومات املكتبات الحديثة ١٨-٢٢

الطائف - ديب قواعد واساسيات امن الشبكة  ٢٥-٢٩
ديب - قطر تحول املنظامت من استخدام األساليب التقليدية إىل استخدام 

تكنولوجيا  املعلومات املتكاملة
٢-٦

وبر
كت

أ

تايالند - ديب تطوير األداء املؤسيس يف ضوء تكنولوجيا املعلومات والحكومة 
االلكرتونية

١٦-٢٠

ديب - سدين تطوير املهارات االدارية لتحقيق التميز يف االداء الحكومي باستخدام 
الحاسب اآليل  

٢٣-٢٧

ماليزيا - ديب تكنولوجيا الشبكات الالسلكية ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

ديب- جاكرتا تكنولوجيا التطور يف أمن الشبكات واإلجرأت املضادة  ١٣-١٧

تركيا - ديب رسية، وحدة وخصوصية املعلومات االلكرتونية االنرتنت واالرشيف 
االلكرتوين لالداريني

٢٠-٢٤

ديب - ماليزيا قواعد واساسيات امن الشبكة  ١١/٢٧-١٢/١

بريوت- ديب مراجعة وتدقيق نظم املعلومات  ١١-١٥ رب
م

س
ديب - سنغافورةدي التوقيع اإللكرتوين اإلطار القانوين والتطبيق العلمي ٢٥-٢٩

نظم املعلومات
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املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب ادارة املكاتب والتخطيط للسكرتارية ومدراء املكاتب  ٢-٦ يناير

ديب- جاكرتا السكرتارية العاملية املتقدمة واإلدارة املكتبية الحديثة ٩-١٣

تركيا - ديب االتيكيت والربوتوكول الدويل لعمل السكرتارية العربية ١٦-٢٠

ديب - ماليزيا األداء املتقدم واملتطور لتنمية مهارات مدراء مكاتب القادة والوزراء والنواب ٢٣-٢٧

بريوت- ديب الربنامج املتطور ملدراء مكاتب القادة والوزراء والنواب ٢٣-٢٧

ديب - سنغافورة التطبيقات االلكرتونية الحديثة واستخدام االنرتنت للسكرتارية املتطورة ٦-١٠ فرباير

رشم الشيخ - ديب التطور املستمر واملتقدم للسكرتارية التنفيذية ومدراء املكاتب 
واملساعد الشخصية

١٣-١٧

ديب - تركيا التطوير املستدام للسكرترية التنفيدية ومدراء املكاتب واملساعدين ٢٠-٢٤

تركيا - ديب التميز يف انجاز  اعامل السكرتارية وادارة املكاتب الحديثة ٢٠-٢٤

ديب - تونس التميز واالبداع يف اعامل السكرتارية العاملية ٦-١٠ مارس

صاللة - ديب التميز واإلبداع يف أعامل السكرتارية ومدراء املكاتب وكيفية تنمية 
مهارات االتصال واالبتكار وإدارة الوقت

١٣-١٧

ديب - مدريد التميز واإلبداع يف اإلدارة املتقدمة للمكاتب ومهارات اإلدارة الفعالة 
للسكرتارية املتقدمة

٢٠-٢٤

كاليفورنيا - ديب السكرتارية  االلكرتونية ٨-١٢ مايو

ديب - ميالنو السكرتارية االنكليزية ٢٢-٢٦

القاهرة - ديب السكرتارية الدولية وادارة املكاتب االحرتافية ٥-٩ يونيو

ديب - برلني السكرتارية الدولية ١٢-١٦

فيينا - ديب السكرتارية العاملية املتقدمة واإلدارة املتطورة االداء ١٩-٢٣

ديب - جنيف السكرتارية العاملية املتقدمة واإلدارة  املكتبية الحديثة ٢٦-٣٠

الطائف - ديب السكرتارية القانونية ٣-٧ و
ولي

ديب - قطري القدرات الجوهرية ملدراء املكاتب االدارة العليا والتنفيذية ١٧-٢١

تايالند - ديب املنهج الربيطاين لتطوير اعامل السكرتارية  ٢٤-٢٨

ديب - سدين املنهج الربيطاين والتكنولوجيا االلكرتونية لتطوير اعامل مدراء 
املكاتب

٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ماليزيا - ديب النظم املتقدمة يف إدارة املكاتب العليا والسكرتارية التنفيذية 
التخصصية

١٤-١٨

لندن - ديب تحقيق االداء املتميز واالبداعي للسكرتارية ومدراء املكاتب ٢١-٢٥

تركيا - ديب تكنولوجيا التميز واالبداع يف التطوير االداري للسكرتارية  
ومدراء املكاتب

٤-٨

رب
م

ديب - ماليزياسبت تنمية مهارات السكرتارية يف الرتكيز وتقوية الذاكرة ١١-١٥

بريوت- ديب تنمية وتطوير مهارات االختزال والتوثيق االلكرتوين للسكرتارية 
ومدراء املكاتب

١٨-٢٢

السكرتارية ومدراء املكاتب
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اإلستثامر، التمويل والبنوك

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب إدارة عمليات الخصخصة   ٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا إسرتاتيجيات إدارة وتسويق وتقييم املحافظ االستثامرية  ٦-١٠

رباير
ف

ديب - تركيا ادارة االستثامرات االسالمية ١٣-١٧

س
مار

تركيا - ديب التمويل واالدارة املالية يف ظل طرق  العامل املتغري ٨-١٢

و
ماي

ديب - ماليزيا التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية ١٩-٢٣

و
وني

ي

بريوت- ديب املعايري الدولية الدارة الفروع املرصفية  ١٨-٢٢

رب
م

سبت

ديب - سنغافورة املعايري الدولية للتقييم والتثمني العقاري ٩-١٣

وبر
كت

أ

رشم الشيخ - ديب املنهج املتكامل ألعداد خرباء التقييم العقاري ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

