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(  ( للتدريب اإلستراتيجى الخليج مركز 

يسر مركز الخليج االستراتيجى للتدريب  ان يقدم لسيادتكم  

2015 لعامخطته المميزة للدورات التدريبية   

 

 فى التدربيية الدورات جميع ننفذ بأننا علما   سيادتكم ونحيط
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 دورات األمن و السالمة المهنية

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الرياض 5 4/1/2015 الجودة معايير وتنفيذ والسالمة االمن انظمة كفاءة ورفع تطوير

 دبي 5 4/1/2015 البيئى التلوث على السيطرة وتكنولوجيا البيئة نظم ادارة

 اسطنبول 5 4/1/2015 الخسائر ومنع المتكاملة والسالمة األمن أنظمة وإدارة تخطيط

 ابوظبى 5 11/1/2015 الحيوية المنشات امن فى المتقدمة الدورة

 الصحة واجراءات سياسات على للتدقيق الحديثة االستراتيجيات

 المهنية والسالمة
 البيضاء الدار 5 11/1/2015

 نيويورك 10 18/1/2015 الحرائق مكافحة فى المتقدمة الدورة

 الشيخ شرم 5 18/1/2015 الحوادث وتحليل المخاطر ورصد والسيطرة الوقاية

 الدمام 5 18/1/2015 الصناعية والسالمة االمن مشرفى مهارات تنمية 

 جده 5 25/1/2015 المتقدم الفني إلطفاء وهندسة الحريق من السالمة تكنولوجيا

 تونس 5 25/1/2015 األزمات إدارة و والتوجيه االدارى والتنظيم التخطيط استراتيجيات

February 

 الرياض 5 1/2/2015 التنفيذية الخطط واعداد المهنية والصحة السالمة انظمة ادارة

 دبي 5 8/2/2015 التنفيذية الخطط واعداد المهنية والصحة السالمة انظمة ادارة

 الطوارئ عمليات الدارة التنظيمية والمهارات ، التخطيط ، القيادة

 واالخالء واالنقاذ
 جدة 5 8/2/2015

 الدارة والتخطيط والحساسة الحيوية المنشآت لتأمين األمنية الهندسة

 الطوارئ

 

 الدمام 5 8/2/2015

 من والتخلص الخطرة المواد مع والتعامل والقياس الرصد تقنيات

 الخطرة النفايات
 لندن 10 15/2/2015

 االسكندرية 5 15/2/2015 العمل مخاطر على والسيطرة ،والتحكم الوقائي والتنبؤ السالمة هندسة

 شرم الشيخ 5 22/2/2015 الجودة معايير وتنفيذ والسالمة االمن انظمة كفاءة ورفع تطوير
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 الدوحة 5 22/2/2015 المخاطر وتقييم السالمة نظم على والتفتيش المراجعة

 دبي 5 22/2/2015 األزمات إدارة و والتوجيه االدارى والتنظيم التخطيط استراتيجيات

March 

 الدمام 5 1/3/2015 التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير

 جدة 5 1/3/2015 ادارة نظم البيئة وتكنولوجيا السيطرة على التلوث البيئى

 الدار البيضاء 5 8/3/2015 ومهارات التفاوض األمني إدارة األزمات األمنية

 بيروت 5 8/3/2015 الدورة المتقدمة فى امن المنشات الحيوية

 فيينا 10 8/3/2015 تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني المتقدم

 ابوظبى 5 15/3/2015 الدورة المتقدمة فى مكافحة الحرائق

 دبي 5 15/3/2015 ورصد المخاطر وتحليل الحوادثالوقاية والسيطرة 

معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة فى المعامل 

 والمختبرات
 الرياض 5 22/3/2015

 جده 5 22/3/2015 تنمية مهارات مشرفى االمن والسالمة الصناعية     

 الرياض 5 29/3/2015 ادارة نظم البيئة وتكنولوجيا السيطرة على التلوث البيئى

April 

 الدمام 5 5/4/2015 ادارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة

 عمان 5 5/4/2015 تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني المتقدم

االستراتيجيات الحديثة للتدقيق على سياسات واجراءات الصحة 

 والسالمة المهنية
 شرم الشيخ 5 5/4/2015

االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس األمني 

 والتفكير الذهني
 اسطنبول 5 12/4/2015

 جده 5 12/4/2015 المراجعة والتفتيش على نظم السالمة وتقييم المخاطر

 الرياض 5 19/4/2015 تخطيط وإدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر

 مدريد 10 26/4/2015 تطوير ورفع كفاءة انظمة االمن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة

May 

 الدمام 5 3/5/2015 تخطيط وإدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر
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 الدوحة 5 3/5/2015 النظم المتقدمة لالمن الصناعى والتحقيق الفني للحوادث المهنية

 الرياض 5 10/5/2015 األزمات األمنية ومهارات التفاوض األمنيادارة 

 الدار البيضاء 5 10/5/2015 هندسة السالمة والتنبؤ الوقائي ،والتحكم والسيطرة على مخاطر العمل

 التقييم الصحى والبيئي والرصد الحيوي لمخاطر بيئة العمل

 

 عمان 5 17/5/2015

التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ القيادة ، التخطيط ، والمهارات 

 واالنقاذ واالخالء
 نيويورك 10 24/5/2015

االستراتيجيات الحديثة للتدقيق على سياسات واجراءات الصحة 

 والسالمة المهنية
 الدمام 5 31/5/2015

June 

 الرياض 5 7/6/2015 وتكنولوجيا السيطرة على التلوث البيئى

مع المواد الخطرة والتخلص من  تقنيات الرصد والقياس والتعامل

 النفايات الخطرة
 اسطنبول 5 14/6/2015

االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس األمني 

 والتفكير الذهني
 جدة 5 21/6/2015

القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ 

 واالنقاذ واالخالء
 مدريد 10 28/6/2015

July 

 جدة 5 2015 / 7 / 5 تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني المتقدم

 اسطنبول 5 2015 / 7 / 12 استراتيجيات التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه و إدارة األزمات

 الرياض 5 2015 / 7 / 26 الطرق الحديثة فى معالجة قمامة المدن   

والمهارات التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ القيادة ، التخطيط ، 

 واالنقاذ واالخالء
 واشنطن 10 2015 / 7 / 26

 الدمام 5 2015 / 7 / 26 هندسة السالمة والتنبؤ الوقائي ،والتحكم والسيطرة على مخاطر العمل

August 

 الرياض 5 2015 / 8 / 2 وتكنولوجيا السيطرة على التلوث البيئى

 لندن 10 2015 / 8 / 9 السالمة المهنية في صوامع الغالل األمن الصناعي و

 جده 5 2015 / 8 / 16 تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني المتقدم



 

 

 

  

GulfSTD.com 2014 © Copyright. All 

rights reserved.  

 

معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة فى المعامل 

 والمختبرات
 دبي 5 2015 / 8 / 23

التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ القيادة ، التخطيط ، والمهارات 

 واالنقاذ واالخالء
 الدمام 5 2015 / 8 / 23

 القاهرة 5 2015 / 8 / 30 الطرق الحديثة لمعالجة المخلفات الصلبة والسائلة    

September 

 عمان 5 6/9/2015 المخاطرالمهارات المتقدمة فى ادارة      

 اسطنبول 5 6/9/2015 تخطيط وإدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر

والتعامل مع المواد الخطرة والتخلص من تقنيات الرصد والقياس    

 النفايات الخطرة

 أبوظبي 5 6/9/2015

 باريس 10 13/6/2015 األمن الصناعي و السالمة المهنية في صوامع الغالل

 الرباط 5 13/9/2015 لتفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وا

 الدمام 5 13/9/2015 الدورة المتقدمة فى مكافحة الحرائق

االستراتيجيات الحديثة للتدقيق على سياسات واجراءات الصحة 

 والسالمة المهنية

 الدمام 5 20/9/2015

 الرياض 5 27/9/2015 ونقطة المراقبة الحرجةادارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر 

 تونس 5 27/9/2015 ادارة االزمات والكوارث

فى المعامل معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة 

 والمختبرات

 اسطنبول 5 27/9/2015

October 

 الدمام 5 2015 / 10 / 4 القيادة الوقائية واالسعافات االولية لحوادث الطرق     

الهندسة األمنية لتأمين المنشآت الحيوية والحساسة والتخطيط الدارة 

 الطوارئ

 شرم الشيخ 5 2015 / 10 / 4

 جده 5 2015 / 10 / 11 ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية واعداد الخطط التنفيذية

دارة المتكاملة ألنظمة السالمة فى التداول اآلمن ، نقل ، تخزين إلا

 والتخلص من المواد الخطرة

 اسطنبول 5 2015 / 10 / 11

 مدريد 10 2015 / 10 / 18 التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه و إدارة األزماتاستراتيجيات 

 الرياض 5 2015 / 10 / 25االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات االدراك والحس االمنى 
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 والتفكير الذهنى

November 

 الرياض 5 1/11/2015 المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنيةالنظم 

 الدمام 5 1/11/2015 الدورة المتقدمة فى مكافحة الحرائق      

االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس األمني 

 والتفكير الذهني
 بيروت 5 8/11/2015

على سياسات واجراءات الصحة االستراتيجيات الحديثة للتدقيق 

 والسالمة المهنية
 روما 10 8/11/2015

 دبي 5 8/11/2015 النظم المتقدمة لالمن الصناعى والتحقيق الفنى للحوداث المهنية

 جدة 5 15/11/2015 التميز المهنى لمشرفي األمن الصناعي والسالمة المهنية

 تنمية مهارات مشرفى االمن والسالمة الصناعية

 

 الدار البيضاء 5 15/11/2015

معايير الحماية والسيطرة والتحكم بحوادث الحرائق واالنفجارات 

 الصناعية
 الدمام 5 22/11/2015

 عمان 5 22/11/2015 إدارة األزمات األمنية ومهارات التفاوض األمني

 المراجعة والتفتيش على نظم السالمة وتقييم المخاطر

 

 جده 5 29/11/2015

December 

االجراءات االمنية المتقدمة والتنسيق واعداد اللجان االمنية فى ادارة 

 االزمات
 دبي 5 2015 / 12 / 6

 الرياض 5 2015 / 12 / 6 ادارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة

 الدمام 5 2015 / 12 / 13 الدورة المتقدمة فى مكافحة الحرائق      

 جده 5 2015 / 12 / 13 السالمة والصحه المهنية طبقا لمواصفة ) األوشا (

 برلين 10 2015 / 12 / 20 النظم المتقدمة لالمن الصناعى والتحقيق الفني للحوادث المهنية

 جده 5 2015 / 12 / 27 تخطيط وإدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر
 

 

 الدخل محاسبة الزكاة وضرائب
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 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 2015 / 1 / 4 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 اسطنبول 5 2015 / 1 / 11 محاسبة الزكاةشـروط وأسس 

 القاهرة 5 2015 / 1 / 18 الضـريبة على الدخـل

 الدوحة 5 2015 / 1 / 25 محاسبة ضـرائب المبيعـات

February 

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 1 محاسبة ضـرائب المبيعـات

 الرياض 5 2015 / 2 / 8 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 كوااللمبور 5 2015 / 2 / 15 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 اسكندرية 5 2015 / 2 / 22 الضـريبة على الدخـل

 محاسبة ضـرائب المبيعـات

 جده 5 2015 / 2 / 22

 

March 

 القاهرة 5 2015 / 3 / 1 محاسبة ضـرائب المبيعـات

 عمان 5 2015 / 3 / 8 (الضريبة على المهن الحرة )المهن غير التجارية

 اسطنبول 5 2015 / 3 / 22 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 جده 5 2015 / 3 / 29 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

April 

 دبي 5 2015 / 4 / 5 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 الدمام 5 2015 / 4 / 12 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 اسطنبول 5 2015 / 4 / 19 الضـريبة على الدخـل

 شرم الشيخ 5 2015 / 4 / 26 محاسبة ضـرائب المبيعـات

May 

 جده 5 2015 / 5 / 3 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 10 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 كوااللمبور 5 2015 / 5 / 17 الضـريبة على الدخـل
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 الدوحة 5 2015 / 5 / 24 محاسبة ضـرائب المبيعـات

June 

 الرياض 5 2015 / 6 / 7 الضـريبة على الدخـل

 اسكندرية 5 2015 / 6 / 7 محاسبة ضـرائب المبيعـات

 اسطنبول 5 2015 / 6 / 7 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 دبي 5 2015 / 6 / 14 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

July 

 الدمام 5 2015 / 7 / 26 الضـريبة على الدخـل

 دبي 5 2015 / 7 / 26 محاسبة ضـرائب المبيعـات

August 

 الدوحة 5 2015 / 8 / 2 الضـريبة على الدخـل

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 9 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 الرياض 5 2015 / 8 / 16 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 القاهرة 5 2015 / 8 / 23 الضـريبة على الدخـل

 دبي 5 2015 / 8 / 30 محاسبة ضـرائب المبيعـات

September 

 الدمام 5 2015 / 9 / 6 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 اسطنبول 5 2015 / 9 / 13 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 اسكندرية 5 2015 / 9 / 27 الضـريبة على الدخـل

October 

 دبي 5 2015 / 10 / 4 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 اسطنبول 5 2015 / 10 / 11 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 القاهرة 5 2015 / 10 / 18 الضـريبة على الدخـل

 الرياض 5 2015 / 10 / 25 محاسبة ضـرائب المبيعـات

November 

 جده 5 2015 / 11 / 1 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة
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 الرياض 5 2014 / 11 / 2 الضـريبة على الدخـل

 واشنطن 10 2014 / 11 / 2 (الضريبة على المهن الحرة )المهن غير التجارية

 5 2015 / 11 / 8 شـروط وأسس محاسبة الزكاة
الدار 

 البيضاء

 القاهرة 5 2014 / 11 / 9 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 كوااللمبور 5 2015 / 11 / 15 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 دبي 5 2014 / 11 / 16 الضـريبة على الدخـل

 اسطنبول 5 2015 / 11 / 22 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 الدوحة 5 2014 / 11 / 23 محاسبة ضـرائب المبيعـات

December 

 دبي 5 2015 / 12 / 6 (الضريبة على المهن الحرة )المهن غير التجارية

 جده 5 2014 / 12 / 7 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 اسطنبول 10 2014 / 12 / 7 الضريبة على أربـاح الشركات

 اسطنبول 5 2015 / 12 / 13 المحاسبة عن األموال التى يجب فيها الزكاة

 اسكندرية 5 2014 / 12 / 14 (الضريبة على المهن الحرة )المهن غير التجارية

 الدمام 5 2015 / 12 / 20 شـروط وأسس محاسبة الزكاة

 دبي 5 2014 / 12 / 21 الضـريبة على الدخـل

 الدوحة 5 2015 / 12 / 27 الضـريبة على الدخـل
 

 

 

 البيئة و سالمة الغذاء

 المكان المدة البدءتاريخ  عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 التقييم البيئي للمشروعات الهندسية

 دبي 5 4/1/2015 التلوث البيئى والجو الصحى داخل إطار العمل اإلدارى

 لندن 10 11/1/2015 الصحة والسالمة المهنية، والتلوث في األماكن المغلقة في بيئة العمل
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 الرياض 5 11/1/2015 واالستدامةالتوازن البيئي 

 كوااللمبور 5 18/1/2015 تقنية معالجة المخلفات السائلة باستخدام االغشية المسامية

 واشنطن 10 18/1/2015 تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشآت الصناعية

 5 25/1/2015 التقييم البيئي للمشروعات الهندسية
الدار 

 البيضاء

 الدمام 5 25/1/2015 الرقابة الصحية على األغذيةأساسيات 

February 

 الدمام 5 1/2/2015 التفتيش على االغذية

 دبي 5 1/2/2015 مهارات المسح البيئى

 كوااللمبور 5 8/2/2015 قوانين وتشريعات لحماية البيئة من التلوث

 الدوحة 5 15/2/2015 أخالقيات التعامل من المنظور اإلسالمي

 الرياض 5 15/2/2015 التسمم الغذائي

 بيروت 5 22/2/2015 اإلدارة البيئية المتكاملة

March 

 الرياض 5 1/3/2015 المواصفات السعودية و الخليجية و الدولية الخاصة بسالمة الغذاء

 كوااللمبور 5 8/3/2015 لضمان سالمة الغذاء HACCPتطبيق نظام الهاسب 

 جده 5 15/3/2015 اإلصحاح البيئي

 الدمام 5 15/3/2015 الطرق الحديثة فى معالجة قمامة المدن

 دبي 5 22/3/2015 التلوث البيئى والجو الصحى داخل إطار العمل اإلدارى

 الرياض 5 22/3/2015 طرق تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة

 فيينا 10 29/3/2015 مؤثرات الملوثات البيئية على الصحة العامة

April 

 اسطنبول 5 5/4/2015 صيانة شبكات المياه و الصرف الصحي

 الدمام 5 5/4/2015 التلوث البيئى والجو الصحى داخل إطار العمل اإلدارى

 لندن 10 5/4/2015 طرق تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة

 كوااللمبور 5 12/4/2015 االمراض وعالقتها بالبيئة

 5 12/4/2015 للطوارىء البيئيةالتخطيط 
الدار 

 البيضاء
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 الرياض 5 12/4/2015 مهارات المسح البيئى

 الدوحة 5 19/4/2015 تقنية معالجة المخلفات السائلة باستخدام االغشية المسامية

 الرياض 5 19/4/2015 استخدام النمذجة لدراسة كفاءة محطات معالجة المخلفات السائلة

 الدوحة 5 26/4/2015 للمشروعات الهندسيةالتقييم البيئي 

 الدمام 5 26/4/2015 المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث

May 

 5 3/5/2015 التوازن البيئي واالستدامة
الدار 

 البيضاء

 كوااللمبور 5 3/5/2015 الصحة والسالمة المهنية، والتلوث في األماكن المغلقة في بيئة العمل

 واشنطن Environmental Health 10/5/2015 10صـحـــــة البيئـــــة 

 الدمام 5 17/5/2015 التلوث البيئى للعمليات الصناعية والسالمة المهنية

 دبي 5 17/5/2015 مهارات المسح البيئى

 الدوحة 5 24/5/2015 تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشآت الصناعية

 الرياض 5 24/5/2015 البيئية النفايات والمواد الخطرةاإلدارة 

 اسطنبول 5 31/5/2015 مكافحة األوبئة واآلفات ذات العالقة بالثروة الحيوانية

June 

 الدمام 5 7/6/2015 أساسيات الرقابة الصحية على األغذية

 دبي 5 7/6/2015 تقنية معالجة المخلفات السائلة باستخدام االغشية المسامية

 الرياض 5 14/6/2015 اإلدارة البيئية النفايات والمواد الخطرة

 اسكندرية 5 21/6/2015 التقييم البيئي للمشروعات الهندسية

 كوااللمبور 5 28/6/2015 المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث

July 

 لندن 10 5/7/2015 مراقبة جودة المواد الغذائية و تطبيق نظم ضبط الجودة

 كوااللمبور 5 12/7/2015 تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشآت الصناعية

 اسطنبول 5 26/7/2015 نمذجة محطات المعالجة البيولوجية للمخلفات السائلة

 الدوحة 5 26/7/2015 قوانين وتشريعات لحماية البيئة من التلوث

 الدمام 5 26/7/2015 العامةاالشتراطات الصحية للمنشآت ذات العالقة بالصحة 
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August 

 الرياض  5 2/8/2015 التسمم الغذائي

 دبي 5 2/8/2015 أخالقيات التعامل من المنظور اإلسالمي

 الرياض 5 2/8/2015 هندسة حماية البيئة المائية من التلوث

 الدمام 5 9/8/2015 مهارات المسح البيئى

 مدريد 10 9/8/2015 تقنيات مكافحة تلوث الهواء

 5 16/8/2015 تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشآت الصناعية
الدار 

 البيضاء

 الرياض 5 16/8/2015 الطرق الحديثة فى معالجة قمامة المدن

 لندن 10 23/8/2015 اإلدارة البيئية للنفايات والمواد الخطرة

 الدمام 5 23/8/2015 قوانين وتشريعات لحماية البيئة من التلوث

 الرياض 5 30/8/2015 اإلدارة البيئية النفايات والمواد الخطرة

 أبوظبي 5 30/8/2015 صحة البيئة و الغذاء

September 

 الدمام 5 6/9/2015 تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشآت الصناعية

 الدوحة 5 6/9/2015 مهارات المسح البيئى

 اسكندرية 5 6/9/2015 من التلوث هندسة حماية البيئة المائية

 روما 10 13/9/2015 العالقة بين البيئة والتنمية

 الرياض 5 13/9/2015 مهارات المسح البيئي

 دبى 5 13/9/2015 التحاليل القياسية للملوثات في مياه الشرب و الصرف الصحي

 كوااللمبور 5 27/9/2015 قوانين وتشريعات لحماية البيئة من التلوث

 جده 5 27/9/2015 التفتيش على االغذية

October 

 جنيف 10 4/10/2015 لضمان سالمة األغذية HACCPتطبيق نظام الهاسب 

 جده 5 4/10/2015 المواصفات السعودية و الخليجية و الدولية الخاصة بسالمة الغذاء

 شرم الشيخ 5 4/10/2015 قوانين وتشريعات لحماية البيئة من التلوث

 الدمام 5 11/10/2015 سالمة الغذاءإدارة 

 اسطنبول 5 11/10/2015 مراقبة جودة المواد الغذائية و تطبيق نظم ضبط الجودة
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 الرياض 5 18/10/2015 لضمان سالمة األغذية HACCPتطبيق نظام الهاسب 

 دبي 5 18/10/2015 الطرق الحديثة فى معالجة قمامة المدن

 كوااللمبور 5 25/10/2015 إطار العمل اإلدارى التلوث البيئى والجو الصحى داخل

 الدوحة 5 25/10/2015 لضمان سالمة الغذاء HACCPتطبيق نظام الهاسب 

November 

 دبي 5 1/11/2015 ادارة األزمات والكوارث البيئية

 الدمام 5 1/11/2015 طرق تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة

 فيينا 10 1/11/2015 التلوث هندسة حماية البيئة المائية من

 الرياض 5 8/11/2015 التقنيات الحديثة لمعالجة المياه الجوفية

 بيروت 5 8/11/2015 الصحة والسالمة المهنية، والتلوث في األماكن المغلقة في بيئة العمل

 جده 5 15/11/2015 التقييم البيئى للمشروعات الهندسية والصناعية

 اسطنبول 5 15/11/2015 للمنشآت ذات العالقة بالصحة العامةاالشتراطات الصحية 

 5 15/11/2015 التفتيش على االغذية
الدار 

 البيضاء

 جده 5 22/11/2015 مؤثرات الملوثات البيئية على الصحة العامة

 كوااللمبور 5 22/11/2015 اساسيات الرقابة الصحية على االغذية

 دبي 5 29/11/2015 اإلصحاح البيئي

 الدمام HACCP 29/11/2015 5 -اعداد كبير مراجعين نظم سالمة الغذاء 

December 

 الدمام  5 6/12/2015 نظم تحلية المياه المالحة

 نيويورك 10 6/12/2015 العالقة بين البيئة والتنمية

 الرياض 5 13/12/2015 التحاليل القياسية للملوثات في مياه الشرب و الصرف الصحي

 دبي 5 13/12/2015 النمذجة لدراسة كفاءة محطات معالجة المخلفات السائلة )نسخة للطباعة (استخدام 

 جده 5 20/12/2015 األمان الصتاعى والسالمة المهنية وهندسة البيئة

 الدوحة 5 20/12/2015 التفتيش على االغذية

 كوااللمبور 5 27/12/2015 ظاهرة االحتباس الحراري تأثيرها و معالجتها

 اسطنبول 5 27/12/2015 التسمم الغذائي و األمراض المنقولة باألغذية
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 التجارة الخارجية

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 اسطنبول 5 4/1/2015 برنامج إدارة سالسل اإلمداد

وقواعد  القواعد واألعراف الدولية لالعتمادات المستندية والمعيار الدولى لفحص المستندات

 11/1/2015 التغطية بين المصارف والتحصيالت المستندية
5 

 جدة

 ماليزيا 5 11/1/2015 (2010نحو )اإلنكوترمز  UCP 600االتجاهات الجديدة لالعتمادات المستندية 

 شرم الشيخ 5 25/1/2015 إدارة سلسلة التوريد البرنامج

February 

 عمان 5 1/2/2015 اقتصاديات إدارة المشتريات والمخازن

 الرياض 5 8/2/2015 برنامج التجارة الخارجية والتسويق الدولى

 اندونيسيا 5 15/2/2015 إدارة المخاطر في تمويل التجارة الدولية

 اسطنبول 22/2/2015 5 ®(Incoterms 2010شروط البيوع التجارية الدولية )

March 

 UCP600االتجاهات الحديثة لالعتمادات المستنديةواعتمادات الجهوز وفق القواعد الجديدة 

 1/3/2015 وشروط البيوع الدولية
 الرياض 5

 كوااللمبور 5 8/3/2015 إجراءات الشراء الخارجي

 مجموعات ثائقي بين النظرية والتطبيق المعايير الدولية ومجموعات القياسية "نشرة غرفة التجارة

 15/3/215 "522/1995الدولية رقم 
 جده 5

 الدمام URDG 758/010 22/3/2015 5االسمية واالعتمادات  

 دبي 5 29/3/2015 برنامج التجارة الخارجية والتسويق الدولي

April 

 5/4/2015 استراتيجيات في فحص البنوك تدقيق المستندات وكثيرا ما طلبت اعتماد مستندي
5 

الدار 

 البيضاء

 عمان 5 12/4/2015 (2010وسائل الدفع وآليات األمن في التجارة الخارجية )اإلنكوترمز 
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 Dbdh ISP( في ضوء القواعد العلج L / Cاالتجاهات الحديثة لتوزيع االسمية )االستعداد 

590/98 19/4/2015 
5 

 االسكندرية

 دبي 5 26/4/2015 (2010المعامالت التجارية الدولية )إنكوترمز  

 جدة 26/4/2015 5 (ISBP681المعايير الدولية لفحص المستندات )

May 

 القاهرة 5 3/5/2015 إدارة سلسلة التوريد

والمعيار  UCP600تدقيق المستندات المتداولة على اإلعتماد المستندى فى ضوءالنشرة رقم 

 10/5/2015 (ISBP681الدولى لفحص المستندات)
5 

 اسطنبول

 ماليزيا 5 17/5/2015 المورديـنأساليب تقييم 

 دبى 5 24/5/2015 العالقات الخارجية والتعاون الدولي

 الرياض 5 31/5/2015 برنامج إدارة لوجستية

 الدوحة 5 31/5/2015 اجراءات الشراء الخارجي

June 

 الدمام 5 7/6/2015 إدارة الخدمات اللوجستية

 اسطنبول 5 14/6/2015 ضمان األداءووسائل الدفع فى التجارة الخارجية وآليات 

July 

 شرم الشيخ 5 26/7/2015 (2010المعامالت التجارية الدولية )إنكوترمز 

 جدة UCP600 26/7/2015 5القواعد الدولية لالعتمادات المستندية 

August 

 بيروت 5 2/8/2015 إدارة المخاطر في تمويل التجارة الدولية

 دبى 9/8/2015 5 ®(Incoterms 2010الدولية )شروط البيوع التجارية 

 عمان 5 16/8/2015 برنامج إدارة لوجستية

 الرياض UCP600 23/8/2015 5االعتمادات المستندية لشركات المقاوالت وفق القواعد الجديدة 

( فى ضوء القواعد الجدبدة STANDBY L/Cاالتجاهات الحديثة العتمادات الجهوز )

ISP590/98 

 

 30/8/2015 

5 

 اسطنبول

September 

الدار  5 6/9/2015 استراتيجيات المصارف في فحص وتدقيق المستندات المتداولة على اإلعتماد المستندى



 

 

 

  

GulfSTD.com 2014 © Copyright. All 

rights reserved.  

 

 البيضاء

 ماليزيا UCP 600 13/9/2015 5القواعد الدولية لوثائقي االعتمادات 

 الدمام 5 27/9/2015 إدارة الخدمات اللوجستية

October 

 االسكندرية 10 4/10/2015 وخطابات الضمان( –االتجاهات الحديثة ) لالعتمادات المستندية 

 الدوحة 5 11/10/2015 إقتصاديات إدارة المشتريات والمخازن

 الرياض 5 18/10/2015 المعايير الدولية لفحص المستندات وقواعد التغطية بين المصارف والتحصيالت المستندية

 ماليزيا 5 25/10/2015 المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة للتحصيالتالتحصيالت 

November 

 جدة 5 11/1/2015 وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية

واعتمادات  URDG758/010االتجاهات الحديثة فى خطابات ضمان فى ضوء القواعد الجدبدة 

 15/11/2015 الجهوز
10 

 لندن

 بيروت 5 22/11/2015 المعايير الدولية لفحص المستندات وقواعد التغطية بين المصارف والتحصيالت المستندية

December 

 دبي 5 6/12/2015 600نحو  UCPاالتجاهات الجديدة لالعتمادات المستندية  2010اإلنكوترمز 

 عمان 5 13/12/2015 الضمان(وخطابات  -االتجاهات الحديثة )لالعتمادات المستندية 

القواعد واألعراف الدولية لالعتمادات المستندية والمعيار الدولى لفحص المستندات وقواعد 

 20/12/2015 التغطية بين المصارف والتحصيالت المستندية
5 

 القاهرة

 اسطنبول 5 27/12/2015 طرق تقييم الموردين

 

 

 

 

 

 المراجعة والتدقيق
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 المكان المدة البدء تاريخ عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 األساليب الحديثة فى التدقيق والرقابة المالية

 اسطنبول 5 11/1/2015 االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلى

 القاهرة 5 11/1/2015 البرنامج المتكامل فى المراجعة الداخلية

 دبي 5 18/1/2015 التدقيق المبنى على المخاطر

 كوااللمبور 10 25/1/2015 االستراتيجيات الحديثة فى نظم الرقابة الداخلية والتدقيق

February 

 اسطنبول 5 1/2/2015 االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلى

 دبي 5 8/2/2015 إعـداد المراجعين الداخليين

 االسكندرية 5 15/2/2015 الرقابة المالية وتقييم األداءالنظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق 

 جدة 5 15/2/2015 المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء المالى واإلدارى

 لندن 10 22/2/2015 دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية

March 

 الرياض 5 1/3/2015 الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى

 شرم الشيخ 5 8/3/2015 دراسة وتنمية وتطوير منظومة التدقيق الداخلى

 دبي 5 15/3/2015 المراجعة والرقابة المالية

 الدوحة 5 15/3/2015 المراجعة اإلداريـــــة وتقييــــــم أداء المؤسســـــــــات

 اسطنبول 5 22/3/2015 النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم األداء

 باريس 10 29/3/2015 المراجعة الداخلية )األسس والتطبيقات(

April 

 القاهرة 5 5/4/2015 دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية

 كوااللمبور 5 12/4/2015 المراجعة الداخلية )األسس والتطبيقات(

 اسطنبول 5 19/4/2015 المالية وتقييم األداءالنظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة 

 روما 10 26/4/2015 المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء المالى واإلدارى

May 
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 الدمام 5 3/5/2015 دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية

 الدوحة 5 10/5/2015 األتجاهات الحديثة فى مراجعة وفحص الحسابات

 شرم الشيخ 5 17/5/2015 االتجاهات المعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة االدارية

 اسطنبول 10 24/5/2015 دراسة وتنمية وتطوير منظومة التدقيق الداخلى

June 

 دبي 5 7/6/2015 أساليب الرقابة والتدقيق لالختالسات واالحتيال المالى

 اسطنبول 5 7/6/2015 المراجعة الداخلية )األسس والتطبيقات(

 االسكندرية 5 7/6/2015 المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء المالى واإلدارى

 جدة 5 14/6/2015 الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى

 فيينا 10 28/6/2015 المراجعة االدارية ودورها فى الرقابة واتخاذ القرارات

July 

 الرياض 5 19/7/2015 الوحدات الحكوميةالرقابة المالية فى 

 القاهرة 5 19/7/2015 االساليب الحديثة لرفع كفاءة اداء المحاسب والمراقب المالى

 اسطنبول 5 26/7/2015 مهارات أكتشاف الغش والتزوير فى المعامالت المالية

 نيويورك 10 26/7/2015 االتجاهات المعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة االدارية

August 

 اسطنبول 5 2/8/2015 مراجعة الحسابات الختامية وتدقيق الحسابات

 دبي 5 9/8/2015 المراجعة االدارية ودورها فى الرقابة واتخاذ القرارت

 جدة 5 16/8/2015 االتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلى

 كوااللمبور 5 23/8/2015 لجان المراجعة فى الشركات وأهميتها

 شرم الشيخ 5 23/8/2015 إعـداد المراجعين الداخليين

 مدريد 10 30/8/2015 مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة

September 

 الدمام 5 6/9/2015 دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية

 اسطنبول 5 13/9/2015 المراجعة الداخلية )األسس والتطبيقات(

 االسكندرية 10 27/9/2015 المراجعة االدارية ودورها فى الرقابة واتخاذ القرارت

October 
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 جدة 5 4/10/2015 المعايير الدولية في المراجعة

 اسطنبول 5 4/10/2015 المراجعة المالية واإلدارية لضمان سالمة األداء المالى واإلدارى

