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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

ALS 001 2021يناير  7 – 3 القرارات واتخاذ المشكالت حل في اإلبداعي التفكير استراتيجيات 

ALS 002 2021يناير  14 – 10 النتائج أفضل لتحقيق المختلفة اإلدارية المستويات مع التعامل 

ALS 003 2021يناير  21 – 17 المؤسسات داخل الخالفات وإدارة التفاوض عملية استراتيجيات 

ALS 004 2021يناير  28 – 24 والتكتيكات األدوات: التكيّفية القيادة 

ALS 005 2021فبراير  4 – يناير 31 والتقارير والمراسالت للخطابات اإلبداعية والصياغة الكتابة اسس 

ALS 006 2021فبراير  11 – 7 فن تسويق الذات واكتشاف الطاقات الداخلية 

ALS 007 2021فبراير  18 – 14 المستقبل واستشراف التخطيطية السيناريوهات تصميم 

ALS 008 
 المعقدة الظروف ظل في المتميزة اإلدارة واستراتيجيات مهارات

Complexity Management 
 2021فبراير  25 – 21

ALS 009 2021مارس  4 – فبراير 28 األداء وتقييم األعمال تنفيذ ومتابعة التخطيط فى الحديثة األساليب 

ALS 010 2021مارس  11 – 7 المرن والتفكير الحضور وقوة الكاريزمية القيادة 

ALS 011 2021مارس  18 – 14 اإلستراتيجية الخطط ووضع األهداف صياغة وكيفية اإلبداعية الرؤية 

ALS 012 2021مارس  25 – 21 النتائج تحقيق نحو الموّجهة اإلدارة 

ALS 013 2021ابريل  1 –مارس  28 المؤسسات وقيادة العالقات بناء المؤثر القائد 

ALS 014 2021ابريل  8 – 4 مهارات المرأة القيادية الناجحة 

ALS 015 2021ابريل  15 – 11 الدوليين القادة إعدادالمهني  دبلومال 

ALS 016 2021ابريل  22 – 18 اإلدارية والمتابعة التنسيق في الحديثة األساليب 

ALS 017 
  التنافسية الممارسات لتطوير االبتكاري التنظيمي االعداد

 العمل ومجموعات للفرق
 2021ابريل  29 – 25

ALS 018 2021مايو  6 – 2 األهداف وإدارة االبتكاري االستراتيجي والتخطيط التنفيذية القيادة 

ALS 019 2021مايو  13 – 9 الذكية الحكومة إلى والتحول الحكومي األداء في التميز في المهني الدبلوم 

 اإلدارة والقيادة وتطوير الذات

 دورات اإلدارة والقيادة وتطوير الذات في  Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا



 
 

 
 

                   WWW.DiscoveryTools.org                                       2021 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 2 

ALS 020 2021مايو  20 – 16 العمل تسيير في والكفاءة المتقدمة اإلشرافية المهارات 

ALS 021 
 ضوء في القرار إتخاذ مهارات: المستدامة التنمية في ودورها المعرفة إدارة

 المعرفة إدارة فلسفة
 2021مايو  27 – 23

ALS 022 2021يونيو  3 –مايو  30 المواقف إدارة وفن اإلقناع ودبلوماسية المتقدمة التفاوضية المهارات 

ALS 023 2021يونيو  10 – 6 والرشيقة المرنة القيادة 

ALS 024 2021يونيو  17 – 13 المعلومات بنظم اإلدارة إلى باإلجراءات اإلدارة من التحول آليات 

ALS 025 2021يونيو  24 – 20 النتائج على المرتكزة القيادة 

ALS 026 
 المستويات على القرارات اتخاذ في ودورها المعلومات تحليل اهمية

 المختلفة اإلدارية
 2021يوليو  1 –يونيو  27

ALS 027 
: المؤسسية الريادة أجل من( KPI) الرئيسية األداء مؤشرات واستخدام بناء

 العملية واألسرار العلمية األسس
 2021يوليو  8 – 4

ALS 028 2021يوليو  15 – 11 النزاعات إدارة في تطبيقها وكيفية التأثير مهارات 

ALS 029 2021يوليو  22 – 18 القرارات وإتخاذ والنقدي التحليلي التفكير 

ALS 030 
  – تنفيذها علي والعمل األجل قصيرة اهداف وضع كيفية

 تُحقق؟ وكيف تُخطط كيف :الذكية األهداف
 2021يوليو  29 – 25

ALS 031 الجودة معايير وفق الفريق وقيادة بناء في التميز EFQM 1 – 5  2021اغسطس 

ALS 032 2021اغسطس  12 – 8 الذكية الحكومة إلى اإللكترونية الحكومة من التحول استراتيجيات 

ALS 033 
 والتحفيز والتمكين التفويض: القادة من الثاني الصف لصناعة الفعالة األدوات

 العمل في المباشر والتدريب
 2021اغسطس  19 – 15

ALS 034 2021اغسطس  26 – 22 اإلبداعي والتخطيط القيادي والذكاء االستراتيجية القيادة 

ALS 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 الموظفين إلشراك واالستراتيجيات الممارسات 

ALS 036 2021سبتمبر  9 – 5 للمشرفين واإلبداعية القيادية والمهارات التميز جدارات 

ALS 037 2021سبتمبر  16 – 12 المستقبل لصناعة الضرورية المهارات: الرابعة الصناعية الثورة برنامج 