ديب - تركيا اسـرتاتيـجيـات إدارة وتحليل االستــثامر يف البـورصـات الـعـاملـيـة ١٨-٢٢

رب
م

س
دي

املكان العنوان                         التاريخ

ديب - سنغافورة تنمية وتطوير مهارات السكرتارية ومدراء مكاتب القادة والوزراء والنواب ٢-٦ وبر
كت

أ

رشم الشيخ - ديب ٩-١٣ التطبيقات االلكرتونية يف زيادة اداء السكرتارية ومدراء املكاتب

ديب - برشلونة االتيكيت والربوتوكول للسكرتارية ومدراء املكاتب ١٦-٢٠

ديب - تونس مهارات االبداع واالبتكار للسكرتارية التنفيذية  ومدراء املكاتب ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

صاللة - ديب مهارات االتصال واالبتكار وتقوية الذاكرة للسكرتارية التنفيذية 
ومدراء املكاتب

١٣-١٧

ديب - مدريد مهارات التخطيط واملتابعة واالبتكار يف عمل السكرتارية ٢٠-٢٤

كاليفورنيا - ديب مهارات الدقة يف العمل و إدارة وتقوية العالقات للسكرتري املتميز  ١١/٢٧-١٢/١

ديب - ميالنو االتيكيت والربوتوكول :الدبلوماسية واملراسم الرسمية ٤-٨ رب
م

س
دي

القاهرة - ديب الفهرسة و األرشفة االلكرتونية املتقدمة ١٨-٢٢

ديب - برلني املهارات املطلوبة للسكرتارية يف إعداد خطط عمل املدراء ٢٥-٢٩

السكرتارية ومدراء املكاتب
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التسويق، املبيعات وخدمة العمالء

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب مهارات التعامل مع العمالء من ثقافات مختلفة  ٢-٦

ديب- جاكرتايناير إدارة التسويق الدويل للمنتجات النفطية والبرتولية ١٦-٢٠

تركيا - ديب ادارة التسويق واملبيعات ٢٣-٢٧

ديب - ماليزيا ادارة جودة الخدمات وكيفية التعامل مع االمناط املختلفة من العمالء ٦-١٠ رباير
بريوت- ديبف CRM إدارة عالقات العمالء ١٣-١٧

ديب - سنغافورة اسرتاتيجيات االتصال وتسويق الخدمات وتعامالت الحكومة ٢٠-٢٤

تركيا - ديب االسس العلمية والعملية لدراسة السوق ووضع الخطط التسويقية 
املحلية والدولية

٢٠-٢٤ س
مار

ديب - تونس التخطيط االسرتاتيجي إلدارة مابعد التسويق ٥-٩ و
وني

ي

صاللة - ديب التسويق االلكرتوين ١٢-١٦

ديب - مدريد التسويق السياحي والفندقي ١٩-٢٣

ماليزيا - ديب التعامل مع العمالء صعبي املراس ٣-٧ و
ولي

ي

كاليفورنيا - ديب التميز ىف خدمة العمالء للقطاع السياحى ١٧-٢١

ديب - ميالنو التميز ىف خدمة العمالء ٢٤-٢٨

القاهرة - ديب املعايري الحديثة واملهارات املتقدمة يف إدارة عالقات العمالء  ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ديب - برلني املعايري العاملية للعناية بخدمة العمالء ١٤-١٨

فيينا - ديب املنهج املتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها يف تحقيق التميز 
اإلداري 

٤-٨ رب
م

سبت

ديب - جنيف بناء العالقات وتنمية املهارات البيعية   ١١-١٥

الطائف - ديب تحقيق االداء املتميز يف خدمة وعناية العمالء والدبلوماسية يف 
االداء

٢-٦

وبر
كت

ديب - قطرأ تحليل الفرص التسويقية واختيار األسواق املستهدفة ١٦-٢٠

تايالند - ديب تطوير ادارة خدمة العمالء الداخلية ٢٣-٢٧

ديب - سدين تطوير اسرتاتيجيات تسويق خدمات وتعامالت الحكومة ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

ماليزيا - ديب التميز يف  خدمة العمالء وتنمية العمل الجامعي وروح الفريق ١٣-١٧

لندن - ديب خدمة العمالء ٢٠-٢٤

ديب- جاكرتا خطوات اعداد حملة تسويقية ناجحة ١١/٢٧-١٢/١

تركيا - ديب طرق واساليب بحوث التسويق بغرض التصدير ١١-١٥ رب
م

س
ديب - ماليزيادي كيفية بيع الخدمات  ٢٥-٢٩

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب إدارة عمليات الخصخصة   ٢-٦

يناير

ديب- جاكرتا إسرتاتيجيات إدارة وتسويق وتقييم املحافظ االستثامرية  ٦-١٠

رباير
ف

ديب - تركيا ادارة االستثامرات االسالمية ١٣-١٧

س
مار

تركيا - ديب التمويل واالدارة املالية يف ظل طرق  العامل املتغري ٨-١٢

و
ماي

ديب - ماليزيا التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية ١٩-٢٣

و
وني

ي

بريوت- ديب املعايري الدولية الدارة الفروع املرصفية  ١٨-٢٢

رب
م

سبت

ديب - سنغافورة املعايري الدولية للتقييم والتثمني العقاري ٩-١٣

وبر
كت

أ

رشم الشيخ - ديب املنهج املتكامل ألعداد خرباء التقييم العقاري ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

ديب - تركيا اسـرتاتيـجيـات إدارة وتحليل االستــثامر يف البـورصـات الـعـاملـيـة ١٨-٢٢

رب
م

س
دي

املكان العنوان                         التاريخ

ديب - سنغافورة تنمية وتطوير مهارات السكرتارية ومدراء مكاتب القادة والوزراء والنواب ٢-٦ وبر
كت

أ

رشم الشيخ - ديب ٩-١٣ التطبيقات االلكرتونية يف زيادة اداء السكرتارية ومدراء املكاتب

