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فتـرة اإلنعقـاد
امنامن

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05إدارة األزمات ومهارات حل المشكالت 2500د

2500الدماميوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05التطوير التنظيمي و إدارة التغيير 

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05إدارة الخدمات المالية بالتجزئة 2750د

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة المبيعات و الذمم المدينة 3200و

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

يوليو



إجـراءات التقــاضي وإقــامة الدعـاوى وطـلب الحقـوق وتنفيذ 
األحكـام

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05 2750د

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة العقود والمتابعة 3200و

3200اسطنبول يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06أساليب الكتابة و الترجمة القانونية للعقود و اللوائح و التشريعات

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05إدارة  شؤون الموظفين (تحفيز، توبيخ، تعديل) 2750د

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06استراتيجيات الموارد البشرية 3200و ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06استراتيجيات الموارد البشرية 3200و

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

إدارة المكاتب ، التخطيط والتنظيم وتحديد األهداف بكفاءة 
وفعالية

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05 2750د

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

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إعداد وكتابة التقارير والمحاضر للجان واالجتماعات 3200و

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05إدارة المشاريع الهندسية الحديثة 2750د



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

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05آداب المراسم والبرتوكول وفنون إدارة وتنظيم التشريفات 2750د

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض 3200و

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

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

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06أفضل األساليب لتقديم خدمة متميزة 3200و

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

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06أساليب التميز في مواجهة منافسات السوق 3200و

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05التحكـم الهيدروليكي للمعدات وصيانتها 2750د

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

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05إدارة الـجـودة الشاملة في المشتريات والمخازن 2750د



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

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06أدارة االزمات االمنية و مهارات التفاوض االمني 3200و

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

ييوليو 14يوليو 10شوال 09شوال 05إدارة المعرفه واالدارة االلكترونيه وتحدياتهما 2750د

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

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

ملبور يوليو 15يوليو 11شوال 10شوال 06إدارة المخازن واإلمدادات وسالسل التوريد 3200و

ييوليو 21يوليو 10شوال 16شوال 05الدبلوم المهني إلدارة قنوات البيع 5500د

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

2500جدةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12إدارة الوقت واالجتماعات

الشيخيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12إستراتيجيات صناعة القرار 2500شرم



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

2500جدةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12إدارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضات

2750عّمانيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال المالي

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

ييوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12استراتيجيات إعداد وإدارة العقود والمناقصات تحديد المخاطر 2750د

رةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12المهارات المتقدمة لمقابالت التوظيف القا رةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12المهارات المتقدمة لمقابالت التوظيف 2750القا

رةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12إعــداد وكتـابــة التقـاريــر والمذكرات والمراسالت الدبلوماسية 2750القا

رةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12األساليب الحديثة لتنمية العالقات العامة 2750القا

ييوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12األخصائي المعتمد في خدمة العمالء 2750د

ييوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12أساليب قياس الفرص التسويقية في األسواق الخارجية 2750د

2750صاللةيوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12إدارة األزمات األمنية وخطة الطوارئ



ييوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12برامج األسواق المالية 2750د

PMP ييوليو 21يوليو 17شوال 16شوال 12إدارة المشاريع االحترافية 2750د

ييوليو 28يوليو 24شوال 23شوال 19التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمدراء 2500د

الشيخيوليو 28يوليو 24شوال 23شوال 19التخـطيـــط اإلستراتيجي ومهارات التفكير اإلبداعي 2500شرم

ييوليو 28يوليو 24شوال 23شوال 19اعداد الموازنات الحكومية 2750د

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

االتجاهات الحديثة في الكتابـة والترجمة القانونية و تقنيات 
الصياغة التشريعية

2750مسقطيوليو 28يوليو 24شوال 23شوال 19

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

ملبور يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20األوراق المالية الرئيسية والمشتقة 3200و

3200اسطنبول يوليو 29يوليو 25شوال 24شوال 20الدعم الفنى و تصميم وإدارة امن الشبكات وتأمينها ضد اإلختراق

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

القعدة 01شوال 19دبلوم إدارة المكاتب يأغسطس 04يوليو 24ذو 5000د

القعدة 01شوال 26التعامل مع الرؤساء والمرؤسين يأغسطس 04يوليو 31ذو 2500د

القعدة 01شوال 26إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل االنحرافات يأغسطس 04يوليو 31ذو 2750د



القعدة 01شوال 26بناء الخطة التدريبية السنوية يأغسطس 04يوليو 31ذو 2750د

القعدة 01شوال 26االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

القعدة 01شوال 26األساليب الفعالة إلدارة المواقع وتخطيط وجدولة المشاريع رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

القعدة 01شوال 26السلوك الدبلوماسي وفن االتكيت والبروتوكول يأغسطس 04يوليو 31ذو 2750د

القعدة 01شوال 26التعامل مع شكاوي واعتراضات العمالء رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2500القا