 كوااللمبور 5 11/10/2015 الداخلي والرقابة االداريةاالتجاهات المعاصره في التدقيق 

 القاهرة 5 11/10/2015 دراسة وتنمية وتطوير منظومة التدقيق الداخلى

 دبي 5 18/10/2015 المراجعة الداخلية )األسس والتطبيقات(

 الدوحة 5 18/10/2015 المهارات المتخصصة فى التدقيق والتفتيش المالى واإلدارى

 10 25/10/2015 الداخلية )األسس والتطبيقات(المراجعة 
لوس 

 انجلوس

November 

 اسطنبول 5 1/11/2015 دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية

 الرياض 5 15/11/2015 لجان المراجعة فى الشركات وأهميتها

 شرم الشيخ 10 29/11/2015 إعـداد المراجعين الداخليين

December 

 جدة 5 6/12/2015 المالية والتدقيق اإلدارىالرقابة 

 دبي 5 13/12/2015 البرنامج المتكامل فى المراجعة الداخلية

 اسطنبول 5 13/12/2015 المراجعة والرقابة المالية

 كوااللمبور 5 20/12/2015 المراجعة اإلداريـــــة وتقييــــــم أداء المؤسســـــــــات

 5 20/12/2015 كفاءة اداء المحاسب والمراقب المالىاالساليب الحديثة لرفع 
الدار 

 البيضاء

 جنيف 10 27/12/2015 االتجاهات المعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة االدارية

 الموازنات والتخطيط المالي

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 تطوير آليات التخطيط المالى وإعداد الموازنات

 لندن 10 4/1/2015 المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم وتحليل االداء المالى وادارة المخاطر المالية واعداد الموازنات

 اسطنبول 5 11/1/2015 مهارات التحليل المالى واعداد الموازنات
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 القاهرة 5 18/1/2015 تطويـــر األداء المالـــــي وإعــــداد الخطــــط الماليـــه

 دبي 5 18/1/2015 التخطيط والرقابة المالية

 الدوحة 5 25/1/2015 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء

February 

 شرم الشيخ 5 1/2/2015 اإلتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات الموجهة باألهداف

 باريس 10 8/2/2015 النقدية للقوائم الماليةتحليل وفحص الميزانيات والقراءة 

 الرياض 5 15/2/2015 المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم وتحليل االداء المالى وادارة المخاطر المالية واعداد الموازنات

 اسطنبول 5 22/2/2015 إعداد الموازنات بإستخدام الحاسب اآللى

March 

 جدة 5 1/3/2015 الموازنات تطوير آليات التخطيط المالى وإعداد

 دبي 5 1/3/2015 تحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية

 الدوحة 5 8/3/2015 مهارات التحليل المالى واعداد الموازنات

 الدمام 5 8/3/2015 التخطيط المالى وإدارة النقدية

 مدريد 10 15/3/2015 بإستخدام الحاسب اآللى األساليب الحديثة فى التخطيط المالى وإعداد الموازنات

 االسكندرية 5 15/3/2015 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء

 عمان 5 22/3/2015 مهارات التحليل المالى واعداد الموازنات

 بيروت 5 22/3/2015 إعداد الموازنة العامة

 5 22/3/2015 الخطــــط الماليـــهتطويـــر األداء المالـــــي وإعــــداد 
الدار 

 البيضاء

 شرم الشيخ 5 29/3/2015 اعداد الموازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم االداء

 اسطنبول 5 29/3/2015 اعداد الموازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم االداء

April 

 الرياض 5 5/4/2015 االداءاعداد الموازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم 

 نيويورك 10 5/4/2015 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء

 اسطنبول 5 5/4/2015 التحليل المالى وقوائم التدفقات النقدية

 القاهرة 5 12/4/2015 التخطيط المالى وإدارة النقدية

 دبي 5 12/4/2015 الماليةتحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم 

 جدة 5 19/4/2015 تخطيط السيولة وإدارة النقدية
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 الدوحة 10 19/4/2015 اإلتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات الموجهة باألهداف

 عمان 5 26/4/2015 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء

 5 26/4/2015 إعداد الموازنات بإستخدام الحاسب اآللى
الدار 

 البيضاء

May 

 اسطنبول 5 3/5/2015 البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية

 روما 10 10/5/2015 المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم وتحليل االداء المالى وادارة المخاطر المالية واعداد الموازنات

 الدمام 5 17/5/2015 الموازنـــــــات التخطيطيـــــهإعــداد 

 االسكندرية 5 24/5/2015 تخـطيط السيولة والربحية

June 

 الدوحة 5 7/6/2015 اعداد الموازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم االداء

 دبي 10 7/6/2015 واعداد الموازناتالمحاسبة المالية المتقدمة وتقييم وتحليل االداء المالى وادارة المخاطر المالية 

 الرياض 5 7/6/2015 أساليب تقييم درجة الدقة والجودة لنظم وتطبيقات أسواق المال الفنية واإلحصائية

 اسطنبول 5 21/6/2015 إعداد الموازنات بإستخدام الحاسب اآللى

July 

 الدمام 5 26/7/2015 تطويـــر األداء المالـــــي وإعــــداد الخطــــط الماليـــه

August 

 جدة 5 2/8/2015 التخطيط والرقابة المالية

 كواالالمبور 10 9/8/2015 تخطيط التدفقات المالية

 اسطنبول 5 16/8/2015 التحليل المالى وتقييم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللى

 الشيخشرم  5 23/8/2015 إعداد دراسات الجدوى المالية واالقتصادية

September 

 الرياض 5 6/9/2015 قوائم التدفقات النقدية

 جنيف 10 13/9/2015 المستوى المتقدم فى التحليل الفنى لبورصات األوراق المالية

 القاهرة 5 13/9/2015 (اإلتجاهات الحديثة فى التحليل الفنى ألسواق المال ) مهارات وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى

 اسطنبول 5 27/9/2015 الحديثة فى إعداد الموازنات الموجهة باألهداف اإلتجاهات

October 
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 جدة 5 4/10/2015 تحليل وفحص القوائم المالية

 10 4/10/2015 قياس وتقييم األداء المالى للمؤسسات
لوس 

 انجلوس

 دبي 5 18/10/2015 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء

 اسطنبول 5 18/10/2015 اإلستثمار فى بورصة األوراق المالية بمفاهيم وأساسيات التحليل الفنى

 االسكندرية 5 25/10/2015 تحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية باستخدام الحاسب اآللى

November 

 كواالالمبور 5 1/11/2015 تحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية

 لندن 10 8/11/2015 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء

 الدمام 5 8/11/2015 إعداد الموازنة العامة

 اسطنبول 5 15/8/2015 االتجاهات الحديثة للتخطيط والحسابات والمراقبة

 الشيخشرم  5 22/11/2015 تطوير أدوات التخطيط والضبط المالى

 تقييم كفاءة أسواق المال بإستخدام األساليب الفنية واإلحصائية لمؤشرات التحليل الفنى

 دبي 5 29/11/2015

 

 

December 

 جدة 5 6/12/2015 اعداد الموازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم االداء

 فيينا 10 13/12/2015 المخاطر المالية واعداد الموازناتالمحاسبة المالية المتقدمة وتقييم وتحليل االداء المالى وادارة 

 القاهرة 5 13/12/2015 مهارات المحاسبة المالية المتقدمة والتحليل المالى والموازنات

 اسطنبول 5 20/12/2015 الموازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة

 الدوحة 5 27/12/2015 التحليل المالي و الجوانب المحاسبية في مراجعة الحسابات

 

 ماليات القطاع النفطي

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط

 اسطنبول 5 11/1/2015 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى
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 القاهرة 5 18/1/2015 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول

February 

 دبي 5 8/2/2015 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول

 جدة 5 22/2/2015 االتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول

March 

 الدوحة 5 1/3/2015 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول

 شرم الشيخ 5 8/3/2015 قطاع النفطالمحاسبة ونظم المعلومات فى 

 اسطنبول 5 15/3/2015 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

 جدة 5 22/3/2015 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

April 

 االسكندرية 5 5/4/2015 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول

 عمان 5 12/4/2015 التقارير المالية فى قطاع البترول والطاقة

 اسطنبول 5 19/4/2015 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول

May 

 الرياض 5 3/5/2015 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

 الدوحة 5 10/5/2015 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول

 5 17/5/2015 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول
الدار 

 البيضاء

 اسطنبول 5 24/5/2015 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى

June 

 بيروت 5 7/6/2015 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

July 

 الدوحة 5 26/7/2015 االتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول

August 

 جدة 5 2/8/2015 المالية فى قطاع البترول والطاقةالتقارير 

 دبي 5 9/8/2015 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى

 اسطنبول 5 16/8/2015 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز
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 كواالالمبور 5 23/8/2015 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول

September 

 القاهرة 5 6/9/2015 ونظم المعلومات فى قطاع النفط المحاسبة

 الدمام 5 13/9/2015 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول

 اسطنبول 5 27/9/2015 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى

October 

 دبي 5 4/10/2015 االتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول

 شرم الشيخ 5 18/10/2015 التقارير المالية فى قطاع البترول والطاقة

November 

 الرياض 5 1/11/2015 التقارير المالية فى قطاع البترول والطاقة

 الدوحة 5 15/11/2015 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط

 دبي 5 29/11/2015 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى

December 

 جدة 5 6/12/2015 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول

 اسطنبول 5 13/12/2015 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى

 االسكندرية 5 20/12/2015 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

 

 التجارة الدولية

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 قتصادية وتقييم المشاريعإلدراسة الجدوى ا

 اسطنبول 5 18/1/2015 اجراءات الشراء الخارجي

February 

 القاهرة 5 1/2/2015 النظم المتقدمةفي تدقيق الميزانيات والبيانات المالية

 كواالالمبور 5 15/2/2015 شروط البيوع الدولية
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March 

 دبي 5 8/3/2015 أساليب تقييم المورديـن

االعتمادات المستندية بين التجهيز والتنفيذ فى ضوء االصدار الجديد للالئحة التنفيذية لقانون 

 2005لسنة  770االستيراد والتصدير الصادرة برقم 
 جدة 5 22/3/2015

April 

 اسطنبول 5 5/4/2015 فحص المستندات المتداولة في نطاق االعتماد

 شرم الشيخ 5 19/4/2015 اجراءات الشراء الخارجي

May 

 الدوحة 5 10/5/2015 دراسة إستطالع وتقييم الجدوى االقتصادية للمشروعات

 االسكندرية 5 24/5/2015 إدارة المشاريع االحترافية المتقدمة

June 

 الرياض 5 7/6/2015 إعادة دراسة جدوى المشروع فى ضوء نتائج تشغيله الفعلية

االعتمادات المستندية بين التجهيز والتنفيذ فى ضوء االصدار الجديد للالئحة التنفيذية لقانون 

 2005لسنة  770االستيراد والتصدير الصادرة برقم 
 اسطنبول 5 7/6/2015

 دبي 5 7/6/2015 االتجاهات الحديثة لخطابات الضمان تحت الطلب

July 

 كواالالمبور 5 26/7/2015 شروط البيوع الدولية

 عمان 5 26/7/2015 قتصادية وتقييم المشاريعإلدراسة الجدوى ا

 الدمام 5 26/7/2015 اجراءات الشراء الخارجي

August 

االعتمادات المستندية بين التجهيز والتنفيذ فى ضوء االصدار الجديد للالئحة التنفيذية لقانون 

 2005لسنة  770االستيراد والتصدير الصادرة برقم 
 دبي 5 9/8/2015

 اسطنبول 5 23/8/2015 النظم المتقدمةفي تدقيق الميزانيات والبيانات المالية

September 

 بيروت 5 6/9/2015 فحص المستندات المتداولة في نطاق االعتماد

 جدة 5 27/9/2015 أساليب تقييم المورديـن

October 
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 5 11/10/2015 اعداد كراسة الشروط صياغة المواصفات الفنية للمشتريات و
الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 18/10/2015 ادارة الخدمات اللوجستية

 الرياض 5 25/10/2015 القواعد و االعراف الدولية لإلعتمادات

November 

 شرم الشيخ 5 1/11/2015 إدارة المشاريع االحترافية المتقدمة

 جدة 5 15/11/2015 الطلباالتجاهات الحديثة لخطابات الضمان تحت 

 اسطنبول 5 29/11/2015 برنامج االعتمادات بين التجهيز والتنفيذ الجديد.

December 

 كواالالمبور 5 6/12/2015 أساليب تقييم المورديـن

االعتمادات المستندية بين التجهيز والتنفيذ فى ضوء االصدار الجديد للالئحة التنفيذية لقانون 

 2005لسنة  770والتصدير الصادرة برقم االستيراد 
 عمان 5 13/12/2015

 الرياض 5 20/12/2015 شروط البيوع الدولية

 

 المحاسبة المالية

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 الخصـخصة ومتطــــلبات تقييـــم األصـــول والمرافق العامة

 اسطنبول 5 11/1/2015 واالخطاء المحاسبية ومعالجتهاالتسويات الجردية 

 االسكندرية 5 11/1/2015 معايير التقارير المالية الدولية فى اعداد السجالت المحاسبية وتسوية وإقفال الحسابات المالية

 دبي 5 18/1/2015 مهارات المحاسبة المالية المتقدمة

 عمان 5 18/1/2015 المصروفات والتسوياتدعم وتطوير االداء المهنى المحاسبى 

 باريس 10 25/1/2015 التخطيط اإلستراتيجى وإعداد الموازنات فى الوحدات الحكومية

February 

 القاهرة 5 1/2/2015 تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرة

 جدة 5 1/2/2015 معايير المحاسبة الدولية
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 اسطنبول 5 8/2/2015 المالية الدولية فى اعداد السجالت المحاسبية وتسوية وإقفال الحسابات الماليةمعايير التقارير 

 كواالالمبور 5 8/1/2015 خطوات بناء النظام المالى وأسس تطويره

 الدوحة 5 15/2/2015 رفع كفاءة المحاسب الحكومى ألغراض إعداد الموازنات

 لندن 10 22/2/2015 المحاسبية الحديثة لمحاسبة الرواتب و االجورالدورة المتقدمة في االتجاهات 

March 

 اسطنبول 5 1/3/2015 خطوات بناء النظام المالى وأسس تطويره

 الرياض 5 1/3/2015 مراجعة وتحليل الموازنات فى الدوائر واألجهزة الحكومية

 شرم الشيخ 5 8/3/2015 إدارة حسابات الحكومة والمال العام

 دبي 5 8/3/2015 معايير المحاسبة الدولية

 كواالالمبور 5 15/3/2015 األجـراءات المالية فى الخصخصة

 الدوحة 5 15/3/2015 تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن

 5 22/3/2015 تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المقبوضات واإليرادات
الدار 

 البيضاء

 عمان 5 22/3/2015 الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية

 بيروت IFRS 22/3/2015 5ومعايير التقارير المالية الدولية  IASمعايير المحاسبة الدولية 

 جدة 5 29/3/2015 التخطيط اإلستراتيجى وإعداد الموازنات فى الوحدات الحكومية

 فيينا 10 29/3/2015 المتقدمةمهارات المحاسبة المالية 

April 

 دبي 5 5/4/2015 قوائم التدفقات النقدية

 الدمام 5/4/2015 5 (IPSASتطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى )

 االسكندرية 5 12/4/2015 الدورة المتقدمة في االتجاهات المحاسبية الحديثة لمحاسبة الواتب و االجور

 الدوحة 5 12/4/2015 الجردية واالخطاء المحاسبية ومعالجتهاالتسويات 

 اسطنبول 5 19/4/2015 البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية

 الرياض 5 19/4/2015 االندماج واإلستحواذ وإعادة الهيكلة

 بيروت 5 26/4/2015 مهارات المحاسبة المالية المتقدمة

 كواالالمبور 10 26/4/2015 التخطيط األستراتيجى واعداد الموازنات فى الوحدات الحكومية

May 

 جدة 5 3/5/2015 أعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية
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 القاهرة 5 10/5/2015 أساسيات المحاسبة وإمساك الدفاتر فى الوحدات الحكومية

 اسطنبول 5 10/5/2015 الحديثة فى المحاسبة الحكومية واعداد الميزانياتدورة االتجاهات 

 دبي 5 17/5/2015 أعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية

 عمان 5 24/5/2015 خطوات بناء النظام المالى وأسس تطويره

 نيويورك 10 31/5/2015 المحاسبة الدفترية والكمبيوتر

June 

 اسطنبول 5 7/6/2015 معايير المحاسبة الدولية

 شرم الشيخ 5 7/6/2015 مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى القطاع الحكومى

 الرياض 5 7/6/2015 تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرة

 روما 10 21/6/2015 الحساب الختامى والميزانيات

July 

 الدمام 5 26/7/2015 المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختاميةأعداد القيود 

August 

 القاهرة 5 2/8/2015 االتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية واعداد الميزانيات

 دبي 5 2/8/2015 حوكمة الشركات

 كواالالمبور 5 9/8/2015 أدارة الصندوق واعداد السيولة

 جدة 5 9/8/2015 والقوائم المالية والحسابات الختامية أعداد القيود المحاسبية

 الدوحة 5 16/8/2015 الدورة المحاسبية للمشتريات و المخازن

 5 16/8/2015 الدورة المتقدمة في االتجاهات المحاسبية الحديثة لمحاسبة الراتب و االجور
الدار 

 البيضاء

 بيروت 5 23/8/2015 الرقابة المالية فى الوحدات الحكومية

 عمان 5 23/8/2015 مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة

 شرم الشيخ 5 30/8/2015 الحوكمة ونظم الرقابة على األداء

 اسطنبول 10 30/8/2015 تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المقبوضات واإليرادات

September 

 كواالالمبور 5 6/9/2015 خصخصة شركات القطاع العام الجوانب االدارية والمالية والقانونية فى

 اسطنبول 5 6/9/2015 أساسيات المحاسبة وإمساك الدفاتر فى الوحدات الحكومية
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 بيروت 5 6/9/2015 نظم المحاسبة للعاملين على الصندوق

 دبي 5 13/9/2015 الدورة المتقدمة في االتجاهات المحاسبية الحديثة لمحاسبة الواتب و االجور

 الدمام 5 13/9/2015 تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن

 الدوحة 5 13/9/2015 دعم وتطوير األداء المهنى لمحاسبى المصروفات والتسويات

 االسكندرية 5 27/9/2015 المحاسبه لغير المحاسبين

 مدريد 10 27/9/2015 حوكمة المؤسسات

October 

 شرم الشيخ 5 4/10/2015 المحاسبة المالية المتقدمةمهارات 

 الدوحة 5 4/10/2015 الخصـخصة ومتطــــلبات تقييـــم األصـــول والمرافق العامة

 دبي 5 11/10/2015 لنظم المتقدمة للمحاسبة عن الجوانب المالية لشؤون الموظفين والموارد البشرية

 جدة 5 11/10/2015 الموازنات رفع كفاءة المحاسب الحكومى ألغراض إعداد

 اسطنبول 5 18/10/2015 االتسويات الجردية واالخطاء المحاسبية ومعالجتها

 جنيف 10 25/10/2015 التخطيط اإلستراتيجى وإعداد الموازنات فى الوحدات الحكومية

November 

 اسطنبول 5 1/11/2015 الخصـخصة ومتطــــلبات تقييـــم األصـــول والمرافق العامة

 كواالالمبور 5 1/11/2015 دعم وتطوير االداء المهنى المحاسبى المصروفات والتسويات

 القاهرة 5 8/11/2015 مراجعة وتحليل الموازنات فى الدوائر واألجهزة الحكومية

 دبي 5 8/11/2015 المحاسب الحكومى وتطبيقات المعايير الدولية

 الرياض 5 15/11/2015 المحاسبه المتقدمة فى تسوية الجردية

 5 15/11/2015 مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى القطاع الحكومى
الدار 

 البيضاء

 عمان 5 22/11/2015 معايير المحاسبة الدولية

 10 29/11/2015 خطوات بناء النظام المالى وأسس تطويره
لوس 

 انجلوس

December 

 دبي 5 6/12/2015 ادارة االزمات المالية

 االسكندرية 5 6/12/2015 إدارة حسابات الحكومة والمال العام

 جدة 5 13/12/2015 تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المدفوعات والمصروفات
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 اسطنبول 5 13/12/2015 األجـراءات المالية فى الخصخصة

 الدوحة 5 20/12/2015 محاسبة التكاليف للقطاع الحكومى

 بيروت 5 20/12/2015 المتقدمة في االتجاهات المحاسبية الحديثة لمحاسبة الواتب و االجورالدورة 

 عمان 5 20/12/2015 تنمية المهارات المالية للعاملين بإدارات شؤون الموظفين

 5 27/12/2015 الحوكمة ونظم الرقابة على األداء
الدار 

 البيضاء

 اسطنبول 10 27/12/2015 والحسابات الختامية أعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية

 

 المصارف والبورصات واالستثمار

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 دبي 5 4/1/2015 المصرفية الموازنات إعداد

 اسطنبول UCP600 4/1/2015 5 المستندية لالعتمادات الدولية القواعد

 الدوحة 5 11/1/2015 والمخاطر االستثمارية المحافظ إدارة

 االسكندرية UCP600 11/1/2015 5 الجديدة القواعد وفق الجهوز واعتمادات المستندية لالعتمادات الحديثة االتجاهات

 الدمام 5 18/1/2015 المصرفية الفروع إدارة

 عمان 5 18/1/2015 المصرفى العمل أساسيات

 الدار 5 25/1/2015 المالية والمؤسسات المصارف فى اإلدارية المحاسبة تطبيقات

 البيضاء

 لندن 10 25/1/2015 المصارف قطاع فى والتفتيش المراجعة

February 

 القاهرة 5 1/2/2015 العـامل المـال رأس أدارة

 الرياض 5 1/2/2015 بالبورصة المدرجة للشركات المالى التحليل

 اسطنبول 5 8/2/2015 األستثمار مخاطر تقيم

 كواالالمبور 5 8/2/2015 تطويرها ومداخل المالية الهياكل فى الخلل

 دبي 5 15/2/2015 المال سوق بهيئة للعاملين المحاسبة
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 الدوحة 5 15/2/2015 المالية األوراق محافظ تقييم وضوابط المخاطر إدارة

 باريس 10 22/2/2015 المالية والمؤسسات المصارف فى اإلدارية المحاسبة تطبيقات

March 

 URDG758/010 الجديدة القواعد ضوء فى  الضمان خطابات فى الحديثة االتجاهات

 الجهوز واعتمادات

 بيروت 5 1/3/2015

 دبي 5 1/3/2015 المالية والمؤسسات المصارف فى اإلدارية المحاسبة تطبيقات

 الشيخ شرم 5 8/3/2015 المالية واألسواق البورصات فى االستثمار إدارة

 اسطنبول 5 8/3/2015 المالية األوراق لسوق الفنى التحليل

 جدة 5 15/3/2015 اإلستثمار صناديق إلدارة المتكامل البرنامج

 عمان 5 15/3/2015 المصرفية الموازنات إعداد

 الجديدة القواعد ضوء فى (STANDBY L/C) الجهوز العتمادات الحديثة االتجاهات

ISP590/98 

 كواالالمبور 5 22/3/2015

 الدوحة 5 22/3/2015 المصرفية الفروع إدارة

 فيينا 10 29/3/2015 والمخاطر االستثمارية المحافظ إدارة

April 

 اسطنبول 5 5/4/2015 المالية األوراق ادارة مجال فى األستثمار قـرار صنع

 الدمام 5 5/4/2015 المالية واألسواق البورصات فى االستثمار إدارة

 دبي 5 12/4/2015 المستندية اإلعتمادات

 الدار 5 12/4/2015 األموال إدارة مخاطر وتقييم تحليل

 البيضاء

 الدوحة 5 19/4/2015 السيولة نقص وحاالت اإلئتمانى التعثر إدارة

 االسكندرية 5 19/4/2015 المصارف فى الشاملة الجودة ادارة

 المــال ســوق منتجات

 

 

 

 

 مدريد 10 26/4/2015

May 

 الدار 5 3/5/2015 والخارجى الداخلى لالستثمار الفعالة األدارة

 البيضاء
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 اسطنبول 5 3/5/2015 اإلستثمار صناديق إلدارة المتكامل البرنامج

 القاهرة 5 10/5/2015 المال سوق بهيئة للعاملين المحاسبة

 الرياض 5 17/5/2015 المصرفى القطاع فى المالية والرقابة التخطيط

 الدوحة UCP600 17/5/2015 5 المستندية لالعتمادات الدولية القواعد

 دبي 5 24/5/2015 والمخاطر االستثمارية المحافظ إدارة

 كواالالمبور 10 31/5/2015 التمويل هيكل كفاءة تقيم و األموال أدارة

June 

 الدوحة 5 7/6/2015 المصارف قطاع فى والتفتيش المراجعة

 التجارية البيوع وشروط( الضمان خطابات – المستندية التحصيالت – المستندية االعتمادات )

 Incoterms 2010) الدولية

 الشيخ شرم 5 7/6/2015

 جدة 5 7/6/2015 المصرفي القطاع في المالي التحليل

July 

 الدمام 5 26/7/2015 إعداد الموازنات المصرفية

August 

 االسكندرية 5 2/8/2015 البورصات واألسواق الماليةإدارة االستثمار فى 

 كواالالمبور 5 9/8/2015 دعم مهارات إدارة المخاطر المصرفية

 اسطنبول 5 9/8/2015 أساسيات العمليات المصرفية الدولية

 دبي 5 16/8/2015 مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف

 الرياض 5 23/8/2015 السيولة إدارة التعثر اإلئتمانى وحاالت نقص

 روما 10 30/8/2015 الخلل فى الهياكل المالية ومداخل تطويرها

September 

 اسطنبول 5 6/9/2015 تطبيقات المحاسبة اإلدارية فى المصارف والمؤسسات المالية

 دبي 5 6/9/2015 صنع قـرار األستثمار فى مجال ادارة األوراق المالية

 القاهرة 5 13/9/2015 المالية فى القطاع المصرفى التخطيط والرقابة

 الدمام 5 13/9/2015 ادارة محافظ األوراق المالية

 نيويورك UCP600 27/9/2015 10القواعد الدولية لالعتمادات المستندية 

October 
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 جدة 5 4/10/2015 تخطيط الربحية وتقييم رأس المال

 اسطنبول 5 4/10/2015 المحاسبة للعاملين بهيئة سوق المال

 كواالالمبور 5 11/10/2015 تنويع المخاطر و ادارة و تقييم محافظ األوراق المالية و األستثمار

 عمان 5 18/10/2015 اإلعتمــــادات المستندية ومشكالتهـــــا التطبيقيــة

( فى ضوء القواعد الجديدة STANDBY L/Cاالتجاهات الحديثة العتمادات الجهوز )

ISP590/98 
 شرم الشيخ 5 18/10/2015

 10 25/10/2015 نظم الدفع اإللكترونية والبطاقات اإلئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية
لوس 

 انجلوس

November 

 الدمام 5 1/11/2015 إعداد الموازنات المصرفية

 اسطنبول 5 1/11/2015 المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف

 القاهرة 5 8/11/2015 األستثمار فى مجال ادارة األوراق الماليةصنع قـرار 

 URDG758/010فى ضوء القواعد الجديدة   االتجاهات الحديثة فى خطابات الضمان

 واعتمادات الجهوز
 دبي 5 8/11/2015

التحصيالت المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة للتحصيالت "نشرة غرفة 

 "522/1995التجارة الدولية رقم 
 الدوحة 5 15/11/2015

 بيروت 5 22/11/2015 منتجات ســوق المــال

 5 22/11/2015 تنويع المخاطر و ادارة و تقييم محافظ األوراق المالية و األستثمار
الدار 

 البيضاء

 جنيف 10 29/11/2015 تطبيقات المحاسبة اإلدارية فى المصارف والمؤسسات المالية

December 

 الرياض 5 6/12/2015 ادارة الجودة الشاملة فى المصارف

 URDG758/010فى ضوء القواعد الجديدة   االتجاهات الحديثة فى خطابات الضمان

 واعتمادات الجهوز
 االسكندرية 5 6/12/2015

 دبي 5 13/12/2015 التخطيط والرقابة المالية فى القطاع المصرفى

 كواالالمبور UCP600 13/12/2015 5القواعد الدولية لالعتمادات المستندية 

التحصيالت المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة للتحصيالت "نشرة غرفة 

 "522/1995التجارة الدولية رقم 
 الدوحة 5 20/12/2015

 عمان 5 20/12/2015 إدارة المخاطر وضوابط تقييم محافظ األوراق المالية

 اسطنبول 10 27/12/2015 تطبيقات المحاسبة اإلدارية فى المصارف والمؤسسات المالية
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 المصارف والبورصات واالستثمار

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 دبي 5 4/1/2015 الموازنة الفعالة وترشيد التكاليف

 كوااللمبور 10 4/1/2015 الموظفين ) رواتب ومزايا الموظفين (النواحى المالية فى إدارات شؤون 

 القاهرة 5 11/1/2015 إعادة بناء نظم التكاليف ألغراض ترشيد األداء

 الدمام 5 11/1/2015 مشاكل حسابات المخزون

 اسطنبول 5 18/1/2015 مهــارات قياس ورقابة التـــــكلفة

 جدة 10 25/1/2015 االدارية والتكاليفالبرنامج المتكامل فى المحاسبة 

 5 25/1/2015 المدير المالى وادوات تطوير االداء

الدار 

 البيضاء

February 

 االسكندرية 5 1/2/2015 نظم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية

 لندن 10 1/2/2015 األداء الفعال للمحاسب األدارى

 دبي 5 8/2/2015 المحاسبة عن التكاليف فى قطاع المقاوالت

 كوااللمبور 5 8/2/2015 تطبيقات السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية الحديثة ألغراض دعم األداء

 الرياض 5 15/2/2015 النظم المحاسبية المتكاملة فى الصناعات النفطية

 بيروت 5 15/2/2015 اإلدارة الفعالــــــة لألقســـــام المالية والمحاسبيـــــــة

 عمان 10 22/2/2015 الضـريبة على الدخـل

 اسطنبول 5 22/2/2015 األساليب المحاسبية األدارية

March 

 شرم الشيخ 5 1/3/2015 الموازنة الفعالة والتخطيط والتحكم

 باريس 10 1/3/2015 محاسبـــــــــــة المسئوليـــــــــــة وتقييـــــــــــم األداء

 الدمام 5 8/3/2015 التـــــكلفة مهــارات قياس ورقابة

 دبي 5 8/3/2015 تنميــة مهــارات المحاسـب ألغـراض تحسين اإلنتاجية وتدعيم الربحية



 

 

 

  

GulfSTD.com 2014 © Copyright. All 

rights reserved.  