ديب - برشلونة االتيكيت والربوتوكول للسكرتارية ومدراء املكاتب ١٦-٢٠

ديب - تونس مهارات االبداع واالبتكار للسكرتارية التنفيذية  ومدراء املكاتب ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

صاللة - ديب مهارات االتصال واالبتكار وتقوية الذاكرة للسكرتارية التنفيذية 
ومدراء املكاتب

١٣-١٧

ديب - مدريد مهارات التخطيط واملتابعة واالبتكار يف عمل السكرتارية ٢٠-٢٤

كاليفورنيا - ديب مهارات الدقة يف العمل و إدارة وتقوية العالقات للسكرتري املتميز  ١١/٢٧-١٢/١

ديب - ميالنو االتيكيت والربوتوكول :الدبلوماسية واملراسم الرسمية ٤-٨ رب
م

س
دي

القاهرة - ديب الفهرسة و األرشفة االلكرتونية املتقدمة ١٨-٢٢

ديب - برلني املهارات املطلوبة للسكرتارية يف إعداد خطط عمل املدراء ٢٥-٢٩
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محطات الوقود

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب ادارة املخاطر واالزمات يف محطات الوقود وكيفية معالجتها ٢-٦ ديب- جاكرتايناير االسرتاتيجيات الحديثة واملهارات املتقدمة يف إدارة محطات الحاويات ٢٣-٢٧

تركيا - ديب اساليب الرقابة يف محطات التعبئة وكيفية توجيه وتحفيز العاملني ٦-١٠ رباير
ديب - ماليزياف االجراءات املتقدمة إلجراء تقييم وتخمني وتحليل املخاطر لكافة مقرات 

املحطات وانتشارها
١٣-١٧

بريوت- ديب اإلدارة الشاملة واملالحظة الحثيثة يف تشغيل محطة تعبئة الوقود 
وتوابعها وفق املعايري الدولية املعتمدة

٦-١٠ س
مار

ديب - سنغافورة األمن الوقايئ والسالمة املهنية ومنع الخسائر ١٣-١٧

رشم الشيخ - ديب تقييم املخاطر وتحليل نظام السالمة ملحطات تعبئة الوقود ٨-١٢

و
ماي

ديب - تركيا إعداد مالحظ محطة وفق املعايري الدولية املعتمدة ٥-٩

و
وني

ي

تركيا - ديب املنهج املتكامل يف ادارة املخاطر واالزمات ملحطات تعبة الوقود ٣-٧ و
ولي

ديب - تونسي إعداد وكتابة التقارير الفنية واالدارية ملحطات الوقود ١٠-١٤

صاللة - ديب إدارة االزمات واتخاذ القرارات االبتكارية ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ديب - مدريد االدارة الشاملة واملالحظة الحثيثة يف تشغيل محطة تعبة الوقود 
وتوابعها وفق املعايري الدولية املعتمدة

٤-٨ رب
م

ماليزيا - ديبسبت السالمة السلوكية وارشاداتها ملالحظ محطة تعبة الوقود حسب 
معايري السالمة الدولية املعتمدة

١١-١٥

كاليفورنيا - ديب تقييم املخاطر ملحطات تعبة البرتول ٢-٦ وبر
كت

ديب - ميالنوأ تقييم املخاطر وتحليل نظام السالمة ملحطات تعبة الوقود ١٦-٢٠

القاهرة - ديب فنون اإلدارة واإلرشاف الحديث يف محطات تعبة الوقود حسب منهج 
عمل

٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

ديب - برلني قواعد وارشادات السالمة يف محطات الوقود حسب املعايري الدولية 
املعتمدة

١٣-١٧

فيينا - ديب املنهج املتكامل يف االسعافات االولية الخاصة مبحطات الوقود ٢٠-٢٤

ديب - جنيف املهارات الحديثة يف اإلرشاف واإلدارة ملسئويل املستوى االرشايف ١١-١٥ رب
م

س
الطائف - ديبدي التخطيط واملتابعة وتقييم نتائج األعامل للمرشفني االداريني ٢٥-٢٩
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املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب ادارة املخاطر واالزمات يف محطات الوقود وكيفية معالجتها ٢-٦ ديب- جاكرتايناير االسرتاتيجيات الحديثة واملهارات املتقدمة يف إدارة محطات الحاويات ٢٣-٢٧

تركيا - ديب اساليب الرقابة يف محطات التعبئة وكيفية توجيه وتحفيز العاملني ٦-١٠ رباير
ديب - ماليزياف االجراءات املتقدمة إلجراء تقييم وتخمني وتحليل املخاطر لكافة مقرات 

املحطات وانتشارها
١٣-١٧

بريوت- ديب اإلدارة الشاملة واملالحظة الحثيثة يف تشغيل محطة تعبئة الوقود 
وتوابعها وفق املعايري الدولية املعتمدة

٦-١٠ س
مار

ديب - سنغافورة األمن الوقايئ والسالمة املهنية ومنع الخسائر ١٣-١٧

رشم الشيخ - ديب تقييم املخاطر وتحليل نظام السالمة ملحطات تعبئة الوقود ٨-١٢

و
ماي

ديب - تركيا إعداد مالحظ محطة وفق املعايري الدولية املعتمدة ٥-٩

و
وني

ي

تركيا - ديب املنهج املتكامل يف ادارة املخاطر واالزمات ملحطات تعبة الوقود ٣-٧ و
ولي

ديب - تونسي إعداد وكتابة التقارير الفنية واالدارية ملحطات الوقود ١٠-١٤

صاللة - ديب إدارة االزمات واتخاذ القرارات االبتكارية ٧-١١

س
ط

س
غ

أ

ديب - مدريد االدارة الشاملة واملالحظة الحثيثة يف تشغيل محطة تعبة الوقود 
وتوابعها وفق املعايري الدولية املعتمدة

٤-٨ رب
م

ماليزيا - ديبسبت السالمة السلوكية وارشاداتها ملالحظ محطة تعبة الوقود حسب 
معايري السالمة الدولية املعتمدة