القعدة 01شوال 26استراتيجيات التسويق والمبيعات رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2500القا

القعدة 01شوال 26التمديدات المائية وشبكات الصرف للمباني رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2500القا

القعدة 01شوال 26أساليب التزييف والتزوير رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

البرنامج المتكامل فى الرقابة على أدوات وإجراءات األسواق 
المالية

القعدة 01شوال 26 رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

القعدة 01شوال 26أمن وسالمة المعلومات والشبكات رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا



القعدة 01شوال 26إدارة المشتريات والعقود اللوجستية رةأغسطس 04يوليو 31ذو 2750القا

القعدة 08شوال 26دبلوم إدارة الموارد البشرية اضأغسطس 11يوليو 31ذو 4500الر
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القعدة 04التقنيات الحديثة في التعامل مع الموظفين القعدة  08ذو 2500الدوحةأغسطس 11أغسطس 07ذو

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

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

القعدة 05تأهيل محللي ومنسقي التدريب القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و

القعدة 05االتصال الفعال ولغة الجسد القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و

القعدة 05األسس الحديثة في إدارة المشاريع القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و



القعدة 05العالقات العامة واإلعالم القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و

القعدة 05المعايير العالمية للعناية بخدمة العمالء القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و

القعدة 05أسس إعداد خطة تسويق ناجحة القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و

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

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

القعدة 05اساليب تامين و حراسة المنشآت القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و

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

القعدة 05برنامج إستراتيجية أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونية القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و

القعدة 05إدارة وتحليل المخاطر القعدة  09ذو ملبور أغسطس 12أغسطس 08ذو 3200و

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

القعدة 11التميز واإلبداع في إدارة المشاريع القعدة  15ذو يأغسطس 18أغسطس 14ذو 2500د

القعدة 11التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال القعدة  15ذو الشيخأغسطس 18أغسطس 14ذو 2750شرم



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

القعدة 12األساليب الحديثة إلعداد نظم تكاليف المشروعات القعدة  16ذو ملبور أغسطس 19أغسطس 15ذو 3200و

القعدة 12االتجاهات الحديثة في معرفة النظم واللوائح القانونية واإلدارية القعدة  16ذو ملبور أغسطس 19أغسطس 15ذو 3200و

القعدة 18الطرق الحديثة فى التحفيز لتحسين األداء القعدة  22ذو اضأغسطس 25أغسطس 21ذو 2500الر

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

القعدة 19البرنامج المتكامل لمحاسبة التكاليف في شركات االتصاالت القعدة  23ذو اأغسطس 26أغسطس 22ذو الن 3200از القعدة 19البرنامج المتكامل لمحاسبة التكاليف في شركات االتصاالت القعدة  23ذو اأغسطس 26أغسطس 22ذو الن 3200از

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

القعدة 19تحليل المهام الوظيفية والوصف الوظيفي وتقييم العمل القعدة  23ذو اأغسطس 26أغسطس 22ذو الن 3200از

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

العالقات العامة وفقا للمعاير الجودة الشاملة واإلدارة 
االلكترونية المعاصرة

القعدة 19 القعدة  23ذو اأغسطس 26أغسطس 22ذو الن 3200از

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 25القيادة اإلبداعية وإدارة التغيير القعدة  29ذو تم 01أغسطس 28ذو 2500صاللةس

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

األرشيف االلكتروني نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات 
والوثائق الكترونيا

القعدة 25 القعدة 29ذو تم 01أغسطس 28ذو يس 3200د

العالقات العامة وفن اإلتيكيت والبرتوكول والمراسم والتعامل 
مع كبار الشخصيات

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

القعدة 26المهارات السلوكية في خدمة العمالء ة 01ذو ا تم 01أغسطس 28ذو يس 3200د

القعدة 25األساليب األمنية الحديثة ألمن وحراسة المنشآت القعدة  29ذو تم 01أغسطس 28ذو يس 3200د



القعدة 25االتجاهات الحديثة إلدارة المشتريات القعدة 29ذو تم 01أغسطس 28ذو يس 3200د
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ة 03اإلدارة الفعالة للمستودعات وتخطيط المخازن ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س الشيخس 2750شرم

ة 03الرقابة واالشراف علي التداوالت ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س رةس 2500القا

الرسوم

بالدوالر
ري  ال خ التار

تم س ر ش

امليالدي خ التار

عقـاد فتـرة فتـرة اإلنعقـاد

ان م

عقاد

ة 03االشراف األمني ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س الشيخس 2750شرم

ة 03التخطيط والتحليل لنتائج التقارير للوصول للمستهدف التجاري ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س الشيخس 2750شرم

تـخطيط و جـــدولــة أعمــال الصيــانـــة الشاملــة لتطـوير 
ورفــع كفاءتها وتقييـــم عملياتهـا