ALS 038 2021سبتمبر  23 – 19 العمل ضغوط على والسيطرة الوقت وإدارة األولويات تحديد 

ALS 039 
 في الشخصية المهارات استخدام: العاملة للمرأة المتقدمة التواصل مهارات

 الصعبة المواقف
 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26

ALS 040 2021اكتوبر  7 – 3 المعتمد الحكومي المدير المهني دبلومال 

ALS 041 
 التنفيذية األعمال وتحسين تقييم خالل من الهندرة: العمليات هندسة إعادة

 للمؤسسات
 2021اكتوبر  14 – 10

ALS 042 األعمال إلدارة المصغر المهني الماجستير Mini MBA 17 – 21  2021اكتوبر 

ALS 043 2021اكتوبر  28 – 24 وإنجازات فرص إلى التحديات لتحويل اإلبداع تمكين 
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ALS 044 العصبية اللغوية البرمجة بتقنيات األعمال إدارةالمهني  دبلومال NLP 31  2021نوفمبر  4 –اكتوبر 

ALS 045 2021نوفمبر  11 – 7 الفعال اإلشراف ومهارات المتفوقة اإلدارية القيادة 

ALS 046 2021نوفمبر  18 – 14 اإلداري واالمتياز المتقدمة اإلدارة اسس 

ALS 047 2021نوفمبر  25 – 21 األداء عالية العمل فرق وبناء واإلبداعية اإلبتكارية القيادة 

ALS 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 المؤسسي التغيير وقيادة وإدارة االستراتيجي التخطيط في المهني الدبلوم 

ALS 049 2021ديسمبر  9 – 5 االدارية الفعالية لتعزيز التنظيمية الثقافة وبناء واالبتكار االبداع هندسة 

ALS 050 نظرية تطبيقات TRIZ 2021ديسمبر  16 – 12 االدارة في 

ALS 051 
 القيادية المهارات تنمية وكيفية اإلدارية للعملية الحديثة العلمية األسس

 واإلشرافية
 2021ديسمبر  23 – 19

ALS 052 2021ديسمبر  30 – 26 العمل فرق مهارات بناء اساسيات 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

HRM 001 2021يناير  7 – 3 األداء تطوير على الميداني التدريب نجاح آثار 

HRM 002 2021يناير  14 – 10 البشرية الموارد ادارة في القانونية الجوانب إتقان 

HRM 003 2021يناير  21 – 17 المقابالت إجراء وتقنيات االستقطاب وطرق استراتيجيات 

HRM 004 
 بطاقة نظام بإستخدام البشرية الموارد تطوير على الجديد العالمي النظام أثر

 المتوازن األداء
 2021يناير  28 – 24

HRM 005 2021فبراير  4 – يناير 31 التدريبي بالمسار الوظيفي المسار ربط في الحديثة المهارات 

HRM 006 2021فبراير  11 – 7 اإلداري والتطوير الموظفين وشؤون البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة 

HRM 007 2021فبراير  18 – 14 التدريبية السياسات في واالتجاهات المستجدات احدث 

HRM 008 
 إدارة في المعلومات ونظم اإللكترونية اإلدارة تكنولوجيا في المهني الدبلوم

 البشرية الموارد
 2021فبراير  25 – 21

HRM 009 2021مارس  4 – فبراير 28 الموظفين لشؤون القانونية واالنظمة وضوابطه االداري والتأديب التحقيق 

HRM 010 2021مارس  11 – 7 اإليجابي والتفكير السعادة اخصائي 

HRM 011 2021مارس  18 – 14 المؤسسات اداء لتطوير االستراتيجي التخطيط 

HRM 012 2021مارس  25 – 21 التدريب برامج وإعداد العمل رأس على التدريب إدارة 

HRM 013 
 إلختيار المهنية واألسرار العلمية األسس: الكفاءات على القائمة المقابلة

 األفضل المرشح
 2021ابريل  1 –مارس  28

HRM 014 2021ابريل  8 – 4 التدريب موازنات وإعداد اإلحتياجات وتحديد التدريب نشاط تخطيط إدارة 

HRM 015 2021ابريل  15 – 11 والمزايا التعويضات في المعتمد األخصائي مهارات 

HRM 016 2021ابريل  22 – 18 الحوافز ووضع االجور هياكل وادارة تقييم 

HRM 017 
 وإعداد التدريب فى اإلستثمار على والعائد التكلفة قياس اساليب

 التدريبية الحقائب
 2021ابريل  29 – 25

HRM 018 2021مايو  6 – 2 الموظفين عالقات في المعتمد االخصائي 

HRM 019 2021مايو  13 – 9 وتوظيفها البشرية والكفاءات المواهب إدارة استراتيجيات 

 الموارد البشرية والتدريب

 في  البشرية والتدريبالموارد دورات  Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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HRM 020 2021مايو  20 – 16 الموظفين وسعادة البشرية الموارد إدارة في االبتكار 

HRM 021 2021مايو  27 – 23 والتدريب البشرية الموارد ومنسق اخصائي وتأهيل إعداد 

HRM 022 2021يونيو  3 –مايو  30 البشرية الموارد لسياسات الداخلية الالئحة وإعداد تخطيط في المتقدمة المعايير 

HRM 023 2021يونيو  10 – 6 مؤسستك في الداخلية التدريب أكاديمية إدارة 

HRM 024 2021يونيو  17 – 13 الوظيفي الوالء وتعزيز التحفيز في التميز مهارات 

HRM 025 2021يونيو  24 – 20 البشرية الموارد مخاطر وتقييم إدارة 

HRM 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 والتقييم التنظيم التدريب، للتطوير، المتقدمة االستراتيجيات 

HRM 027 2021يوليو  8 – 4 والتدريب البشرية الموارد إدارة في المصغر المهني الماجستير 