 

 الدوحة 5 15/3/2015 تدقيق ومراجعة المدفوعات الحكومية

 اسطنبول 10 15/3/2015 النظم المتقدمة فى المحاسبة والميزانيات والقوائم المالية

 بيروت 5 22/3/2015 األصول الثابتةتقييم 

 جدة 5 22/3/2015 اعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم االداء

 كوااللمبور 5 29/3/2015 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

 اسطنبول 5 29/3/2015 تطبيقات السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية الحديثة ألغراض دعم األداء

April 

 جدة 5 5/4/2015 البرنامج المتكامل فى المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات المالية

 نيويورك 10 5/4/2015 المفاهيم الحديثة في المحاسبة

 كوااللمبور 5 12/4/2015 دمج الميزانية والتنبؤ وتخطيط األعمال

 GAAP 12/4/2015 5و IFRSالمحاسبة ومقارنة 

الدار 

 البيضاء

 القاهرة 10 19/4/2015 تقييم األصول الثابتة

 الدوحة 5 19/4/2015 البرنامج المتكامل فى المحاسبة االدارية والتكاليف

 دبي 5 26/4/2015 دعم المهارات اإلدارية والمالية " لموظفى الخدمات المساندة "

 الرياض 5 26/4/2015 الموازنة الفعالة والتخطيط والتحكم

May 

 اسطنبول 5 3/5/2015 والتحليل المالي لخدمة متخذي القــــــــراراتالمحاسبة 

 مدريد 3/5/2015 10 ( Microsoft Projectدراسة الجدوى اإلقتصادية للمشروعات باستخدام برنامج )

 كوااللمبور 5 3/5/2015 دعم المهارات اإلدارية والمالية " لموظفى الخدمات المساندة "

 الدمام 5 10/5/2015 المحاسبين والماليين في قرارات االدارةتطوير مهارات 

 شرم الشيخ 5 10/5/2015 متطلبات تقييم االصول واعادة الهيكلة فى ظل الخصخصة

 دبي 5 10/5/2015 المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار اإلداري

 جدة 5 17/5/2015 االتجاهات الحديثة فى ادارة محاسبة التكاليف

 اسطنبول 5 17/5/2015 معـايير المحاسبة األدارية

 بيروت 5 24/5/2015 مشاكل حسابات المخزون

 عمان 10 24/5/2015 تصميم وتطوير نظم التكاليف

 الدوحة 5 31/5/2015 تطبيقات السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية الحديثة ألغراض دعم األداء
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 5 31/5/2015 متخذي القــــــــرارات المحاسبة والتحليل المالي لخدمة

الدار 

 البيضاء

June 

 اسطنبول 5 7/6/2015 البرنامج المتكامل فى الشؤون المالية واالدارية

 فيينا 10 7/6/2015 البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية

 الدمام 5 7/6/2015 الخطــــط الماليـــهتطويـــر األداء المالـــــي وإعــــداد 

 االسكندرية 5 21/6/2015 تصميم وتطوير نظم التكاليف

July 

 الرياض 5 5/7/2015 المدير المالى وادوات تطوير االداء

 اسطنبول 5 19/7/2015 مهــارات قياس ورقابة التـــــكلفة

August 

 جدة 5 2/8/2015 واإلدارى المهارات المتخصصة فى التدقيق والتفتيش المالى

 جنيف 10 2/8/2015 محاسبة التكاليف لغير المحاسبين

 اسطنبول 5 9/8/2015 محاسبة التكاليف فى صناعة األسمنت ومواد البناء

 دبي 5 9/8/2015 دعم المهارات اإلدارية والمالية " لموظفى الخدمات المساندة

 كوااللمبور 5 16/8/2015 لترشيد القرارات الماليةالبرنامج المتكامل فى المحاسبة اإلدارية 

 القاهرة 5 23/8/2015 الموازنة الفعالة وترشيد التكاليف

 الدوحة 10 23/8/2015 دور المحاسبة فى مجال صنع و أتخاذ القرار

 الدمام 30/8/2015 5 (IPSASتطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى )

September 

 دبي 5 6/9/2015 المحاسبية لألجور ومراقبة الوقت ودوام الـعاملينالنظم 

 روما 10 6/9/2015 نظم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية

 الدمام 5 13/9/2015 مشاكل حسابات المخزون

 اسطنبول 5 13/9/2015 المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار اإلداري

 الدوحة 5 27/9/2015 محاسبة التكاليف االتجاهات الحديثة فى ادارة

 االسكندرية 5 27/9/2015 اإلدارة الفعالــــــة لألقســـــام المالية والمحاسبيـــــــة

October 
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 شرم الشيخ 5 4/10/2015 تصميم وإستخـدام نظم التقاريـــــــــر الماليــــــــــة

 اسطنبول 10 4/10/2015 المحاسبة عن التكاليف فى المستشفيات

 دبي 5 11/10/2015 المحاسبة والتحليل المالي لخدمة متخذي القــــــــرارات

 جدة 5 11/10/2015 األتجاهات الحديثةفي ادارة محاسبة التكاليف

 كوااللمبور 5 18/10/2015 محاسبـــــــــــة المسئوليـــــــــــة وتقييـــــــــــم األداء

 الرياض 5 18/10/2015 التدقيق والتفتيش المالى واإلدارىالمهارات المتخصصة فى 

 الدوحة 10 25/10/2015 المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار اإلداري

 عمان 5 25/10/2015 مستجدات المحاسبة عن تكلفة وربـحية عقود المقاوالت

November 

 5 1/11/2015 نظم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية
الدار 

 البيضاء

 10 1/11/2015 النواحى المالية فى إدارات شئون الموظفين ) رواتب ومزايا الموظفين (
لوس 

 انجلوس

 القاهرة 5 8/11/2015 المعلومات المالية ودورها فى تشخيص وحل المشكالت

 دبي 5 8/11/2015 البرنامج المتكامل فى المحاسبة االدارية والتكاليف

 الدمام 5 15/11/2015 الدولية الحديثة فى ادارة أزمة السيولة وادارة التدفقات النقديةاالتجاهات 

 كوااللمبور 5 15/11/2015 مهــارات قياس ورقابة التـــــكلفة

 الدوحة 5 22/11/2015 البرنامج المتكامل فى المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات المالية

 عمان 5 22/11/2015 فيها الزكاةالمحاسبة عن األموال التى يجب 

 بيروت 10 29/11/2015 نظم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية

 اسطنبول 5 29/11/2015 دعم المهارات اإلدارية والمالية " لموظفى الخدمات المساندة

December 

 اسطنبول 5 6/12/2015 المهارات األساسية للمدراء الماليين

 كوااللمبور 10 13/12/2015 االدارة المالية للصيانة وخفض التكاليفاألساليب الحديثة فى 

 شرم الشيخ 5 13/12/2015 مهارات اعداد الخطط المالية والمستقبيلة وقياس االداء المالى

 دبي 5 20/12/2015 االتجاهات الحديثة فى ادارة محاسبة التكاليف

 الدمام 5 27/12/2015 تبسيط اإلجراءات المحاسبية
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 المحاسبة الحكومية والخصخصة

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 مراجعة وتحليل الموازنات فى الدوائر واألجهزة الحكومية

 الدوحة 5 4/1/2015 نظم المحاسبة للعاملين على الصندوق

 كوااللمبور 5 11/1/2015 نظم المحاسبة للعاملين على الصندوق

 دبي 5 11/1/2015 تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن

 القاهرة 5 18/1/2015 دعم وتطوير األداء المهنى لمحاسبى المصروفات والتسويات

 اسطنبول 5 18/1/2015 حوكمة المؤسسات

 جدة 5 18/1/2015 الخصـخصة ومتطــــلبات تقييـــم األصـــول والمرافق العامة

 الدارالبيضاء 5 25/1/2015 الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية

 لندن 10 25/1/2015 رفع كفاءة المحاسب الحكومى ألغراض إعداد الموازنات

February 

 اسطنبول 5 1/2/2015 األجـراءات المالية فى الخصخصة

 االسكندرية 5 1/2/2015 والخزائنتطوير األداء الفني والمالي لمسئولي النقدية 

 دبي 5 8/2/2015 الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية

 الرياض 5 8/2/2015 تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرة

 الدوحة 5 15/2/2015 االندماج واإلستحواذ وإعادة الهيكلة

 عمان 5 22/2/2015 التقاريرالمالية فى القطاع الحكومىمهارات إعداد وعرض 

 باريس 10 22/2/2015 رفع كفاءة المحاسب الحكومى ألغراض إعداد الموازنات

March 

 شرم الشيخ 5 1/3/2015 المحاسبة الدفترية والكمبيوتر

 الدمام 8/3/2015 5 (IPSASتطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى )

 اسطنبول 5 15/3/2015 االندماج واإلستحواذ وإعادة الهيكلة

 دبي 5 15/3/2015 التخطيط األستراتيجى واعداد الموازنات فى الوحدات الحكومية
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 الدوحة 5 22/3/2015 تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرة

 بيروت 5 22/3/2015 الحساب الختامى والميزانيات

 كوااللمبور 10 29/3/2015 الحكومى وتطبيقات المعايير الدوليةالمحاسب 

April 

 اسطنبول 5 5/4/2015 الحوكمة ونظم الرقابة على األداء

 دبي 5 12/4/2015 معايير التقارير المالية الدولية فى اعداد السجالت المحاسبية وتسوية وإقفال الحسابات المالية

 القاهرة 5 12/4/2015 اإلدارى في الوحدات الحكوميةالرقابة المالية والتدقيق 

 جدة 5 19/4/2015 أساسيات المحاسبة وإمساك الدفاتر فى الوحدات الحكومية

 مدريد 10 26/4/2015 دورة االتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية واعداد الميزانيات

May 

 الدمام 3/5/2015 5 (IPSASتطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى )

 اسطنبول 5 10/5/2015 البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية

 شرم الشيخ 5 17/5/2015 إدارة حسابات الحكومة والمال العام

 الدوحة 5 24/5/2015 محاسبة التكاليف للقطاع الحكومى

 روما 10 31/5/2015 للعاملين بإدارات شؤون الموظفينتنمية المهارات المالية 

June 

 الدمام 5 7/6/2015 مراجعة وتحليل الموازنات فى الدوائر واألجهزة الحكومية

 دبي 5 7/6/2015 المحاسب الحكومى وتطبيقات المعايير الدولية

 االسكندرية 5 7/6/2015 مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى القطاع الحكومى

 اسطنبول 10 21/6/2015 إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومى

July 

 جدة 5 26/7/2015 الموازنات إعداد ألغراض الحكومى المحاسب كفاءة رفع

 اسطنبول 5 26/7/2015 الحكومية الوحدات فى الموازنات وإعداد اإلستراتيجى التخطيط

 القاهرة 5 26/7/2015 المحاسبى والتطبيق الفكر أمراض عـالج فى ودورها الشركات حـوكمة

August 

 كوااللمبور 5 2/8/2015 تطوير األداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن

 دبي 5 9/8/2015 دعم وتطوير األداء المهنى لمحاسبى المصروفات والتسويات
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 اسطنبول 5 16/8/2015 حوكمة المؤسسات

 الرياض 5 23/8/2015 ومتطــــلبات تقييـــم األصـــول والمرافق العامةالخصـخصة 

 جنيف 10 30/8/2015 الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية

September 

 اسطنبول 5 6/9/2015 الحساب الختامى والميزانيات

 الدمام 5 13/9/2015 أساسيات المحاسبة وإمساك الدفاتر فى الوحدات الحكومية

 شرم الشيخ 5 27/9/2015 نظم المحاسبة للعاملين على الصندوق

October 

 كوااللمبور 5 4/10/2015 مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة

 دبي 5 11/10/2015 الحوكمة ونظم الرقابة على األداء

 بيروت 5 18/10/2015 تطوير آليات التخطيط المالى وإعداد الموازنات

 فيينا 10 25/10/2015 الجوانب االدارية والمالية والقانونية فى خصخصة شركات القطاع العام

November 

 جدة 5 1/11/2015 التخطيط األستراتيجى واعداد الموازنات فى الوحدات الحكومية

 القاهرة 5 15/11/2015 الحسابات القومية

 اسطنبول 10 29/11/2015 الرقابة المالية فى الوحدات الحكومية

December 

 دبي 5 6/12/2015 المحاسبة الدفترية والكمبيوتر

 االسكندرية 5 6/12/2015 دورة االتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية واعداد الميزانيات

 الدارالبيضاء 5 13/12/2015 المحاسبة الدفترية والكمبيوتر

 اسطنبول 5 13/12/2015 الحكوميةالبرنامج المتكامل فى المحاسبة 

 الدمام 5 20/12/2015 حوكمة الشركات

 كوااللمبور 5 20/12/2015 أدارة الصندوق واعداد السيولة

 نيويورك 10 27/12/2015 األجـراءات المالية فى الخصخصة

 

 القطاع الصحى
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 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الرياض  5 4/1/2015 االسعافات االوليةالمهارات المتقدمة في 

 الدوحة 5 4/1/2015 مبادئ وأسس الصحة العامة واإلسعافات األولية

 جدة 5 4/1/2015 ادارة سالمة الغذاء

 اسطنبول 5 11/1/2015 مهارات إدارة األزمات األمنية

 الدمام 5 11/1/2015 مهارات إدارة األزمات األمنية

 5 11/1/2015 للمستشفيات والمؤسسات الطبيةاالدارة المتكاملة 
الدار 

 البيضاء

 دبي 5 18/01/2015 األمراض المستوطنة )المعدية(

 مسقط 5 18/01/2015 الترميز الطبي الدولي العاشر االسترالي

 بيروت 5 25/01/2015 الترميز الطبي الدولي العاشر االسترالي

 كوااللمبور 10 25/01/2015 إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية

February 

 5 1/2/2015 األمراض المستوطنة )المعدية(
الدار 

 البيضاء

 دبي 5 1/2/2015 االدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبية

 الدمام 5 1/2/2015 الترميز الطبي الدولي العاشر االسترالي

 لندن 10 8/2/2015 مبادئ وأسس الصحة العامة واإلسعافات األولية

 الرياض 5 8/2/2015 االشتراطات الصحية للمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

 مسقط 5 8/2/2015 االشتراطات الصحية للمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

 بيروت 5 15/2/2015 ادارة سالمة الغذاء

 جدة  5 15/2/2015 إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية

 االسكندرية 5 22/2/2015 الترميز الطبي الدولي العاشر االسترالي

March 

 الرياض 5 1/3/2015 مبادئ وأسس الصحة العامة واإلسعافات األولية

 فيينا 10 1/3/2015 إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية

 الدمام 5 8/3/2015 األمراض المستوطنة )المعدية(
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 جده 5 8/3/2015 ادارة سالمة الغذاء

 الدوحة 5 15/03/2015 الترميز الطبي الدولي العاشر االسترالي

 بيروت 5 22/03/2015 ادارة سالمة الغذاء

 إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية

 اسطنبول 5 29/03/2015

 

 

April 

 الرياض 5 5/4/2015 المبيدات ومالها وما عليها

 دبي 5 5/4/2015 عمليات النظافة والصحة العامةاالتجاهات الحديثة في إدارة 

 لندن 10 5/4/2015 اختصاصي التدريب على الوقاية من العدوى وادارة النفايات الطبية

 بيروت 5 12/4/2015 إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية

 تونس 5 12/4/2015 االشتراطات الصحية للمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

 5 19/4/2015 إجراءات التأمين الصحي وكيفية التعامل معها
الدار 

 البيضاء

 جدة 5 19/4/2015 نظام ضمان الجودة فى المستشفيات

 اسطنبول 5 26/4/2015 االشتراطات الصحية للمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

May 

 5 3/5/2015 األمراض المستوطنة )المعدية(
الدار 

 البيضاء

 الدمام 5 3/5/2015 إدارة األزمات األمنيةمهارات 

 واشنطن 5 10/5/2015 مبادئ وأسس الصحة العامة واإلسعافات األولية

 جدة 5 10/5/2015 الطرق الحديثة لمعالجة المخلفات الصلبة والسائلة

 اسكندرية 5 10/5/2015 اإلتجاهات الحديثة فى إدارة وتنظيم المسـتشفيات

 دبي 5 17/5/2015 العاماساسيات التمريض 

 نيويورك 10 17/5/2015 تســويق الخدمات الصحيــة 

 الرياض 5 24/5/2015 إدارة األقسام في المرافق والمؤسسات الصحية

 اسطنبول 5 31/5/2015 االساليب الحديثة و المعايير الصحية في مكافحة العدوى

June 

 شرم الشيخ 5 7/6/2015 العدوى االساليب الحديثة و المعايير الصحية في مكافحة
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 الرياض 5 7/6/2015 االدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبية

 الدمام 5 7/6/2015 أسس السالمة في أعمال المشروعات

 بيروت 5 7/6/2015 الدبلومة المهنية فى السكرتارية الطبية

 اسطنبول 5 14/6/2015 مكافحة العدوي في المنشئات الصحية 

 جده 5 21/6/2015 البريطانية OHSASالمواصفات القياسية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية وفقا للمعايير 

 كوااللمبور 10 28/6/2015 "  تقنيات طرق الفحص المخبرية والتفتيش الغذائى"

July 

 الدمام 5 5/7/2015 نظم األمان فى عمليات معالجة النفط وخطوط األنابيب

 دبي 5 12/7/2015 المتقدمة في االسعافات االولية المهارات

 باريس 10 12/7/2015 مصادر الخطر الطبيعية و البيولوجية و الكيميائية ذات العالقة بسالمة الغذاء

 شرم الشيخ 5 12/7/2015 االساليب الحديثة و المعايير الصحية في مكافحة العدوى

 اسطنبول 5 26/07/2015 إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية

 جده 5 26/07/2015 مكافحة العدوي في المنشئات الصحية 

 الرياض 5 26/07/2015 مصادر الخطر الطبيعية و البيولوجية و الكيميائية ذات العالقة بسالمة الغذاء

August 

 جدة  5 2/8/2015 " طرق الفحص المخبرية والتفتيش الغذائى تقنيات"

 دبي 5 2/8/2015 لمعالجة المخلفات الصلبة والسائلةالطرق الحديثة 

 الدوحة 5 2/8/2015 األمن الصناعي و السالمة المهنية في الموانئ

 الدمام 5 9/8/2015 االسعاف االولي في اماكن العمل )دورة اساسية(

 مدريد 10 16/8/2015 االساليب الحديثة و المعايير الصحية في مكافحة العدوى

 مسقط HACCP 16/8/2015 5اعداد مراجع داخلى نظم سالمة الغذاء 

 الرياض 5 16/8/2015 األمن والسالمة والصحة المهنية )وفقا لنظام الجودة العالمى (

 االسكندرية 5 23/8/2015 شهادة الناسب في األوناش ووسائل الرفع

 جده 5 30/8/2015 تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية المنشآت الصناعية

September 

 جدة 5 6/9/2015 اساسيات التمريض العام

 ابوظبى 5 6/9/2015 االساليب الحديثة و المعايير الصحية في مكافحة العدوى
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 واشنطن 10 6/9/2015 الممارسة االكلنيكية للصيدلي

 اسكندرية 5 13/9/2015 دقة وجودة النتائج المعملية الطبية

 الرياض 5 13/9/2015 الجودة فى المستشفياتنظام ضمان 

 دبي 5 27/9/2015 في تصميم قواعد بيانات طبية للمستشفيات Accessمهارات استخدام برنامج 

 جدة 5 27/9/2015 برنامج تشغيل العيادات الطبية المهنية

 اسطنبول 5 27/9/2015 إجراءات العملية اإلرشادية والعالجية

October 

 الرياض 5 4/10/2015 الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منهاالنفايات 

 شرم الشيخ 5 4/10/2015 اختصاصي التدريب على الوقاية من العدوى وادارة النفايات الطبية

 فيينا 10 11/10/2015 تنمية المهارات اإلشرافية لألطباء

 الدمام 5 11/10/2015 اعداد مراجع داخلى نظم سالمة الغذاء

 اسطنبول 5 18/10/2015 برنامج تشغيل العيادات الطبية المهنية

 عمان 5 18/10/2015 النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

 دبي 5 18/10/2015 نظام ضمان الجودة فى المستشفيات

 جدة 5 25/10/2015 االساليب المتبعة للنظافة والتطهير 

 الدوحة 5 25/10/2015 "  الفحص المخبرية والتفتيش الغذائىطرق  تقنيات"

November 

 اسكندرية 5 1/11/2015 ادارة سالمة الغذاء

 دبي 5 1/11/2015 مقاييس الحماية من المخاطر في المختبرات والمعامل الكيماوية

 الدمام 5 8/11/2015 اإلتجاهات الحديثة فى إدارة وتنظيم المسـتشفيات

األمن الصناعي و السالمة المهنية في  HACCPاعداد مراجع داخلى نظم سالمة الغذاء 

 المصانع
 برلين 10 8/11/2015

 اسطنبول 5 15/11/2015 إجراءات التأمين الصحي وكيفية التعامل معها

 الرياض 5 15/11/2015 إدارة األقسام في المرافق والمؤسسات الصحية

 الدوحة 5 22/11/2015 المستشفياتنظام ضمان الجودة فى 

 تســويق الخدمات الصحيــة 
 جدة 5 29/11/2015

 

December 
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 الدمام  HACCP 6/12/2015 5اعداد مراجع داخلى نظم سالمة الغذاء 

 اسكندرية 5 6/12/2015 األمن الصناعي و السالمة المهنية

العمل عليه بهدف تصميم بيئة عمل األرجونومكس ) دراسة عالقة جسم اإلنسان و تأثير بيئة 

 مناسبة للحد من وقوع اإلصابات و األمراض
 نيويورك 10 13/12/2015

 جدة 5 13/12/2015 الصحة المهنية و حماية بيئة العمل و األمراض المهنية

 الرياض 5 20/12/2015 ضبط وتوكيد جودة االختبارات الطبية المعملية

 مسقط 5 20/12/2015 صحة السفر 

 اسطنبول 5 27/12/2015 الطرق الحديثة لمعالجة المخلفات الصلبة والسائلة

 

 إدارة الموارد البشرية

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 استراتيجية التدريب فى اطار ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة االداء

 اسطنبول 5 4/1/2015 والتطويـــــــــرتنمية مهارات مسئولي التدريب 

 لندن 10 11/1/2015 األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية

 القاهرة 5 11/1/2015 تنظيم وإدارة قطــاع التــــــدريب وتنمية الموارد البشرية

 كواالالمبور 5 11/1/2015 التـــــدريب والتنميــــة البشريـــة المعاصــــــــــرة

 دبي  5 18/1/2015 أســـاليب إعـــداد خـــطط ومـــــوازنـــات التـــدريب

 عمان T.O.T 18/1/2015 5إعــــــداد المــــــــــدربـــــــين 

 جدة 5 18/1/2015 تــــطبيـق إدارة الجــودة الشـــاملة فى نــظم التـــدريب

 شرم الشيخ 5 25/1/2015 وتخطيط المسار الوظيفيتحليل وتوصيـــــف وتقييـــــــم الوظائــف 

 الدوحة 5 25/1/2015 اإلبداع والتميز في إدارة الموارد البشرية

February 

 الرياض 5 1/2/2015 المعايير العالمية في التوظيف واإلختيار والتعيين

 دبي  5 1/2/2015 تنمية مهارات التميز الشخصي واالبداع الوظيفي

 بيروت 5 8/2/2015 األساسية لموارد البشريةالمبادئ 
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 باريس 10 8/2/2015 المعايير و الخدمات و عالقة الموظفين

 جدة 5 8/2/2015 مبادىء إدارة الموارد البشرية

 كواالالمبور 5 15/2/2015 األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية

 اسطنبول 5 15/2/2015 التـــدريبأســـاليب إعـــداد خـــطط ومـــــوازنـــات 

 االسكندرية T.O.T 15/2/2015 5إعــــــداد المــــــــــدربـــــــين 

 الدوحة  5 22/2/2015 متقدم التوظيف وإجراء المقابالت واالختيار

 5 22/2/2015 قياس فاعلية الموارد البشرية من خالل بطاقات األداء للموارد البشرية
الدار 

 البيضاء

March 

 الدمام 5 1/3/2015 حقل البحث والتدريب في عصر المعلومات

 عمان 5 1/3/2015 تحليل وتوصيـــــف وتقييـــــــم الوظائــف وتخطيط المسار الوظيفي

 دبي  5 8/3/2015 تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل

 كواالالمبور 5 8/3/2015 عالقات الموظفين األدوار والمسؤوليات

 مدريد 10 15/3/2015 متقدم التوظيف وإجراء المقابالت واالختيار

 اسطنبول  5 15/3/2015 األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية

 القاهرة 5 22/3/2015 إدارة المخاطر في الموارد البشرية

 الدوحة  5 22/3/2015 المدير العربيتكنولوجيا األداء البشري مدخل جديد لزيادة فعالية 

 الرياض 5 29/3/2015 استراتيجية التدريب فى اطار ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة االداء

 اسطنبول 5 29/3/2015 أســـاليب إعـــداد خـــطط ومـــــوازنـــات التـــدريب

April 

 شرم الشيخ 5 5/4/2015 تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف 

 اسطنبول 5 5/4/2015 اإلجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير اإلداري

 جدة 5 5/4/2015 مبادىء إدارة الموارد البشرية

 نيويورك 10 12/4/2015 مبادئ ادارة الموارد البشرية لمدراء ورؤساء االقسام

 كواالالمبور 5 12/4/2015 مهارات تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب المتكاملة

 دبي  5 19/4/2015 المعايير العالمية في التوظيف واإلختيار والتعيين

 الرياض 5 19/4/2015 اإلبداع والجودة في التدريب اإلستراتيجي وتحقيق األهداف الوظيفية والتنظيمية

 عمان 5 19/4/2015 التخطيط الفعال للموارد البشرية
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 اسطنبول  5 26/4/2015 المتقدمةالمهارات اإلشرافية 

تطوير نظم معلومات شئون الموظفين باستخدام الحاسب اآللي في منظومة الحكومة 

 اإللكترونية
 الدوحة 5 26/4/2015

May 

 الدوحة KPI’s 3/5/2015 5الموارد البشرية  

 اسطنبول  5 3/5/2015 مهارات تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب المتكاملة

 فيينا  10 10/5/2015 تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل

 دبي  5 10/5/2015 التخطيط األمثل للقوى العاملة 

 الرياض 5 10/5/2015 تنمية الموارد البشرية وإدارة شئون الموظفين

 االسكندرية 5 17/5/2015 األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية

 دبي  5 17/5/2015 مهارات التوظيف والتعيين واالختيار

 الدمام 5 24/5/2015 تقييم االداء وربط المسارالوظيفي بالمسار التدريبي

 كواالالمبور 5 24/5/2015 استقطاب الكفاءات الداخلية واالحالل الوظيفى

 القاهرة 5 31/5/2015 المتغيرات العالمية ومدى تأثيرة علي الموارد البشرية 

June 

 جدة 5 7/6/2015 تنمية الموارد البشرية في أداء الموظفين 

 اسطنبول 5 7/6/2015 تنميه الموارد البشريه واداره شئون الموظفين 

 شرم الشيخ 5 14/6/2015 تقييم اثر التدريب على المتدرب

July 

 القاهرة 5 26/7/2015 المتكاملة مهارات تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب

 الدمام 5 26/7/2015 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل

August 

 االسكندرية 5 2/8/2015 تقييم وقياس العائد من التدريب

 الرياض  5 2/8/2015 التطوير األدارى وادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

 اسطنبول 5 9/8/2015 الحديثة في تطوير الموارد البشريةاألساليب 

 دبي 5 9/8/2015 المدخل الشمولي في تحديد االحتياجات التدريبية 

 كواالالمبور 5 16/8/2015 النظــم المتقدمـة لتخطيـط وتنفيــذ ومـراقبـة أنظمــة وأحكام شــؤون الموظفيـــن 
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 5 16/8/2015 شئون الموظفييناالساليب المعاصرة فى تنظيم وادارة 
الدار 

 البيضاء

 عمان KPI’s 23/8/2015 5الموارد البشرية  

 شرم الشيخ 5 23/8/2015 تأهيل محللي ومنسقي التدريب ومتابعة برامج التدريب أثناء العمل

 جدة 5 30/8/2015 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل

 اسطنبول 5 30/8/2015 االحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب المتكاملةمهارات تحديد 

September 

 القاهرة 5 6/9/2015 تعزيز وتطوير األداء المشرف

 الدمام 5 13/9/2015 استراتيجيات تعزيز التطــوير والتـدرج الوظيفــى وتحديد الفجـوات والثغرات التدريبيــة

 روما 10 27/9/2015 العامة في جودة إدارة ومتابعة العمليات بين االقسام التقنيات المتقدمة للخدمات

October 

 جدة 5 4/10/2015 تقييم اثر التدريب على المتدرب

 كواالالمبور 5 4/10/2015 مبادئ ادارة الموارد البشرية لمدراء ورؤساء االقسام

 اسطنبول 5 11/10/2015 الكفاءة والفعاليةاعداد استراتيحية الموارد البشرية المتكاملة لتطوير 

 القاهرة 5 11/10/2015 األساليب الحديثة في التخطيط ومتابعة تنفيذ األعمال 

 جنيف 10 18/10/2015 المنهج المتكامل للتوظيف واستراتيجية القوى العاملة

 االسكندرية 5 18/10/2015 تنمية الموارد البشرية وإدارة شؤون الموظفين

 دبي 5 18/10/2015 إدارة وتنسيق التدريب 

 الدوحة 5 25/10/2015 المنهج المتكامل للتوظيف واستراتيجية القوى العاملة

 اسطنبول 5 25/10/2015 مختبر تقييم النشاط التدريبي 

 الدمام 5 25/10/2015 إدارة الموارد البشرية

November 

 دبي 5 1/11/2015 الجدارات الوظيفية لمدير مكاتب اإلدارة العليا 

 الرياض 5 1/11/2015 تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب 

 اسطنبول KPI’s 8/11/2015 5الموارد البشرية  

 شرم الشيخ 5 8/11/2015 ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

 واشنطن 10 8/11/2015 والمكافآت المرتبطة باألداءتقنيات تقييم مستويات اداء العمل 

 كواالالمبور 5 11/11/2015 أساليب وأعداد خطط وموازنات التدريب 
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 5 15/11/2015 مهارات تقييم أداء العاملين 
الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 22/11/2015 التحليل اإلحصائي

 جدة 5 22/11/2015 المهارات اإلشرافية

 اسطنبول 5 29/11/2015 الموارد البشرية و معرفتهااختصاصية 

December 

 كواالالمبور 5 6/12/2015 االجـراءات المتقدمة لسياســات شـؤون الموظفيــن والتطــوير االداري 

 دبي 5 6/12/2015 المنهج المتكامل للتوظيف واستراتيجية القوى العاملة

 الدمام 5 6/12/2015 التحليل اإلحصائي

 القاهرة 5 13/12/2015 االساليب المعاصرة فى تنظيم وادارة شئون الموظفيين

 فيينا 10 13/12/2015 االدارة المتقدمـة واالتجـاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن والتطويــر الـوظيفـــي 

 اسطنبول 5 20/12/2015 استراتيجية التدريب فى اطار ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة االداء

 الرياض 5 20/12/2015 دور المديرين في تنفيذ التدريب على رأس العمل 

 بيروت 5 20/12/2015 المهارات المتكالمة للخدمات المساندة و التسينق االداري

 اسطنبول 5 27/12/2015 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة المهنية واعباء العمل 

 عمان 5 27/12/2015 مهارات بناء فريق العمل 

 

 

 تقنية المعلومات

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 تركيا 5 11/1/2015 نظم المعلومات كمدخل لإلصالح اإلداري و التطوير

 الرياض 5 4/1/2015 الدوائر األلكترونية

 عمان 5 18/1/2015 إدارة النظم و تكنولوجيا المعلومات

 ماليزيا 5 25/1/2015 المعلومات و تأمين الوثائق و الملفات المستندية بالحاسب اآلليإدارة مراكز 
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 دبي 5 25/1/215 تطوير الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية

February 

 جدة  5 1/2/2015 التعرف على برنامج أوراكل

 الدمام 5 8/2/2015 تصميم الموقع

 الرياض 5 15/2/2015 المعلوماتالدعم اإلحصائي إلدارة أمن 

 المغرب 5 22/2/2015 اعداد المواصفات والتقارير الفنية

 نيويورك 10 22/2/2015 أهمية التخطيط االستراتيجي في إدارة أقسام تقنية المعلومات

March 

 الدمام 5 22/3/2015 معايير التقييم الدولية في بيئة التشغيل اإللكترونية

 باريس 10 8/3/2015 المعلوماتأمن شبكة 

 اسطنبول 5 15/3/2015 الحكومة االلكترونية ) اإلستراتيجية وآليات التطبيق واإلدارة (

 جدة  5 1/3/2015 الصيانة وأمن المعلومات

 دوحة 5 29/3/2015 استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظيم وإدارة المكتبات

April 

 دبي 5 5/4/2015 التخطيط للتنمية الوظيفية في بيئة التشغيل اإللكترونيةتكنولوجيا 

 الرياض 5 12/4/2015 تشغيل االستوديو و فنون المونتاج في اإلنتاج الصوتي

 اسطنبول 5 19/4/2015 الحاسب االلي وتكنولوجيا المعلومات)ورشة عمل(

 الدمام 5 26/4/2015 والوثائق إلكترونيا  األرشيف اإللكتروني: نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات 

 لندن 10 26/4/2015 تصميم وادارة امن الشبكات وكيفية تامينها ضد االختراق

May 

 واشنطن 10 5/3/2015 التخطيط االستراتيجي ألقسام تقنية المعلومات

 الرياض 5 5/3/2015 إدارة النظم و تكنولوجيا المعلومات

 الدمام 5 10/5/2015 محطات الطاقة الكهربائية

 جدة  5 17/5/2015 االتصاالت الالسلكية والبيانات الصوتية

 تونس 5 17/5/2015 تحرير الصوت الرقمي - 2.0ادوبي اوديشين 

 اسطنبول 5 24/5/2015 معايير ومقاييس الصوت الرقمي و التقنيات السمعية

 الدمام 5 31/5/2015 دورة متقدمة في الوسائط المتعددة
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June 

 الرياض 5 7/6/2015 التخطيط للتعافي من الكوارث: ضمان استمرارية العمل

 ماليزيا Help Desk 7/6/2015 10التميز واإلبداع في إدارات الدعم الفني 

 جدة  5 7/6/2015 التدريب على برامج الصوت

 الدمام 10 14/6/2015 الدورة المتقدمة في تصميم وإدارة أمن الشبكات وكيفية تأمينها ضد االختراق

 المغرب 5 14/6/2015 تكنولوجيا المعلومات والتخطيط في إدارة المخاطر

July 

 الرياض 5 26/7/2015 االتصاالت الحديثة علي الشبكات

 دبي 5 26/7/2015 دورة تأمين الشبكات الالسلكية

 فيينا 10 26/7/2015 تخطيط وإدارة التغطيات التلفزيونية الخاصة

August 

 الدمام 5 2/8/2015 ادارة الشبكات وتامينها من االختراق

 باريس 10 9/8/2015 االتصاالت و الشبكات في الحاسب اآللي

 المغرب 5 16/8/2015 تكنولوجيا مراجعة وتقييم أداء العاملين في بيئة التشغيل اإللكترونية

 الكويت 5 23/8/2015 أجهزة التحكم المنطقي القابل للبرمجة

 دوحة 5 30/8/2015 التقنيات الحديثة في إدارة الشبكات واألتصاالت

September 

 الرياض 5 6/9/2015 التنظيم وتبسيط اإلجراءات بإستخدام الحاسب اآللي

 فيينا 10 13/9/2015 تحليل وتنظيم نظم المعلومات

 الدمام 5 27/9/2015 2008دورات متقدمة في ويندوز سيرفر 

October 

 الدمام 5 11/10/2015 وإدارة أمن الشبكات وكيفية تأمينها ضد االختراقتصميم 

 تركيا  5 11/10/2015 االختراق المعلوماتي المشروع، والمصرح به

 نيويورك  CNC 11/10/2015 10نظم المعلومات ودورها في دعم اتخاذ القرار اإلداري 

 الرياض 5 11/10/2015 اإلتصاالت وأنظمة اإلتصاالت

 جدة  5 18/11/2015 إدارة مراكز المعلومات و تأمين الوثائق و الملفات المستندية بالحاسب اآللي

 دبي  5 18/10/2015 قاعدة بيانات االفتراضية
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 شرم الشيخ 5 18/10/2015 معايير االعمال االلكترونية وتقليص األعمـال الورقيــة

 مغرب 5 18/10/2015 حماية النظم والشبكات

 اسطنبول  5 25/10/2015 البيانات االفتراضية والبنية التحتية الغيمةمركز 

 الدوحة 5 25/10/2015 تخطيط و تنفيذ مشاريع مراكز الحاسب اآللي

November 

 الدمام 5 1/11/2015 تطوير الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية

 جدة  5 1/11/2015 اإللكترونيةتكنولوجيا مراجعة وتقييم أداء العاملين في بيئة التشغيل 