١١-١٥

كاليفورنيا - ديب تقييم املخاطر ملحطات تعبة البرتول ٢-٦ وبر
كت

ديب - ميالنوأ تقييم املخاطر وتحليل نظام السالمة ملحطات تعبة الوقود ١٦-٢٠

القاهرة - ديب فنون اإلدارة واإلرشاف الحديث يف محطات تعبة الوقود حسب منهج 
عمل

٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

ديب - برلني قواعد وارشادات السالمة يف محطات الوقود حسب املعايري الدولية 
املعتمدة

١٣-١٧

فيينا - ديب املنهج املتكامل يف االسعافات االولية الخاصة مبحطات الوقود ٢٠-٢٤

ديب - جنيف املهارات الحديثة يف اإلرشاف واإلدارة ملسئويل املستوى االرشايف ١١-١٥ رب
م

س
الطائف - ديبدي التخطيط واملتابعة وتقييم نتائج األعامل للمرشفني االداريني ٢٥-٢٩
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املكان العنوان                         التاريخ

الطائف - ديب ٢-٦  ادارة و تنمية املرشوعات الصغرية

يناير

فيينا - ديب ٢-٦  إدارة املشاريع العمرانية
ماليزيا - ديب ٩-١٣  إدارة املشاريع املتقدمة
ديب - ميالنو ١٦-٢٠  تشغيل محطات معالجة مياه الرصف الصحي
بريوت- ديب ١٦-٢٠  معالجة املياه بالطرق الحديثة 

ديب - سنغافورة ادارة املطالبات والنزاعات واالوامر التغيريية يف املشاريع االنشائية والتنموية ٢٣-٢٧
املغرب - ديب استخدام األجهزة املساحية يف الرصد والقياسات الزاوية وقياس املناسيب  ٦-١٠

رباير
ف

ماليزيا - ديب اسرتاتيجية االقتصاد املعريف للصناعات املعرفية ١٣-١٧
كاليفورنيا - ديب اسس وادوات تنفيذ وادارة املشاريع واملواقع الهندسية ١٣-١٧

ديب - ميالنو اعداد املطالبات وكيفية تفاديها يف العقود املحلية والعاملية ٢٠-٢٤
تركيا - ديب االدارة الشاملة لغرف العمليات والتحكم ٢٠-٢٤

القاهرة - ديب االساليب الحديثة يف التنسيق املايل لدفعات املشاريع ٦-١٠

س
مار

ديب - برلني االسرتاتيجيات الحديثة الدارة املشاريع االنشائية ٦-١٠
فيينا - ديب االسس الحديثة العداد املخططات العمرانية ١٣-١٧

الطائف - ديب االرشاف الفعال عىل تنفيذ وتصميم اعمل الهندسة امليكانيكية للمباين ١٣-١٧
ديب - قطر االرشاف الهنديس واصول التنفيذ ٢٠-٢٤

تايالند - ديب االمن الصناعى وحامية املنشأت ٢٠-٢٤
ماليزيا - ديب اإلدارة املتكاملة ونطاق العمل وادارة الوقت والجودة واملوارد 

البرشية والتكلفة للمرشوع –  معتمد عامليا
٨-١٢

و
ماي

لندن - ديب األثر البيئي للمرشوعات الهندسية ٥-٩

و
وني

ي

رشم الشيخ - ديب األرشاف الفعال عىل تنفيذ املرشوعات  ١٢-١٦
ديب - برشلونة التقنيات املتقدمة للصيانة الكهربائية ١٢-١٦

رشم الشيخ - ديب التمديدات الكهربائية والكابالت يف شبكات التوزيع  ١٩-٢٣
ديب - تونس الحد من تآكل االحتكاك يف الصناعة  ٣-٧

و
ولي

ي

صاللة - ديب الدليل العلمي الجراء الرقابة الهندسية ١٧-٢١
املغرب - ديب الرسم الهنديس واملساحي ومهارات التعامل مع املخططات 

والخرائط املساحية الهندسية االلكرتونية
٢٤-٢٨

ديب - مدريد املخاطر الهندسية يف بيئة العمل  ٧-١١ س
ط

س
غ

أ

ديب - سدين املسح البعدى للتعداد العام  للسكان واإلسكان ١٤-١٨
ديب - ماليزيا الهندسـة  القيمية ٢١-٢٥

ديب - سنغافورة إدارة مشاريع احرتافيه ٢١-٢٥
ديب- جاكرتا إدارة مرشوعات تكنولوجيا املعلومات ٤-٨

رب
م

سبت

تركيا - ديب أسباب انهيار املنشآت  وطرق عالجها ١١-١٥
ديب - ميالنو تخطيط شبكات التوزيع  ١٨-٢٢

القاهرة - ديب تخطيط وتصميم وإدارة املرشوعات الهندسية  ٢٥-٢٩
ديب - برلني ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية ٢-٦

وبر
كت

أ

ديب - جنيف تشخيص عيوب املنشآت الخراسانية وطرق عالجها يف االجواء الرطبة ٩-١٣
كاليفورنيا - ديب تقنيات الوصول للحلول املثىل يف الهندسة املدنية ١٦-٢٠

رشم الشيخ - ديب تقنيات هندسة التكاليف واالرشاف عىل املواقع الهندسية ٢٣-٢٧
الطائف - ديب تكنولوجيا تزييت وتشحيم املعدات ٢٣-٢٧

ديب - قطر دراسة الجدوى االقتصادية للمرشوعات العمرانية ٦-١٠

رب
م

ف
و

تايالند - ديبن ضبط الجودة بإستخدام التطبيقات االحصائية ١٣-١٧

 الهندسية والميكانيكية

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب االسرتاتيجيات الحديثة يف أساليب الرقابة عىل أداء الخدمات العامة ٢-٦ ديب- جاكرتايناير االسرتاتيجيات الحديثة لصيانة املباين واملرافق واملنشآت ٢٣-٢٧