HRM 028 2021يوليو  15 – 11 الوظائف وتصنيف تحليل في الحديثة األسس 

HRM 029 2021يوليو  22 – 18 طاقاتها من القصوى واالستفادة البشرية الموارد تنمية في المعاصرة المفاهيم 

HRM 030 2021يوليو  29 – 25 البشرية للموارد الرقمي االبتكار في التنفيذي البرنامج 

HRM 031 2021اغسطس  5 – 1 تنمية مهارات منسقي التدريب وتقييم البرامج التدريبية 

HRM 032 2021اغسطس  12 – 8 الكفاءات وتطوير واعداد البشرية للموارد االستراتيجي التخطيط 

HRM 033 2021اغسطس  19 – 15 االقتصادية القيمة وقياس البشري المال رأس محاسبة 

HRM 034 2021اغسطس  26 – 22 البشرية الموارد وتنمية اإلداري التطوير في واإلبداع التميز 

HRM 035 آلية باستخدام والتدريب البشرية الموارد مديري مهارات تطوير (DACUM) 29  2021سبتمبر  2 –اغسطس 

HRM 036 2021سبتمبر  9 – 5 الوظيفي األداء على والتدقيق الرقابة 

HRM 037 2021سبتمبر  16 – 12 التدريبية الدورات وتنسيق إدارة 

HRM 038 2021سبتمبر  23 – 19 الوظيفي واإلرشاد بالشركة التعريف تقنيات: الجديد الموظف إلحاق 

HRM 039 
 تصميم آلياتو التدريب خطط وإعداد التدريبية السياسات في الحديثة االتجاهات

 التعليمية البرامج
 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26

HRM 040 2021اكتوبر  7 – 3 والتوظيف االختيار وعمليات المقابالت إجراء في المتقدمة المهارات 

HRM 041 2021اكتوبر  14 – 10 الشركات في التدريب مسئولي تأهيل 

HRM 042 المدربين تدريب في المتكاملة المهارات TOT 17 – 21  2021اكتوبر 

HRM 043 البشرية الموارد إلدارة الرئيسية األداء ومقاييس مؤشرات - HR KPI's 24 – 28  2021اكتوبر 

HRM 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 البشرية الموارد إدارة في الشاملة الجودة تطبيقات 
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HRM 045 2021نوفمبر  11 – 7 والتطبيقات التوّجهات أحدث: اإللكترونية البشرية الموارد 

HRM 046 2021نوفمبر  18 – 14 الوظيفي التعاقب خطط وإعداد المواهب وإدارة العاملة القوى تطوير 

HRM 047 
 مشاكل ومعالجة التدريبية االحتياجات تقييم التدريبي، للتعاقد العالمية االساليب

 التدريب
 2021نوفمبر  25 – 21

HRM 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 البشرية الموارد أعمال في المتقدمة االحصائية الطرق 

HRM 049 2021ديسمبر  9 – 5 فيها المتخصصين لغير البشرية الموارد مهارات 

HRM 050 2021ديسمبر  16 – 12 والتطوير التدريب في المعتمد األخصائي مهارات 

HRM 051 
اآلفاق المستقبلية لالستثمار البشري لتحقيق الفعالية والكفاءة واألداء المتميز 

 والجدارة في العمل
 2021ديسمبر  23 – 19

HRM 052 2021ديسمبر  30 – 26 الوظيفي والوصف التنظيمية الهياكل تطوير مهارات 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

LTC 001 2021يناير  7 – 3 للعقود اإلمتثال وكيفية أداؤهم ومتابعة الموردين تأهيل إدارة 

LTC 002 2021يناير  14 – 10 فيها المتخصصين لغير العقود إدارة 

LTC 003 2021يناير  21 – 17 الحكومية والمشتريات العقود في الفساد كشف 

LTC 004 2021يناير  28 – 24 القانونية األعمال ممارسة مجال في االصطناعي الذكاء استخدام 

LTC 005 2021فبراير  4 – يناير 31 تنفيذها وآليات والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود صياغة اساليب 

LTC 006 2021فبراير  11 – 7 المرافعات وفن والتحقيق القضائى التفتيش فى الحديثة اإلتجاهات 

LTC 007 2021فبراير  18 – 14 التشريعية الصياغة وتقنيات للعقود القانونية والترجمة الكتابة 

LTC 008  2021فبراير  25 – 21 القانوني وكتابة المذكرات القانونيةاصول التفسير 

LTC 009 2021مارس  4 – فبراير 28 والقانونية والمالية اإلدارية المخالفات اكتشاف في الحديثة األساليب 

LTC 010 2021مارس  11 – 7 فنون ومهارات صياغة ومراجعة التشريعات واللوائح والتعاميم 

LTC 011 2021مارس  18 – 14 المنازعات لفض والدولية المحلية القانونية المتطلبات تطبيق واسس التحكيم 

LTC 012 الخدمة مستوى إتفاقيات (SLA) 21 – 25  2021مارس 

LTC 013 2021ابريل  1 –مارس  28 المكتب القانوني االلكتروني 

LTC 014 2021ابريل  8 – 4 القانوني الرأي وتكوين القانونية االستشارات في المتميز القانوني الفكر 

LTC 015 2021ابريل  15 – 11 األعمال وتنظيم القانونية الشؤون إدارة في اإللكترونية التقنيات 

LTC 016 2021ابريل  22 – 18 القانونية االدارات اعضاء مهارات تنمية في المتكامل البرنامج 

LTC 017 2021ابريل  29 – 25 (التوزيع – الفرنشايز – الوكالة – التوريد) التجارية العقود اعداد اسس 