 اسطنبول 5 8/11/2015 2010دورات متقدمة في البرامج المكتبية االوفيس 

 مدريد 10 8/11/2015 التخطيط االستراتيجي ألقسام تقنية المعلومات

 دوحة 5 15/11/2015 إدارة الشبكات الحاسب اآللي

 الدمام ASP.Net 15/11/2015 5برمجة الويب باستخدام إي أس بي 

 القاهرة 5 22/11/2015 ادارة الشبكات وتامينها من االختراق

 الرياض 5 22/11/2015 األرشيف اإللكتروني: نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات والوثائق إلكترونيا  

 دبي 5 29/11/2015 إدارة األعمال اإللكترونية: استخدامات الحاسب اآللي في إدارة األعمال

December 

 دبي 5 6/12/2015 تكنولوجيا التخطيط للتنمية الوظيفية في بيئة التشغيل اإللكترونية

 الرياض 5 13/12/2015 منسق إدارة المشاريع تكنولوجيا المعلومات

 الدمام 5 20/12/2015 تطوير خدمات البلديات والمحافظات من خالل الحكومة اإللكترونية

 جدة  5 27/12/2015 اآلليإدارة التدريب باستخدام الحاسب 

 روما 10 27/12/2015 الحكومة اإللكترونية: المتطلبات وخطوات التنفيذ

 

 القانون

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 1/4/2015 تقييــم وتحديـد أحتياجـات التدريــب لتعــزيـز وتحقيــق االهــداف
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 تركيا  5 1/11/2015 األسانيددراسة ملف القضية وتحضير 

 نيويورك  10 1/11/2015 أصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية

 لندن  5 1/11/2015 الئحة الدعوي والمذكرات الجوابية الشكل والمضمون

 الرياض  5 18/1/2015 عقود العمل )المشاكل اإلجرائية والحلول القانونية (

 دبي  5 18/1/2015 للمستشارين القانونييناإلعداد الفنى 

 مدريد  5 25/1/2015 مهارات لغوية وقانونية لصياغة العقود

 جدة 5 25/1/2015 تحليل الجوانب القانونية والتعاقدية واعداد العقود

 اسطنبول  5 25/1/2015 تطبيق قانون التأمينات االجتماعية وفقا ألحدث التعديالت

 الدوحة 5 25/1/2015 اكتساب اللغة القانونية

 

 

February 

 مدريد  10 2/1/2015 السس القانونية العداد العقود

 الرياض  5 2/1/2015 الجوانب القانونية للوظيفة العامة

 باريس  5 2/8/2015 والمناقصاتاستراتيجيات إعداد وإدارة العقود 

 فيينا  5 2/8/2015 تنمية مهارات مدراء و مستشاري الشئون القانونية

 الدوحة  5 2/8/2015 تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية

 الدمام 5 15/2/2015 تميز العقد لغير القانونية للمهنيين

 لندن  5 15/2/2015 تحليل الجوانب القانونية والتعاقدية واعداد العقود

 المغرب  5 22/2/2015 القانون ونظام العمل

 لندن  5 22/2/2015 تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات وتسويتها

 اسطنبول 5 22/2/2015 الجوانب القانونية للوظيفة العامة

March 

 ماليزيا  5 3/1/2015 الفيديك والتحكيم شروط العقد في مشاريع البناء باستخدام نماذج

 تركيا  5 3/1/2015 مهارات التفسير القانوني و صياغة و متابعة اإلجراءات القانونية

 نيويورك  5 3/8/2015 التطويــر المتقدم واالبـداع القانونى للقانونيين وأعضاء االدارة القانونيـــة

 لندن  5 3/8/2015  إعداد العقود القانونيه والقرارات 

 الرياض  10 15/3/2015 فن الصياغة القانونية

http://www.itcegy.com/view_course.php?id=4450
http://www.itcegy.com/view_course.php?id=4450
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 دبي  5 15/3/2015 صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات اإلدارية

 مدريد  5 22/3/2015 الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

 جدة 5 22/3/2015 المشاكل القانونية والحلول العملية للنقـل البحرى

 اسطنبول  5 29/3/2015 اهمية القانون االداري في اعمال االدارة العامة

 الدوحة 5 29/3/2015 إدارة إجراءات التقاضي والتحكيم ،وتسوية المنازعات

April 

 الرياض  5 4/5/2015 فن صياغة النظم القانونية واللوائح والقرارات اإلدارية

 دبي  5 4/5/2015 الشئون القانونيةالبرنامج المتكامل في 

 اسطنبول  5 4/12/2015 فنون الدفاع و الترافع فى القضايا

 فيينا  10 4/12/2015 مهارات تحصيل الديون

 الدمام 5 4/12/2015 اإلدارة المتكاملة للعقود والمطالبات والمفاوضات

 ماليزيا  5 19/4/2015 اإلستراتيجيات المتقدمة للعقود و المناقصات

 لندن  5 19/4/2015 تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية

 نيويورك  5 26/4/2015 فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية

 الدوحة  5 26/4/2015 مهـــــارات إبـــرام العقـــــــود واإلتفاقـيـــــات

 المغرب 5 26/4/2015 التحكيم وتجنب المنازعات وتسويتهاتحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات 

May 

 الدمام 5 5/3/2015 مبادئ اجراءات وابرام العقود المستوى االول والثاني

 المغرب  10 5/3/2015 البرنامج المتكامل في الشئون القانونية

 دبي  5 5/10/2015 التحقيق اإلداري في المخالفات العمالية

 ماليزيا  5 5/10/2015 إســــتراتيجيات إدارة العقـــــود

 باريس  5 17/5/2015 إجراءات التعاهد وتنفيذ العهود في مجالي المناقصات والمزايدات ومشاكلها القانونية

 اسطنبول  5 17/5/2015 تطوير وتنمية فنون االستشارات القانونية

 مدريد  5 24/5/2015 االعداد الفني للمستشارين القانونين

 الدوحة  5 24/5/2015 مهارات تحليل النص القانوني

 الرياض  5 31/5/2015 االسس القانونيــة إلعــداد العقـــود ، المذكـــرات والقـــرارات

 جدة 5 31/5/215 العقود الصغيرة للشركة والمقاوالت

http://www.itcegy.com/view_course.php?id=4508
http://www.itcegy.com/view_course.php?id=4508
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June 

 إسطنبول 10 6/7/2015 الجوانب القانونية في المعامالت االلكترونية والعقود االلكترونية

 الرياض  5 6/7/2015 المهارات القانونية لغير القانونين

 مدريد 5 14/6/2015 القانون اإلداري والجوانب القانونية للوظيفة العامة

July 

 جدة 5 26/7/2015 عقود الفيديك

 لندن  5 26/7/2015 تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية

 دبي 5 26/7/2015 الصياغة القانونية للقرارات االدارية

August 

 نيويورك  5 8/2/2015 متطلبات عمل المستشار القانوني و فن اعداد المشورة القانونية

 المغرب  5 8/2/2015 ادارة تسجيل السفن

 دبي  5 8/9/2015 األحكام المدنية والمستعجلةمتابعة تنفيذ 

 الدمام 5 8/9/2015 الجوانب القانونية في المعامالت االلكترونية

 باريس  10 16/8/2015 تسوية المطالبات وفض المنازعات للعقود االنشائية

 اسطنبول  5 16/8/2015 االستراتيجيات القانونية المتميزة في إعداد وصياغة العقود اإلدارية الدولية

 مدريد  5 23/8/2015 االحتراف في تسوية المشاريع االنشائيه وفض المنازعات

 الدوحة  5 23/8/2015 مهـــــــــارات إدارة العقــــــــــــود وإستراتيجيات التفاوض

 فيينا  5 30/8/2015 التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فـــى االستشـارات القـانـونيــة

 الرياض  5 30/8/2015 المعايير الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية

September 

 مدريد  5 9/6/2015 األسس القانونيــة إلعــداد العقـــود ، المذكـــرات والقـــرارات

 الدمام 5 9/6/2015 قانون التحكيم البحري

 باريس  10 13/9/2015 إدارة العقود

 الرياض  5 13/9/2015 التخطيط العقد، استراتيجية والمطالباتإدارة 

 الدوحة  5 13/9/2015 عقد و ادراة المشاريع للحترفين

 جدة 5 27/9/2015 عقد و ادراة المشاريع للحترفين

 لندن 5 27/9/2015صناعة العقود المكونات والصياغة والتفسير على نفس االسس المعمول بها دوليا لتفادى 
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 وتعاقديةوجود ثغرات قانونية 

October 

 لندن  10 10/4/2015 ادارة المناقصات والمواصفات والعقود

 دبي  5 10/4/2015 الجوانب القانونية للوظيفة العامة

 الرياض  5 10/4/2015 ادارة العقود وتسوية المنازعات في المشاريع االنشائيه

 ماليزيا  5 10/11/2015 المذكرات القانونيةالمعايير الحديثة في اعداد وصياغة وتقديم 

 الرياض  10 10/11/2015 التقنيــات الفنيـــة فـي إعــــداد وكتابـة التقاريـــر القـانونيـــة

 مدريد  5 18/10/2015 الجوانب القانونية للوظيفة العامة

 اسطنبول  5 18/10/2015 الرقابة على تنفيذ االنظمة و اللوائح القانونية

 المغرب  5 18/10/2015 مهارات التفسير القانوني وصياغة ومتابعة اإلجراءات القانونية

 الدوحة  5 25/10/2015 المعايير الحديثة في اعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية

 الدمام 5 25/10/2015 ادارة العقود

November 

 الرياض  10 11/1/2015 العقود و المناقصات

 باريس  5 11/1/2015 وصقل الملكات القانونيةتنمية 

 ماليزيا  5 11/8/2015 تنمية وصقل الملكات القانونية

 اسطنبول  5 11/8/2015 التحقيق في الجرائم المستحدثة

 دبي  10 15/11/2015 الصياغة القانونية للقرارات اإلدارية

 الدوحة  5 15/11/2015 قانونيةصياغة النظم واللوائح و القرارات اإلدارية .. بنظرة 

 الدمام 5 15/11/2015 تنمية مهارات مدراء الشئون القانونية

 لندن  5 22/11/2015 اإلعداد الفنى للمستشارين القانونيين

 مدريد  5 22/11/2015 أصول التحقيق الجنائي

 الدوحة 5 29/11/2015 القـانــونيــــةتطــويــر الجوانب القانـونـــــية والعمليـــــة فـــى االستشــارات 

December 

 جدة 10 12/6/2015 القانون اإلداري والجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل

 اسطنبول  5 12/6/2015 مهارات صياغه العقود

 الرياض  5 12/6/2015 فنون ومهارات صيـاغة ومراجــعة التشـريـــعات واللوائـــح والتعامـــيــم
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 دبي  5 13/12/2015 تقنيات وأساليب التحقيقات الجنائية

 ماليزيا  10 13/12/2015 االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقيات الدولية

 مدريد  5 20/12/2015 اصول التحقيق اإلداري ومهاراته

 دبي  5 20/12/2015 الجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل

 باريس  5 20/12/2015 تقييم و قياس فاعلية إدارة العقود و االلتزامات التعاقدية

 الدمام BOT 27/12/2015 5الجوانب القانونية والتنفيذية لعقود 

 اسطنبول 5 27/12/2015 المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية

 

 إدارة وتطوير ذاتى

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 تنظيم االجتماعات واللجان وادراة الوقت والتفويض والتنسيق الفعال
4/1/2015 5 

 االسكندرية

 التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال
4/1/2015 5 

 الدار البيضاء

 تطوير نظم العمل فى الشئون االدارية والتطوير االداري
11/1/2015 5 

 الدوحة

 ومهارات التنبؤ الوقائي فى ادارة األزماتالفكر اإلنذاري 
11/1/2015 5 

 الرياض

 القيادة التنفيذية والتخطيط اإلستراتيجي اإلبتكارى وإدارة األهداف
18/01/2015 5 

 دبي

البرنامج التخصصى المتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب واألرشفة وتطبيقاتها 

 MS Outlookباستخدام 
25/01/2015 5 

 شرم الشيخ

 مهارات التنسيق اإلداري
25/01/2015 5 

 اسطنبول

February 

 1/2/2015 إدارة جودة الخدمات والتعامل المتميز مع الشكاوى وتحقيق رضا العمالء
5 

 عمان
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 1/2/2015 المهارات االشرافية الحديثة وتطوير األداء اإلدارى
5 

 جدة

 بيروت 5 8/2/2015 والرؤيــــة اإلسـتراتيجيـة اإلبـداعـيــةالقيـــادة اإلشــرافــية المتقدمـة 

 القاهرة 5 8/2/2015 الكفاءة في إدارة وتطوير الجودة والتميز المؤسسي وفق منهجيات التميز العالمية

 باريس 10 15/02/2015 إدارة األعمال االستراتيجية وتقييم الخطط والسياسات والتحليل االستراتيجي

 الدمام 5 15/02/2015 والتنظيم وكفاءة األداء وإدارة بروتوكوالت األعمالالتخطيط 

 ماليزيا 5 22/02/2015 التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال

March 

 بيروت 5 1/3/2015 افضل الممارسات القيادية والرؤية االستراتيجية وشحذ المهارات التنافسية

 الرياض 5 1/3/2015 التنظيـــم والتخطيـــط والتنسيـــقاإلبــداع اإلدارى فـى 

 الدوحة 5 8/3/2015 التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال

 اندونيسيا 5 15/03/2015 االدارة المتقدمة للمكاتب واالداء المتميز العمال السكرتارية

 االسكندرية 5 15/03/2015 التخطيط والتنظيم وكفاءة األداء وإدارة بروتوكوالت األعمال

 ماليزيا 5 22/03/2015 تطوير نظم العمل فى الشئون االدارية والتطوير االداري

التـوجـه االدارى المتقدم لتطــوير نظـم العمــل وإعادة هندسـة العمليات اإلدارية وتبسيط 

 اسطنبول 5 22/03/2015 اإلجراءات

 الدار البيضاء 5 29/03/2015 االبداعيةالتميز بإدارة االعمال وتحفيز الطاقات 

 دبي 5 29/03/2015 كفاءات القيادة المتقدمة وإعداد إستراتيجيات التميز للمشرفين

April 

 الدمام 5 5/4/2015 التخطيط والتنظيم وكفاءة األداء وإدارة بروتوكوالت األعمال

 عمان 5 5/4/2015 اإلبــداع اإلدارى فـى التنظيـــم والتخطيـــط والتنسيـــق

 ماليزيا 5 12/4/2015 التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال

 القاهرة 10 12/4/2015 اإلبـــداع القيـــادى المتمــيـز

 جدة 5 19/04/2015 تطوير نظم العمل فى الشئون االدارية والتطوير االداري

 الدوحة 5 19/04/2015 مهارات التنسيق اإلداري

 االداري في تحديد االولويات وأتخاذ القرارات تحت الضغوطالتميز 

 

 

 بيروت 5 26/04/2015

May 
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 االسكندرية 5 3/5/2015 القيـــادة اإلشــرافــية المتقدمـة والرؤيــــة اإلسـتراتيجيـة اإلبـداعـيــة

 اسطنبول 3/5/2015 10 ( MBAالتميز في القيادة و التخطيط والرقابة والتوجيه ) 

 دبي 5 10/5/2015 إدارة األعمال االستراتيجية وتقييم الخطط والسياسات والتحليل االستراتيجي

 الرياض 5 10/5/2015 سيكولوجية اإلتصال الفعـال , التأثـير و اإلقناع واستراتيجيات التفاوض

 كوااللمبور 5 17/05/2015 تنظيم االجتماعات واللجان وادراة الوقت والتفويض والتنسيق الفعال

 جدة 5 17/05/2015 المهارات اإلبداعية واإللكترونية للسكرتارية التنفيذية

 القاهرة 5 24/05/2015 أليات ومهارات القيادة وإدارة العالقات اإلستراتيجية والتعامل مع التحديات

 بيروت 5 24/05/2015 اإلبــداع اإلدارى فـى التنظيـــم والتخطيـــط والتنسيـــق

 الدار البيضاء 5 24/05/2015 التحكـــم فــى الضغـــوط والــوقت وترتيـــب االولويـــات

ورشة عمل حول تطبيق أحدث الممارسات العالمية في اعداد الخطط االستراتيجية و نظم 

 الدمام 5 31/05/2015 إدارة الجودة

 الدوحة 5 31/05/2015 االدارة المتقدمة للمكاتب واالداء المتميز العمال السكرتارية

 شرم الشيخ 5 31/05/2015 التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال

June 

 اسطنبول 5 7/6/2015 المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز

 عمان 5 7/6/2015 القيادة التنفيذية والتخطيط اإلستراتيجي اإلبتكارى وإدارة األهداف

 الرباط 5 7/6/2015 التميز اإلداري في ديناميكية التفكير واإلبداع الوظيفي واإلبتكار

 الدمام 5 14/06/2015 سيجما 6التقنيات الحديثه للمشرفين والمسؤليين عن تسيير العمليا اليوميه بحسب منهجية 

 القاهرة 5 21/06/2015 التخطيط , المتابعة , الريادة وتطوير بيئة ابتكارية فى العمل

 الدوحة 5 28/06/2015 األداء اإلبداعي في إستراتيجيات التعامل وجودة خدمة العمـالء

July 

 االسكندرية 5 5/7/2015 المهارات االشرافية الحديثة وتطوير األداء اإلدارى

 اسطنبول 5 5/7/2015 ادارة العمل الجماعى تمكين ، تحفيز،والهام و توجيه األخرين وبناء السياسات التنافسية

 جدة 5 19/07/2015 إدارة الضغوط ومعالجة التوترات واالحتراق الوظيفي فى بيئات العمل

 بيروت 5 19/07/2015 التميز االداري في تحديد االولويات وأتخاذ القرارات تحت الضغوط

نظم ورشة عمل حول تطبيق أحدث الممارسات العالمية في اعداد الخطط االستراتيجية و 

 شرم الشيخ 5 26/07/2015 إدارة الجودة
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 الرياض 5 26/07/2015 مهارات التنسيق اإلداري

 كوااللمبور 5 26/07/2015 القيـــادة اإلشــرافــية المتقدمـة والرؤيــــة اإلسـتراتيجيـة اإلبـداعـيــة

 دبي 5 26/07/2015 القيادة التنفيذية والتخطيط اإلستراتيجي اإلبتكارى وإدارة األهداف

August 

 شرم الشيخ 5 2/8/2015 التقنيات المتقدمة للتحقيقات االدارية وادارة المنازعات اإلدارية

 اسطنبول 2/8/2015 5 ( MBAالتقنيات القيادية المتقدمة والتفكير النقدي اإلستراتيجي في بيئات تنافسية ) 

 كوااللمبور 5 9/8/2015 والتنسيـــقاإلبــداع اإلدارى فـى التنظيـــم والتخطيـــط 

 الدمام 5 9/8/2015 ,التقنيات المتقدمة في القيادة واالستراتيجيات التنظيمية والتفكير التحليلي

 الدار البيضاء 5 9/8/2015 القيـــادة اإلشــرافــية المتقدمـة والرؤيــــة اإلسـتراتيجيـة اإلبـداعـيــة

 دبي 5 16/08/2015 الفعــال وسيكـولوجيـة لغـــة الجســـددينـاميكيــة االتصـال 

التـوجـه االدارى المتقدم لتطــوير نظـم العمــل وإعادة هندسـة العمليات اإلدارية وتبسيط 

 الدوحة 5 16/08/2015 اإلجراءات

 بيروت 5 23/08/2015 األداء اإلبداعي في إستراتيجيات التعامل وجودة خدمة العمـالء

 جدة 5 23/08/2015 المهارات االشرافية الحديثة وتطوير األداء اإلدارى

 عمان 5 30/08/2015 اإلدارة اإلبداعية وتطبيق آليات الفكر القيادي واإلستراتيجي الحديث

 الرباط 5 30/08/2015 تطوير نظم العمل فى الشئون االدارية والتطوير االداري

September 

 الرياض 6/9/2015 5 ( MBAإدارة األعمال التنفيذية )أساسيات وإستراتيجيات 

 شرم الشيخ 5 6/9/2015 اإلبداع والريادة وتحديد األولويات والمهام وتنظيم وإدارة الوقت

 اسطنبول 5 6/9/2015 القيادة اإلستراتيجية ، إدارة التغيير والعمل الجماعي وتسوية المنازعات

 دبي 5 13/09/2015 الوقت والتفويض والتنسيق الفعالتنظيم االجتماعات واللجان وادراة 

 الدمام 5 13/09/2015 القيادة االبتكارية المتقدمة والرؤية اإلستراتيجية اإلبداعية

 الدوحة 5 13/09/2015 المهارات االشرافية الحديثة وتطوير األداء اإلدارى

 كوااللمبور 5 13/09/2015 تطوير نظم العمل فى الشئون االدارية والتطوير االداري

 فيينا 10 27/09/2015 مهارات التنسيق اإلداري

 القيادة التنفيذية والتخطيط اإلستراتيجي اإلبتكارى وإدارة األهداف

 بيروت 5 27/09/2015

 

October 
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المنظـومـــة الـقياديـــة المتكاملــة للتفكير األستراتيجى الحيوي واالداء االبداعـى لتحديد 

 االسكندرية 5 4/10/2015 وتـحقيق األهداف

 كوااللمبور 5 4/10/2015 تطوير نظم العمل في الشئون اإلدارية والتطوير اإلداري

 الرباط 5 4/10/2015 اإلبــداع اإلدارى فـى التنظيـــم والتخطيـــط والتنسيـــق

 الدمام 11/10/2015 5 (MBAوالذكاء العاطفي )اإلستراتيجيات اإلدارية الحديثة و القدرات القيادية اإلبداعية 

 اسطنبول 5 11/10/2015 مهارات التنسيق اإلداري

 بيروت 5 18/10/2015 القيـــادة اإلشــرافــية المتقدمـة والرؤيــــة اإلسـتراتيجيـة اإلبـداعـيــة

 الرياض 18/10/2015 5 ( MBAأفضل الممارسات اإلشرافية والكفاءة والفعالية اإلستراتيجية للمشرفين ) 

 دبى 5 25/10/2015 النظم التطبيقية الحديثة الدارة الوثائق والمحفوظات واالرشفة الرقمية للملفات

 الدوحة 25/10/2015 5 ( EDMSالفهرسة واالرشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكترونيا ) 

November 

 شرم الشيخ 5 1/11/2015 والتطوير االداريتطوير نظم العمل فى الشئون االدارية 

 بيروت 5 1/11/2015 تنظيم االجتماعات واللجان وادراة الوقت والتفويض والتنسيق الفعال

 الدار البيضاء 5 8/11/2015 الكفاءة اإلدارية المتقدمة قى إعادة هندسة نظم العمل وتطبيق الجودة الشاملة

 الدمام 5 8/11/2015 الفعال واإلقناع وادارة العالقاتاالستراتيجيات والتقنيات للتواصل 

 الدوحة 5 15/11/2015 التنسيق اإلداري ومهارات اإلشراف الفعال

 كوااللمبور 5 15/11/2015 االساليب االدارية الحديثة للمساعد االداري

 الرباط 5 22/11/2015 المهارات االشرافية الحديثة وتطوير األداء اإلدارى

 اسطنبول 5 22/11/2015 المهارات اإلشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز

 القاهرة 5 29/11/2015 مهارات التنسيق اإلداري

 جدة 5 29/11/2015 القيادة التنفيذية والتخطيط اإلستراتيجي اإلبتكارى وإدارة األهداف

December 

 عمان 5 6/12/2015 الفعاليـه ، االنتاجية وتقليل الوقت والجهدتـحقـيق اقصى قـدر مـن الكفاءة ، 

 اسطنبول 5 6/12/2015 التميز االداري في تحديد االولويات وأتخاذ القرارات تحت الضغوط

 بيروت 5 13/12/2015 إدارة جودة الخدمات والتعامل المتميز مع الشكاوى وتحقيق رضا العمالء

 جدة 5 13/12/2015 الفعالة في إعداد وبناء سياسات التميزأفضل الممارسات والسلوكيات 

 دبي 20/12/2015 5 ( MBAاالعداد التنظيمي االبتكارى للفرق ومجموعات العمل ) 

 كوااللمبور 5 20/12/2015 االساليب االدارية الحديثة للمساعد االداري
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 االسكندرية 5 27/12/2015 الفعالتنظيم االجتماعات واللجان وادراة الوقت والتفويض والتنسيق 

 الدمام 5 27/12/2015 التقنيات المتقدمة في القيادة واالستراتيجيات التنظيمية والتفكير التحليلي

 

 تسويق ومبيعات

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الرياض 4/1/2015 5 (Consultative Sellingمهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية )

 اسطنبول 5 4/1/2015 تسويق وبيع المنتجات الخدمية

 دبي 5 4/1/2015 تحليــــل المشكـــــالت التسويقيـــة والبيعيـــــــــــــــــة

 القاهرة 5 11/1/2015 مهارات التسويق وكيفية التعامل مع العمالء

 الدمام 5 11/1/2015 االتجاهات الحديثة فى ادارة التسويق

 الرياض 5 18/1/2015 المنظومة المتكاملة إلدارة التسويق والمبيعات

 جدة 5 18/1/2015 المدخـــل الحديـــث للتسويـــــق وتنميـــة المبيعـــــــــــــات

 ابو ظبى 5 25/1/2015 إدارة تسويق السلع االستهالكية

 كوااللمبور 10 25/1/2015 المنظومة المتكاملة إلدارة التسويق والمبيعات

February 

 اسطنبول 5 1/2/2015  التخطيط في التسويق 

 الرياض 5 1/2/2015 تسويق ومبيعات الخدمات

 الرباط 5 1/2/2015 مهارات التسويق عبر الهاتف

 الدمام 5 8/2/2015 إستراتيجية التسويق و إعداد الخطط التسويقية وتنشيط المبيعات

 اسكندرية 5 8/2/2015 (وإدارة فرق البيعLateral Marketing)التسويق الجانبي 

مبادى التسويق والمبيعات الخدمية وتطوير العمليات البيعية واعداد الخطط االستراتيجية 

 للتسويق
 باريس 10 8/2/2015

 مسقط 5 15/2/2015 المنظومة المتكاملة إلدارة التسويق والمبيعات

 جدة 5 15/2/2015 الصعبة من العمالءمهارات التعامل مع االنماط 
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 الدوحة 5 22/2/2015 نظم معلومات وقواعد بيانات التسويق والبيع

 بيروت 5 22/2/2015 مهارات إعداد بحوث التسويق

March 

 الرباط 5 1/3/2015 التسويق االلكترونى

 جدة 5 1/3/2015 اإلدارة الفعالة للتسويق

الخدمية وتطوير العمليات البيعية واعداد الخطط االستراتيجية مبادى التسويق والمبيعات 

 للتسويق
 الدوحة 5 8/3/2015

 الدمام 5 8/3/2015 إستراتيجية التسويق و إعداد الخطط التسويقية وتنشيط المبيعات

 الرياض 5 15/3/2015 مهارات التسويق وكيفية التعامل مع العمالء

 االسكندرية 5 15/3/2015 أساليب مهارات العرض واإلقناع

 اسطنبول 5 22/3/2015 اساسيات وتقنيات البيع للمبتدئين

 الرياض 5 22/3/2015 المنظومة المتكاملة إلدارة التسويق والمبيعات

 دبي 5 29/3/2015 االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في تفعيل خطط التسويق والمبيعات

 كوااللمبور 10 29/3/2015 التسويقية وتنشيط المبيعاتإستراتيجية التسويق و إعداد الخطط 

April 

 الرياض 5 5/4/2015 مهارات التعامل مع االنماط الصعبة من العمالء

 دبي 5 5/4/2015 مهارات الريادة والتفوق في الخدمات البيعية والتسويقية

 مدريد 10 12/4/2015 إدارة تسويق السلع االستهالكية

 جدة 5 12/4/2015 ونظــــم المعلومــــات التسويقيــــــةبحـــــوث 

 الدمام 19/4/2015 5 (Consultative Sellingمهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية )

 الدوحة 5 19/4/2015 المدخـــل الحديـــث للتسويـــــق وتنميـــة المبيعـــــــــــــات

 مسقط 5 19/4/2015 مهارات التسويق عبر الهاتف

 الدمام 5 26/4/2015 المنظومة المتكاملة إلدارة التسويق والمبيعات

 بيروت 5 26/4/2015 مهارات إعداد بحوث التسويق

May 

 الدمام 5/3/2015 5 (Consultative Sellingمهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية )

 الرياض 5 3/5/2015 الترويج وتنشيط المبيعات

 دبى 5 10/5/2015  التخطيط في التسويق 
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 اسطنبول 5 10/5/2015 مهارات التسويق وكيفية التعامل مع العمالء

 لندن 10 10/5/2015 المدخـــل الحديـــث للتسويـــــق وتنميـــة المبيعـــــــــــــات

 الرباط 5 17/5/2015 االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في تفعيل خطط التسويق والمبيعات

 جدة 24/5/2015 5 (Consultative Sellingمهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية )

 الدوحة 5 24/5/2015 اساسيات وتقنيات البيع للمبتدئين

 الدمام 5 31/5/2015 االتجاهات الحديثة فى ادارة التسويق

 بيروت 5 31/5/2015 المبيعات إستراتيجية التسويق و إعداد الخطط التسويقية وتنشيط

June 

 جده 5 7/6/2015 المهارات البيعية

 الدار البيضاء 5 7/6/2015 أساليب إعــــداد خطط وبرامج التسويق الفعال

 اسطنبول 5 7/6/2015 (وإدارة فرق البيعLateral Marketingالتسويق الجانبي )

 دبي 5 7/6/2015 تسويق ومبيعات الخدمات

 الدمام 5 7/6/2015 التسويق وكيفية التعامل مع العمالءمهارات 

 باريس 10 7/6/2015 إدارة عالقات العمالء

 الرياض 5 14/6/2015 نظم معلومات وقواعد بيانات التسويق والبيع

 بيروت 5 21/6/2015 تحليــــل المشكـــــالت التسويقيـــة والبيعيـــــــــــــــــة

 شرم الشيخ 5 21/6/2015 الخدماتتسويق ومبيعات 

July 

 الدوحة  5/7/2015 5 (Consultative Sellingمهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية )

 الدمام 5 5/7/2015 مهارات الريادة والتفوق في الخدمات البيعية والتسويقية

 الرياض 5 12/7/2015 والمشتريات اإلتجاهات المتقدمة لتحليل وتقييم العروض لمدراء المبيعات والتسويق

مبادئ التسويق والمبيعات الخدمية وتطوير العمليات البيعية واعداد الخطط االستراتيجية 

 للتسويق
 ابوظبى 5 12/7/2015

 اسطنبول 5 26/7/2015 االتجاهات الحديثة فى ادارة التسويق

 جدة 5 26/7/2015 إستراتيجية التسويق و إعداد الخطط التسويقية وتنشيط المبيعات

 دبي 5 26/7/2015 التميز التسويقي لمواجهة التحديات المعاصرة
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 الدار البيضاء 5 26/7/2015 اسس ادارة المبيعات لمديري المبيعات

 مدريد 10 26/7/2015 إدارة عالقات العمالء

 اسكندرية 5 26/7/2015 أساليب مهارات العرض واإلقناع

August 

 جدة 2/8/2015 5 (Consultative Sellingوإجراء المقابالت البيعية )مهارات التفاوض 

 اسطنبول 5 2/8/2015 مهارات رجل المبيعات المحترف

 دبي 5 9/8/2015 اإلدارة الفعالة للتسويق

 الدمام 5 16/8/2015 إستراتيجية التسويق و إعداد الخطط التسويقية وتنشيط المبيعات

 الدار البيضاء 5 16/8/2015 تسويق ومبيعات الخدمات

 شرم الشيخ 5 23/8/2015 المنظومة المتكاملة إلدارة التسويق والمبيعات

 أبوظبي 5 23/8/2015 اإلتجاهات المتقدمة لتحليل وتقييم العروض لمدراء المبيعات والتسويق والمشتريات

 كوااللمبور 10 30/8/2015 أساليب مهارات العرض واإلقناع

التسويق والمبيعات الخدمية وتطوير العمليات البيعية واعداد الخطط االستراتيجية مبادئ 

 للتسويق

 

 

 الدمام 5 30/8/2015

September 

 اسطنبول 5 6/9/2015 إستراتيجية التسويق و إعداد الخطط التسويقية وتنشيط المبيعات

 الرياض 5 6/9/2015 التميز التسويقي لمواجهة التحديات المعاصرة

 دبي 5 6/9/2015 االتجاهات الحديثة في إدارة التسويق والمبيعات

 الدمام 5 13/9/2015 اسس ادارة المبيعات لمديري المبيعات

 ابوظبى 5 13/9/2015 قياس وتعظيم عائدات التسويق

 مدريد 13/9/2015 10 (Consultative Sellingمهارات التفاوض وإجراء المقابالت البيعية )

 اسكندرية 5 13/9/2015 التسويقي لمواجهة التحديات المعاصرةالتميز 

 جدة 5 27/9/2015 اإلستراتيجـيات الحديثـة لتسويــق وبيــــــــع الخدمـــــــــــات

 الدوحة 5 27/9/2015 التسـويق الســـياحى والفنـدقى

 الدار البيضاء 5 27/9/2015 إستراتيجية التسويق و إعداد الخطط التسويقية وتنشيط المبيعات

October 
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 اسطنبول 5 4/10/2015 االتجاهات الحديثة فى ادارة التسويق

 الرياض 5 4/10/2015 اإلستراتيجـيات الحديثـة لتسويــق وبيــــــــع الخدمـــــــــــات

 دبي 5 4/10/2015 مهارات رجل المبيعات المحترف

 جدة 5 11/10/2015 التسويق الفعالأساليب إعــــداد خطط وبرامج 

 الدار البيضاء 5 11/10/2015 بحـــــوث ونظــــم المعلومــــات التسويقيــــــة

 باريس 10 11/10/2015 تحليــــل المشكـــــالت التسويقيـــة والبيعيـــــــــــــــــة

 جدة 5 18/10/2015 مهارات التسويق وكيفية التعامل مع العمالء

 الدمام 5 18/10/2015 " مهارات التفاوض وابرام الصفقات التسويقية الناجحة "

مبادى التسويق والمبيعات الخدمية وتطوير العمليات البيعية واعداد الخطط االستراتيجية 

 للتسويق
 مسقط 5 25/10/2015

 االسكندرية 5 25/10/2015 تسويق ومبيعات الخدمات

November 

 الدمام 5 1/11/2015 العمالءإدارة عالقات 

 جده 5 1/11/2015 بحـــــوث ونظــــم المعلومــــات التسويقيــــــة

 اسطنبول 5 1/11/2015 مهارات التعامل مع االنماط الصعبة من العمالء

 الرياض 5 8/11/2015 تحفيز وتدريب فريقك للمبيعات

 الدار البيضاء 5 8/11/2015 المبيعـــــــــــــاتالمدخـــل الحديـــث للتسويـــــق وتنميـــة 

 الدوحة 5 15/11/2015 األداء المتميـز فى خدمة العمالء

 اسكندرية 5 15/11/2015 مهارات و إستراتيجيات التفاوض

 روما 10 22/11/2015 قياس اثر وعائد الخطط التسويقية

 الرياض 5 22/11/2015 الخدمـــــــــــاتاإلستراتيجـيات الحديثـة لتسويــق وبيــــــــع 

 الدمام 5 29/11/2015 الترويج الفعال للمنتجات المصرفية

December 

 اسطنبول 5 6/12/2015 بحـــــوث ونظــــم المعلومــــات التسويقيــــــة

 الرياض 5 6/12/2015 اإلستراتيجـيات الحديثـة لتسويــق وبيــــــــع الخدمـــــــــــات

مبادى التسويق والمبيعات الخدمية وتطوير العمليات البيعية واعداد الخطط االستراتيجية 

 للتسويق
 دبي 5 13/12/2015

 الدمام 5 13/12/2015 البيانات الالزمة لدراسات السوق وكيفية الحصول عليها



 

 

 

  

GulfSTD.com 2014 © Copyright. All 

rights reserved.  