تركيا - ديب التطورات الحديثة لصيانة املباين واملرافق واملنشآت ٦-١٠

رباير
ديب - ماليزياف التقنيات املتقدمة للصيانة التنبؤية والوقائية الفعالة ١٣-١٧

بريوت- ديب إدارة الخدمات العامة وطرق وأساليب التطوير ٦-١٠

س
ديب - سنغافورةمار مبادئ تنظيم ادارة اعامل الصيانة والخدمات العامة ١٣-١٧

رشم الشيخ - ديب معايري تخطيط ومراقبة أعامل الصيانة ٨-١٢ و
ماي

ديب - برشلونة االساليب الحديثة واملهارات املتقدمة يف اعامل الزراعة التجميلية واملحافظة عليها ١٥-١٩

ديب - تركيا اختبار واختيار وتشغيل وصيانة الطلمبات الطاردة املركزية ٥-٩ و
وني

ديب - مدريدي االسرتاتيجيات الحديثة يف أساليب الرقابة عىل أداء الخدمات العامة ١٢-١٦

تركيا - ديب ادارة الصيانة والخدمات العامة ٣-٧ و
ولي

ديب - تونسي االساليب الحديثة لصيانة نظم التكيف وتربيد الهواء ١٧-٢١

صاللة - ديب االساليب الحديثة للكشف واختبار املحركات الكهربائية وصيانتها واصالحها ٧-١١

س
ط

س
غ

رشم الشيخ - ديبأ االسرتاتيجيات الحديثة  يف ادارة الخدمات العامة وكيفية التعامل مع عقودها ١٤-١٨

ديب - مدريد االطار الشمويل يف االدارة الحديثة لصيانة املباين واالنشاءات ١٨-٢٢
رب

م
ماليزيا - ديبسبت الصيانة الشاملة للمعدات الحديثة  ٢٥-٢٩

كاليفورنيا - ديب النظريات والتطبيقات الحديثة واملتطورة يف ادارة الخدمات العامة وصيانة 
الزراعة التجميلية وكيفية التعامل مع عقودها ٢-٦

وبر
كت

أ

ديب - ميالنو النظم والتقنيات املتقدمة يف صيانة املنشآت واملرافق وسالمة االصول ٢٣-٢٧

القاهرة - ديب تقييم وتحليل مؤرشات األداء KPI يف ادارة وتطوير عمليات الصيانة ٦-١٠ رب
م

ف
و

ن

ديب - برلني صيانة الطرق والكباري ١٣-١٧

فيينا - ديب صيانة معدات التربيد والتكييف ٢٠-٢٤

ديب - جنيف عقود الصيانة ١١-١٥ رب
م

س
دي

الطائف - ديب وقاية وصيانة املحركات الكهربائية ١٨-٢٢

ديب - تركيا االسرتاتيجيات الحديثة يف أساليب الرقابة عىل أداء الخدمات العامة ٢٥-٢٩

املكان العنوان                         التاريخ

ديب - سدين عقود الهندسة والتوريد والتشغيل ٢٠-٢٤

رب
م

ف
و

لندن - ديبن فحص و تحليل أعطال املعدات واألنظمة امليكانيكية ١١/٢٧-١٢/١
لندن - ديب قــراءة رســومات األنـــابيب ٤-٨ رب

م
س

دي

ديب - جاكرتا كيفية أعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمرشوع ١١-١٥
ديب- جاكرتا متابعة تنفيذ املشاريع وتقييم الجودة  ١٨-٢٢

ديب - ماليزيا مهارات طرق وأساليب التخطيط العمراين  ٢٥-٢٩
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املكان العنوان                         التاريخ

الطائف - ديب ٢-٦  ادارة و تنمية املرشوعات الصغرية

يناير

فيينا - ديب ٢-٦  إدارة املشاريع العمرانية
ماليزيا - ديب ٩-١٣  إدارة املشاريع املتقدمة
ديب - ميالنو ١٦-٢٠  تشغيل محطات معالجة مياه الرصف الصحي
بريوت- ديب ١٦-٢٠  معالجة املياه بالطرق الحديثة 

ديب - سنغافورة ادارة املطالبات والنزاعات واالوامر التغيريية يف املشاريع االنشائية والتنموية ٢٣-٢٧
املغرب - ديب استخدام األجهزة املساحية يف الرصد والقياسات الزاوية وقياس املناسيب  ٦-١٠

رباير
ف

ماليزيا - ديب اسرتاتيجية االقتصاد املعريف للصناعات املعرفية ١٣-١٧
كاليفورنيا - ديب اسس وادوات تنفيذ وادارة املشاريع واملواقع الهندسية ١٣-١٧

ديب - ميالنو اعداد املطالبات وكيفية تفاديها يف العقود املحلية والعاملية ٢٠-٢٤
تركيا - ديب االدارة الشاملة لغرف العمليات والتحكم ٢٠-٢٤

القاهرة - ديب االساليب الحديثة يف التنسيق املايل لدفعات املشاريع ٦-١٠

س
مار

ديب - برلني االسرتاتيجيات الحديثة الدارة املشاريع االنشائية ٦-١٠
فيينا - ديب االسس الحديثة العداد املخططات العمرانية ١٣-١٧

الطائف - ديب االرشاف الفعال عىل تنفيذ وتصميم اعمل الهندسة امليكانيكية للمباين ١٣-١٧
ديب - قطر االرشاف الهنديس واصول التنفيذ ٢٠-٢٤

تايالند - ديب االمن الصناعى وحامية املنشأت ٢٠-٢٤
ماليزيا - ديب اإلدارة املتكاملة ونطاق العمل وادارة الوقت والجودة واملوارد 

البرشية والتكلفة للمرشوع –  معتمد عامليا
٨-١٢

و
ماي

لندن - ديب األثر البيئي للمرشوعات الهندسية ٥-٩

و
وني

ي

رشم الشيخ - ديب األرشاف الفعال عىل تنفيذ املرشوعات  ١٢-١٦
ديب - برشلونة التقنيات املتقدمة للصيانة الكهربائية ١٢-١٦

