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ري  ال خ امليالديالتار خ التار

(١٤٣٧- ١٤٣٨) ري ال خ (٢٠١٦) - التار امليالدي خ التار
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٢٠١٦ ول ع الر

امنامن

ول  03اإلبداع والتميز في اإلدارة والقيادة ي 29جمادى الثا يع اير  08ر اير  12ف 3200اسطنبول ف

أساليب الكتابة و الترجمة القانونية للعقود و اللوائح و 
التشريعات

ول  03 ي 29جمادى الثا يع اير  08ر اير  12ف 3200اسطنبول ف

ول  03المهارات المتقدمة لمقابالت التوظيف ي 29جمادى الثا يع اير  08ر اير  12ف 3200اسطنبول ف

ول  03إعــداد وكتـابــة التقـاريــر والمذكرات والمراسالت الدبلوماسية ي 29جمادى الثا يع اير  08ر اير  12ف 3200اسطنبول ف

ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر
اير ف

ري  ال خ امليالديالتار خ التار

عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة



ول  03التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية ي 29جمادى الثا يع اير  08ر اير  12ف 3200اسطنبول ف

ول  03األخصائي المعتمد في خدمة العمالء ي 29جمادى الثا يع اير  08ر اير  12ف 3200اسطنبول ف

ول  24التفكير اإلستراتيجي للقيادات العليا ول   20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

ول  24االتجاهات الحديثة في تحليل البيانات المالية ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

ول  24االتجاهات الحديثة في معرفة النظم واللوائح القانونية واإلدارية ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

ول  24تأهيل محللي ومنسقي التدريب ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

ول  24االتصال الفعال ولغة الجسد ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

العالقات العامة وفقا للمعاير الجودة الشاملة واإلدارة 
االلكترونية المعاصرة

ول  24 ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

ول  24المعايير العالمية للعناية بخدمة العمالء ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

ول  24أساليب قياس الفرص التسويقية في األسواق الخارجية ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

ول  24اساليب تامين و حراسة المنشآت ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف



ول  24برامج األسواق المالية ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

ول  24اساسيات تقنية المعلومات ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

خر 02دبلوم إدارة المفاوضات الدولية ول  20جمادى اير  29جمادى 5500إسطنبول مارس 11ف

ول  24إدارة وتحليل المخاطر ول  20جمادى اير  29جمادى 3200إسطنبول مارس 04ف

٢٠١٦ ول ع امليالديالر خ التار ري  ال خ انالتار الرسومم ٢٠١٦ ول ع الر

امنامن

خر 05دبلوم إدارة الموارد البشرية خر 16جمادى 5500إسطنبول مارس 25مارس 14جمادى

عقـاد فتـرة

امليالدي خ التار ري  ال خ التار

مارس ر ش
فتـرة اإلنعقـاد

ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر



العمل وورش ية التدر الدورات

٢٠١٦ ي الثا ع الر

امنامن

SPSS  خر 26التحليل اإلحصائي باستخدام ل 04رجب  01جمادى تم 22أبر 3200أسطنبول س

خر 26الصياغـــات القانونيـــــة للقـــــــرارات اإلداريــــــة ل 04رجب  01جمادى تم 29أبر 3200أسطنبول س

ري  ال خ امليالديالتار خ التار
ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر

ل أبر ر ش

(١٤٣٧- ١٤٣٨) ري ال خ (٢٠١٦) - التار امليالدي خ التار

٢٠١٦ ي الثا ع الر

امنامن

3200أسطنبول مايو 20مايو 16شعبان 13شعبان 09مسئوليات ومهام مفتشي المباني

3200أسطنبول يونيو 03مايو 30شعبان 27شعبان 23تكنولوجيا اإلبداع والتميز وإدارة التغيير والتطوير المستمر