 

 القاهرة 5 13/12/2015 اإلستراتيجيات التسويقية لتحليل السوق والمنافسين

 فيينا 10 20/12/2015 مهارات البيع والتسويق للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركات

 بيروت 5 20/12/2015 قياس وتعظيم عائدات التسويق

 الدوحة 5 27/12/2015 أساليب إدارة األزمات التسويقية

 البيضاءالدار  5 27/12/2015 مهارات التفاوض وابرام الصفقات التسويقية الناجحة

 إدارة التسعير واألرباح لمديري التسويق والمبيعات
 جدة 5 27/12/2015

 عالقات عامة واعالم

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 العالقات العامة وتنظيــــم وإدارة المؤتـــمرات والمراسم واإلحتفاالت الكبرى

 كواللمبور 5 4/1/2015 أداء العالقــــات العامــــةمهارات التفوق في 

 اسطنبول 5 11/1/2015 اإلستراتيجيات الحديثة في تخطيط الحمالت اإلعالمية واإلعالنية

 دبي 5 11/1/2015 إدارة منظومة العالقات العامة

 بيروت 5 18/1/2015 اإلدارة الحديثة للعالقات العامة والمراسم والبروتوكول

 شرم الشيخ 5 25/1/2015 المتكامل إلعداد قيادات العالقات العامة واإلعالم المنهج

February 

 اسطنبول 5 1/2/2015 إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 دبي 5 1/2/2015 إعداد الحمالت اإلعالمية واإلعالن

االلكترونية  العالقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة واإلدارة

 1/2/2015 المعاصرة
5 

 االسكندرية

 الرياض 5 8/2/2015 مهارات األتصال والتفاوض المتقدمة

 دبي E.P.R 8/2/2015 5العالقات العامة اإللكترونية 

 بيروت 5 15/02/2015 التميز واإلبتكار فى العالقات العامة واإلتصاالت

 كواللمبور 5 15/02/2015 واإلحتفاالت الكبرىتنظيــــم وإدارة المؤتـــمرات والمراسم 

 الدار البيضاء 5 22/02/2015  االتجاهات العالمية الحديثة فى العالقات العامة واإلعالم
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 عمان 5 22/02/2015 فن االتيكيت والبروتوكول

March 

 الدوحة 5 1/3/2015 تنمية مهارات اخصائي العالقات العامـــــــــــــة

 جدة 5 1/3/2015 وتنفيذ حمالت التوعيـــــــة واإلرشــــــــــادتخطيط 

 نيويورك 10 8/3/2015 العالقات العامة الدولية المراسم والبروتوكول والمناسبات

 الرباط 5 15/03/2015 مهارات التعامل مع كبار الشخصيات

 القاهرة 5 22/03/2015 مهارات االتصال وفن التعامل مع الجمهور

 كواللمبور 5 29/03/2015 المراسم واإلتيكيت والبروتوكوالت وفن التعامل مع كبار الشخصيات

 دبي 5 29/03/2015 إعداد وتأهيل أخصائي عالقات عامة

April 

 اسطنبول 5 5/4/2015 دور العالقات العامة فى مواجهـة وإدارة األزمات

 القاهرة 5 5/4/2015 واإلعالماالتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة 

 الدمام 5 12/4/2015 التميز واإلبتكار فى العالقات العامة واإلتصاالت

 عمان 5 12/4/2015 اإلستراتيجيات الحديثة للعالقات العامـــــــــــــــة واإلعالم

 دبى 5 19/4/2015 مهارات األتصال والتفاوض المتقدمة

 كواللمبور 5 19/4/2015 فن االتيكيت والبروتوكول

 الدار البيضاء 5 26/4/2015 إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 الدوحة 5 26/4/2015 أصــول المراســــم والبروتوكــــوالت لكبــــار الشخصــــيات

May 

 االسكندرية 5 3/5/2015 مهارات التعامل مع كبار الشخصيات

 بيروت 5 3/5/2015 العالقات العامةالمهارات الميدانيـة لموظفي 

 كواللمبور 5 10/5/2015 اإلستراتيجيات الحديثة في تخطيط الحمالت اإلعالمية واإلعالنية

 جدة 5 10/5/2015 فن االتيكيت والبروتوكول

 17/05/2015 العالقات العامة وتنظيــــم وإدارة المؤتـــمرات والمراسم واإلحتفاالت الكبرى
5 

 الرباط

 اسطنبول 5 17/05/2015 دور العالقات العامة فى مواجهـة وإدارة األزمات

 الدوحة 5 24/05/2015 مهارات التفوق في أداء العالقــــات العامــــة
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 كواللمبور 5 24/05/2015 أنظمة المونتاج التليفزيوني

 عمان 5 24/05/2015 ديناميكيـــــة العالقـــــات العامــة واإلعــــــالم الفعـــــــال

 ماليزيا 5 31/05/2015 اإلتيكيت والبرتوكول لمسئولي العالقات العامة و مدراء المكاتب

 دبي 5 31/05/2015 التميز واإلبتكار فى العالقات العامة واإلتصاالت

June 

االلكترونية العالقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة واإلدارة 

 7/6/2015 المعاصرة
5 

 شرم الشيخ

 اسطنبول 5 7/6/2015 إدارة منظومة العالقات العامة

 الدمام 5 14/06/2015 مهارات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة

 الرياض 5 21/06/2015 مهارات التفوق في أداء العالقــــات العامــــة

 كواللمبور 5 28/06/2015 العالقات العامـــــــــــــةتنمية مهارات اخصائي 

July 

 دبي 5 5/7/2015 العالقات العامة الدولية المراسم والبروتوكول والمناسبات

 الدوحة 5 12/7/2015 االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم

 اسطنبول 5 26/07/2015 العامـــــــــــــــة واإلعالماإلستراتيجيات الحديثة للعالقات 

 كواللمبور 5 26/07/2015 مهارات التفوق في أداء العالقــــات العامــــة

 عمان 5 26/07/2015 مهارات التخطيط اإلستراتيجي في مجال اإلعالم

 القاهرة 5 26/07/2015 العالقات العامة ومهارات االتصال اإلقناعى والتأثيرى فى الرأي العام

 الرياض 5 26/07/2015 دور العالقات العامة واإلعالم في بناء اإلتصال الداخلي للمؤسسات

 بيروت 5 26/07/2015 تطوير أداء مسؤولي العالقات العامة و اإلعالم

August 

 القاهرة 5 2/8/2015 اإلدارة الحديثة للعالقات العامة والمراسم والبروتوكول

 الدمام 5 2/8/2015 وتأهيل أخصائي عالقات عامةإعداد 

 اسطنبول 5 9/8/2015 إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 دبي 5 9/8/2015 العالقات العامة وتنظيــــم وإدارة المؤتـــمرات والمراسم واإلحتفاالت الكبرى

 الرباط 5 9/8/2015 تنمية مهارات اخصائي العالقات العامـــــــــــــة

 الدوحة 5 16/08/2015 المهارات الذاتية وخدمة العمالء
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 عمان 5 16/08/2015 اإلستراتيجيات الحديثة للعالقات العامـــــــــــــــة واإلعالم

 كواللمبور 5 23/08/2015 إعداد الحمالت اإلعالمية واإلعالن

 بيروت 5 23/08/2015 فــن اإلســـتقبال والضيــافــة

 الرياض 5 30/08/2015 مسؤولي العالقات العامة و اإلعالمتطوير أداء 

September 

 اسطنبول 5 6/9/2015 إدارة العالقات العامة من خالل متغيرات العولمة وتكنولوجيا المعلومات

 الرباط 5 6/9/2015 أخالقيات العمل في مجال العالقات العامة والمراسم والبروتوكول

 الدمام 5 6/9/2015 العمالءالمهارات الذاتية وخدمة 

 كواللمبور 5 13/09/2015 المهارات اإلدارية لممارسي العالقات العامة

 الدار البيضاء 5 13/09/2015 إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 الدوحة 5 13/09/2015  العالقات العامة وفن اقامة وادارت المعارض والندوات والملتقيات

 الرياض 5 13/09/2015 واإلعــــالم العــالقات العامـــة

 القاهرة 5 27/09/2015 إعداد وتأهيل أخصائي عالقات عامة

 دبي 5 27/09/2015 االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم

 بيروت 5 27/09/2015 اإلدارة الحديثة للعالقات العامة والمراسم والبروتوكول

October 

 شرم الشيخ 5 4/10/2015 واإلبتكار في العالقات العامة واإلتصاالتالتميز  

 الدمام 5 4/10/2015 استراتيجيات التفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت

 الدار البيضاء 5 4/10/2015 مهارات االتصال للعاملين في العالقات العامة

 اسطنبول 5 11/10/2015 العامـــــــــــــةتنمية مهارات اخصائي العالقات 

العالقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة واإلدارة االلكترونية 

 11/10/2015 المعاصرة
5 

 دبي

 الدوحة 10 18/10/2015 إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 بيروت 5 18/10/2015 فــن اإلســـتقبال والضيــافــة

 ماليزيا 5 25/10/2015 المهارات الميدانيـة لموظفي العالقات العامة

 اسطنبول 5 25/10/2015 اإلتيكيت والبرتوكول لمسئولي العالقات العامة و مدراء المكاتب

November 
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 جدة 5 1/11/2015 االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة واإلعالم

 بيروت 5 1/11/2015 وتنظيــــم وإدارة المؤتـــمرات والمراسم واإلحتفاالت الكبرىالعالقات العامة 

 عمان 5 1/11/2015 دور العالقات العامة فى مواجهـة وإدارة األزمات

 االسكندرية 5 8/11/2015 مهارات االتصال للعاملين في العالقات العامة

 اسطنبول 5 8/11/2015 إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 الدوحة 5 15/11/2015 دور العالقات العامة فى مواجهـة وإدارة األزمات

 كواللمبور 5 15/11/2015 فن االتيكيت والبروتوكول

 الرباط 5 22/11/2015 التميز واإلبتكار فى العالقات العامة واإلتصاالت

 دبى 5 22/11/2015 المعلوماتإدارة العالقات العامة من خالل متغيرات العولمة وتكنولوجيا 

 الدار البيضاء 5 29/11/2015 إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 الدمام 5 29/11/2015 تنمية مهارات اخصائي العالقات العامـــــــــــــة 

December 

 الرياض 5 6/12/2015 إدارة منظومة العالقات العامة

 اسطنبول 5 6/12/2015 إعداد وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 شرم الشيخ 5 13/12/2015 استراتيجيات التفوق في إدارة العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكوالت

 الدوحة 5 13/12/2015  العالقات العامة وفن اقامة وادارت المعارض والندوات والملتقيات

 دبي 5 20/12/2015 التميز اإلداريالمنهج المتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها في تحقيق 

 كواللمبور 5 20/12/2015 مهارات العاملين علي الهواتف في االتصاالت السلكية واستقبال المحادثات

 الدار البيضاء 5 27/12/2015 التميز واإلبتكار فى العالقات العامة واإلتصاالت

 عمان 5 27/12/2015 مهارات التعامل مع كبار الشخصيات

 مهارات شخصية

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 4/1/2015 الكفاءة اإلدارية المتقدمة قى إعادة هندسة نظم العمل وتطبيق الجودة الشاملة 

 الرياض 11/1/2015 5 (MBAديناميكيات الممارسات القيادية المتقدمة واإلبتكار اإلستراتيجي وتقييم المتغيرات )

 نيويورك 5 11/1/2015 تنمية مهارات األخصائي االجتماعي في المجال الطبي
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 لندن 5 18/1/2015 تحقيق الريادة والتمييز اإلداري في الدوائر واالجهزة الحكومية 

 جدة 5 25/1/2015 تطوير نظم العمل فى الشئون االدارية والتطوير االداري

February 

 فيينا 5 1/2/2015 اإلبداعية والتواصل اإليجابي مع األخرينالذكاء اإلجتماعي والرؤية 

 باريس 10 8/2/2015 نظم التأثير وبناء عالقات عمل متميزة واستراتيجيات األتصال و تجنب الصراعات 

 الدمام 15/2/2015 5 (  MBAمهارات األتصال والتفاوض المتقدمة ) 

 المغرب 5 22/2/2015 سيكولوجية اإلتصال الفعـال , التأثـير و اإلقناع واستراتيجيات التفاوض 

 نيويورك 10 22/2/2015 مهارات الشخصية الفعاله في العمل 

March 

 الرياض 5 1/3/2015 المهارات االشرافية الحديثة وتطوير األداء اإلدارى

 باريس 5 8/3/2015 ألنظمة وأساليب العمــل ومراجعة وتحسين العملياتاإلتجاهات التنظيميــة اإلبتكاريـة 

 اسطنبول 5 8/3/2015 سيكولوجيه التميز في تحليل المشكالت واألزمات وإعداد الحلول اإلبتكارية

 مدريد 15/3/2015 10 (MBAاإلستراتيجيات اإلدارية الحديثة و القدرات القيادية اإلبداعية والذكاء العاطفي )

 دوحة 5 15/3/2015 مهارات االتصال الفعال

 جدة 5 22/3/2015 تحقيق كفاءات التفكير الذاتي واالتصال والتأثير وإدارة أداء اآلخرين 

 ماليزيا MBA ) 22/3/2015 5أفضل الممارسات اإلشرافية والكفاءة والفعالية اإلستراتيجية للمشرفين 

 الرياض 5 29/3/2015 التخطيط والتنظيم وكفاءة األداء وإدارة بروتوكوالت األعمال 

April 

 دبي 5 5/4/2015 التحكـــم فــى الضغـــوط والــوقت وترتيـــب االولويـــات

 الدمام 5 12/4/2015 المهارات االشرافية الحديثة وتطوير األداء اإلدارى

 اسطنبول 5 19/4/2015 المهارات الشخصية في االتصال

 مدريد 5 26/4/2015 العادات العشر للشخصية الناجحة

 لندن 5 26/4/2015 االستراتيجيات والتقنيات للتواصل الفعال واإلقناع وادارة العالقات

May 

 فيينا 10 3/5/2015 تـحقـيق اقصى قـدر مـن الكفاءة ، الفعاليـه ، االنتاجية وتقليل الوقت والجهد

 نيويورك 5 10/5/2015 تقنيات علم النفس السلوكي لتحديد وحل مشاكل األداء واعداد السياسات التحفيزية 

 باريس 5 17/5/2015 الفكر اإلنذاري ومهارات التنبؤ الوقائي فى ادارة األزمات 



 

 

 

  

GulfSTD.com 2014 © Copyright. All 

rights reserved.  

 

 الرياض 5 24/5/2015 المهارات الشخصية والمهنية للسكرتير التنفيذي

المتقدم لتطــوير نظـم العمــل وإعادة هندسـة العمليات اإلدارية وتبسيط التـوجـه االدارى 

 اإلجراءات
 مدريد 5 31/5/2015

June 

 الرياض 5 7/6/2015 أفضل الممارسات والسلوكيات الفعالة في إعداد وبناء سياسات التميز 

 ماليزيا 5 7/6/2015 قيادة التميز التنظيمي واإلبداع في مواجهة التحديات اإلدارية والسلوكية 

 باريس 5 7/6/2015 دورة إدارة الوقت

 لندن 14/6/2015 10 ( MBAاالعداد التنظيمي االبتكارى للفرق ومجموعات العمل ) 

 نيويورك 5 14/6/2015 دينـاميكيــة االتصـال الفعــال وسيكـولوجيـة لغـــة الجســـد 

July 

 جدة 5 26/7/2015 دينـاميكيــة االتصـال الفعــال وسيكـولوجيـة لغـــة الجســـد 

 دبي 5 26/7/2015 أفضل الممارسات والسلوكيات الفعالة في إعداد وبناء سياسات التميز 

 فيينا 5 26/7/2015 قيادة التميز التنظيمي واإلبداع في مواجهة التحديات اإلدارية والسلوكية 

August 

 الرياض 5 2/8/2015 اإلتجاهات المتقدمة في إدارة العمليات اإلدارية و الضغوط التنافسية 

 لندن 5 9/8/2015 التحكــم والسيـطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز الطاقة االيجابية للتميز فى االداء 

 المغرب 5 16/8/2015 مهارات االتصال الفعال

 الدمام 5 23/8/2015 إدارة الضغوط ومعالجة التوترات واالحتراق الوظيفي فى بيئات العمل 

 دوحة 5 30/8/2015 دينـاميكيــة االتصـال الفعــال وسيكـولوجيـة لغـــة الجســـد 

September 

 الدمام 6/9/2015 5 (  MBAمهارات األتصال والتفاوض المتقدمة ) 

 فيينا 5 13/9/2015 الكفاءة في إدارة وتطوير الجودة والتميز المؤسسي وفق منهجيات التميز العالمية 

 جدة 27/9/2015 5 (  MBAإعداد وقيادة مجموعات العمل عالية األداء وتعزيز السمات اإلبداعية ) 

October 

 دبي 10 4/11/2015 مهارات التعامل مع اآلخرين في بيئة العمل

 اسطنبول 5 11/11/2015 المهارات الشخصية والمهنية للسكرتير التنفيذي

 مدريد 10 18/11/2015 نظم التأثير وبناء عالقات عمل متميزة واستراتيجيات األتصال و تجنب الصراعات
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 الرياض 5 25/11/2015 التخطيط والتنظيم وكفاءة األداء وإدارة بروتوكوالت األعمال 

November 

 الرياض 5 1/11/2015 المدير المتميز في مواجهة األزمات وضغوط العملمهارات 

 المغرب 5 8/11/2015 مهارات االتصال و التعامل مع اآلخرين

 باريس 10 15/11/2015 المهارات الشخصية في االتصال

 جدة 5 22/11/2015 األساليب الحديثة في تكنولوجيا المعلومات ودورها في دعم المؤسسات 

 فيينا 10 29/11/2015 مهارات التنسيق والمتابعة في العمل

December 

 دبي 5 6/12/2015 المهارات المتكاملة في جدولة و تخطيط االعمال

 لندن 10 13/12/2015 إدارة األزمـــــــــــات واتخاذ القرارات اإلبتكاريـة

 الدمام 5 20/12/2015 وتطوير أداء المنظماتالفكر المتقدم والتوجهات العالمية لمهارات المدير العصري 

 الدمام 5 27/12/2015 مهارات التعامل مع اآلخرين

 مدريد 10 27/12/2015 الطرق اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات

 

 صحافة وتلفزيون

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الشيخشرم  5 4/1/2015 التَّحرير الصحفي

 اسطنبول 5 4/1/2015 الَصحافة اإللكترونية

 الدمام 5 11/1/2015 مدخل في التقديم التلفزيوني

 الدوحة 5 11/1/2015 مهارات التعامل مع وسائل االعالم

 الرياض 5 18/1/2015 التقديم التلفزيوني الحواري)متوسط(

 كواللمبور 5 25/1/2015 التكنولوجيا الحديثة فى مجال التليفزيون

February 

 شرم الشيخ 5 1/2/2015 التصوير التليفزيونى واالضاءة
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 الدمام 5 8/2/2015 ادارة و تخطيط حمالت العالقات العامة وتنفيذها

 الدار البيضاء 5 8/2/2015 التصوير الفوتوغرافي)ابتدائية(

 اسطنبول 5 8/2/2015 مشروع مذيع

 دبي 5 15/2/2015 واالتفاقات (التعاون الدولي ) المفاوضات 

 الدوحة 5 22/2/2015 اخراج البرامج التليفزيونية

March 

 القاهرة 5 1/3/2015 التصوير الفوتوغرافى

 الدمام 5 1/3/2015 مقدمة فى الترجمة الفورية

 اسطنبول 5 8/3/2015 إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية

 دبي 5 15/03/2015 دبلوم صناعة األفالم الوثائقية

 الرباط 5 22/03/2015 التطور فى مجال األنظمة التليفزيونية

 الدوحة 5 29/03/2015 التطور فى مجال اإلضاءة وملحقاتها

 عمان 5 29/03/2015 التحقيقات اإلذاعية و تحرير البرامج اإلذاعية

April 

 الدوحة 5 5/4/2015 تخِطيط وإدارة المؤسسات اإلعالمية

 جدة 5 12/4/2015 َمهارات التعامل مع وسائل اإلعالم

Creative Media Industries (Journalism) MA 12/4/2015 10 نيويورك 

 الرباط 5 19/4/2015 إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية

 القاهرة 5 19/4/2015 دورة في التسويق االعالمى واالعالنى

Broadcast Journalism BA (Hons) 19/4/2015 5 كواللمبور 

 المونتاج التلفزيوني

 دبي 5 26/4/2015

 

May 

 الرياض 5 3/5/2015 التصوير التلفزيوني )ابتدائي(

 اسطنبول 5 10/5/2015 كتابة التحقيق الصحفي

 شرم الشيخ 5 10/5/2015 الدورة التأهيلية للعمل بالصحافة العربية 

 الدوحة 5 17/5/2015 االستقصائية للصحفيين الصحافة دورة
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 دبى 5 17/5/2015 مدخل في التقديم التلفزيوني )مشروع مذيع(

 كواللمبور 5 24/5/2015 مهارات المراسل التلفزيوني

 الدار البيضاء 5 24/5/2015 التقديم التليفزيونى االخبارى

 عمان 5 31/5/2015 المهارات االعالمية للعالقات العامة

June 

 الدمام 5 7/6/2015 البرامج اإلذاعيةإعداد وتخطيط 

 كواللمبور 5 7/6/2015 الناطق الرسمي

 اسطنبول 5 7/6/2015 تحرير االخبار والتقارير الصحفية

 دبي 5 14/6/2015 فن الدراما و كتابة السيناريو

 بيروت 5 21/6/2015 فن االلقاء و التقديم

 شرم الشيخ 5 28/6/2015 الدوليةالدبلوماسية العامة )الشعبية( وادارة السمعة 

July 

 اسطنبول 5 5/7/2015 ( التقديم التلفزيوني الحواري ) متقدم

 دبي 5 5/7/2015 التصوير التلفزيوني )متوسط(

 االسكندرية 5 12/7/2015 تخطيط وإدارة المؤسسات اإلعالمية

 الرياض 5 26/7/2015 صناعة االفالم الوثائقية

 كواللمبور 5 26/7/2015 االفالم العالمية وبرامج التليفزيونفن إخراج وإنتاج 

 بيروت 5 26/7/2015 أساسيات الكتابة اإلبداعية

August 

 اسطنبول 5 2/8/2015 مهارات التقديم والتعليق الرياضي

 القاهرة 5 9/8/2015 الصحافة التلفزيونية والمراسل التلفزيوني

 الدمام 5 9/8/2015 التقديم الحواري التلفزيوني

 عمان 5 16/8/2015 االخراج التلفزيوني

 دبى 5 16/8/2015 (( لدى المؤسسات والمنظمات إعداد المكتب الصحفي ))

مهارات اجراء التحقيق الصحفي االستقصائي والحوار السياسي ودور العالقات العامة في 

 23/8/2015 التأثير على الرأي العام
5 

 كواللمبور

 الدار البيضاء 5 30/8/2015 اإلعالمية للعالقات العامة المهارات
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September 

 اسطنبول 5 6/9/2015 التقديم التلفزيوني اإلخباري )متوسط(

 الرباط 5 6/9/2015 التحرير الصحفي

 الدمام 5 13/9/2015 التصوير الفوتوغرافي

 كواللمبور 5 13/9/2015 والنشرالمهارات المتقدمة في الصحافة واإلعالم وفنون الكتابة والتحرير 

 الدار البيضاء 5 27/9/2015 دورة في العالقات العامة وادارة الفعاليات

Broadcast Journalism MA 27/9/2015 5 الدوحة 

October 

 دبي 5 4/10/2015 كتابة البيان الصحفي

 الدوحة 5 11/10/2015 تنظيم وإدارة المؤتمرات الصحفية

 اسطنبول 5 11/10/2015 هندسة الصوت

 كواللمبور 5 18/10/2015 االخراج الوثائقي

 عمان 5 18/10/2015 فن اإللقاء والتقديم

 اسطنبول 5 25/10/2015 المونتاج التليفزيوني الالخطي

November 

 دبى 5 1/11/2015 فن إخراج وإنتاج األفالم اإلعالمية وبرامج التليفزيون 

 الدار البيضاء 5 1/11/2015 الترجمة واإلعداد الصحفي

 الدمام 5 1/11/2015 مهارات االتصال فى العالقات العامة

 االسكندرية after effect cs4 8/11/2015 5برنامج الخدع التليفزيونية الشارات والفواصل 

 اسطنبول 5 8/11/2015 ادارة االزمات فى العالقات العامة

 الدوحة 5 8/11/2015 إدارة غرفة األخبار

 جدة 5 15/11/2015 مهارات البحث على الشبكة اإللكترونية للصحفيين

 بيروت 5 15/11/2015 الُمونتاج التلفزيوني

 عمان 5 22/11/2015 الّصَحافة المطبوعة

 كواللمبور 5 22/11/2015 التقديم التلفزيوني اإلخباري

 شرم الشيخ 5 29/11/2015 التصوير التلفزيوني

 الرباط 5 29/11/2015 األخبار العالمية , إعداد التقارير اإلعالمية في حاالت الكوارثتغطية 
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December 

 االسكندرية 5 6/12/2015 الصحافة متعددة الوسائط

 بيروت 5 6/12/2015 الصحافة اإللكترونية

 كواللمبور 5 6/12/2015 التطور فى مجال الكاميرات وملحقاتها

 جدة 5 13/12/2015 المونتاج التليفزيونى

 الرباط 10 13/12/2015 تخطيط و ادارة المؤسسات االعالمية

 اسطنبول 5 13/12/2015 دورة تصميم بيانات المعلومات

 الدوحة 5 20/12/2015 الكتابة على شبكة اإلنترنت

 كواللمبور 5 20/12/2015 التحرير الصحفى

 دبي 5 20/12/2015 اإلضاءة

 عمان 5 27/12/2015 التلفزيونيتصميم الترويج 

 الدار البيضاء 5 27/12/2015 ادارة االمات فى العالقات العامة

 

 

 

 

 إدارة المشاريع

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 4 / 1 / 2015 5 .(TBTاتفاقية العوائق الفنية )القيود    

 اسطنبول 5 2015 / 1 / 4 .استخدام التكنولوجيا المثالية في رفع أداء المشاريع    

 لندن 10 2015 / 1 / 11 .اآللي في التخطيط ومتابعة المشروعاتاستخدام الحاسب    

 القاهرة 5 2015 / 1 / 11 .في المشروعات PKI استخدام تكنولوجيا البنية التحتية للمفتاح العام   

 جده 5 2015 / 1 / 18 .التخطيط اإلستراتيجي وتقييم المشروعات

http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=7372
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=7373
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=7374
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=7375
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=7376
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 الدوحة 5 2015 / 1 / 18 .التخطيط والجدولة باستخدام برنامج البريمافيرا إلدارة المشاريع

 شرم الشيخ 5 2015 / 1 / 25 .معتمد عالميا   –التخطيط وجدولة وضبط المشاريع باستخدام البريمافيرا 

February 

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 1 .استراتيجيات دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات    

 كوااللمبور 10 2015 / 2 / 8 .استقطاب التمويل للمشاريع  

 اسكندرية 5 2015 / 2 / 8 .اقتصاديات المشروعات وتحليل العمليات   

 دبي 5 2015 / 2 / 15 .األخطاء الشائعة في إدارة المشروعات والمؤسسات    

 الرياض 5 2015 / 2 / 15 .األخطاء الشائعة في تخطيط وتنفيذ المشروعات    

 شرم الشيخ 5 2015 / 2 / 22 .التدفق النقدي في المشروعات

 الدمام 5 2015 / 2 / 22 .التصدعات بالمنشأة الخرسانية وطرق إصالحها

March 

الة إلدارة مواقع المشاريع اإلنشائية  جنيف 10 2015 / 3 / 1 .األدوات واألساليب الفعَّ

 الرياض 5 2015 / 3 / 1 .األدوات واألساليب الكمية المستخدمة في إدارة المشروعات

 القاهرة 5 2015 / 3 / 8 .المشروعاتاألساليب الحديثة في إدارة 

 دبي 5 2015 / 3 / 22 .األساليب الحديثة في الرقابة على تنفيذ المشروعات باستخدام الحاسب اآللي

 عمان 5 2015 / 3 / 22 .التصدعات بالمنشأة وطرق إصالحها

ال للرؤى واألهداف الشخصية بواسطة إدارة المشاريع  اسطنبول 5 2015 / 3 / 29 .التطبيق الفعَّ

 جده 5 2015 / 3 / 29 .التطورات الحديثة لتنظيم وصيانة المباني والمرافق والمنشأة

April 

 الرياض 5 2015 / 4 / 5 .األساليب الحديثة في تقييم المشاريع الصناعية

 روما 10 2015 / 4 / 12 .األساليب الحديثة إلدارة المشاريع: التخطيط والجدولة والمراقبة

الة   اسطنبول 5 2015 / 4 / 19 .إلدارة المواقع وتخطيط وجدولة المشاريعاألساليب الفعَّ

 اسكندرية 5 2015 / 4 / 19 .األساليب الكمية المستخدمة في مجال إدارة المشروعات

 دبي 5 2015 / 4 / 26 .التعاقدية والتحكيم في المشاريع

 الدمام 5 2015 / 4 / 26 .التفتيش وضبط الجودة في تشييد المباني

May 

 فيينا 10 2015 / 5 / 3 .األسلوب الدعائي ودوره في نجاح المشروع
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 الدمام 5 2015 / 5 / 10 .األوامر التغيرية في المشروعات اإلنشائية والصناعية

 شرم الشيخ 5 2015 / 5 / 17 .التجربة الماليزية -اإلبداع والتميّز في إدارة المشاريع االحترافية 

 الدوحة 5 2015 / 5 / 17 .اإلدارة االقتصادية للمشروعات

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 24 .التقنيات التعاقدية الحديثة لمدراء المشاريع

 الرياض 5 2015 / 5 / 24 .اإلنشائيةالتقنيات الحديثة في إدارة المشاريع 

June 

 جده 5 2015 / 6 / 7 .اإلدارة الحديثة للمشاريع             

 دبي 5 2015 / 6 / 7 .للمشروعات باستخدام الحاسب اآللياإلدارة الحديثة        

 القاهرة 7 / 6 / 2015 5 .(PRIMAVIRA) اإلدارة الزمنية للمشروعات باستخدام خدمة  

الة للمشاريع باستخدام الحاسب اآللي     نيويورك 10 2015 / 6 / 14 .اإلدارة الفعَّ

 اسطنبول 5 2015 / 6 / 14 .المشروعات العامةالتميّز واإلبداع في إدارة المشاريع وأساليب خصخصة 

 الرياض 5 2015 / 6 / 14 .التميّز واإلبداع في إدارة وتطوير المشاريع الهندسية واإلنشائية

July 

الة للمشروعات      الدمام 5 2015 / 7 / 26 .اإلدارة الفعَّ

الة للمشروعات باستخدام الحاسب اآللي )ميكروسوفت        دبي 5 2015 / 7 / 26 .(بريمافيرا –اإلدارة الفعَّ

August 

 القاهرة 5 2015 / 8 / 2 .اإلدارة الفنية للمشاريع           

 الدمام 5 2015 / 8 / 9 .والمشاريعاإلدارة المتقدمة للعقود    

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 16 .اإلدارة المتقدمة للمشاريع واإلنشاءات     

 مدريد 10 2015 / 8 / 23 .للمشروعاتاإلدارة المتكاملة          

 جده 5 2015 / 8 / 23 .اإلشراف الفعَّال على تنفيذ المشروعات       

 دبي 5 2015 / 8 / 30 .وتطوير المشاريع وقياس الجدوى االقتصاديةالتميّز واإلبداع في إدارة 