LTC 018 2021مايو  6 – 2 المحاكم امام والدفاع التقاضي اجراءات ومهارات فنون 

LTC 019 2021مايو  13 – 9 التفاوض في المستخدمة والتقنيات للعقود الفعّال اإلعداد 

 القانون والعقود والمناقصات

 في  القانون والعقود والمناقصاتدورات  Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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LTC 020 2021مايو  20 – 16 المنازعات وتسوية التجاري التحكيم استراتيجيات 

LTC 021 2021مايو  27 – 23 العقود مجال في للعاملين المشاريع إدارة 

LTC 022 2021يونيو  3 –مايو  30 وتسويتها المطالبات وتقييم العقود في المخاطر تحديد 

LTC 023 2021يونيو  10 – 6 والعقود والمواصفات المناقصات إدارة في التميز 

LTC 024 2021يونيو  17 – 13 تنفيذها وآليات والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود صياغة اساليب 

LTC 025 
 Legal Project Management القانونية المشاريع إدارة

 (المشاريع إلدارة القانونية الممارسات)
 2021يونيو  24 – 20

LTC 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 العقدية المنازعات وادارة التفاوض فن 

LTC 027 2021يوليو  8 – 4 التأديبية الجزاءات وتوقيع اإلدارية التحقيقات اصول في القانونية الجوانب 

LTC 028 2021يوليو  15 – 11 المزايدات وتقييم المناقصات تقديم إجراءات 

LTC 029 الفيدك عقود شروط (FIDIC )- 2021يوليو  22 – 18 والشروط العقد وصياغة العالمات وضع 

LTC 030 2021يوليو  29 – 25 العقدية والمطالبات التغييرات إدارة 

LTC 031 2021اغسطس  5 – 1 البصمات وتحليل رفع في التخصصية المهارات تنمية 

LTC 032 2021اغسطس  12 – 8 القانونية الناحية من واحكامها التجارية العقود صياغة 

LTC 033 االشياء انترنت "IOT "2021اغسطس  19 – 15 المحمول الهاتف خدمات لعقد القانوني والمفهوم 

LTC 034 2021اغسطس  26 – 22 الفكرية الملكية حقوق منازعات في التحكيم 

LTC 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 المعتمد العقود مدير 

LTC 036 2021سبتمبر  9 – 5 التحكيم طريق عن منازعاتها وفض الدولية المعامالت عقود 

LTC 037 
  والمالي اإلداري للفساد والتشريعية القانونية المواجهة

 (قمعه طرق – منه الوقاية – الكشف اساليب)
 2021سبتمبر  16 – 12

LTC 038 2021سبتمبر  23 – 19 واإلحتيال  والتدليس المخالفات وكشف العقود ومراجعة تدقيق مهارات 

LTC 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 والمنازعات والعقود المناقصات إدارة في التخصصي البرنامج 

LTC 040 2021اكتوبر  7 – 3 المصرفي المحامي شهادة 

LTC 041 2021اكتوبر  14 – 10 القانونية االجراءات وصياغة القانوني والتحليل التفسير مهارات 

LTC 042 2021اكتوبر  21 – 17 العقود ومراجعة وصياغة إعداد في اإلحترافي الدبلوم 

LTC 043 
  القضائية شبه اللجان وقرارات التحكيم وقرارات القضائية األحكام كتابة

 اإلدارية واللجان
 2021اكتوبر  28 – 24
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LTC 044 
 االلكتروني واالعالم واالنترنت المعلوماتية الجرائم في القضائية الضبطية

 (آثاره – قواعده – ضوابطه) الرقمية والصحافة
 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31

LTC 045 2021نوفمبر  11 – 7 االحترافية في عمليات وإجراءات الصياغة القانونية 

LTC 046 2021نوفمبر  18 – 14 بشأنها والتحكيم العقدية والمطالبات التغيرية واألوامر العقود إدارة 

LTC 047 2021نوفمبر  25 – 21 والتمويل لالئتمان القانونية الجوانب 

LTC 048 
 الدعاوي ونظر بالمحاكم الجلسات إلدارة القضائية للكوادر الالزمة المهارات

 فيها األحكام وإصدار المختلفة
 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28

LTC 049 2021ديسمبر  9 – 5 المصرفية المنازعات حل وبدائل التحكيم 

LTC 050 العقود وادارة للتعاقد المتقدمة األسس - Mini MBA 12 – 16  2021ديسمبر 

LTC 051 2021ديسمبر  23 – 19 الدولية المعامالت عقود وتنفيذ وادارة صياغة مهارات 

LTC 052 
 الدولية االتفاقيات وابرام اعداد في وتنميتها والعملية القانونية المهارات

 (التطبيق حتى الصياغة مرحلة من) 
 2021ديسمبر  30 – 26
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

FAU 001 2021يناير  7 – 3 ونطاقه الداخلي التدقيق ومعايير اساسيات 

FAU 002 2021يناير  14 – 10 للمؤسسات الطبية النفقات إدارة وعمليات نظم 

FAU 003 مظلة تحت المالي والضبط التدقيق COSO 17 – 21  2021يناير 

FAU 004 2021يناير  28 – 24 المعتمد الحكومي المحاسب دبلوم 

FAU 005 2021فبراير  4 – يناير 31 الرواتب سلم وإعداد والمالية اإلدارية الشئون في اآللي الحاسب استخدام 

FAU 006 2021فبراير  11 – 7 واألجور الرواتب حسابات فى الحديثة المحاسبية اإلتجاهات 

FAU 007 2021فبراير  18 – 14 الحكومية المحاسبة ألنظمة المتقدمة والمعايير المتكامل اإلطار 