العمل وورش ية التدر الدورات

٢٠١٦ الثالث ع انالر م

عقاد

فتـرة اإلنعقـاد

ري  ال خ التار

الرسوم

بالدوالر
مايو ر ش

ان م

عقاد
ري  ال خ امليالديالتار خ التار

عقـاد فتـرة

الرسوم

بالدوالر
امليالدي خ التار

(١٤٣٧- ١٤٣٨) ري ال خ (٢٠١٦) - التار امليالدي خ التار



امنامن

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة المخاطــــر التأمينيــــة

أساليب الكتابة و الترجمة القانونية للعقود و اللوائح و 
التشريعات

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إعــداد التقـاريــر والكتابــة اإلداريــة األساسيــة

عقاد فتـرة اإلنعقـاد
يوليو

عقـاد بالدوالرفتـرة

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06استراتيجيات العالقات العامة والقواعد المالية للبروتوكول

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة عالقات العمالء

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06ادارة فريق المبيعات الناجح

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06التمديدات الكهربائية للمبانى



3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة الجــودة الشاملــة

3200أسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06اقتصاديات األسواق المالية

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06اساسيات تقنية المعلومات

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة االمن والسالمة الصناعية

5500اسطنبول يوليو 22يوليو 11شوال 17شوال 06دبلوم إدارة المفاوضات الدولية

3200إسطنبول يوليو 22يوليو 18شوال 17شوال 13اإلبداع والتميز في اإلدارة والقيادة

3200إسطنبول يوليو 22يوليو 18شوال 17شوال 13إعـــــادة التأمــــــــــين

ديوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20إعداد ومتابعة التقارير المالية 4000مدر

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20النظريات الحديثة لتقييم األداء

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20إعداد وكتابة التقارير والمكاتبات الرسمية

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20إدارة مخاطر المشاريع االحترافية



3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20التخطيط االستراتيجي للحمالت اإلعالمية واإلعالنية

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20التعامل مع العمالء صعبي المراس

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20استراتيجيات التسويق الحديثة

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية واعداد الخطط التنفيذية

الدعم الفنى و تصميم وإدارة امن الشبكات وتأمينها ضد 
اإلختراق

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20
اإلختراق

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20إدارة المشاريع الهندسية الحديثة

٢٠١٦ الثالث ع الر

امنامن

القعدة 05االتجاهات الحديثة في تحليل البيانات المالية القعدة  09ذو 4000لندنأغسطس 12أغسطس 08ذو

القعدة 05اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر القعدة  09ذو 4000برشلونةأغسطس 12أغسطس 08ذو

الهندسة اإلدارية وتطبيقات بطاقة األداء المتوازن 
SIGMA 6 ومنهجيةB.S.C

القعدة 05 القعدة  09ذو 3200أسطنبول أغسطس 12أغسطس 08ذو

أغسطس ر ش

ان م

عقاد
ري  ال خ التار

عقـاد فتـرة

الرسوم

بالدوالر
امليالدي خ التار

فتـرة اإلنعقـاد



القعدة 05التحليل الفنى لتداوالت االسهم القعدة  09ذو 3200اسطنبول أغسطس 12أغسطس 08ذو

القعدة 05دبلوم إعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللي القعدة  16ذو 6000أسطنبول أغسطس 19أغسطس 08ذو

القعدة 12األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية القعدة  16ذو 4000روماأغسطس 19أغسطس 15ذو

SPSS القعدة 19البرنامج اإلحصائي باستخدام القعدة  23ذو 3200اسطنبول أغسطس 26أغسطس 22ذو

القعدة 19االتجاهات الحديثة في مكافحة الفساد اإلداري والتأهيل اإلداري القعدة  23ذو 3200اسطنبول أغسطس 26أغسطس 22ذو

القعدة 19اإلدارة المكتبية الحديثة القعدة  23ذو 3200اسطنبول أغسطس 26أغسطس 22ذو

القعدة 19المنظومة المتكاملة لخدمة العمالء والتميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء والمراجعين وفق منهاج الجودة القعدة  23ذو 3200اسطنبول أغسطس 26أغسطس 22ذو

االتجاهات الحديثة فى االشراف االمني و أعداد الخطط 
االستراتيجية االمنية

القعدة 19 القعدة  23ذو 3200اسطنبول أغسطس 26أغسطس 22ذو

القعدة 19أساليب ترشيد اإلنفاق في مجال التخزين القعدة  23ذو 3200اسطنبول أغسطس 26أغسطس 22ذو