 الدوحة 5 2015 / 8 / 30 .التوجيهات والتقنيات الحديثة إلدارة المشاريع متعددة تحت التنفيذ

September 

 الرياض 5 2015 / 9 / 6 .اإلشراف على تنفيذ المشروعات         

 مسقط 5 2015 / 9 / 6 .للجمعيات التعاونيةاالتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع االستثمارية واإلسكانية         

 لندن 10 2015 / 9 / 13 .االتجاهات الحديثة في إدارة المشروعات
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 اسكندرية 5 2015 / 9 / 13 .وحساب اقتصاديات العملالجدوى االقتصادية للمشاريع 

 كوااللمبور 5 2015 / 9 / 27 .الجوانب اإلدارية والمالية والفنية في إدارة المشروعات

 اسطنبول BOT. 27 / 9 / 2015 5 الجوانب القانونية لعقود

October 

 باريس 10 2015 / 10 / 4 .االحتراف في إدارة المشاريع والمخاطر

 الدمام 5 2015 / 10 / 11 .االعتبارات البيئية في تصميم وتنفيذ المشاريع الهندسية

 اسطنبول 5 2015 / 10 / 18 .البرنامج المتقدم في إدارة المشروعات

 الدوحة 5 2015 / 10 / 25 .الدليل العملي إلدارة المشروعات

 دبي 5 2015 / 10 / 25 .الرقابة على تنفيذ المشروعات

November 

 الدمام 5 2015 / 11 / 1 .البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات

 برلين 10 2015 / 11 / 8 .البرنامج المتكامل في صيانة المرافق والمنشأة

 كوااللمبور BOT . 8 / 11 / 2015 5التأجير التمويلي ودراسات الجدوى للمشروعات القائمة بنظام الـ

 القاهرة 5 2015 / 11 / 15 .المشاريعالتجربة الماليزية في إدارة وتنفيذ 

 دبي 5 2015 / 11 / 15 .دورة المهارات المتكامله في تخطيط و تقييم وادارة المشاريع

 اسطنبول 22 / 11 / 2015 5 .( Microsoft Project) اإلقتصادية للمشروعات باستخدام برنامجدراسة الجدوى 

December 

 كوااللمبور 10 2015 / 12 / 6 .التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات

 اسطنبول 5 2015 / 12 / 6 .التخصص في إدارة المشاريع وتخطيط وجدولة والتحكم بالمشاريع

 شرم الشيخ 5 2015 / 12 / 13 .التخطيط اإلستراتيجي وإدارة المشاريع

 الرياض 5 2015 / 12 / 13 .التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة المالية للمشاريع باستخدام الحاسوب

 دبي 5 2015 / 12 / 20 .الجدوى االقتصادية للمشروعاتدراسة إستطالع وتقييم 

 جده 5 2015 / 12 / 27 .مراقبة وتقييم المشاريع التنموية
 

 

 المشتريات والمخازن واللوجستية
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 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 2015 / 1 / 4 تقنيات ادارة الشراء المباشر وسالسل التوريد المتكاملة

 اسطنبول 5 2015 / 1 / 4 االدارة الناحة والمشتريات

 لندن 10 2015 / 1 / 11 اسم البرنامج االساليب الفنية المتقدمة في ادارة المشتريات وتقييم اداء الموردين

 القاهرة 5 2015 / 1 / 11 واستراتيجيات تكنولوجيا تحسين قوائم الجردالتميز في إدارة المخازن 

 كوااللمبور 5 2015 / 1 / 18 االستـراتيجيـات المتقدمــة للمشتــريـات والمخــازن وادارة الخـدمات اللوجستيــة

 دبي 5 2015 / 1 / 18 التميز في المشتريات والعطاءات واختيار الموردين والتفاوض بشأن المشتريات

 عمان 5 2015 / 1 / 25 إدارة سلسلة التوريد

االدارة المتقدمـة للمخــــازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات االدارية والمعرفة 

 التقنية في قياس أداء المخازن والتعامل مع الموردين

 جده 5 2015 / 1 / 25

 شرم الشيخ 5 2015 / 1 / 25 التميز فى للمشتريات ,العطاءات , اختيار الموردين والتفاوض الشرائى

 الدوحة 5 2015 / 1 / 25 سلسة التجهيز وتشغيل العملياتالتميز التنظيمي واالستراتيجي فى إدارة 

February 

 الرياض 5 2015 / 2 / 1 المعايير المتقدمة إلجراءات التعاقد وتنفيذ عقود المناقصات والمزايدات

 دبي 5 2015 / 2 / 1 االتجاهات المتقدمة النظمة المشتريات والمناقصات وادارة العقود

 بيروت 5 2015 / 2 / 8 اإلمداد والمخاطرالتقنيات المتقدمة في إدارة اللوجستيات وسالسل 

 باريس 10 2015 / 2 / 8 التميز في إدارة المشـتريـات والعطاءات والتفـاوض الشرائــي

 جده 5 2015 / 2 / 8 المشتريات والمخازنإدارة 

 جده 5 2015 / 2 / 8 إدارة المشتريات والمخازن

 جده 5 2015 / 2 / 8 إدارة المشتريات والمخازن

 كوااللمبور 5 2015 / 2 / 15 إدارة المشتريـات , إمدادات الطلب وإدارة المخـزون

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 15 التحكم فى النقل واالمداد االتجاهات الحديثة فى ادارة المستودعات اللوجستية وانظمة

 اسكندرية 5 2015 / 2 / 22 قيـاس كــفاءة وفعاليــة تدفــق وتخـزين المــواد

 الدوحة 5 2015 / 2 / 22 عمليات التجهيز واالمدادات االستراتيجية وسالسل التوريد الفعالة ادارة

 5 2015 / 2 / 22 9001اإلدارة الفعالة للمشتريات طبقا  لمواصفات األيزو 
الدار 

 البيضاء

March 
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 الدمام 5 2015 / 3 / 1 مستودع التكلفة، وتحديد مستواها التنميط نشاط

 عمان 5 2015 / 3 / 1 الشراءالتميز في والمشتريات العطاءات اختيار الموردين، والتفاوض على 

 دبي 5 2015 / 3 / 8 التقنيات الحديثة للتخطيـط والمحاسبة والرقابـة على المخـازن والمشتريـات

 كوااللمبور 5 2015 / 3 / 8 التنظيمي واالستراتيجي فى إدارة سلسة التجهيز وتشغيل العملياتالتميز 

 مدريد 10 2015 / 3 / 15 الصفقة الحقيقية مع اإلجراءات الجمركية

 اسطنبول 5 2015 / 3 / 15 االســاليب الفنيـــة المتقـدمــة فـي إدارة المشــتريـات والتفـاوض وتقييــم أداء المــوردين

 القاهرة 5 2015 / 3 / 22 والغاز والبتروكيماويات الصناعةلوجستية للنفط 

 الدوحة 5 2015 / 3 / 22 التميز في إدارة المخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد

 الرياض 5 2015 / 3 / 29 ادارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضات

 اسطنبول 5 2015 / 3 / 29 المشترياتالتميز في المشتريات والعطاءات واختيار الموردين والتفاوض بشأن 

April 

 شرم الشيخ 5 2015 / 4 / 5 إدارة العقــود واالوامـر التغيريـة والمطالبات العقـدية والتحكيم بشأنها

 اسطنبول 5 2015 / 4 / 5 االستـراتيجيـات المتقدمــة للمشتــريـات والمخــازن وادارة الخـدمات اللوجستيــة

 جده 5 2015 / 4 / 12 والمحاسبة والرقابـة على المخـازن والمشتريـاتالتقنيات الحديثة للتخطيـط 

 نيويورك Ms project 12 / 4 / 2015 10 التطبيق العلمي إلدارة المشروعات باستخدام

 كوااللمبور 5 2015 / 4 / 12 التميز في إدارة المخازن واستراتيجيات تكنولوجيا تحسين قوائم الجرد

 دبي 5 2015 / 4 / 19 الحكوميةالنظم المتقدمة من المنافسة والمشتريات 

 الرياض 5 2015 / 4 / 19 الصفقة الحقيقية مع اإلجراءات الجمركية

 عمان 5 2015 / 4 / 26 الموردين والتفاوض الشرائى التميز فى للمشتريات ,العطاءات , اختيار

أفضل الممارسات والعمليات االستراتيجية فى ادارة سـالسل التـوريـد واإلمــداد 

 المسـتدامة

 اسطنبول 5 2015 / 4 / 26

 الدوحة 5 2015 / 4 / 26 اإلدارة المتقدمة للعمليات اللوجستية

May 

 الدوحة 5 2015 / 5 / 3 االتجاهات المتقدمـة ألنظمـة المشتريـات واامناقصات وادارة عقودهــا

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 3 ادارة المشتــريـات والعقـــود اللوجسنيـــة

 فيينا 10 2015 / 5 / 10 المــوادقيـاس كــفاءة وفعاليــة تدفــق وتخـزين 

 دبي 5 2015 / 5 / 10 االتجاهات الفنية المتقدمــة في إدارة المخازن والتحكم بالمخــزون

 الرياض 5 2015 / 5 / 17 التفاوض والحد من التكلفةشراء تقنيات 
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 اسكندرية 5 2015 / 5 / 17 النظم المتقدمة للمنافسات والمشتريات

 دبي 5 2015 / 5 / 24 فى ادارة المستودعات اللوجستية وانظمة التحكم فى النقل واالمداداالتجاهات الحديثة 

االدارة المتقدمـة للمخــــازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات االدارية والمعرفة 

 المخازن والتعامل مع الموردينالتقنية في قياس أداء 

 الدمام 5 2015 / 5 / 24

 كوااللمبور 5 2015 / 5 / 31 المعايير المتقدمة إلجراءات التعاقد وتنفيذ عقود المناقصات والمزايدات

June 

 جده 5 2015 / 6 / 7 التميز في إدارة المخازن واستراتيجيات تكنولوجيا تحسين قوائم الجرد

 اسطنبول 5 2015 / 6 / 7 إمدادات الطلب وإدارة المخـزوناحدث الممارسات العالمية إدارة المشتريـات , 

 شرم الشيخ 5 2015 / 6 / 14 االســاليب الفنيـــة المتقـدمــة فـي إدارة المشــتريـات

July 

 القاهرة 5 2015 / 7 / 26 دورة التخليص الجمركي

 الدمام 5 2015 / 7 / 26 االستـراتيجيـات المتقدمــة للمشتــريـات والمخــازن وادارة الخـدمات اللوجستيــة

 اسطنبول 5 2015 / 7 / 26 تقنيات ادارة الشراء المباشر وسالسل التوريد المتكاملة

August 

 اسكندرية 5 2015 / 8 / 2 تقييم وتقييم الموردين

 الرياض 5 2015 / 8 / 2 ادارة المشتــريـات والعقـــود اللوجسنيـــة

التخزين ) تعزيز المهارات االدارية والمعرفة االدارة المتقدمـة للمخــــازن وتكنولوجيا 

 التقنية في قياس أداء المخازن والتعامل مع الموردين

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 9

 دبي 5 2015 / 8 / 9 التميز فى للمشتريات ,العطاءات , اختيار الموردين والتفاوض الشرائى

 كوااللمبور 5 2015 / 8 / 16 المعايير المتقدمة إلجراءات التعاقد وتنفيذ عقود المناقصات والمزايدات

 5 2015 / 8 / 16 بناء منظمة تتمحور حول العمالءفي مجال خدمة العمالء 
الدار 

 البيضاء

 عمان 5 2015 / 8 / 23 النظم المتقدمة للمنافسات والمشتريات الحكومية

 شرم الشيخ 5 2015 / 8 / 23 االتجاهات الحديثة وافضل الممارسات فى صياغة و ادارة العقود االلكترونية

 جده 5 2015 / 8 / 30 التميز التنظيمي واالستراتيجي فى إدارة سلسة التجهيز وتشغيل العمليات

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 30 قوانين ولوائح الشراء، الداخلية والخارجية

September 

 القاهرة 5 2015 / 9 / 6 اإلدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين
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 الدمام 5 2015 / 9 / 6 االتجاهات الفنية المتقدمــة في إدارة المخازن والتحكم بالمخــزون

 روما 10 2015 / 9 / 13 وسالسل التوريد المتكاملة تقنيات ادارة الشراء المباشر

 دبي 5 2015 / 9 / 13 المعايير المتقدمة إلجراءات التعاقد وتنفيذ عقود المناقصات والمزايدات

 اسطنبول 5 2015 / 9 / 13 االســاليب الفنيـــة المتقـدمــة فـي إدارة المشــتريـات والتفـاوض وتقييــم أداء المــوردين

 كوااللمبور 5 2015 / 9 / 27 التعاقدية والتأمين والتعويضاتادارة المخاطر 

 الرياض MRP 27 / 9 / 2015 5الجودة الشاملة في إدارة المشتريات والمخازن ونظام ال

October 

االدارة المتقدمـة للمخــــازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز المهارات االدارية والمعرفة 

 التقنية في قياس أداء المخازن والتعامل مع الموردين

 جده 5 2015 / 10 / 4

 كوااللمبور 5 2015 / 10 / 4 التميز فى للمشتريات ,العطاءات , اختيار الموردين والتفاوض الشرائى

 اسطنبول 5 2015 / 10 / 4 صياغة و ادارة العقود االلكترونيةاالتجاهات الحديثة وافضل الممارسات فى 

 القاهرة 5 2015 / 10 / 11 االتجاهات المتقدمـة ألنظمـة المشتريـات واامناقصات وادارة عقودهــا

 جنيف 10 2015 / 10 / 11 الصفقة الحقيقية مع اإلجراءات الجمركية والوكاالت الحكومية

 اسكندرية 5 2015 / 10 / 18 اسس تقييم الموردين وفن التعامل معهم

 دبي 5 2015 / 10 / 18 إدارة المشتريات واللوازم والمخزون

 الدوحة 5 2015 / 10 / 18 دبلوم اللوجستية

 اسطنبول 5 2015 / 10 / 25 دبلوم اللوجستية

 الدمام 5 2015 / 10 / 25 االتجاهات المتقدمة النظمة المشتريات والمناقصات وادارة العقود

November 

 دبي 5 2015 / 11 / 1 ادارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضات

 الرياض 5 2015 / 11 / 1 ادارة اللوجستيات وسالسل االمداد

 اسطنبول 5 2015 / 11 / 8 الصفقة الحقيقية مع اإلجراءات الجمركية والوكاالت الحكومية

 شرم الشيخ 5 2015 / 11 / 8 اإلدارة المتقدمة للعمليات اللوجستية

 واشنطن 10 2015 / 11 / 15 االتجاهات الحديثة في ادارة المشتريات و التعامل مع الموردين

 كوااللمبور 5 2015 / 11 / 15 للمشتــريـات والمخــازن وادارة الخـدمات اللوجستيــةاالستـراتيجيـات المتقدمــة 

 5 2015 / 11 / 15 التقنيات المتقدمة في إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد والمخاطر
الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 2015 / 11 / 22 المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6370
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6370
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6371
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6372
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6372
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6373
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6373
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6374
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6375
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6376
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6376
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6377
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6377
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6378
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6379
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6379
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6380
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6380
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6381
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6381
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6382
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6382
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6383
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6383
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6384
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6384
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6385
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6385
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6386
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6386
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6387
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6387
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6388
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6388
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6389
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6389
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6390
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6390
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6391
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6392
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6392
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6393
http://www.gulfstd.com/view_course.php?id=6393


 

 

 

  

GulfSTD.com 2014 © Copyright. All 

rights reserved.  

 

 جده 5 2015 / 11 / 22 قيـاس كــفاءة وفعاليــة تدفــق وتخـزين المــواد

 إدارة الخدمات اللوجستية

 اسطنبول 5 2015 / 11 / 29

 

 

December 

 كوااللمبور 5 2015 / 12 / 6 إدارة الخدمات اللوجستية

 دبي 5 2015 / 12 / 6 التدريب على المخزون ومراقبة المخزون

 الدمام 5 2015 / 12 / 6 االتجاهات الفنية المتقدمــة في إدارة المخازن والتحكم بالمخــزون

 الدمام 5 2015 / 12 / 7 تنميه مهارات امناء المخازن والمستودعات

 فيينا 10 2015 / 12 / 13 تحسين قوائم الجردالتميز في إدارة المخازن واستراتيجيات تكنولوجيا 

أفضل الممارسات والعمليات االستراتيجية فى ادارة سـالسل التـوريـد واإلمــداد 

 المسـتدامة

 القاهرة 5 2015 / 12 / 13

 اسطنبول 5 2015 / 12 / 20 الصفقة الحقيقية مع اإلجراءات الجمركية والوكاالت الحكومية

 الرياض 5 2015 / 12 / 20 التفاوض وتقييم الموريناألساليب الفنية الحديثة في إدارة المشريات وكيفية 

 بيروت 5 2015 / 12 / 20 التقنيات الحديثة فى الجرد المخزنى

 اسطنبول 5 2015 / 12 / 27 إدارة وعمليات التخزين
 

 

 ادارة العقارات

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 روما 10 2015 / 1 / 4 المهارات اإلدارية المتكاملة للوسيط العقاري

 اسطنبول 5 2015 / 1 / 4 آليات االستثمارات العقارية وتقييم االستثمار العقاري

 لندن 10 2015 / 1 / 11 آليات التمويل العقاري

 القاهرة 5 2015 / 1 / 11 أداء سوق البنايات

 كوااللمبور 5 2015 / 1 / 11 أساليب التمويل العقاري اإلسالمي

 دبي 5 2015 / 1 / 18 أساليب تسويق العقارات التجارية

 عمان 5 2015 / 1 / 18 أساليب تصميم البحوث التسويقية في مجال العقارات
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 جده 5 2015 / 1 / 18 أساليب مواجهة األزمات التسويقية في مجال العقار

 الشيخشرم  5 2015 / 1 / 25 أساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات

 الدوحة 5 2015 / 1 / 25 أسس السمسرة العقارية

February 

 الرياض 5 2015 / 2 / 1 أسس ومعايير تثمين العقارات

 برلين 10 2015 / 2 / 1 المعالجة المحاسبية لالستثمار في األسهم والعقارات

 دبي 5 2015 / 2 / 1 أفضل الممارسات لتحقيق صفقات رابحة في المجال العقاري

 بيروت 5 2015 / 2 / 8 أهمية العالقات العامة في المؤسسات العقارية

 باريس 10 2015 / 2 / 8 أهمية القيادة اإلدارية في المؤسسات العقارية

 جده 5 2015 / 2 / 8 إدارة أمالك الدولة العامة والخاصة

 كوااللمبور 5 2015 / 2 / 15 إدارة األزمات المالية في المجال العقاري

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 15 إدارة األمالك الحكومية

 اسكندرية 5 2015 / 2 / 15 إدارة األمالك العقارية

 الدوحة 5 2015 / 2 / 22 إدارة االستثمار والتقييم العقاري

 5 2015 / 2 / 22 إدارة التغيير في المؤسسات العقارية
الدار 

 البيضاء
 

March 

 الدمام 5 1/3/2015 في المجال العقاري TQM إدارة الجودة الشاملة

 الرباط 5 1/3/2015 المساحة العقارية

 عمان 5 1/3/2015 إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العقارية

 دبي  5 8/3/2015 إدارة الجودة العقارية الشاملة

 كواالالمبور 5 8/3/2015 إدارة العقارات والممتلكات

 مدريد 10 15/3/2015 إدارة العقود في المؤسسات العقارية

 اسطنبول  5 15/3/2015 إدارة العالقات العامة في المؤسسات العقارية

 القاهرة 5 22/3/2015 إدارة المؤسسات العقارية

 الدوحة  5 22/3/2015 إدارة المحافظ العقارية

 الرياض PMP 29/3/2015 5 إدارة المشاريع العقارية

 اسطنبول 10 29/3/2015الدورة التحضيرية لشهادة مدير مشروع عقاري معتمد  PMP إدارة المشاريع العقارية
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 عالميا  

April 

 شرم الشيخ 5 5/4/2015 إدارة المكاتب العقارية

 اسطنبول 5 5/4/2015 إدارة الممتلكات العقارية

 جدة 5 5/4/2015 إدارة عقود إنشاء المشروعات العقارية

 نيويورك 5 12/4/2015 في التسويق العقاري CRM إدارة عالقات العمالء

 الشارقة  5 12/4/2015 المحاسبة في االستثمار العقاري

 كواالالمبور 10 12/4/2015 إدارة مخاطر االئتمان والتمويل العقاري

 دبي  5 19/4/2015 إدارة وتثمين األراضي

 الرياض 5 19/4/2015 إدارة وتخطيط المشروعات العقارية

 عمان 5 19/4/2015 إدارة وتقييم وتثمين العقارات

 اسطنبول  5 26/4/2015 إسعاد العمالء في المجال العقاري

 الدوحة 10 26/4/2015 إعداد القادة اإلداريين في المؤسسات العقارية

May 

 الدوحة 5 3/5/2015 إعداد خبراء التقييم العقاري

 بيروت 5 3/5/2015 في المؤسسات العقاريةالقيادة اإلدارية 

 اسطنبول  5 3/5/2015 إعداد خطط التسويق للمشاريع العقارية

 فيينا  5 10/5/2015 إعداد دراسة جدوى المشاريع العقارية

 دبي  5 10/5/2015 إعداد موظفي شركات االستثمار العقاري

 الرياض 10 10/5/2015 احتراف التسويق العقاري

 االسكندرية 5 17/5/2015 القوى العاملة في المؤسسات العقاريةاختيار 

 نيويورك 5 17/5/2015 المحاسبة المالية في المنشأة العقارية

 دبي  5 17/5/2015 اختيار الكفاءات واستقطاب المهارات في المجال العقاري

 الدمام 5 24/5/2015 استراتيجيات االستثمار العقاري

 كواالالمبور 5 24/5/2015 العقاري: األسس والخطط استراتيجيات التسويق

 القاهرة 10 31/5/2015 استراتيجيات التفاوض الفعَّال في المجال العقاري

June 
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 جدة 5 7/6/2015 استراتيجيات بناء وتسويق العالمات التجارية في المؤسسات العقارية

 اسطنبول 10 7/6/2015 األبعاد القانونية في عقود االستثمار بالقطاع العقاري

 شرم الشيخ 5 14/6/2015 األبعاد القانونية للقطاع العقاري

July 

 القاهرة 5 26/7/2015 األخالقيات المهنية في العمل العقاري

 باريس 5 26/7/2015 القضايا المحاسبية المعاصرة في الشركات العقارية

 الدمام 5 26/7/2015 األساليب الحديثة في التسويق العقاري

Augest 

 االسكندرية 5 2/8/2015 األساليب الحديثة للتسويق العقاري

 الرياض  5 2/8/2015 األساليب المتكاملة في الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري

 اسطنبول 5 9/8/2015 األسس واالستراتيجيات الحديثة في االستثمار العقاري

 دبي 5 9/8/2015 اإلبداع في التسويق العقاري

 كواالالمبور 10 16/8/2015 اإلبداع واالبتكار في إدارة وتطوير العقارات

 5 16/8/2015 اإلجراءات المكتبية في المكاتب العقارية
الدار 

 البيضاء

 عمان 5 23/8/2015 االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العقارية

 شرم الشيخ 5 23/8/2015 االستثمار العقارياالتجاهات الحديثة في 

 جدة 5 30/8/2015 االتجاهات الحديثة في التمويل العقاري

 اسطنبول 10 30/8/2015 االحتراف في تسويق العقار

September 

 القاهرة 5 6/9/2015 االستثمار العقاري

 الرياض 5 13/9/2015 العمل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي

 الدمام 5 13/9/2015 االحتراف والجدارة المهنية في إدارة العقارات

 روما 10 27/9/2015 االحتراف والجدارة المهنية في التسويق العقاري

October 

 جدة 5 4/10/2015 االستثمار العقاري وأسس نجاحه

 5 4/10/2015 لعالقة بين المالك والمستأجر
الدار 

 البيضاء
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 كواالالمبور 5 4/10/2015 رؤية جديدة لواقع متغير االستثمار العقاري:

 اسطنبول 5 11/10/2015 االستراتيجيات الحديثة في التفاوض العقاري

 القاهرة 10 11/10/2015 االستراتيجيات الحديثة للتأجير التمويلي والهندسة المالية وفقا للمعايير الدولية

 جنيف 5 18/10/2015 االستراتيجيات المعاصرة في إدارة العقارات

 االسكندرية 5 18/10/2015 االستراتيجيات المعاصرة في التسويق العقاري

 دبي 5 18/10/2015 االعتبارات القانونية في التسويق العقاري

 الدوحة 10 25/10/2015 البرنامج التأهيلي في إدارة العقارات

 اسطنبول 5 25/10/2015  البرنامج التأهيلي في صيانة المباني

 الدمام 5 25/10/2015 البرنامج التحضيري لشهادة مدير مشروع عقاري معتمد عالميا

November 

 دبي 10 1/11/2015 التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي

 الشارقة  5 1/11/2015 الريادة وقيادة السوق في المجال العقاري

 الرياض 5 1/11/2015 التثمين العقاري

 اسطنبول 5 8/11/2015 اإلستراتيجي في إدارة العقاراتالتخطيط 

 شرم الشيخ 5 8/11/2015 التسويق اإللكتروني للعقارات

 واشنطن 5 8/11/2015 التسويق اإللكتروني للمشروعات العقارية

 الرباط 10 11/11/2015 العالقات العامة في المؤسسات العقارية

 كواالالمبور 5 11/11/2015 التسويق العقاري

 5 15/11/2015 التسويق العقاري الحديث
الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 22/11/2015 التشريعات العقارية

 جدة 5 22/11/2015 التصنيف المهني للعقار

 اسطنبول 5 29/11/2015 التعامل في األراضي وأمالك الدولة

December 

 كواالالمبور 5 6/12/2015 والتشغيلي من النظرية إلى التطبيقالجوانب المالية والضريبية للتأجير التمويلي 

 دبي 5 6/12/2015 التعامالت العقارية وضمان الحقوق

 الدمام 5 6/12/2015 التقنيات الحديثة في التسويق اإللكتروني للعقارات

 القاهرة 5 13/12/2015 التقنيات الحديثة في التقييم )التثمين( العقاري
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 فيينا 10 13/12/2015 العقاري وإدارة الممتلكاتالتقييم 

 5 13/12/2015 لجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري
الدار 

 البيضاء

 اسطنبول 5 20/12/2015 التمويل العقاري: المعوقات والحلول

 الرياض 5 20/12/2015 التمويل واالستثمار العقاري

 بيروت 5 20/12/2015 العقاريةالتمويل واالستثمار في الممتلكات 

 اسطنبول 5 27/12/2015 التنظيم الهيكلي في المؤسسات العقارية

 عمان 10 27/12/2015 التوجهات الحديثة في المحاسبة والتمويل في االستثمارات العقارية

 

 السكرتارية وإدارة المكاتب

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 تجنب األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب القادة والمدراء
 الدمام 5 2015 / 1 / 4

 الـتنفيـذي وإدارة الـمكاتـب العلــيااالسـتراتيجيات االبـداعـية للسكرتـير 
 اسطنبول 5 2015 / 1 / 11

 القدرات الجوهرية والمهارات المتكاملة لمدراء مكاتب االدارة العليا والسكرتارية
 لندن 5 2015 / 1 / 11

 تنميــة مهارات السكرتيــر الخاص للقيادات العليا
 القاهرة 5 2015 / 1 / 11

 كوااللمبور 5 2015 / 1 / 18 المتـــطـورةالتمــــيز فى أعمال السكرتارية الحـــديثة وإدارة المكاتب 

 دبي 5 2015 / 1 / 18 مهارات التطوير المستمر للسكرتارية التنفيذية والمساعد االداري

 عمان 5 2015 / 1 / 25 االحتراف فى التفاوض والعقود

 جده 5 2015 / 1 / 25 السكرتارية الحديثة وهندرة المكاتب المعاصرة

 أعمال السكرتارية الحـــديثة وإدارة المكاتب المتـــطـورةالتمــــيز فى 
 شرم الشيخ 5 2015 / 1 / 25

 الفهرسة واألرشفة الرقمية المتقدمة
 الدوحة 5 2015 / 1 / 25

February 

 الرياض 5 2015 / 2 / 1 مــهــارات السكرتارية التنـفــيذية المعـاصـرة

 دبي 5 2015 / 2 / 1 السكرتارية الحديثة وفنون االتيكيت ومهارات التعامل مع الجمهور
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 تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية
 بيروت 5 2015 / 2 / 8

 السكرتارية العالمية في ظل منهجية الحكومة اإللكترونية
 باريس 10 2015 / 2 / 8

 السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة االختزال وتنشيط الذاكرة
 جده 5 2015 / 2 / 8

 كوااللمبور 5 2015 / 2 / 15 المتميــــزةالكتـــابة اإلداريــة 

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 15 اإلدارة اإللكترونية لسكرتارية اإلدارة العليا و السكرتارية التنفيذية

 اسكندرية 5 2015 / 2 / 15 إدارة نظم المعلومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية

 الدوحة 5 2015 / 2 / 22 االدارة العليا والسكرتاريةالقدرات الجوهرية والمهارات المتكاملة لمدراء مكاتب 

 التميز في إدارة أعمال و أنشطة السكرتارية
22 / 2 / 2015 5 

الدار 

 البيضاء

March 

 الدمام 5 2015 / 3 / 1 التقنيات الحديثة في إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية بإستخدام الحاسب اآللي

 عمان 5 2015 / 3 / 1 كتابة الرسائل والتقارير باللغتين العربية واالنجليزية

 دبي 5 2015 / 3 / 8 التميز في إدارة أعمال و أنشطة السكرتارية

 أساليب المتابعة وإعداد تقارير اإلدارة العليا
 كوااللمبور 5 2015 / 3 / 8

 تنمية مهارات السكرتارية اإلبداعية
 مدريد 10 2015 / 3 / 15

 البرنامج المتكامل لمديري مكاتب الوزراء والوكالء واإلدارة العليا
 اسطنبول 5 2015 / 3 / 15

 لبرنامج المتكامل في إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق العرض والتقديم
 القاهرة 5 2015 / 3 / 22

 التقارير والرسائل اإلدارية الرسمية في القطاع الحكوميإعداد وصياغـة 
 الدوحة 5 2015 / 3 / 22

 التطوير الذاتى للسكرتير العصرى
 الرياض 5 2015 / 3 / 29

 اسطنبول 5 2015 / 3 / 29 اإلدارة ومكتب إدارة: أفضل الممارسات والتكنولوجيات

April 

 التنفيذيينإدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين 
 شرم الشيخ 5 2015 / 4 / 5

 مهـــــــارات الســـــــكرتارية التنفــيـــــذية المعاصـــــرة
 اسطنبول 5 2015 / 4 / 5

 األساليب الحديثة في التخطيط ومتابعة تنفيذ األعمال
 جده 5 2015 / 4 / 12

 إعداد خطة البحث في مجال العلوم اإلجتماعية
 نيويورك 10 2015 / 4 / 12

 السكرتارية الحديثة وهندرة المكاتب المعاصرة
 كوااللمبور 5 2015 / 4 / 12

 دبي 5 2015 / 4 / 19 المهارات اإلشرافية المتقدمة
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 إعداد خطة البحث في مجال العلوم اإلجتماعية
 الرياض 5 2015 / 4 / 19

 مهـــارات وإعـــداد وكتابـــــة التقاريـــر والمحاضـــر
 عمان 5 2015 / 4 / 26

 حفظ الوثائق والملفات اليدوية واإللكترونية
 اسطنبول 5 2015 / 4 / 26

 الدوحة 5 2015 / 4 / 26 إعداد وتدقيق األعتمادات المستندية

May 

 تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم وأساليب العمل
 الدوحة 5 2015 / 5 / 3

 فن التميز واإلبداع للسكرتارية في اإلدارات المختلفة
 اسطنبول 5 2015 / 5 / 3

 حفظ الوثائق والملفات اليدوية واإللكترونية
 فيينا 10 2015 / 5 / 10

 إعداد وصياغة التقارير والمكاتبات الرسمية
 دبي 5 2015 / 5 / 10

 مــهــارات السكرتارية التنـفــيذية المعـاصـرة
 الرياض 5 2015 / 5 / 17

 اسكندرية 5 2015 / 5 / 17 الفهرسة واالرشفة االلكترونية

 دبي 5 2015 / 5 / 24 إستخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات اإلتصاالت في تنظيم وإدارة المكتبات

 الدمام 5 2015 / 5 / 24 األعتمادات المستنديةإعداد وتدقيق 

 كوااللمبور 5 2015 / 5 / 31 مهارات التخطيط والمتابعة واالبتكار في العمل

 السكرتارية التنـفــيذية المعـاصـرةمــهــارات 
 القاهرة 5 2015 / 5 / 31

June 

 جده 5 2015 / 6 / 7 إدارة الوقت وتحديد األولويات للسكرتارية

 اسطنبول 5 2015 / 6 / 7 تــطويــر القـــدرات الجــوهـــرية لمـــدراء مكاتب اإلدارة الـــعليـــــا

 شرم الشيخ 5 2015 / 6 / 14 إدارة المكاتب في ظل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

July 

 المهـــارات السلوكيه للسكرتارية ومـــدراء المكاتـــــب
 القاهرة 5 2015 / 7 / 26

 الحديثةالتطبيقات االلكترونية واستخدام االنترنت للسكرتارية 
 الدمام 5 2015 / 7 / 26

ومدراء المكاتب وكبار  المنهج البريطاني لتطوير اعمال السكرتارية التنفيذية

 المسؤولين

 اسطنبول 5 2015 / 7 / 26

August 

 اسكندرية 5 2015 / 8 / 2 تجنب األخطاء الشائعة التي يقع فيها مديرو مكاتب القادة والمدراء