FAU 008 2021فبراير  25 – 21 المالية القوائم في والغش األخطاء حدوث مؤشرات 

FAU 009 2021مارس  4 – فبراير 28 الماليين لغير المالية اإلدارة اسس 

FAU 010 2021مارس  11 – 7 المالي والعسر االقتصادي التعثر حاالت ظل في للمنشآت المالية المخاطر إدارة 

FAU 011 2021مارس  18 – 14 التكاليف تقليل في المبتكرة والتقنيات االستراتيجيات 

FAU 012 
  - البشرية والموارد الموظفين لشؤون المالية الجوانب عن المحاسبة نظم

 والمرتبات األجور ورقابة وقياس تخطيط
 2021مارس  25 – 21

FAU 013 2021ابريل  1 –مارس  28 األزمات وقت السيولة وإدارة العملة إصدار 

FAU 014 
  والقيد والقبض وااليراد والصرف المستحقات سندات: المالي الدليل

 المحاسبية والتسويات
 2021ابريل  8 – 4

FAU 015 2021ابريل  15 – 11 معها والتعامل المالي االحتيال مؤشرات على التعرف مهارات 

FAU 016 
 الجهات في الجدد الماليين والموظفين المحاسبين وتأهيل إلعداد المتكامل المنهج

 الملحقة والهيئات الحكومية
 2021ابريل  22 – 18

FAU 017 
 المشتريات المتخصص على والتدقيق الرقابة في المالي المراقب كفاءة رفع

 العطاءات وإبرام عقود المناقصات وترسية
 2021ابريل  29 – 25

FAU 018 2021مايو  6 – 2 االحتيال ومكافحة العدلية المحاسبة 

FAU 019 2021مايو  13 – 9 األزمات ودعم المالية القرارات اتخاذ إدارة 

 المحاسبة والمالية والتدقيق

 في  المحاسبة والمالية والتدقيقدورات  Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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FAU 020 2021مايو  20 – 16 المالي والتدقيق الداخلية للمراجعة الحديثة اإلتجاهات 

FAU 021 الضريبية اإلقرارات ورفع المالية التقارير إعداد VAT 23 – 27  2021مايو 

FAU 022 2021يونيو  3 –مايو  30 والمراجعين للمحاسبين المالي اإلحتراف المهني الدبلوم 

FAU 023 2021يونيو  10 – 6 باألهداف الموجهة الموازنات إعداد في الحديثة اإلتجاهات 

FAU 024 بنظام المشروعات وتقييم وتنفيذ الموازنات إعداد B.O.T 13 – 17  2021يونيو 

FAU 025 
 األداء وبطاقة الموازنات بإستخدام والمحاسبي المالي األداء وتقييم قياس

 BSC المتوازن
 2021يونيو  24 – 20

FAU 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 ومعالجتها المحاسبية األخطاء مع والتعامل الجردية التسويات 

FAU 027 2021يوليو  8 – 4 األصول حسابات في الدولية الممارسات افضل 

FAU 028 2021يوليو  15 – 11 البيانية الرسومات بإستخدام وفعالية بكفاءة الموازنات تقارير إعداد 

FAU 029 2021يوليو  22 – 18 النقدية التدفقات عن والمحاسبة الديون تعثر إدارة 

FAU 030 
  باستخدام القرارات اتخاذ ألغراض المالية للبيانات اإلحصائي التحليل

 SPSS برنامج
 2021يوليو  29 – 25

FAU 031 
 الدولية المالية التقارير لمعايير وفقا   المالية القوائم ببنود والقياس اإلعتراف

(IFRS) 
 2021اغسطس  5 – 1

FAU 032 2021اغسطس  12 – 8 الحكومية المحاسبة في الحديثة والمستجدات اإلتجاهات 

FAU 033 برنامج باستخدام وتطبيقاتها االقتصادية الجدوى دراسات إعداد COMFAR III 15 – 19  2021اغسطس 

FAU 034 2021اغسطس  26 – 22 اإليرادات تحصيل عن للمسؤولين المالية المحاسبة مهارات 

FAU 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 الربحية وتدعيم اإلنتاجية تحسين ألغراض المحاسب مهارات تنمية 

FAU 036 2021سبتمبر  9 – 5 الحديثة المالية اإلدارة في المتكاملة األدوات 

FAU 037 2021سبتمبر  16 – 12 الفعالة اإلئتمان وسياسات العمالء ذمم إدارة اداء تقنيات 

FAU 038 2021سبتمبر  23 – 19 المالية والتقارير القوائم وتحليل قراءة مهارات 

FAU 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 المالية الخطط وإعداد المالي األداء تطوير في والعملية العلمية األساليب 

FAU 040 برمجية باستخدام للبيانات اإلحصائي التحليل R 3 – 7  2021اكتوبر 

FAU 041 2021اكتوبر  14 – 10 التكاليف وتحليل المالي والتحليل الموازنات إعداد مهارات 

FAU 042 2021اكتوبر  21 – 17 الصحية للمؤسسات المالية اإلدارة في المصغر المهني الماجستير 

FAU 043 2021اكتوبر  28 – 24 المهنة معايير ضوء في الثابتة األصول واستغالل اقتناء عن المحاسبة 
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FAU 044 
  الحكومية المحاسبة ألنظمة المتقدمة المعايير

 (اإلستحقاق إلى النقدي النظام من التحول اسس)
 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31

FAU 045 2021نوفمبر  11 – 7 الدولية المحاسبة لمعايير وفقا   االستثمار محاسبة 

FAU 046 2021نوفمبر  18 – 14 الحكومية والدوائر األجهزة في المحاسب كفاءة رفع 

FAU 047 2021نوفمبر  25 – 21 المالية والرقابة المحاسبية المهارات تنمية 

FAU 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 المالية والقوائم والميزانيات الحسابات وتدقيق مراجعة في الحديثة النظم 