رشم الشيخ - ديب التمديدات الكهربائية والكابالت يف شبكات التوزيع  ١٩-٢٣
ديب - تونس الحد من تآكل االحتكاك يف الصناعة  ٣-٧

و
ولي

ي

صاللة - ديب الدليل العلمي الجراء الرقابة الهندسية ١٧-٢١
املغرب - ديب الرسم الهنديس واملساحي ومهارات التعامل مع املخططات 

والخرائط املساحية الهندسية االلكرتونية
٢٤-٢٨

ديب - مدريد املخاطر الهندسية يف بيئة العمل  ٧-١١ س
ط

س
غ

أ

ديب - سدين املسح البعدى للتعداد العام  للسكان واإلسكان ١٤-١٨
ديب - ماليزيا الهندسـة  القيمية ٢١-٢٥

ديب - سنغافورة إدارة مشاريع احرتافيه ٢١-٢٥
ديب- جاكرتا إدارة مرشوعات تكنولوجيا املعلومات ٤-٨

رب
م

سبت

تركيا - ديب أسباب انهيار املنشآت  وطرق عالجها ١١-١٥
ديب - ميالنو تخطيط شبكات التوزيع  ١٨-٢٢

القاهرة - ديب تخطيط وتصميم وإدارة املرشوعات الهندسية  ٢٥-٢٩
ديب - برلني ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية ٢-٦

وبر
كت

أ

ديب - جنيف تشخيص عيوب املنشآت الخراسانية وطرق عالجها يف االجواء الرطبة ٩-١٣
كاليفورنيا - ديب تقنيات الوصول للحلول املثىل يف الهندسة املدنية ١٦-٢٠

رشم الشيخ - ديب تقنيات هندسة التكاليف واالرشاف عىل املواقع الهندسية ٢٣-٢٧
الطائف - ديب تكنولوجيا تزييت وتشحيم املعدات ٢٣-٢٧

ديب - قطر دراسة الجدوى االقتصادية للمرشوعات العمرانية ٦-١٠

رب
م

ف
و

تايالند - ديبن ضبط الجودة بإستخدام التطبيقات االحصائية ١٣-١٧

 الهندسية والميكانيكية

الصيانة والخدمات العامة

املكان العنوان                         التاريخ

لندن - ديب االسرتاتيجيات الحديثة يف أساليب الرقابة عىل أداء الخدمات العامة ٢-٦ ديب- جاكرتايناير االسرتاتيجيات الحديثة لصيانة املباين واملرافق واملنشآت ٢٣-٢٧

تركيا - ديب التطورات الحديثة لصيانة املباين واملرافق واملنشآت ٦-١٠

رباير
ديب - ماليزياف التقنيات املتقدمة للصيانة التنبؤية والوقائية الفعالة ١٣-١٧

بريوت- ديب إدارة الخدمات العامة وطرق وأساليب التطوير ٦-١٠

س
ديب - سنغافورةمار مبادئ تنظيم ادارة اعامل الصيانة والخدمات العامة ١٣-١٧

رشم الشيخ - ديب معايري تخطيط ومراقبة أعامل الصيانة ٨-١٢ و
ماي

ديب - برشلونة االساليب الحديثة واملهارات املتقدمة يف اعامل الزراعة التجميلية واملحافظة عليها ١٥-١٩

ديب - تركيا اختبار واختيار وتشغيل وصيانة الطلمبات الطاردة املركزية ٥-٩ و
وني

ديب - مدريدي االسرتاتيجيات الحديثة يف أساليب الرقابة عىل أداء الخدمات العامة ١٢-١٦

تركيا - ديب ادارة الصيانة والخدمات العامة ٣-٧ و
ولي

ديب - تونسي االساليب الحديثة لصيانة نظم التكيف وتربيد الهواء ١٧-٢١

صاللة - ديب االساليب الحديثة للكشف واختبار املحركات الكهربائية وصيانتها واصالحها ٧-١١

س
ط

س
غ

رشم الشيخ - ديبأ االسرتاتيجيات الحديثة  يف ادارة الخدمات العامة وكيفية التعامل مع عقودها ١٤-١٨

ديب - مدريد االطار الشمويل يف االدارة الحديثة لصيانة املباين واالنشاءات ١٨-٢٢

رب
م

ماليزيا - ديبسبت الصيانة الشاملة للمعدات الحديثة  ٢٥-٢٩

كاليفورنيا - ديب النظريات والتطبيقات الحديثة واملتطورة يف ادارة الخدمات العامة وصيانة 
الزراعة التجميلية وكيفية التعامل مع عقودها ٢-٦

وبر
كت

أ

ديب - ميالنو النظم والتقنيات املتقدمة يف صيانة املنشآت واملرافق وسالمة االصول ٢٣-٢٧

القاهرة - ديب تقييم وتحليل مؤرشات األداء KPI يف ادارة وتطوير عمليات الصيانة ٦-١٠ رب
م

ف
و

ن

ديب - برلني صيانة الطرق والكباري ١٣-١٧

فيينا - ديب صيانة معدات التربيد والتكييف ٢٠-٢٤

ديب - جنيف عقود الصيانة ١١-١٥ رب
م

س
دي

الطائف - ديب وقاية وصيانة املحركات الكهربائية ١٨-٢٢

ديب - تركيا االسرتاتيجيات الحديثة يف أساليب الرقابة عىل أداء الخدمات العامة ٢٥-٢٩

املكان العنوان                         التاريخ

ديب - سدين عقود الهندسة والتوريد والتشغيل ٢٠-٢٤

رب
م

ف
و

لندن - ديبن فحص و تحليل أعطال املعدات واألنظمة امليكانيكية ١١/٢٧-١٢/١
لندن - ديب قــراءة رســومات األنـــابيب ٤-٨ رب