 الرياض 5 2015 / 8 / 2 الورقيــــــــــة فــــــــي المكاتبتقليــــــص األعمـــــــــال 
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 إدارة المكاتب و مهارات السكرتارية التنفيذية المتقدمة
 اسطنبول 5 2015 / 8 / 9

 المنهج البريطاني لتطوير اعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب
 دبي 5 2015 / 8 / 9

 النظم المتقدمة في إدارة المكاتب والسكرتارية
 كوااللمبور 10 2015 / 8 / 16

 5 2015 / 8 / 16 مهارات السكرتارية اإلدارية والسكرتارية التنفيذية
الدار 

 البيضاء

 عمان 5 2015 / 8 / 23 والعالقات العامة لمدراء المكاتبمهارات االتصال الفعال 

 شرم الشيخ 5 2015 / 8 / 23 مهارات السكرتارية الحديثة

 لمديري مكاتب اإلدارة العلياالجدارات الوظيفية 
 جده 5 2015 / 8 / 30

 كتابة التقارير و المراسالت اإلدارية
 اسطنبول 5 2015 / 8 / 30

September 

 القاهرة 5 2015 / 9 / 6 اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبيتبسيط 

 الدمام 5 2015 / 9 / 6 المهـــارات المهــنية ألعمــال السكرتـــارية الخــاصـة

 روما 10 2015 / 9 / 13 القيادة المكتبية للسكرتير المحترف

 دبي 5 2015 / 9 / 13 االتجاهات الحديثة في تنمية مهارات السكرتارية اإلبداعية

األرشيف اإللكتروني: نظم تأمين وحفظ نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات والوثائق 

 اإللكترونية

 اسطنبول 5 2015 / 9 / 13

 كوااللمبور 5 2015 / 9 / 27 والإلبتكار فى أداء السكرتارية ومدراء المكاتبالتميز 

 الرياض 5 2015 / 9 / 27 التمــــيز فى أعمال السكرتارية الحـــديثة وإدارة المكاتب المتـــطـورة

October 

 مهارت االتصال وفن التعامل مع الجمهور
 جده 5 2015 / 10 / 4

 إعداد وكتابة التقارير والمكاتبات و المراسالت الرسمية
 كوااللمبور 5 2015 / 10 / 4

 مهارات التخطيط والمتابعة واالبتكار في العمل
 اسطنبول 5 2015 / 10 / 4

 القاهرة 5 2015 / 10 / 11 االتجاهات الحيثة وادارة المكاتب و السكرتارية

 جنيف 10 2015 / 10 / 11 البرنامج المتكامل لسكرتير األلفية الثالثة

 اسكندرية 5 2015 / 10 / 18 الشخصيات الهامةمهارات االتصال و بروتوكول التعامل مع 

 دبي 5 2015 / 10 / 18 إدارة المكاتب وتنظيم األجتماعات وفن البرتوكوالت في استخدام الهاتف

 النظم المتقدمة واالتجاهات الحديثة إلدارة المكاتب والسكرتارية المتميزة
 الدوحة 5 2015 / 10 / 18
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 المراسم والبروتوكوالت لمديري مكاتب الشخصيات الهامة
 اسطنبول 5 2015 / 10 / 25

 مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير وطرق عرضها وأساليب المتابعة
 الدمام 5 2015 / 10 / 25

November 

 دبي 5 2015 / 11 / 1 االدارية والرسميةمهارات إعداد وصياغة المكاتبات 

 حفظ الوثائق والملفات والسجالت اليدوية واأللكترونية
 الرياض 5 2015 / 11 / 1

 واللجان وادراة الوقت والتفويض والتنسيق الفعال تنظيم االجتماعات
 اسطنبول 5 2015 / 11 / 8

 إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين
 شرم الشيخ 5 2015 / 11 / 8

 ادارة وفاعلية المكاتب
 واشنطن 10 2015 / 11 / 15

 المهارات اإلدارية والسلوكية لمديرى المكاتب
 كوااللمبور 5 2015 / 11 / 15

 5 2015 / 11 / 15 السكرتارية اإللكترونية: إدارة أعمال السكرتارية باستخدام الحاسب اآللي
الدار 

 البيضاء

الة االستراتيجيات المتقدمة واإلبداع  الدوحة 5 2015 / 11 / 22 والتميّز في إدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعَّ

 جده 5 2015 / 11 / 22 المنظومه المتكاملة ألعمال السكرتارية وإدارة المكاتب

 اسطنبول 5 2015 / 11 / 29 مهارات اعداد وكتابة الرسائل والتقارير وطرق عرضها وأساليب المتابعة

December 

 والمكاتبات الرسميةإعداد وصياغة التقارير 
 كوااللمبور 5 2015 / 12 / 6

 دبي 5 2015 / 12 / 6 نظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات والوثائق الكترونيا

 الحديثة في التنظيم وتبسيط اإلجراءات للسكرتير التنفيذياألساليب 
 الدمام 5 2015 / 12 / 6

 المهارات الحديثة للسكرتاريا التنفيذية
 القاهرة 5 2015 / 12 / 13

 فن إدارة االستراتيجية
 فيينا 10 2015 / 12 / 13

 إدارة الوقت واالجتماعات وتفويض الصالحيات للسكرتارية ومنسقي المكاتب
 اسطنبول 5 2015 / 12 / 20

 المنظومة المتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير اللجان المنبثقة
 الرياض 5 2015 / 12 / 20

 فن إدارة االستراتيجية
 بيروت 5 2015 / 12 / 20

 اسطنبول 5 2015 / 12 / 27 تنميــة مهـــارات السكرتيـــر الخاص للقيادات العليـا

 عمان 5 2015 / 12 / 27 الحــفظ اإللكترونيمهارات االنتقال من الحـــفظ الورقي إلى 
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 االحصاء

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 االحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات
 الدمام 5 2015 / 1 / 4

 المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية
 القاهرة 5 2015 / 1 / 4

 SPSS التحليل اإلحصائى لنظم الجودة باستخدام برنامج
 دبي 5 2015 / 1 / 11

 إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب االلكترونى
 اسطنبول 5 2015 / 1 / 11

 SPSS الجودة باستخدام برنامجالتحليل اإلحصائى لنظم 
 الدوحة 5 2015 / 1 / 18

 عمان 5 2015 / 1 / 18  مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني

 جده 5 2015 / 1 / 25 وتطوير نظم اإلحصاء إنشاء

 لندن 10 2015 / 1 / 25 تعدين البيانات

February 

 واتخاذ القراراتاإلحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة 
 اسطنبول 5 2015 / 2 / 1

 spss التحليل االحصائي باستخدام برنامج
 شرم الشيخ 5 2015 / 2 / 1

 إعداد التقارير اإلداريةالمهارات اإلحصائية فى 
 الرياض 5 2015 / 2 / 8

 مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني
 دبي 5 2015 / 2 / 8

 الدوحة 5 2015 / 2 / 15 نظم اإلحصاءإنشاء وتطوير 

 بيروت 5 2015 / 2 / 15 إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 22 االحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات

 باريس 10 2015 / 2 / 22 تعدين البيانات

March 

 spss االحصائي باستخدام برنامج التحليل
 جده 5 2015 / 3 / 1

 االحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات
 دبي 5 2015 / 3 / 1

 الدوحة 5 2015 / 3 / 8 اإلحصائي للجودةالضبط 

الدار  SPSS 8 / 3 / 2015 5- التحليل اإلحصائي
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 البيضاء

 واتخاذ القراراتاإلحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة 
 اسطنبول 5 2015 / 3 / 15

 مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني
 اسكندرية 5 2015 / 3 / 15

 الجودة الشاملةاإلحصاء و 
 عمان 5 2015 / 3 / 22

 SPSS تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى
 برلين 10 2015 / 3 / 29

April 

 االحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات
 عمان 5 2015 / 4 / 5

 مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني
 الرياض 5 2015 / 4 / 5

 المهارات اإلحصائية فى إعداد التقارير اإلدارية
 بيروت 5 2015 / 4 / 12

 اإلحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات
 دبي 5 2015 / 4 / 12

 sps اعداد الجداول االحصائية وتحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي باستخدام برنامج
 القاهرة 5 2015 / 4 / 19

 تعدين البيانات
 اسطنبول 5 2015 / 4 / 19

 المهارات اإلحصائية فى إعداد التقارير اإلدارية
 الدمام 5 2015 / 4 / 26

 كوااللمبور 10 2015 / 4 / 26 البيانات باستخدام الحاسب اإللكترونيإعداد الجداول اإلحصائية وتحليل 

May 

 المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية
 الدوحة 5 2015 / 5 / 3

 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء
 شرم الشيخ 5 2015 / 5 / 10

 إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني
 اسطنبول 5 2015 / 5 / 17

 spss التحليل االحصائي باستخدام برنامج
 الرياض 5 2015 / 5 / 24

 الضبط اإلحصائي للجودة
 دبي 5 2015 / 5 / 24

 جنيف SPSS 31 / 5 / 2015 10 تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى

June 

 SPSS التحليل اإلحصائى لنظم الجودة باستخدام برنامج
 دبي 5 2015 / 6 / 7

 اإلحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات
 جده 5 2015 / 6 / 7

 الحاسب اإللكترونيمراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام 
 اسطنبول 5 2015 / 6 / 7

 إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني
 كوااللمبور 5 2015 / 6 / 14
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 الضبط اإلحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة
 نيويورك 10 2015 / 6 / 28

July 

 الدمام spss 12 / 7 / 2015 5 التحليل االحصائي باستخدام برنامج

 الدوحة 5 2015 / 7 / 19 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء

 SPSS التحليل اإلحصائى لنظم الجودة باستخدام برنامج
 اسكندرية 5 2015 / 7 / 26

 SPSS تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى
 دبي 5 2015 / 7 / 26

 تعدين البيانات
 اسطنبول 10 2015 / 7 / 26

August 

 بيروت 5 2015 / 8 / 2 المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية

 عمان 5 2015 / 8 / 2 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 9 المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية

 اإلحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات
 الرياض 5 2015 / 8 / 9

 إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب االلكترونى
 القاهرة 5 2015 / 8 / 9

 باستخدام الحاسب اإللكترونيمراقبة الجودة إحصائيا  
 دبي 5 2015 / 8 / 16

 المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية
 جده 5 2015 / 8 / 16

 SPSS اإلحصائى لنظم الجودة باستخدام برنامجالتحليل 
23 / 8 / 2015 5 

الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 2015 / 8 / 23  مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 30 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء

 10 2015 / 8 / 30 تعدين البيانات
لوس 

 انجلوس

September 

 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء
 الدمام 5 2015 / 9 / 6

 اسطنبول SPSS 6 / 9 / 2015 5 تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى

 شرم الشيخ 5 2015 / 9 / 6 اإلحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات

 دبي 5 2015 / 9 / 13 مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني

 الدوحة 5 2015 / 9 / 13 تعدين البيانات
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 SPSS تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى
 عمان 5 2015 / 9 / 13

 اإلحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات
 كوااللمبور 5 2015 / 9 / 27

 باستخدام الحاسب االلكترونىإعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات 
 الرياض 5 2015 / 9 / 27

 روما 10 2015 / 9 / 27 مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني

October 

 تعدين البيانات
 اسكندرية 5 2015 / 10 / 4

 SPSS تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى
 الدوحة 5 2015 / 10 / 4

 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء
 كوااللمبور 5 2015 / 10 / 4

 الضبط اإلحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة
 اسطنبول 5 2015 / 10 / 11

 جده 5 2015 / 10 / 11  اإلحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات

 دبي 5 2015 / 10 / 11  اإللكترونىإعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب 

 شرم الشيخ PMP. 18 / 10 / 2015 5 البرنامج التأهيلي لشهادة مدير مشروع محترف

 عمان 5 2015 / 10 / 18 تعدين البيانات

 5 2015 / 10 / 18 الضبط اإلحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة
الدار 

 البيضاء

 وتطبيقات خرائط ضبط الجودةالضبط اإلحصائى للعمليات 
 بيروت 5 2015 / 10 / 25

 إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني
 لندن 10 2015 / 10 / 25

November 

 القاهرة 5 2015 / 11 / 1 المهارات اإلحصائية في إعداد التقارير اإلدارية

 دبي SPSS 1 / 11 / 2015 5 تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى

 الدمام 5 2015 / 11 / 8 اإلحصاء و الجودة الشاملة

 المهارات اإلحصائية فى إعداد التقارير اإلدارية
 اسطنبول 5 2015 / 11 / 8

 مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني
 الدوحة 5 2015 / 11 / 15

 باستخدام الحاسب اإللكترونيإعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات 
 عمان 5 2015 / 11 / 15

 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء
 كوااللمبور 5 2015 / 11 / 22

 تعدين البيانات
 شرم الشيخ 5 2015 / 11 / 22

 اإلحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات
 اسطنبول 5 2015 / 11 / 22
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 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء
 الرياض 5 2015 / 11 / 29

 مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني
 باريس 10 2015 / 11 / 29

December 

 اسطنبول 5 2015 / 12 / 6 إنشاء وتطوير نظم اإلحصاء

 إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اإللكتروني
 جده 5 2015 / 12 / 13

 التخطيط والمتابعة وإتخاذ القراراتاإلحصاء ودورها فى 
 دبي 5 2015 / 12 / 13

 الضبط اإلحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة
 اسكندرية 5 2015 / 12 / 20

 مراقبة الجودة إحصائيا  باستخدام الحاسب اإللكتروني
 الدوحة 5 2015 / 12 / 20

 SPSS تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى
 اسطنبول 5 2015 / 12 / 27

 الضبط اإلحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة
 كوااللمبور 10 2015 / 12 / 27

  

 

 هندسة مدنية وادارة المشروعات

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 كوااللمبور 5 2015 / 1 / 4 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

 دبي 4 / 1 / 2015 5 (USPAP) المعايير والمواصفات الدولية

 تخطيط ومتابعة عمليات اإلنتاج في الصناعة
 دبي 5 2015 / 1 / 4

 االستثمار والتطوير العقاري
 الرياض 5 2015 / 1 / 11

 تكنولوجيا استصالح واستزراع األراضى الصحراويــــة
 اسطنبول 5 2015 / 1 / 25

 للمقيميين العقاريينالمعلومات االساسية للتنفيذ المعماري واالنشائي 
 الدوحة 5 2015 / 1 / 25

 سياسات و تخطيط عمليات النقــل
 دبي 5 2015 / 1 / 25

February 

 االردن 5 2015 / 2 / 1 الطرقدورة عملية في صيانة 

 الهندسة الصحية
 اسطنبول 10 2015 / 2 / 1
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 سياسات و تخطيط عمليات النقــل
 دبي 5 2015 / 2 / 8

 Autocad 2D برنامج
 شرم الشيخ 5 2015 / 2 / 8

(خاص بتقيم التقاطعات المرورية) Synchro و HCS2000 و Sidra برنامج  15 / 2 / 2015 5 
الدار 

 البيضاء

 جده 5 2015 / 2 / 15 ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد

 اسطنبول 10 2015 / 2 / 22 أسس صيانة المبانى

March 

 ادارة المخلفات الصلبة والنفايات
 اسكندرية 5 2015 / 3 / 1

 الهندسة الصحية
 لندن 10 2015 / 3 / 1

 القاهرة 5 2015 / 3 / 8 تصميم وإدارة المدافن اآلمنه للنفايات الخطرة

 دبي 5 2015 / 3 / 8 أسس صيانة المبانى

 اسطنبول 5 2015 / 3 / 15 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

 الدوحة 5 2015 / 3 / 15 أنواع و دراسة الشروخ بالمبانى الخرسانية

 نظم الري الحديثة
22 / 3 / 2015 10 

الدار 

 البيضاء

 تصميم وإدارة المدافن اآلمنه للنفايات الخطرة
 الرياض 5 2015 / 3 / 22

 تكنولوجيا التزييت و التشحيم
 الدوحة 5 2015 / 3 / 29

 و الخاص بالعناصر االنشائية للمبانى الخرسانية SAP2000 برنامج
 شرم الشيخ 5 2015 / 3 / 29

 إدارة المشاريع واإلشراف على االستشاريين والمقاولين
 مدريد 10 2015 / 3 / 29

 الدوحة 5 2015 / 3 / 29 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

April 

 مراجعة التصميمات اإلنشائية للمبانى والجسور
 دبي 5 2015 / 4 / 5

 (OHSAS 18001 ) السالمة و الصحة المهنية طبقا
 شرم الشيخ 5 2015 / 4 / 5

 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
 دبي 5 2015 / 4 / 12

 المواد ضبط الجودة و اختبارات خواص
 كوااللمبور 5 2015 / 4 / 12

 أسس صيانة المبانى
 دبي 5 2015 / 4 / 19

 أسس صيانة المبانى
 اسطنبول 5 2015 / 4 / 19
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 ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد
 االردن 5 2015 / 4 / 26

 اختبارات التربة
 لندن 10 2015 / 4 / 26

May 

 الدمام 5 2015 / 5 / 3 أسس صيانة المبانى

 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
 دبي 5 2015 / 5 / 3

 سياسات و تخطيط عمليات النقــل
 كوااللمبور 10 2015 / 5 / 10

 إدارة وتنظيم حركة النقليات
 اسطنبول 5 2015 / 5 / 10

 Computer Network Installation and إنشاء وصيانة شبكات الحاسب

Maintenance 

 دبي 5 2015 / 5 / 10

 ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد
17 / 5 / 2015 5 

الدار 

 البيضاء

 هندسة الطرق والمطارات
 شرم الشيخ 5 2015 / 5 / 17

 صيانة المباني و المنشأت
 دبي 5 2015 / 5 / 24

 سياسات و تخطيط عمليات النقــل
 الدوحة 5 2015 / 5 / 24

 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
 كوااللمبور 5 2015 / 5 / 31

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 31 تشخيص عيوب المنشآت وتحديد أسبابها وطرق معالجتها

June 

 كوااللمبور PMP)( 7 / 6 / 2015 5 إدارة تنفيذ المشروعات االنشائية مقدمة في

 ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد
 شرم الشيخ 5 2015 / 6 / 7

 ادارة المخلفات الصلبة والنفايات
 لندن 10 2015 / 6 / 14

Six Sigma Project 
21 / 6 / 2015 5 

الدار 

 البيضاء

 اسطنبول 5 2015 / 6 / 28 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

July 

 تصميم المباني الكهربائية
 الدمام 5 2015 / 7 / 5

 مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية
 باريس 10 2015 / 7 / 19

 تحليل األعطال في شبكات الخدمات والشبكات الصناعية الكهربائية
 دبي 5 2015 / 7 / 19

 صيانة المباني و المنشأت
الدار  5 2015 / 7 / 26
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 البيضاء

 الهندسة الصحية
 كوااللمبور 0 2015 / 7 / 26

 مقدمه فى التثمين )التقييم( العقارى
 جده 5 2015 / 7 / 26

August 

 نيويورك 10 2015 / 8 / 2 ضبط الجودة و توكيد الجودة

 كوااللمبور 5 2015 / 8 / 2 ) مفهوم إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية ) االوشا

Measurements Course. 
 دبي 5 2015 / 8 / 2

 (OHSAS 18001 ) السالمة و الصحة المهنية طبقا
 شرم الشيخ 5 2015 / 8 / 9

 ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد
 اسطنبول 5 2015 / 8 / 9

 تدوير المخلفات الصلبة
 دبي 5 2015 / 8 / 16

 أسس صيانة المبانى
 باريس 10 2015 / 8 / 16

 التقييم العقاري
 جده 5 2015 / 8 / 23

 النواحي اإلدارية للمهندسين
 اسطنبول 5 2015 / 8 / 23

 الرياض 5 2015 / 8 / 30 ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد

October 

 التمييز واالبداع واالبتكار في التصميم المعماري ودورة في التطوير العقاري
 القاهرة 5 2015 / 10 / 4

 PLC للبرمجةالحاكمات المنطقية القابلة 
 دبي 5 2015 / 10 / 4

 أسس صيانة المبانى
 كوااللمبور 5 2015 / 10 / 11

 أسس صيانة المبانى
 باريس 10 2015 / 10 / 12

 تشخيص األعطال في الدوائر اإللكترونية
 اسطنبول 10 2015 / 10 / 18

 شرم الشيخ 5 2015 / 10 / 18 ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد

 25 / 10 / 2015 5 (OHSAS 18001 ) السالمة و الصحة المهنية طبقا
الدار 

 البيضاء

November 

 التسويق العقاري
 اسطنبول 5 2015 / 11 / 1

 تخطيط الصيانة الوقائية
 مدريد 10 2015 / 11 / 1

 الرياض 5 2015 / 11 / 5 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
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 إعداد مقيم عقاري وفق المعايير الدولية
 دبي 5 2015 / 11 / 8

 التقييم والتمويل والرهن العقاري
15 / 11 / 2015 5 

الدار 

 البيضاء

 شرم الشيخ 5 2015 / 11 / 15 الدبلومة العقارية الشاملة

 جده 5 2015 / 11 / 22 الهندسة القيمية في قطاع التشييد والبناء

 دبي 5 2015 / 11 / 22 )فن بيع العقارات )المبيعات العقارية

 دبي 5 2015 / 11 / 22 التربة واالراضي

 دراسات الجدوى للمشروعات العقارية
 باريس 10 2015 / 11 / 29

 

December 

 10 6/12/2015 دبلومة ادارة االزمات والكوارث في اإلنشاءات
الدار 

 البيضاء

 كوااللمبور 5 6/12/2015 والمزايداتأساسيات كتابة العقود طبقا  لقانون المناقصات 

 الدمام 5 6/12/2015 إدارة وتنظيم حركة النقليات

 شرم الشيخ 5 13/12/2015 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

 دبي 5 13/12/2015 المعلومات االساسية للتقييم العقاري

 5 13/12/2015 دبلومة التسويق والمبيعات العقارية
الدار 

 البيضاء

 دبي 5 20/12/2015 دبلومة تشخيص عيوب المنشات واالصالح والترميم

 لندن 5 20/12/2015 طرق التقييم العقاري

 كوااللمبور 10 27/12/2015 نماذج ومشاكل التقييم العقاري

 اسطنبول 27/12/2015 5 (IVSCالمعايير والمواصفات الدولية )

 

 

 هندسة الكهربائية

 المكان المدة البدءتاريخ  عنوان الدورة
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January 

 دبي 5 2015 / 1 / 4 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

Program Logic Control (PLC 4 / 1 / 2015 10 شرم الشيخ 

 دبي 5 2015 / 1 / 11 اإلتصاالت وأنظمة اإلتصاالت

 Computer Network Installation and إنشاء وصيانة شبكات الحاسب

Maintenance 

 اسكندرية 5 2015 / 1 / 11

 جده 5 2015 / 1 / 11 شبكات االتصال

 دبي 5 2015 / 1 / 18 الرسومـــــــــــات الهندسيــــــــةقـــــــراءة 

 الدوحة 5 2015 / 1 / 18 المولدات وتأثير التحميل المفاجئ

 لمحطات توليد الكهرباءاألمان 
 االردن 5 2015 / 1 / 18

 التجهيزات الكهربائية
 كوااللمبور 10 2015 / 1 / 25

 جـــمع البياناتالتحكـــم اإلشرافي ونظــــم 
 دبي 5 2015 / 1 / 25

February 

 الرياض 5 2015 / 2 / 1 تكنولوجيـــا الكابـالت االرضيـة وتصميمهــــــا

 باريس 10 2015 / 2 / 1 اإلدارية للمهندسين والفنيينالمهارات 

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 8 تخطيط أنظمة التوزيع لشبكات الكهرباء

 شبكــــات التوزيـع الكهربائيـــــــةتصميـم 
 القاهرة 5 2015 / 2 / 8

 كوااللمبور 5 2015 / 2 / 15 (مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين

 تحليل األعطال في شبكات الخدمات والشبكات الصناعية الكهربائية
 دبي 5 2015 / 2 / 15

 األعمال المساحية ألجهزة مسار الطرق
 كوااللمبور 10 2015 / 2 / 22

 الدوحة 5 2015 / 2 / 22 (مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين

March 

 دبي 5 2015 / 3 / 1 الكهربية والكابالت فى شـبكات التوزيعالتمديدات 

 لندن 10 2015 / 3 / 8 تحسين اداء العاملين في هندسة المساحة

 اإلدارية للمهندسين والفنيينالمهارات 
 القاهرة 5 2015 / 3 / 8

 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
 اسكندرية 5 2015 / 3 / 15

 التوزيع لشبكات الكهرباء تخطيط أنظمة
 اسطنبول 5 2015 / 3 / 22
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 تصميـم شبكــــات التوزيـع الكهربائيـــــــة
 كوااللمبور 5 2015 / 3 / 29

April 

 الدوحة 5 2015 / 4 / 5 (مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين

 اسطنبول 5 2015 / 4 / 5 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية

 مدريد 10 2015 / 4 / 12 (مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين

 شـبكات التوزيعالتمديدات الكهربية والكابالت فى 
 القاهرة 5 2015 / 4 / 19

 نظم القوى والتوزيع الكهربية
 االردن 5 2015 / 4 / 19

May 

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 3 والفنيينالمهارات اإلدارية للمهندسين 

Program Logic Control (PLC 3 / 5 / 2015 5 الدوحة 

 الدار البيضاء 10 2015 / 5 / 10 اإلتصاالت وأنظمة اإلتصاالت

 شبكات االتصال
 برلين 5 2015 / 5 / 17

 قـــــــراءة الرسومـــــــــــات الهندسيــــــــة
 دبي 5 2015 / 5 / 17

 المولدات وتأثير التحميل المفاجئ
 باريس 10 2015 / 5 / 24

 التجهيزات الكهربائية
 القاهرة 5 2015 / 5 / 31

June 

 الدمام 5 2015 / 6 / 7 (مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين

 اسطنبول 5 2015 / 6 / 7 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية

 كوااللمبور 5 2015 / 6 / 21 (مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين

 شـبكات التوزيع التمديدات الكهربية والكابالت فى
 نيويورك 10 2015 / 6 / 28

 نظم القوى والتوزيع الكهربية
 الدوحة 5 2015 / 6 / 28

July 

 اسطنبول 5 2015 / 7 / 12 (التقارير الفنية )للمهندسين والفنيينمهارات إعـداد وكتابة 

 كوااللمبور 5 2015 / 7 / 26 األعمال المساحية ألجهزة مسار الطرق

 جنيف 10 2015 / 7 / 26 (مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين

 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية
 االردن 5 2015 / 7 / 26
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Augest 

 Computer Network Installation and الحاسب شبكات وصيانة إنشاء

Maintenance 

  اسطنبول 5 2/8/2015

  االسكندرية 5 2/8/2015 االتصال شبكات

  دبى 5 9/8/2015 الهندسيــــــــة الرسومـــــــــــات قـــــــراءة

 باريس 10 9/8/2015 المفاجئ التحميل وتأثير المولدات

  جدة 5 16/8/2015 الكهرباء توليد لمحطات األمان

 دبي 5 16/8/2015 الكهرباء لشبكات التوزيع أنظمة تخطيط        

  الرياض 5 23/8/2015 الكهربائيـــــــة التوزيـع شبكــــات تصميـم

  لندن 10 30/8/2015 (والفنيين للمهندسين) الفنية التقارير وكتابة إعـداد مهارات

  اسطنبول 5 30/8/2015 الكهربائية الشبكات وصيانة تشغيل

September 

 القاهرة 5 6/9/2015 األمان لمحطات توليد الكهرباء

 شرم الشيخ 5 6/9/2015 تخطيط أنظمة التوزيع لشبكات الكهرباء        

 دبي 5 6/9/2015 تحليل األعطال في شبكات الخدمات والشبكات الصناعية الكهربائية

 كوااللمبور 10 13/9/2015 الفنية )للمهندسين والفنيين(مهارات إعـداد وكتابة التقارير 

 الرياض  5 13/9/2015 تحليل األعطال في شبكات الخدمات والشبكات الصناعية الكهربائية

 دبي 5 13/9/2015 األعمال المساحية ألجهزة مسار الطرق

 الدوحة  5 27/9/2015 شبكات االتصال

 شرم الشيخ 5 27/9/2015 الهندسيــــــــةقـــــــراءة الرسومـــــــــــات 

 جينيف 10 27/9/2015 المولدات وتأثير التحميل المفاجئ

 دبي 5 27/9/2015 األمان لمحطات توليد الكهرباء

October 

 اسطنبول  5 4/10/2015 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

Program Logic Control (PLC 4/10/2015 5 القاهرة 

 شرم الشيخ 5 4/10/2015 اإلتصاالت وأنظمة اإلتصاالت

 باريس Computer Network Installation and 11/10/2015 10إنشاء وصيانة شبكات الحاسب 
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Maintenance 

 الدوحة  5 11/10/2015 شبكات االتصال

 دبي 5 18/10/2015 تخطيط أنظمة التوزيع لشبكات الكهرباء

 اسطنبول  5 18/10/2015 المفاجئ المولدات وتأثير التحميل

 االردن  5 18/10/2015 األمان لمحطات توليد الكهرباء

 القاهرة 5 25/10/2015 التجهيزات الكهربائية

 كوااللمبور 5 25/10/2015 التحكـــم اإلشرافي ونظــــم جـــمع البيانات

November 

 االسكندرية  5 1/11/2015 األمان لمحطات توليد الكهرباء

 كوااللمبور 10 1/11/2015 تخطيط أنظمة التوزيع لشبكات الكهرباء        

 دبي 5 8/11/2015 تحليل األعطال في شبكات الخدمات والشبكات الصناعية الكهربائية

 القاهرة 5 8/11/2015 مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين(

 اسطنبول  5 15/11/2015 شبكات الخدمات والشبكات الصناعية الكهربائيةتحليل األعطال في 

 الدوحة  5 15/11/2015 األعمال المساحية ألجهزة مسار الطرق

 الدمام  5 22/11/2015 مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين(

 لندن  10 22/11/2015 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية

 الدار البيضاء  5 29/11/2015 شبكات االتصال

 Computer Network Installation andإنشاء وصيانة شبكات الحاسب 

Maintenance 
 دبي 5 29/11/2015

December 

 Computer Network Installation andإنشاء وصيانة شبكات الحاسب 

Maintenance 
 اسطنبول  5 6/12/2015

 القاهرة 5 6/12/2015 شبكات االتصال

 شرم الشيخ 5 6/12/2015 قـــــــراءة الرسومـــــــــــات الهندسيــــــــة

 باريس 10 13/12/2015 المولدات وتأثير التحميل المفاجئ

 جدة  5 13/12/2015 األمان لمحطات توليد الكهرباء

 دبي 5 13/12/2015 تخطيط أنظمة التوزيع لشبكات الكهرباء        
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 الرياض  5 20/12/2015 تحليل األعطال في شبكات الخدمات والشبكات الصناعية الكهربائية

 كوااللمبور 10 20/12/2015 األعمال المساحية ألجهزة مسار الطرق

 القاهرة 5 27/12/2015 مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين(

 

 الجودة و الهندسة الصناعية

 المكان المدة تاريخ البدء الدورة عنوان

January 

 الرياض 5 2015 / 1 / 4 تكنولوجيا أعمال الخراطة والفرايز

 اإلنتاجية الشاملة وأدوات تحسين العملياتخطوات تطبيق الصيانة 
 اسطنبول 5 2015 / 1 / 11

 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
 كوااللمبور 10 2015 / 1 / 11

 OHSAS 18001) ادارة السالمة و الصحة المهنية
 دبي 5 2015 / 1 / 18

العمليات األنتاجية و طرق قياسها و أساليب دراسة و تطوير معدالت األنتاج و 

 الصناعية

 القاهرة 5 2015 / 1 / 25

February 

 التفتيش و الرقابة الصناعية
 جده 5 2015 / 2 / 1

 االنتاجيةتقنيات تحسين و تطوير 
 دبي 5 2015 / 2 / 1

Six Sigma Project 
 شرم الشيخ 5 2015 / 2 / 8

 5 2015 / 2 / 15 الهندسة العكسية وتطبيقاتها الصناعية
الدار 

 البيضاء

March 

 تقنيات تحليل البيانات للمهندسين
 كوااللمبور 5 2015 / 3 / 1

 التلوث الصناعي وطرق معالجة النفايات
 اسطنبول 5 2015 / 3 / 8

 البناء ومراقبة الجودة والتفتيش علي المواقع
 باريس 10 2015 / 3 / 8

 الرياض 5 2015 / 3 / 15 الضبط االحصائي لجودة االنتاج

 القاهرة 5 2015 / 3 / 22 (التطبيق -إدارة العمليات الصناعية )المفهوم 
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 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
 الدوحة 5 2015 / 3 / 29

April 

 القاهرة OHSAS 18001:2007 5 / 4 / 2015 5 نظام إدارة السالمة والصحة المهنية

 الدمام 5 2015 / 4 / 12 النفاياتالتلوث الصناعي وطرق معالجة 

 لندن 10 2015 / 4 / 12 (9001/2008المواصفة القياسية لتوكيد جودة اإلدارة )

 االنتاج الضبط االحصائي لجودة
 اسكندرية 5 2015 / 4 / 19

May 

 شرم الشيخ 5 2015 / 5 / 3 الهندسة العكسية وتطبيقاتها الصناعية

 دبي 5 2015 / 5 / 10 اإلنتاج في الصناعةتخطيط و متابعة عمليات 

 اسكندرية 5 2015 / 5 / 24 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 31 األمن الصناعي بالمنشآت الصناعيةالجودة و البيئة و نظم 