FAU 049 باستخدام المالية البيانات وتحليل تصميم الشامل البرنامج Microsoft Excel 5 – 9  2021ديسمبر 

FAU 050 2021ديسمبر  16 – 12 المحاسبية األنظمة على والتدقيق الرقابة بيئة 

FAU 051 2021ديسمبر  23 – 19 تطبيقها وكيفية الشركات حوكمة ومعايير قواعد 

FAU 052 2021ديسمبر  30 – 26 اآللي الحاسب بإستخدام تطبيقاتها - المالية واإلفصاحات اإلبداعية المحاسبة 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

BNK 001 2021يناير  7 – 3 المالية األسواق في التداول وسطاء مهارات تنمية 

BNK 002 2021يناير  14 – 10 البنكية الكشوف مع ومطابقتها العمليات ومراجعة للنقدية الشاملة اإلدارة 

BNK 003 2021يناير  21 – 17 معالجتها واسبابها وطرق المتعثرة الديون 

BNK 004 2021يناير  28 – 24 البنوك اإللكترونية والحماية القانونية لها 

BNK 005 2021فبراير  4 – يناير 31 إدارة االستثمارات في المصارف 

BNK 006 2021فبراير  11 – 7 البنوك جرائم في التصالح 

BNK 007 2021فبراير  18 – 14 الضمان وخطابات المستندية االعتمادات 

BNK 008 2021فبراير  25 – 21 اإلسالمية المصارف في االستثمار ألدوات العملية التطبيقات 

BNK 009 2021مارس  4 – فبراير 28 المصرفي المحامي شهادة 

BNK 010 2021مارس  11 – 7 (دوافع– استراتيجيات - ابعاد) المصرفي القطاع في واالستحواذ االندماج 

BNK 011 2021مارس  18 – 14 وتحصيالت وضمانات اعتمادات السويفت رسائل 

BNK 012 2021مارس  25 – 21 عملية حاالت – االئتمان مخاطر وتحليل إدارة 

BNK 013 2021ابريل  1 –مارس  28 (النقدي والتدفق األصول حماية تحول) المصرفي التمويل أساليب 

BNK 014 2021ابريل  8 – 4 والتمويل لالئتمان القانونية الجوانب 

BNK 015 2021ابريل  15 – 11 الدبلوم المهني في إدارة الفروع المصرفية 

BNK 016 2021ابريل  22 – 18 المصرفي القطاع فى والتفتيش المراجعة 

BNK 017 2021ابريل  29 – 25 الضامن واالعتماد والخارجية المحلية الضمان خطابات 

BNK 018 2021مايو  6 – 2 االستثمار وصناديق المالية األوراق محافظ إدارة 

BNK 019 
 المتقدمة المالية اإلدارة ،اإللكتروني المصرفي العمل تقنييات اإللكترونية، البنوك

 المخاطر وإدارة
 2021مايو  13 – 9

 البنوك والقطاع المصرفي

 في  البنوك والقطاع المصرفيدورات  Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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BNK 020 2021مايو  20 – 16 المصرفية االستعالمات إدارة 

BNK 021 2021مايو  27 – 23 بنوك /عمالء - حواالت السويفت رسائل 

BNK 022 2021يونيو  3 –مايو  30 االستراتيجيات المصرفية ومصارف المستقبل 

BNK 023 2021يونيو  10 – 6 االئتمان متابعة إدارة وأعمال دور 

BNK 024 2021يونيو  17 – 13 االستثمارية القرارات اتخاذ في األسهم وتقييم األساسي التحليل 

BNK 025 2021يونيو  24 – 20 المصرفي االئتمان أسسقواعد و 

BNK 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 والتطبيق الفهم بين المال اسواق مخالفات 

BNK 027 2021يوليو  8 – 4 الخارجية التجارة عمليات في البنوك دور 

BNK 028 2021يوليو  15 – 11 األرباح وتحقيق البنوك استراتيجيات تنفيذ في الخصوم/ األصول إدارة دور 

BNK 029 2021يوليو  22 – 18 المستندية لالعتمادات الموحدة الدولية والقواعد األعراف 

BNK 030 2021يوليو  29 – 25 المصرفية للعمليات القانونية الجوانب 

BNK 031 2021اغسطس  5 – 1 عملية حاالت - المصرفي لالئتمان التطبيقية الجوانب 

BNK 032 2021اغسطس  12 – 8 المصرفية المخاطر منظور من الداخلية المراجعة في الحديثة االتجاهات 

BNK 033 2021اغسطس  19 – 15 منها الوقاية وكيفية البنوك شبكات اختراق في االحتيالية األساليب 

BNK 034 2021اغسطس  26 – 22 (العقوبات وقانون التجاري القانون في احكامه) للشيكات القانوني اإلطار 

BNK 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 المصرفية التجزئة منتجات وتطوير تصميم 

BNK 036 2021سبتمبر  9 – 5 البنوك بعمليات المرتبطة الجرائم 

BNK 037 2021سبتمبر  16 – 12 الفعالة اإلئتمان وسياسات العمالء ذمم إدارة اداء تقنيات 

BNK 038 
 والمؤسسات المصارف على المركزية والمصارف المال اسواق هيئات رقابة

 المالية
 2021سبتمبر  23 – 19

BNK 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 المالية القوائم تحليل مهارات 

BNK 040 2021اكتوبر  7 – 3 االئتمانية والبطاقات االلكترونية المصرفية الخدمات 

BNK 041 2021اكتوبر  14 – 10 النقدية التدفقات تحليل – االستثمارية المشروعات تمويل 

BNK 042 2021اكتوبر  21 – 17 االقتصادى النمو في للتمويل كأداة اإلسالمية الصكوك دور 