ة 03 ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س رةس 2500القا

ة 03بروتوكول التعامل مع الهاتف لجميع الموظفين ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س الشيخس 2750شرم

ة 03المدخل المتكامل لإلعالم ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س يس 2750د



التميز واإلبداع في السكرتارية التنفيذية وتنمية مهارات االتصال 
واالبتكار

ة 03 ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س يس 2750د

تطــوير وتنميــة الموارد البشريـــة وإعــداد الخطط والموازنات 
التدريبيـــة

ة 03 ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س يس 2750د

ة 03التميز في إدارة المشتريات والعطاءات والتفاوض الشرائي ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س رةس 2500القا

ة 03التأمين التكافلي ا ة 07ذو ا تم 04ذو تم 08س يس 2750د

ة  17القيادة التنفيذية في المنظمات والمؤسسات ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س 2500الدمامس

ة  17القيادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالية االنجاز ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س 2500جدةس

ة  17القيادة و بناء الفرق ذات األداء العالي ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2500د

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

SPSS  ة  17التحليل اإلحصائي باستخدام ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س 2750مسقطس

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

ة  17الجوانب القانونية للوظيفة العامة ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د



تقييم إستراتيجية الموارد البشرية وإعداد الخطط الوظيفية 
والسياسات والبرامج

ة  18 ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س ملبور س 3200و

ة  17تـقييـــم األداء وربـط المســار الوظيفـــي بالمســار التدريبــــي ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س 2750صاللةس

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

ة  17السكرتارية التنفيذية المتقدمة في اإلدارة الحديثة ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

التعريف الدقيق في إدارة وتطوير المشاريع الهندسية وقياس 
الجدوى االقتصادية

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

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

ة  17التميز واإلبداع في إدارة المشاريع ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س 2750مسقطس

ة  18المقاالت و التقارير الصحفية ا ة  22ذو ا تم 19ذو تم 23س ملبور س 3200و

ة  17المنهج المتكامل إلعداد قيادات العالقات العامة واإلعالم ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

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

ة  17فن التعامل مع الجمهور ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د



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

ة  17التسويق والمبيعات (مهارة، إبداع، تميز) ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

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

ة  17تشغيل وصيانة وإصالح معدات وأجهزة التبريد والتكييف ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

المنهج األوربي في التخطيط االستراتيجي وتحقيق الجودة 
الشاملة

ة  17 ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

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

ة  17التطوير واالتجاهات الحديثة ألعمال األمن والسالمة ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

القواعد المنظمة لعمل الصناديق االستثمارية المتعلقة بشركات 
الوساطة

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

ة  17المعرفة باالسواق المالية ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

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



ة  17صيانة و نظام تشغيل أجهزة ماكنتوش ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

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

ة  17األساليب الحديثة في تطبيق السالمة الغذائية ا ة  21ذو ا تم 18ذو تم 22س يس 2750د

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

ة  17دبلوم اإلعالم ا ة  28ذو ا تم 18ذو تم 29س رةس 4500القا ة  17دبلوم اإلعالم ا ة  28ذو ا تم 18ذو تم 29س رةس 4500القا

ة  24المبادئ السبعة لبناء القيادة والرؤية اإلستراتيجية اإلبداعية ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س اضس 2500الر

ة  24المسئولية االجتماعية في المؤسسات ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس

التحليل االستراتيجي للخطط المالية والتشغيلية في شركات 
الخدمات والشركات الصناعية

ة  24 ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س اضس 2500الر

ة  24التحليل المالي المتقدم ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس

ة  24الصياغـــات القانونيـــــة للقـــــــرارات اإلداريــــــة ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س اضس 2500الر

ة  24المهارات الحديثة إلعداد العقود اإلدارية وتجنب األخطاء الشائعة ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس



ة  24تقييم وقياس فعالية نشاط الموارد البشرية ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س اضس 2500الر

ة  24السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س اضس 2500الر

النظم المتقدمة واالتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب وأعمال 
السكرتارية

ة  24 ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس

المنهج المتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها في تحقيق 
التميز اإلداري

ة  24 ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س اضس 2500الر

ة  24فنون التميز في خدمة العمالء والمراجعين ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س اضس 2500الر

ة  24فنون التميز في خدمة العمالء وتنمية العمل الجماعي وروح الفريق ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس

ة  24التميز في بيع المنتجات ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس

برنامج إدارة مراقبة و ضمان الجودة طبقا للمواصفة القياسية 
العالمية

ة  24 ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس

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

ة  24التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس



ة  24المعرفة باللوائح التنظيمية للسوق المالية وتطبيقاتها ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس

ة  24اإلستراتجيات المتقدمة للعقود والمناقصات ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س رةس 2500القا

ة  24تصميم وتركيب واختبار الكابالت األرضية ا ة  28ذو ا تم 25ذو تم 29س 2500الدمامس

info@mmtc.edu.sa

www.mmtc.edu.sa