June 

 التفتيش و الرقابة الصناعية
 دبي 5 2015 / 6 / 7

 االنتاجيةأساليب رفع 
 اسطنبول 5 2015 / 6 / 7

 كوااللمبور 5 2015 / 6 / 7 الهندسة العكسية وتطبيقاتها الصناعية

 دبي 5 2015 / 6 / 28 في الصناعة تخطيط و متابعة عمليات اإلنتاج

July 

 9000تخطيط و تنفيذ المراجعة الداخلية للجودة طبقا للمواصفة العالمية االيزو 
 دبي 5 2015 / 7 / 12

 البناء ومراقبة الجودة والتفتيش علي المواقع
 كوااللمبور 10 2015 / 7 / 19

 إدارة سلسلة اإلمدادات وأدوات حل المشكالت
 اسطنبول 5 2015 / 7 / 26

 ضبط و توكيد الجودة
 الدمام 5 2015 / 7 / 26

August 

 تخطيط و متابعة عمليات اإلنتاج في الصناعة
 اسطنبول 5 2015 / 8 / 2

 الصيانة األنتاجية الشاملة
 دبي 10 2015 / 8 / 9

 التفتيش و الرقابة الصناعية
 القاهرة 5 2015 / 8 / 16

 التلوث الصناعي وطرق معالجة النفايات
 كوااللمبور 5 2015 / 8 / 23
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September 

Six Sigma Project 6 / 9 / 2015 5 الرياض 

 دبي 10 2015 / 9 / 6 الجودة و البيئة و نظم األمن الصناعي بالمنشآت الصناعية

 كوااللمبور 5 2015 / 9 / 13 إدارة العمليات في ظل مفهوم و تحسين الجودة

 التفتيش و الرقابة الصناعية
 اسطنبول 5 2015 / 9 / 13

 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
 شرم الشيخ 5 2015 / 9 / 27

October 

 اسكندرية 5 2015 / 10 / 4 خطوات تطبيق الصيانة اإلنتاجية الشاملة وأدوات تحسين العمليات

 االردن 5 2015 / 10 / 11 للمهندسين والفنيينالمهارات اإلدارية 

 كوااللمبور OHSAS 18001 18 / 10 / 2015 10) ادارة السالمة و الصحة المهنية

و طرق قياسها و أساليب دراسة و تطوير معدالت األنتاج و العمليات  األنتاجية

 الصناعية

 دبي 5 2015 / 10 / 18

 جده 5 2015 / 10 / 25 الصيانة األنتاجية الشاملة

November 

 التلوث الصناعي وطرق معالجة النفايات
1 / 11 / 2015 5 

الدار 

 البيضاء

 شرم الشيخ 10 2015 / 11 / 8 (التطبيق -إدارة العمليات الصناعية )المفهوم 

 تكنولوجيا أعمال الخراطة والفرايز
 كوااللمبور 5 2015 / 11 / 22

 دبي 5 2015 / 11 / 29 تخطيط ومتابعة عمليات اإلنتاج في الصناعة

December 

 14001المواصفة القياسية إلدارة البيئة 
 جده 5 2015 / 12 / 6

 تقييم المخاطر
 اسطنبول 5 2015 / 12 / 6

 الهندسة العكسية وتطبيقاتها الصناعية
 لندن 10 2015 / 12 / 13

 TQM إدارة الجودة الشاملة
 كوااللمبور 5 2015 / 12 / 13

 األمن الصناعي
 القاهرة 5 2015 / 12 / 20

 التفتيش و الرقابة الصناعية
 الرياض 5 2015 / 12 / 27
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 الهندسة الميكانيكية

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 محركات االحتراق الداخلي
 دبي 5 2015 / 1 / 4

 تشخيص األعطال للمحركات
 باريس 10 2015 / 1 / 11

 المعايرة الميكانيكية وطرق القياس
 اسطنبول 5 2015 / 1 / 18

 المبادئ المتطورة لقياس اإلبعاد الهندسية والتفاوتات
 كوااللمبور 5 2015 / 1 / 18

 تشخيص األعطال للمحركات
 القاهرة 5 2015 / 1 / 25

February 

 القاهرة 5 2015 / 2 / 1 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

 دبي 10 2015 / 2 / 8 دبلوم برمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمى

 شرم الشيخ 5 2015 / 2 / 8 تشخيص األعطال للمحركات

 5 2015 / 2 / 15 محركات االحتراق الداخلي
الدار 

 البيضاء

 شرم الشيخ 5 2015 / 2 / 15 األرشاد الزراعي

 الرياض 5 2015 / 2 / 22 تشخيص األعطال للمحركات

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 22 المعايرة الميكانيكية وطرق القياس

March 

 جده 5 2015 / 3 / 1 المبادئ المتطورة لقياس اإلبعاد الهندسية والتفاوتات

 كوااللمبور 10 2015 / 3 / 8 " دبلوم برمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمى "

 اسطنبول 5 2015 / 3 / 15 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

 شرم الشيخ 5 2015 / 3 / 22 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

 الدوحة 5 2015 / 3 / 29 تكنولوجيا التزييت و التشحيم

April 

 اسطنبول 5 2015 / 4 / 5 والتفاوتاتالمبادئ المتطورة لقياس اإلبعاد الهندسية 

http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8224
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8224
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8225
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8225
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8226
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8226
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8227
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8227
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8228
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8228
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8229
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8229
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8230
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8230
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8231
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8231
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8232
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8232
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8302
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8302
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8233
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8233
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8234
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8234
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8235
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8235
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8236
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8241
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8241
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8238
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8238
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8243
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8243
http://www.gulfstd.com/view_course_w.php?id=8244


 

 

 

  

GulfSTD.com 2014 © Copyright. All 

rights reserved.  

 

 لندن 10 2015 / 4 / 5 تشخيص األعطال للمحركات

 الدمام 5 2015 / 4 / 12 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

 اسكندرية 5 2015 / 4 / 12 محركات االحتراق الداخلي

 االردن 5 2015 / 4 / 19 تشخيص األعطال للمحركات

 دبي 5 2015 / 4 / 26 الصيانة الدورية للسيارات

May 

 شرم الشيخ 5 2015 / 5 / 3 المبادئ المتطورة لقياس اإلبعاد الهندسية والتفاوتات

 مدريد 10 2015 / 5 / 10 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

 دبي 5 2015 / 5 / 17 المعايرة الميكانيكية وطرق القياس

 جده 5 2015 / 5 / 24 الهندسة العكسية وتطبيقاتها الصناعية

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 31 صيانة محركات الديزل

June 

 دبي 5 2015 / 6 / 7 العمرات و تجهيز المحركات

 الدمام 5 2015 / 6 / 7 وصيانة وإصالح الفرامل تشخيص أعطال

 باريس 10 2015 / 6 / 7 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

 5 2015 / 6 / 21 (التطبيق -إدارة العمليات الصناعية )المفهوم
الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 2015 / 6 / 28 الهندسة الميكانيكية للسيارات

July 

 الرياض 5 2015 / 7 / 12 صيانة محركات الديزل

 نيويورك 10 2015 / 7 / 19 استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

 دبي 5 2015 / 7 / 26 المعايرة الميكانيكية وطرق القياس

 اسطنبول 5 2015 / 7 / 26 العمرات و تجهيز المحركات

August 

 االردن 5 2015 / 8 / 2 صيانة المعدات الثقيلة

 نيويورك 10 2015 / 8 / 9 تشخيص األعطال للمحركات

 اسكندرية 5 2015 / 8 / 16 المعايرة الميكانيكية وطرق القياس
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 كوااللمبور 5 2015 / 8 / 23 صيانة محركات الديزل

September 

 اسطنبول 5 2015 / 9 / 6 " دبلوم برمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمى "

 دبي 10 2015 / 9 / 13 المبادئ المتطورة لقياس اإلبعاد الهندسية والتفاوتات

 شرم الشيخ 5 2015 / 9 / 27 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

October 

 جده 5 2015 / 10 / 4 المعايرة الميكانيكية وطرق القياس

 كوااللمبور 10 2015 / 10 / 11 صيانة المعدات الثقيلة

 دبي 5 2015 / 10 / 18 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

November 

 5 2015 / 11 / 1 صيانة المعدات الثقيلة
الدار 

 البيضاء

 شرم الشيخ 10 2015 / 11 / 8 الصيانة الوقائية

 الدوحة 5 2015 / 11 / 15 تشخيص األعطال للمحركات

 دبي 5 2015 / 11 / 19 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

 االردن 5 2015 / 11 / 22 المبادئ المتطورة لقياس اإلبعاد الهندسية والتفاوتات

December 

 القاهرة 5 2015 / 12 / 6 استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

 لندن 10 2015 / 12 / 13 العمرات و تجهيز المحركات

 دبي 5 2015 / 12 / 20 تشخيص األعطال الميكانيكية للسيارات

 5 2015 / 12 / 27 تشخيص األعطال للمحركات
الدار 

 البيضاء

 كوااللمبور 5 2015 / 12 / 27 المعايرة الميكانيكية وطرق القياس
 

 

 الهندسة الزراعية

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة
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January 

 الدمام 5 2015 / 1 / 4 األسس العلمية وتطبيقاتها -كيمياء تحليل األغذية 

 يدب 5 2015 / 1 / 11 تطبيق المعايير في منتج الزراعة العضوية

 10 2015 / 1 / 11 أنظمة الرى الحديث
الدار 

 البيضاء

 كوااللمبور 5 2015 / 1 / 18 شبكات الري

 اسطنبول 5 2015 / 1 / 25 تكنولوجيا استصالح واستزراع األراضى الصحراويــــة

February 

 دبي 5 2015 / 2 / 1 المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث

 باريس 10 2015 / 2 / 8 الزراعة العضوية

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 8 مفاهيم الجودة وتطورها في مجال التصنيع الغذائي

 شرم الشيخ 5 2015 / 2 / 15 األرشاد الزراعي

 دبي 5 2015 / 2 / 15 إدارة النفايات والراكد الكيميائي المعملي

 الدوحة 5 2015 / 2 / 22 التقنيات المبتكرة في تصنيع األغذية

March 

 الرياض 5 2015 / 3 / 1 تخطيط و تنسيق الحدائق و المنتزهات

 كوااللمبور 10 2015 / 3 / 1 تكنولوجيا استصالح واستزراع األراضى الصحراويــــة

 دبي 5 2015 / 3 / 8 المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث

 الدوحة 5 2015 / 3 / 15 شبكات الري

 اسطنبول 5 2015 / 3 / 15 االسمدة والتسميد

 جده 5 2015 / 3 / 29 األسس العلمية وتطبيقاتها -كيمياء تحليل األغذية 

April 

 االردن 5 2015 / 4 / 5 تكنولوجيا مكافحة اآلفات الحشرية للمحاصيل الزراعية

 شرم الشيخ 10 2015 / 4 / 5 إدارة النفايات والراكد الكيميائي المعملي

 اسطنبول 5 2015 / 4 / 12 التقنيات المبتكرة في تصنيع األغذية

 دبي 5 2015 / 4 / 12 الصناعات الغذائية

 الدمام 5 2015 / 4 / 19 المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث
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 لندن 10 2015 / 4 / 26 الزراعة العضوية

 القاهرة 5 2015 / 4 / 26 مفاهيم الجودة وتطورها في مجال التصنيع الغذائي

May 

 دبي 5 2015 / 5 / 3 المكافحة البيولوجية والمتكاملـة لآلفات الحشرية

 نيويورك 10 2015 / 5 / 10 تكنولوجيا مكافحة اآلفات الحشرية للمحاصيل الزراعية

 اسكندرية 5 2015 / 5 / 17 إدارة النفايات والراكد الكيميائي المعملي

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 24 التقنيات المبتكرة في تصنيع األغذية

 دبي 5 2015 / 5 / 31 تخطيط و تنسيق الحدائق و المنتزهات

June 

 الدمام 5 2015 / 6 / 7 الصحراويــــةتكنولوجيا استصالح واستزراع األراضى 

 باريس 10 2015 / 6 / 7 أنظمة الرى الحديث

 5 2015 / 6 / 7 المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث
الدار 

 البيضاء

 اسكندرية 5 2015 / 6 / 21 منتجات االلبان

July 

 القاهرة 5 2015 / 7 / 12 تكنولوجيا مكافحة اآلفات الحشرية للمحاصيل الزراعية

 مدريد 10 2015 / 7 / 19 ابار المياه الجوفية

 اسطنبول 5 2015 / 7 / 26 التنمية المستدامة األراضي واستصالحها

 الدوحة 5 2015 / 7 / 26 إدارة النفايات والراكد الكيميائي المعملي

August 

 دبي 5 2015 / 8 / 2 تطبيق المعايير في منتج الزراعة العضوية

 كوااللمبور 10 2015 / 8 / 9 المكافحة البيولوجية والمتكاملـة لآلفات الحشرية

 شرم الشيخ 5 2015 / 8 / 16 المكافحة البيولوجية والمتكاملـة لآلفات الحشرية

 الدوحة 5 2015 / 8 / 23 زراعة وخدمة الخضر فى األراضي الصحراوية

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 30 التقنيات المبتكرة في تصنيع األغذية

September 

 جده 5 2015 / 9 / 6 المكافحة البيولوجية والمتكاملـة لآلفات الحشرية
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 نيويورك 10 2015 / 9 / 6 النحل والمناحل

 اسكندرية 5 2015 / 9 / 13 تقييم واستصالح األراضي الملوثة

 5 2015 / 9 / 13 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 2015 / 9 / 27 ابار المياه الجوفية

October 

 5 2015 / 10 / 4 الصناعات الغذائية
الدار 

 البيضاء

 كوااللمبور 10 2015 / 10 / 4 منتجات االلبان

 اسطنبول 5 2015 / 10 / 18 إدارة النفايات والراكد الكيميائي المعملي

 القاهرة 5 2015 / 10 / 18 األسس العلمية وتطبيقاتها -كيمياء تحليل األغدية 

 اسكندرية 5 2015 / 10 / 25 زراعة وخدمة الخضر فى األراضي الصحراوية

November 

 شرم الشيخ 5 2015 / 11 / 1 الزراعة العضوية

 10 2015 / 11 / 1 زراعة الصوب
الدار 

 البيضاء

 اسطنبول 5 2015 / 11 / 8 تخطيط و تنسيق الحدائق و المنتزهات

 الدوحة 5 2015 / 11 / 8 (مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين

 اسكندرية 5 2015 / 11 / 15 الستثمار الزراعي

 باريس 10 2015 / 11 / 15 التغذية واالعالف

 جده 5 2015 / 11 / 29 الري وشبكات الري

December 

 الدوحة 5 2015 / 12 / 6 تكنولوجيا مكافحة اآلفات الحشرية للمحاصيل الزراعية

 شرم الشيخ 10 2015 / 12 / 6 تخطيط و تنسيق الحدائق و المنتزهات

 دبي 5 2015 / 12 / 13 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين

 اسكندرية 5 2015 / 12 / 13 أنظمة الرى الحديث

 القاهرة 5 2015 / 12 / 20 المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث

 الرياض 5 2015 / 12 / 20 تطبيق المعايير في منتج الزراعة العضوية
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 لندن 10 2015 / 12 / 27 االسمدة والتسميد

 اسطنبول 5 2015 / 12 / 27 المهارات اإلدارية للمهندسين والفنيين
 

 

 هندسة البترول والغاز والنفط

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

 الدمام 5 2015 / 1 / 4 آليات التخطيط والضبط المالي في القطاع النفطي

 القاهرة 5 2015 / 1 / 11 أعمال الصيانة لوحدات التوليد الغازية

 مسقط 5 2015 / 1 / 11 المحاسبة في شركات تكرير البترول

 دبي 5 2015 / 1 / 18 المراجعة الداخلية في شركات النفط والغاز

 جده 5 2015 / 1 / 18 أمن المنشأة البترولية

 شرم الشيخ 5 2015 / 1 / 25 أمن المنشأة الهامة وحماية منشأة النفط

 الدوحة 5 2015 / 1 / 25 أمن المنشأة النفطية في المناطق المغمورة

February 

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 1 أمن وسالمة المنشأة النفطية

 كوااللمبور 10 2015 / 2 / 1 إدارة البيئة في صناعة النفط والغاز

 اسكندرية 5 2015 / 2 / 8 إدارة التسويق الدولي للمنتجات النفطية والبترولية

 دبي 5 2015 / 2 / 8 إدارة السالمة في المنصات البحرية النفطية

 جده 5 2015 / 2 / 15 والبتروكيمياوياتالمعايير المحاسبية لشركات الغاز والبترول 

 الدوحة 5 2015 / 2 / 15 الممارسات اإلدارية للتنفيذيين في صناعة البترول

 مسقط 5 2015 / 2 / 15 اإلشعاع الطبيعي أثناء استخراج وتكرير النفطالوقاية من 

 الرياض 5 2015 / 2 / 22 إدارة السالمة في صناعات الغاز

 شرم الشيخ 5 2015 / 2 / 22 السالمة في عمليات الحفر واإلنتاج بحقول النفطإدارة 

 الدمام 5 2015 / 2 / 22 إدارة السالمة في مستودعات التخزين والتسويق النفطية

March 
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 جنيف 10 2015 / 3 / 1 إدارة السالمة في مصافي النفط

 الرياض 5 2015 / 3 / 1 إدارة السالمة للشاحنات النفطية

 القاهرة 5 2015 / 3 / 1 إدارة العقود القانونية في الشركات النفطية

 دبي 5 2015 / 3 / 8 إدارة العقود والمناقصات النفطية

 شرم الشيخ 5 2015 / 3 / 8 الوقاية من الحرائق في المواقع النفطية

 الدوحة 5 2015 / 3 / 15 الوقاية من الحريق بالمنشأة النفطية

 بيروت 5 2015 / 3 / 15 بناء إستراتيجية تسويقية لألسواق النفطية

 مسقط 5 2015 / 3 / 22 إدارة المخاطر المالية في القطاع النفطي

 اسطنبول 5 2015 / 3 / 29 إدارة المخاطر المالية في قطاع البترول

 جده 5 2015 / 3 / 29 إدارة الموانئ البترولية

April 

 الرياض 5 2015 / 4 / 5 إدارة عمليات السالمة المهنية واألمن الصناعي ومكافحة الحريق للمصافي

 روما 10 2015 / 4 / 5 إدارة موانئ شحن البترول

 كوااللمبور 5 2015 / 4 / 12 تأمين ناقالت ومستودعات النفط

 اسطنبول 5 2015 / 4 / 12 إدارة نظم تأمين المنشأة النفطية

 الدوحة 5 2015 / 4 / 12 تأمينات أخطار البترول

 اسطنبول 5 2015 / 4 / 19 تدابير الوقاية والسالمة في صناعة وتسييل الغاز الطبيعي

 اسكندرية 5 2015 / 4 / 19 إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات المجموعة في القطاع النفطي

 دبي 5 2015 / 4 / 26 باستخدام األساليب المتقدمةإعداد الموازنات في قطاع البترول 

 الدمام 5 2015 / 4 / 26 استراتيجيات تسويق النفط والغاز

May 

 فيينا 10 2015 / 5 / 3 في مصافي البترولاقتصاديات التشغيل 

 الدمام 5 2015 / 5 / 3 األمن والسالمة الصناعية في شركات النفط

 شرم الشيخ 5 2015 / 5 / 3 العمليات البتروليةاألمن والسالمة في 

 دبي 5 2015 / 5 / 10 تنمية مهارات إعداد وتحليل القوائم المالية في شركات النفط والغاز

 الدوحة 5 2015 / 5 / 10 تنمية مهارات رجال األمن والسالمة في القطاع الحكومي والبترولي والخاص

 دبي 5 2015 / 5 / 13 األجل في القطاع النفطيمشاكل اقتناء واستغالل األصول طويلة 
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 بيروت 5 2015 / 5 / 17 تنمية مهارات مشرفي خدمات اإلسكان واإلعاشة بشركات النفط

 كوااللمبور 5 2015 / 5 / 17 اإلجراءات والمعايير الدولية للسالمة بمعامل التكرير البترولية

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 24 اإلدارة البيئية في مناطق العمل البترولية

 الرياض 5 2015 / 5 / 24 اإلدارة المالية بصناعة البترول

June 

 دبي 5 2015 / 6 / 7 االتجاهات الحديثة في تأمين وحراسة المنشأة البترولية

 القاهرة 5 2015 / 6 / 14 االختبارات األساسية والتحكم في اآلبار البترولية

 نيويورك 10 2015 / 6 / 14 التأمين على المخاطر النفطية

 كوااللمبور 5 2015 / 6 / 21 محاسبة التكاليف في الشركات البترولية والصناعية

 الدوحة 5 2015 / 6 / 21 محاسبة الرواتب واألجور في قطاع النفط

 اسطنبول 5 2015 / 6 / 28 التحليل المالي في شركات النفط والغاز

 الرياض 5 2015 / 6 / 28 والغازالتخطيط المالي والموازنات في شركات النفط 

July 

 اسكندرية 5 2015 / 7 / 26 طرق حساب أسعار النفط والغاز

 اسطنبول 5 2015 / 7 / 26 محاسبة التكاليف النفطية

 الدمام 8 2015 / 7 / 26 التدقيق والمراجعة الداخلية في شركات النفط

 دبي 5 2015 / 7 / 26 التركيب الكيميائي للمنتجات البترولية

August 

 القاهرة 5 2015 / 8 / 2 التطبيقات المالية والمحاسبية لشركات التعدين والغاز

 الدمام 5 2015 / 8 / 2 البترولالتقارير المالية في محاسبة 

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 9 التكاليف الفعلية والمعيارية بشركات النفط والغاز

 كوااللمبور 5 2015 / 8 / 9 إنتاج الزيت الخام وطرق التعامل معها مشاكل التكاليف في شركات

 دبي 5 2015 / 8 / 16 منع الفواقد في العمليات البترولية

 مسقط 5 2015 / 8 / 16 اإلدارة المالية في شركات النفطمهارات 

 بيروت 5 2015 / 8 / 23 مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية

 مدريد 10 2015 / 8 / 23 القانونية لمناقصات شركات النفطالجوانب 

 جده 5 2015 / 8 / 23 الدورة المحاسبية المتكاملة في الشركات النفطية
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 دبي 5 2015 / 8 / 30 الربحية وتخفيض التكلفة في المنشأة الصناعية والبترولية

 الدوحة 5 2015 / 8 / 30 الرقابة على جودة المنتجات البترولية

September 

 الرياض 5 2015 / 9 / 6 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول

 مسقط 5 2015 / 9 / 6 السالمة الوقائية بمعامل تكرير البترول

 5 2015 / 9 / 13 متقدم -مراجعة وفحص الحسابات في قطاع البترول 
الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 2015 / 9 / 20 مشاكل التكاليف في شركات إنتاج الزيت الخام

 اسكندرية 5 2015 / 9 / 20 السالمة في المختبرات وصناعة الكيمياويات

 كوااللمبور 5 2015 / 9 / 27 السالمة في صناعة البتروكيمياويات

 اسطنبول 5 2015 / 9 / 27 السالمة في عمليات الحفر واإلنتاج بحقول البترول

October 

 الدمام 5 2015 / 10 / 4 لشركات البترولالسالمة والصحة المهنية 

 باريس 10 2015 / 10 / 4 السالمة في مجال النفط

 مسقط 5 2015 / 10 / 11 باستخدام محاسبة تكاليف األنشطةتطوير أداء محاسبي التكاليف بشركات النفط 

 كوااللمبور 5 2015 / 10 / 11 تكاليف المخزون في نشاط تكرير البترول

 بيروت 5 2015 / 10 / 11 التكاليف في مصافي البترول حسابات

 اسطنبول 5 2015 / 10 / 18 حسابات التكلفة لصناعة البترول ومداخل ترشيد الكلفة

 شرم الشيخ 5 2015 / 10 / 18 السيطرة على التلوث البحري بالبترول

 اسطنبول 5 2015 / 10 / 18 السيطرة على التلوث في صناعة الغاز والنفط

 الدوحة 5 2015 / 10 / 25 السيطرة على الحاالت الطارئة في صناعة النفط والغاز

 دبي 5 2015 / 10 / 25 القرارالطرق الحديثة لتقييم المشروعات البترولية واتخاذ 

November 

 الدمام 5 2015 / 11 / 1 القواعد القانونية للعقود الدولية في مجال البترول

 برلين 10 2015 / 11 / 1 الصناعية في الشركات النفطيةالمحاسبة 

 كوااللمبور 5 2015 / 11 / 8 المحاسبة المالية في شركات النفط والغاز

 الدوحة 5 2015 / 11 / 8 اإلعاشة في الشركات الصناعية والبتروليةخدمات 

 بيروت 5 2015 / 11 / 15 دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات في شركات البترول
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 مسقط 5 2015 / 11 / 15 رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين في مختبر البحوث والتحاليل البترولية

 القاهرة 5 2015 / 11 / 22 البترولالمحاسبة المالية في شركات تكرير 

 دبي 5 2015 / 11 / 22 المحاسبة عن التكاليف في شركات إنتاج البترول

 اسطنبول 5 2015 / 11 / 29 ورقابتها في صناعة البترولالمحاسبة عن التكلفة 

December 

 كوااللمبور 10 2015 / 12 / 6 المحاسبة عن الرواتب واألجور والمميزات في شركات تكرير وتوزيع النفط

 اسطنبول 5 2015 / 12 / 6 المحاسبة في المؤسسات النفطية

 مسقط 5 2015 / 12 / 13 المحاسبة في شركات البترول والشركات الصناعية

 5 2015 / 12 / 13 رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين لمختبرات البحوث البترولية
الدار 

 البيضاء

 الدوحة 5 2015 / 12 / 13 صناعة النفط وتلوث البيئة

 شرم الشيخ 5 2015 / 12 / 20 طرق تنظيم تقارير التكلفة في صناعة النفط

 الرياض 5 2015 / 12 / 20 المحاسبة في شركات الصناعية والمقاوالت والنفط

 دبي 5 2015 / 12 / 27 المحاسبة في شركات النفط

 جده 5 2015 / 12 / 27 المحاسبة في شركات النفط والغاز
 

 

 

 هندسة اإللكترونية واإلتصاالت

 المكان المدة تاريخ البدء عنوان الدورة

January 

MCITP: Serve Administrator on Windows Server 2008 R2 11 / 1 / 2015 10 باريس 

CCNA دبي 5 2015 / 1 / 11 التوجيه والتبديل 

 شرم الشيخ 5 2015 / 1 / 15 اإللكترونيات وهندسة االتصاالت

 كوااللمبور 5 2015 / 1 / 18   تقنيات التحليل المتقدم في أمن المعلومات

 اسطنبول 5 2015 / 1 / 25 والنظم الخبيرة (DSS) اإلدارة اإللكترونية و مهارات التعامل مع نظم دعم القرار
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February 

 دبي 5 2015 / 2 / 1 األعمال التجارية في مجال تطبيقات الحاسوب

 اسطنبول 5 2015 / 2 / 8 واالتصاالت السلكية والالسلكية التنظيم االقتصاد

 دبي 5 2015 / 2 / 15 إشارة السكك الحديدية واالتصاالت السلكية والالسلكية

Data Networking Course. 22 / 2 / 2015 5 الدوحة 

March 

PLC (Programmable Logic Controller) 1 / 3 / 2015 5 الرياض 

 دبي 5 2015 / 3 / 8 شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية التكنولوجية

Microprocessor or Microcontroller 15 / 3 / 2015 5 الدوحة 

INtools. Data base Engineering Program 15 / 3 / 2015 5 اسطنبول 

PDMS (Plant Design Management System). ( 3D Program ) 22 / 3 / 2015 10 
الدار 

 البيضاء

April 

Microstation. ( 2D Program as Auto CAD ) 5 / 4 / 2015 5 عمان 

Auto CAD (2D, 3D). 5 / 4 / 2015 10 شرم الشيخ 

 Microsoft Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Access). 12 / 4 / 2015 5 اسطنبول 

Microsoft Visio. 12 / 4 / 2015 5 دبي 

MCITP: Serve Administrator on Windows Server 2008 R2 19 / 4 / 2015 5 الدمام 

CCNA لندن 10 2015 / 4 / 26 التوجيه والتبديل 

Measurements Course. 26 / 4 / 2015 5 القاهرة 

May 

 دبي 5 2015 / 5 / 3 شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية التكنولوجية

 نيويورك 10 2015 / 5 / 10 االقتصاد واالتصاالت السلكية والالسلكية التنظيم

 القاهرة 5 2015 / 5 / 12 اإللكترونيات وهندسة االتصاالت

 اسكندرية 5 2015 / 5 / 17 اإللكترونيات وهندسة االتصاالت

 اسطنبول 5 2015 / 5 / 24 إشارة السكك الحديدية واالتصاالت السلكية والالسلكية

Data Networking Course. 31 / 5 / 2015 5 دبي 
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June 

 الدمام 5 2015 / 6 / 7 تحليل وتصميم وإنشاء نظم المعلومات المساندة لإلدارة

 باريس 10 2015 / 6 / 7   أمن الشبكات الالسلكية

 5 2015 / 6 / 7 التطبيقات واألداء -االهمية واالهداف  -الحكومة اإللكترونية 
الدار 

 البيضاء

 اسكندرية 5 2015 / 6 / 21   تقنيات التحليل المتقدم في أمن المعلومات

July 

 القاهرة 5 2015 / 7 / 12 االتصاالتاإللكترونيات وهندسة 

 مدريد 10 2015 / 7 / 19   تقنيات التحليل المتقدم في أمن المعلومات

 اسطنبول 5 2015 / 7 / 26 واالتصاالت السلكية والالسلكيةإشارة السكك الحديدية 

Data Networking Course. 26 / 7 / 2015 5 الدوحة 

August 

Measurements Course. 2 / 8 / 2015 5 دبي 

Microstation. ( 2D Program as Auto CAD ) 9 / 8 / 2015 10 كوااللمبور 

Auto CAD (2D, 3D). 16 / 8 / 2015 5 شرم الشيخ 

 الدوحة 5 2015 / 8 / 23 اإلبداع والتميز فى تصميم وبناء نظم المعلومات في مجال التدريب

 اسطنبول 5 2015 / 8 / 30 الهجمات السيبرانيةالدفاع عن محيط من 
 

September 

 جدة 5 6/9/2015 شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية التكنولوجية

 نيونيورك 10 6/9/2015 االقتصاد واالتصاالت السلكية والالسلكية التنظيم

 5 13/9/2015 اإللكترونيات وهندسة االتصاالت
الدار 

 البيضاء 

 اسكندرية 5 13/9/2015  التحليل المتقدم في أمن المعلومات تقنيات 

 الدوحة 5 27/9/2015 ( والنظم الخبيرةDSSاإلدارة اإللكترونية و مهارات التعامل مع نظم دعم القرار )

Microsoft Visio. 7/6/2015 5 دبي 

MCITP: Serve Administrator on Windows Server 2008 R2 7/6/2015 10 كوااللمبور 

Microstation. ( 2D Program as Auto CAD ) 7/6/2015 5 الرياض 

Auto CAD (2D, 3D). 21/6/2015 5 القاهرة 
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October 

CCNA 5 4/10/2015 التوجيه والتبديل 
الدار 

 البيضاء 

 كوااللمبور 10 4/10/2015  تقنيات التحليل المتقدم في أمن المعلومات 

 دبي 5 11/10/2015 ( والنظم الخبيرةDSSاإللكترونية و مهارات التعامل مع نظم دعم القرار )اإلدارة 

 اسطنبول 5 18/10/2015 تحليل وتصميم وإنشاء نظم المعلومات المساندة لإلدارة

 القاهرة 5 18/10/2015  أمن الشبكات الالسلكية 

 واألداءالتطبيقات  -االهمية واالهداف  -الحكومة اإللكترونية 

 
 اسكندرية 5 25/10/2015

November 

 شرم الشيخ 5 1/11/2015  التوعية والتعليم والتدريب في أمن المعلومات 

 10 1/11/2015  خصوصية البيانات 
الدار 

 البيضاء 

 اسطنبول 5 8/11/2015 نظم المعلومات فى خدمة اإلدارة

 الدوحة 5 8/11/2015 مجال التدريباإلبداع والتميز فى تصميم وبناء نظم المعلومات في 

 اسكندرية 5 15/11/2015 الدفاع عن محيط من الهجمات السيبرانية

 باريس 15/11/2015 10 (NACنقطة النهاية األمن والتحكم في الوصول الشبكة )

 دبي 5 22/11/2015 2010تكوين ميكروسوفت سيرفر 

Microstation. ( 2D Program as Auto CAD ) 29/11/2015 5 جدة 

December 

 الدوحة 5 6/12/2015  التوعية والتعليم والتدريب في أمن المعلومات 

 شرم الشيخ 10 6/12/2015  خصوصية البيانات 

Measurements Course. 13/12/2015 5 دبى 

DCS (Distributed Control System) 13/12/2015 5 اسكندرية 

Microprocessor or Microcontroller 20/12/2015 5 القاهرة 

INtools. Data base Engineering Program  20/12/2015 5 الرياض 

PDMS (Plant Design Management System). ( 3D Program ) 27/12/2015 10 لندن 

Microstation. ( 2D Program as Auto CAD ) 27/12/2015 5 اسطنبول 
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Thanks &  Best Regards…… 

Mrs. Heba Gamal 

Marketing coordinator 

Gulf Strategic Training Center (Gulfstd ) 

Egypt  

Cell: 002 01212420352  |   Fax: +2 03-5439247 

Address: Alex. Head office: 44 abd-ellatef elsofany st.sedi-gaber 

Saudi Arabia 

Cell:  +966 547946931  |  Fax: +966 138136052  

Address: st . Abu Bakr El Seddek  , El Damam 
www.gulfstd.com Website:  |  heba@gulfstd.com mail:-E 

http://hebagamal101.wix.com/hebagulfstdForm:   
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