م
س

دي

ديب - جاكرتا كيفية أعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمرشوع ١١-١٥
ديب- جاكرتا متابعة تنفيذ املشاريع وتقييم الجودة  ١٨-٢٢

ديب - ماليزيا مهارات طرق وأساليب التخطيط العمراين  ٢٥-٢٩
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االمن والسالمة واالطفاء

املكان العنوان                         التاريخ

الطائف - ديب املهارات املتكاملة واالسرتاتيجيات الفعالة إلدارة االمن والسالمة 
للمخازن واملستودعات

٢-٦

يناير

فيينا - ديب األساليب الحديثة ملكافحة الهجامت اإلرهابية وكيفية مكافحتها ٢-٦

ماليزيا - ديب ادارة املخاطر االمنية يف املنشأت ٩-١٣

ديب - ميالنو اساليب تحسني االنتاجية واجراءات السالمة يف املواقع االنشائية ١٦-٢٠

بريوت- ديب استخدام التقنيات الحديثة يف إدارة األمن والسالمة ١٦-٢٠

ديب - سنغافورة اشرتاطات االمن والسالمة بالورش امليكانيكية يف القطاع النفطي ٢٣-٢٧

ديب - تركيا اعداد رجال االمن يف مكافحة االزمات ومواجهة املخاطر ٢٣-٢٧

املغرب - ديب االسعافات االولية ٦-١٠

رباير
ف

صاللة - ديب االرشاف الفعال عىل العمليات االمنية ٦-١٠

ماليزيا - ديب التأمني البحري عىل البضائع  ١٣-١٧

كاليفورنيا - ديب التأمني الصحي ١٣-١٧

ديب - ميالنو التأمني العام  ٢٠-٢٤

تركيا - ديب التأمني الهنديس »وثيقة تأمني جميع أخطار املقاولني« »وثيقة تأمني 
جميع أخطار الرتكيب« 

٢٠-٢٤

القاهرة - ديب التحقيق يف الحوادث وادارتها اثناء االزمات االمنية ٦-١٠

س
مار

ديب - برلني التخطيط االمني املتكامل العداد خطط الطوارىء واالزمات ومواجهة االرهاب ٦-١٠

فيينا - ديب التخطيط البيئي و تقييم االثار البيئية و قوانني حامية البيئة ١٣-١٧

الطائف - ديب التدقيق واملراجعة للمواصفة نظام السالمة والصحة املهنية 2007/18001 ١٣-١٧

ديب - قطر التقنيات الحديثة يف مكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها ٢٠-٢٤

تايالند - ديب القيادة ، التخطيط ، واملهارات التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ 
واالنقاذ واالخالء

٢٠-٢٤

ماليزيا - ديب املهارات املتكاملة واالسرتاتيجيات الفعالة لتأمني املنشآت والتفاعل 
مع املستجدات االمنية

٨-١٢

و
لندن - ديبماي الوقاية من الحرائق و االنفجارات ٨-١٢

بريوت- ديب أمن املرافق واملنافذ الحدودية : الجوية  - البحرية - الربية ٢٢-٢٦

رشم الشيخ - ديب أمن املوانئ البحرية )شحن البضائع والركاب ( ٥-٩

و
وني

ي

ديب - برشلونة أمن املواىن النفطية ٥-٩

رشم الشيخ - ديب تكنولوجيا حامية البيئة ومنع الخسائر ١٢-١٦

ديب - مدريد تنمية مهارات رجال األمن والسالمة يف القطاع الحكومي والبرتويل والخاص  ١٩-٢٣

ديب - تونس إدارة األزمات األمنية ومهارات التفاوض األمني ١٩-٢٣

صاللة - ديب إدارة التأمني الطبي ٢٦-٣٠

املغرب - ديب ادارة السالمة الغذائية وتحليل املخاطر ونقطة املراقبة الحرجة ٣-٧

و
ولي

ي

ديب - مدريد ادارة انظمة السالمة والصحة املهنية واعداد الخطط التنفيذية ١٧-٢١

ديب - سدين التفتيش والرقابة األمنية ٢٤-٢٨

ديب - ماليزيا النظم املتقدمة لالمن الصناعى والتحقيق الفني للحوادث املهنية ٢٤-٢٨
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املكان العنوان                         التاريخ

الطائف - ديب املهارات املتكاملة واالسرتاتيجيات الفعالة إلدارة االمن والسالمة 
للمخازن واملستودعات

٢-٦

يناير

فيينا - ديب األساليب الحديثة ملكافحة الهجامت اإلرهابية وكيفية مكافحتها ٢-٦

ماليزيا - ديب ادارة املخاطر االمنية يف املنشأت ٩-١٣

ديب - ميالنو اساليب تحسني االنتاجية واجراءات السالمة يف املواقع االنشائية ١٦-٢٠

بريوت- ديب استخدام التقنيات الحديثة يف إدارة األمن والسالمة ١٦-٢٠

ديب - سنغافورة اشرتاطات االمن والسالمة بالورش امليكانيكية يف القطاع النفطي ٢٣-٢٧

ديب - تركيا اعداد رجال االمن يف مكافحة االزمات ومواجهة املخاطر ٢٣-٢٧

املغرب - ديب االسعافات االولية ٦-١٠

رباير
ف

صاللة - ديب االرشاف الفعال عىل العمليات االمنية ٦-١٠

ماليزيا - ديب التأمني البحري عىل البضائع  ١٣-١٧

كاليفورنيا - ديب التأمني الصحي ١٣-١٧

ديب - ميالنو التأمني العام  ٢٠-٢٤

تركيا - ديب التأمني الهنديس »وثيقة تأمني جميع أخطار املقاولني« »وثيقة تأمني 
جميع أخطار الرتكيب« 

٢٠-٢٤

القاهرة - ديب التحقيق يف الحوادث وادارتها اثناء االزمات االمنية ٦-١٠

س
مار

ديب - برلني التخطيط االمني املتكامل العداد خطط الطوارىء واالزمات ومواجهة االرهاب ٦-١٠