BNK 043 2021اكتوبر  28 – 24 المصرفية التجزئة ديون ومعالجة لتحصيل الحديثة الطرق 

BNK 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 االئتمان بطاقات لتزوير والحديثة التقليدية االساليب عن الكشف 
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BNK 045 2021نوفمبر  11 – 7 المالية والمؤسسات البنوك مخاطر تقييم 

BNK 046 2021نوفمبر  18 – 14 األموال غسل مكافحة العام اإلطار 

BNK 047 2021نوفمبر  25 – 21 المصرفية العمليات لنظم العام طاراإل 

BNK 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 المالية األوراق في والمتاجرة االستثمار 

BNK 049 2021ديسمبر  9 – 5 الشامل المصرفي االلتزام في الحديثة االتجاهات 

BNK 050 2021ديسمبر  16 – 12 المخاطر وإدارة قياس أساليب 

BNK 051 2021ديسمبر  23 – 19 عملية حاالت - المستندية االعتمادات قوة على المقدمة المستندات فحص 

BNK 052 2021ديسمبر  30 – 26 المصرفية المنازعات حل وبدائل التحكيم 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

TAX 001 الضريبية اإلقرارات ورفع المالية التقارير إعداد VAT 3 – 7  2021يناير 

TAX 002 منهج استخدام Six Sigma 2021يناير  14 – 10 الضريبية اإلدارة أداء لتطوير استراتيجي كمدخل 

TAX 003 2021يناير  21 – 17 التخطيط االستراتيجي لحساب الضرائب 

TAX 004 2021يناير  28 – 24 اساليب التدقيق الضريبي المتقدم 

TAX 005 )2021فبراير  4 – يناير 31 ضريبة الدخل والمبيعات )الخبير الضريبي 

TAX 006 2021فبراير  11 – 7 للضرائب الفنية والتسوية الضريبية اإلدارة اساسيات 

TAX 007 2021فبراير  18 – 14 الضريبية بالحصيلة وعالقته الضريبية اإلدارة أداء تقويم 

TAX 008 2021فبراير  25 – 21 الضريبي والتدقيق الضريبية المحاسبة في الحديثة األدوات 

TAX 009 2021مارس  4 – فبراير 28 المضافة القيمة ضريبة لقانون العملية التطبيقاتاساسيات و 

TAX 010 2021مارس  11 – 7 التهرب الضريبي واساليب مكافحته 

TAX 011 
 اثرها العام على  –اهميتها  –منظومة الضرائب )المفاهيم الخاصة 

 التنمية االقتصادية(
 2021مارس  18 – 14

TAX 012 2021مارس  25 – 21 المضافة القيمة لضريبة الحديثة المحاسبية القواعد 

TAX 013 2021ابريل  1 –مارس  28 التدقيق الضريبي المبني على تحليل المخاطر 

TAX 014 2021ابريل  8 – 4 الضريبي والفحص الضريبة المحاسبة 

TAX 015 المضافة القيمة ضريبة اخصائي  (VAT ) 11 – 15  2021ابريل 

TAX 016 2021ابريل  22 – 18 مبادئ الضريبة على القيمة المضافة والمحاسبة لها 

TAX 017 2021ابريل  29 – 25 الجوانب األساسية للضرائب المباشرة وغير المباشرة 

TAX 018 2021مايو  6 – 2 محلل السياسات الضريبية 

TAX 019 2021مايو  13 – 9 إتقان التخطيط الضريبي 

 قطاع الضرائب

 في  الضرائب قطاع دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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TAX 020  2021مايو  20 – 16 ضريبة الدخل والضريبة على المبيعاتقانون 

TAX 021 2021مايو  27 – 23 محاسبة الضرائب لغير المحاسبين 

TAX 022 المضافة القيمة ضريبة VAT 2021يونيو  3 –مايو  30 الخليج لدول 

TAX 023 في األصول ضريبة IRPF 6 – 10  2021يونيو 

TAX 024 
 في المؤجلة الضرائب عن المحاسبة في الحسابات مراقب ومسئولية دور

 المالية القوائم
 2021يونيو  17 – 13

TAX 025 2021يونيو  24 – 20 اإلعتبارية األشخاص أرباح علي الضريبة 

TAX 001 الضريبية اإلقرارات ورفع المالية التقارير إعداد VAT 27  2021يوليو  1 –يونيو 

TAX 002 منهج استخدام Six Sigma 2021يوليو  8 – 4 الضريبية اإلدارة أداء لتطوير استراتيجي كمدخل 

TAX 003 2021يوليو  15 – 11 التخطيط االستراتيجي لحساب الضرائب 

TAX 004 2021يوليو  22 – 18 اساليب التدقيق الضريبي المتقدم 

TAX 005 )2021يوليو  29 – 25 ضريبة الدخل والمبيعات )الخبير الضريبي 

TAX 006 2021اغسطس  5 – 1 للضرائب الفنية والتسوية الضريبية اإلدارة اساسيات 

TAX 007 2021اغسطس  12 – 8 الضريبية بالحصيلة وعالقته الضريبية اإلدارة أداء تقويم 

TAX 008 2021اغسطس  19 – 15 الضريبي والتدقيق الضريبية المحاسبة في الحديثة األدوات 

TAX 009 2021اغسطس  26 – 22 المضافة القيمة ضريبة لقانون العملية التطبيقاتاساسيات و 

TAX 010 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 التهرب الضريبي واساليب مكافحته 