القعدة 26البرنامج المهني في التأمينات االجتماعية ة 01ذو ا تم 02أغسطس 29ذو 3200اسطنبول س



األسس الحديثة لكتابة وصياغة العقود من خالل األحكام 
القانونية والتجارية

القعدة 26 ة 01ذو ا تم 02أغسطس 29ذو 3200اسطنبول س

القعدة 26تخطيط القوى العاملة والتنبؤ باحتياجات المنظمة من األفراد ة 01ذو ا تم 02أغسطس 29ذو 3200اسطنبول س

العالقات العامة وفن اإلتيكيت والبرتوكول والمراسم والتعامل 
مع كبار الشخصيات

القعدة 26 ة 01ذو ا تم 02أغسطس 29ذو 3200اسطنبول س

٢٠١٦ الثالث ع الر

امنامن

ان م

عقاد

الرسوم

بالدوالر
ري  ال خ امليالديالتار خ التار

تم س ر ش
عقـاد فتـرة فتـرة اإلنعقـاد

ة  18التأمـين الهندسـى وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

ة  18الجوانب القانونية فى مجال التحقيق وتوقيع الجزاءات ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

ة  18السكرتاريــــة االلكترونيــــة ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

التعريف الدقيق في إدارة وتطوير المشاريع الهندسية وقياس 
الجدوى االقتصادية

ة  18 ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

ة  18خدمة العمالء النشأة والتطوير ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س



ة  18التسويق اإللكتروني ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

ة  18تشخيص عيوب المنشأ وتحديد أسبابها وطرق معالجتها ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

ة  18التحقيق واالستجواب األمني ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

القواعد المنظمة لعمل الصناديق االستثمارية المتعلقة بشركات 
الوساطة

ة  18 ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

ة  18تصميم المواقع االلكترونية ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

ة  18اإلدارة المتقدمة للصيانة ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س 3200اسطنبول س

ة  18دبلوم إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية ا ة  29ذو ا تم 19ذو تم 30س 6000اسطنبول س

ة  24التعامل االمني مع المظاهرات و االعتصامات ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 3200أسطنبول س

العمل وورش ية التدر الدورات

٢٠١٦ ع الرا ع انالر م

عقاد

الرسوم

بالدوالر
امليالدي خ التار ري  ال خ التار

(١٤٣٧- ١٤٣٨) ري ال خ (٢٠١٦) - التار امليالدي خ التار



امنامن

ر 03محرم 06محرم 02المهارات اإلدارية والقيادية المتقدمة ر 07أكتو 3200إسطنبول أكتو

ر 10محرم 13محرم 09توصيـــف المــــواد اإلنشائيـــة واختياراتها واعتمادها ر 14أكتو 3200اسطنبول أكتو

٢٠١٦ ع الرا ع الر

امنامن

ان م

عقاد

عقـاد فتـرة

ري  ال خ التار

فتـرة اإلنعقـاد
ر أكتو ر ش

عقـادفتـرة اإلنعقـاد فتـرة

امليالدي خ الرسومالتار

بالدوالر
نوفم ر ش

4000برشلونةنوفم 11نوفم 07صفر 11صفر  07تنمية الوالء واالنتماء الوظيفي

3200أسطنبول نوفم 18نوفم 14صفر 18صفر  14معمل التحليل الجنائي والتحقيق في الجرائم المعلوماتية

5500أسطنبول نوفم 25نوفم 14صفر 25صفر  14دبلوم المهارات القيادية للمدير العصري

٢٠١٦ ع الرا ع الر

امنامن

ول  06مهارات إعداد الحسابات الختامية يع ول  10ر يع سم 05ر سم 09د 3200اسطنبول د

الرسوم

بالدوالر

ان م

عقاد
ري  ال خ امليالديالتار خ التار

عقـاد فتـرة
سم د ر ش

فتـرة اإلنعقـاد



info@mmtc.edu.sa

www.mmtc.edu.sa