فيينا - ديب التخطيط البيئي و تقييم االثار البيئية و قوانني حامية البيئة ١٣-١٧

الطائف - ديب التدقيق واملراجعة للمواصفة نظام السالمة والصحة املهنية 2007/18001 ١٣-١٧

ديب - قطر التقنيات الحديثة يف مكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها ٢٠-٢٤

تايالند - ديب القيادة ، التخطيط ، واملهارات التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ 
واالنقاذ واالخالء

٢٠-٢٤

ماليزيا - ديب املهارات املتكاملة واالسرتاتيجيات الفعالة لتأمني املنشآت والتفاعل 
مع املستجدات االمنية

٨-١٢

و
لندن - ديبماي الوقاية من الحرائق و االنفجارات ٨-١٢

بريوت- ديب أمن املرافق واملنافذ الحدودية : الجوية  - البحرية - الربية ٢٢-٢٦

رشم الشيخ - ديب أمن املوانئ البحرية )شحن البضائع والركاب ( ٥-٩

و
وني

ي

ديب - برشلونة أمن املواىن النفطية ٥-٩

رشم الشيخ - ديب تكنولوجيا حامية البيئة ومنع الخسائر ١٢-١٦

ديب - مدريد تنمية مهارات رجال األمن والسالمة يف القطاع الحكومي والبرتويل والخاص  ١٩-٢٣

ديب - تونس إدارة األزمات األمنية ومهارات التفاوض األمني ١٩-٢٣

صاللة - ديب إدارة التأمني الطبي ٢٦-٣٠

املغرب - ديب ادارة السالمة الغذائية وتحليل املخاطر ونقطة املراقبة الحرجة ٣-٧

و
ولي

ي

ديب - مدريد ادارة انظمة السالمة والصحة املهنية واعداد الخطط التنفيذية ١٧-٢١

ديب - سدين التفتيش والرقابة األمنية ٢٤-٢٨

ديب - ماليزيا النظم املتقدمة لالمن الصناعى والتحقيق الفني للحوادث املهنية ٢٤-٢٨

املكان العنوان                         التاريخ

ديب - سنغافورة الهندسة األمنية لتأمني املنشآت الحيوية والحساسة والتخطيط الدارة 
الطوارئ

٧-١١

س
ط

س
غ

ا

ديب- جاكرتا تخطيط وإدارة أنظمة األمن والسالمة املتكاملة ومنع الخسائر ٧-١١

تركيا - ديب تطوير ورفع كفاءة انظمة االمن والسالمة وتنفيذ معايري الجودة ١٤-١٨

ديب - ميالنو تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة اإلطفاء الفني املتقدم ٢١-٢٥

القاهرة - ديب كيفية تعاطي رجال االمن مع املخاطر االمنية يف املؤسسات 
واملنشآت البرتولية

٨/٢٨-٩/١

ديب - برلني معايري األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة ىف املعامل 
واملختربات

٤-٨

رب
م

سبت

ديب - جنيف التأمني العام للمنشآت واملرافق ١١-١٥

كاليفورنيا - ديب تطوير مهارات رجال وحراس األمن يف املنشآت البرتولية ١١-١٥

رشم الشيخ - ديب االتجاهات الحديثة يف االرشاف االمني واعداد الخطط واالسرتاتيجيات 
االمنية

١٨-٢٢

الطائف - ديب ادارة الطوارئ وسالمة املنشآت والعاملني يف القطاع النفطي ٢٥-٢٩

ديب - قطر اسس التفتيش واملراجعة يف اعامل االمن النفطي ٢-٦

وبر
كت

أ

تايالند - ديب النظم الحديثة يف حراسة وتأمني املنشآت وتحقيق السيطرة االمنية ٢-٦

ديب - سدين املهارات االمنية املتقدمة يف املوانئ النفطية ٩-١٣

لندن - ديب التقنيات املتقدمة يف اعداد خطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء يف 
املنشآت النفطية 

١٦-٢٠

لندن - ديب ١٦-٢٠ الرصد وقياس االداء االمني يف املنشآت النفطية

ديب - جاكرتا التأمني االمني لالحتفاالت واملؤمترات واالجتامعات النفطية ٢٣-٢٧

ديب- جاكرتا االسرتاتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس االمني والتفكري 
الذهني

١٠/٣٠-١١/٣

ديب - ماليزيا االساليب الحديثة للتفتيش والرقابة االمنية يف املنشآت النفطية ٦-١٠

رب
م

ف
و

ن

تركيا - ديب التطبيقات الحديثة يف استجابة الفرق االمنية لحاالت الطوارئ يف 
املنشاءآت النفطية

١٣-١٧

ماليزيا - ديب أحدث تقنيات ومامرسات أمن وحامية املنشآت الحيوية واالسرتاتيجية ٢٠-٢٤

ديب - سنغافورة اإلدارة الحديثة لألمن وتحليل املخاطر األمنية مهارات التميز يف 
اإلدراك والحس األمني والتفكري الذهني

٢٠-٢٤

رشم الشيخ - ديب الكفاءة والفعالية يف القيادة واإلدارة األمنية ١١/٢٧-١٢/١

ديب - برشلونة املعايري الحديثة للسالمة واألمن ورصد األخطار والتنبؤ بها ٤-٨

رب
م

س
دي

ملغرب - ديب تنمية وتطوير املهارات اإلدارية واإلرشافية  لقيادات األمن والسالمة 
باملنشآت النفطية

١١-١٥

ديب - تونس مهارات تحليل املعلومات األمنية والتخطيط التخاذ القرار ١٨-٢٢

صاللة - ديب االجراءات املتقدمة إلجراء تقييم وتخمني وتحليل املخاطر لكافة مقرات 
املحطات وانتشارها

٢٥-٢٩

بريوت- ديب األسلوب العلمى ىف إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء االزمات األمنية ٢٥-٢٩