TAX 011 
 اثرها العام على  –اهميتها  –منظومة الضرائب )المفاهيم الخاصة 

 التنمية االقتصادية(
 2021سبتمبر  9 – 5

TAX 012 2021سبتمبر  16 – 12 المضافة القيمة لضريبة الحديثة المحاسبية القواعد 

TAX 013 2021سبتمبر  23 – 19 التدقيق الضريبي المبني على تحليل المخاطر 

TAX 014 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 الضريبي والفحص الضريبة المحاسبة 

TAX 015 المضافة القيمة ضريبة اخصائي  (VAT ) 3 – 7  2021اكتوبر 

TAX 016 2021اكتوبر  14 – 10 مبادئ الضريبة على القيمة المضافة والمحاسبة لها 

TAX 017 2021اكتوبر  21 – 17 الجوانب األساسية للضرائب المباشرة وغير المباشرة 

TAX 018 2021اكتوبر  28 – 24 محلل السياسات الضريبية 
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TAX 019 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 إتقان التخطيط الضريبي 

TAX 020 2021نوفمبر  11 – 7 قانون ضريبة الدخل والضريبة على المبيعات 

TAX 021 2021نوفمبر  18 – 14 محاسبة الضرائب لغير المحاسبين 

TAX 022 المضافة القيمة ضريبة VAT 2021نوفمبر  25 – 21 الخليج لدول 

TAX 023 في األصول ضريبة IRPF 28  2021ديسمبر  2 –نوفمبر 

TAX 024 
 في المؤجلة الضرائب عن المحاسبة في الحسابات مراقب ومسئولية دور

 المالية القوائم
 2021ديسمبر  9 – 5

TAX 025 2021ديسمبر  16 – 12 اإلعتبارية األشخاص أرباح علي الضريبة 

TAX 001 الضريبية اإلقرارات ورفع المالية التقارير إعداد VAT 19 – 23  2021ديسمبر 

TAX 002 منهج استخدام Six Sigma 2021ديسمبر  30 – 26 الضريبية اإلدارة أداء لتطوير استراتيجي كمدخل 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

INS 001 2021يناير  7 – 3 مين الطبيتسوية منازعات التأ 

INS 002  2021يناير  14 – 10 التامين الطبيإدارة 

INS 003  2021يناير  21 – 17 التأمين الصحيإدارة 

INS 004 2021يناير  28 – 24 تأمين الممتلكات وخسارة األرباح 

INS 005 2021فبراير  4 – يناير 31 إدارة المخاطر التأمينية 

INS 006 2021فبراير  11 – 7 التأمينية التعويضات إدارة في الحديثة األساليب 

INS 007 2021فبراير  18 – 14 التأمين مجال في منه والوقاية االحتيال كشف 

INS 008 2021فبراير  25 – 21 ومعالجتها الخسائر وتسوية التأمين حوادث 

INS 009 2021مارس  4 – فبراير 28 الصحي التأمين في المتكامل البرنامج 

INS 010 2021مارس  11 – 7 المخاطر دارةوإ التأمين المهني دبلومال 

INS 011 2021مارس  18 – 14 االحتيال وإساءة االستخدام في التأمين الصحي 

INS 012  2021مارس  25 – 21 التأمين علميا  وعمليا  ومحاسبيا  إعادة المهارات المتكاملة في 

INS 013 2021ابريل  1 –مارس  28 صيرفة التأمين 

INS 014 2021ابريل  8 – 4 التجاري والتأمين اإلسالمي التأمين 

INS 015 2021ابريل  15 – 11 القواعد الفنية والقانونية لصناعة التامين 

INS 016 2021ابريل  22 – 18 للتأمين الحديثة التسويقية المهارات 

INS 017 2021ابريل  29 – 25 إدارة االكتتاب في التأمين الصحي 

INS 018 2021مايو  6 – 2 التأمينية الخدمات من المستفيدين مع التعامل في واإلبداع التميز 

INS 019 2021مايو  13 – 9 االحتيال في شركات التأمين 

 قطاع التأمين 

 في  قطاع التأميندورات  Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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INS 020 2021مايو  20 – 16 الصحي التامين في المطالبات ارةإد 

INS 021 2021مايو  27 – 23 بالتحكيم منازعاتها وفض التأمين عقود أحكام 

INS 022 2021يونيو  3 –مايو  30 المهارات المتكاملة في إعادة التأمين 

INS 023 2021يونيو  10 – 6 إدارة وتحصيل االشتراكات التأمينية 

INS 024 2021يونيو  17 – 13 واإلحتيال المخالفات كشف - التأمينية التحقيقات استراتيجيات 

INS 025 2021يونيو  24 – 20 (والخاص العام القطاع من كال فى عملية تطبيقات) االجتماعية التأمينات 

INS 026  2021يوليو  1 –يونيو  27 التكافلى التأمينالتطبيقات الحديثة في 

INS 027 2021يوليو  8 – 4 العامة والحوادث الحرائق تأمين 

INS 028 2021يوليو  15 – 11 وكشف عمليات االحتيال فيه مين البحريأالت 

INS 029 2021يوليو  22 – 18 مين الهندسيالتأ 

INS 030 2021يوليو  29 – 25 البضائع( –)البحري  التأمين من اخطار النقل 

INS 031  2021اغسطس  5 – 1 على األعمال التجاريةمقدمة في التأمين 

INS 032 2021اغسطس  12 – 8 التأمين ضد المخاطر السيبرانية 

INS 033 2021اغسطس  19 – 15 دور الوساطة في التأمين 

INS 034 2021اغسطس  26 – 22 تحليل شركة التأمين 

INS 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 التأمين ضد الطوارئ 

INS 036 2021سبتمبر  9 – 5 ضريبة القيمة المضافة في التأمين 

INS 037 2021سبتمبر  16 – 12 تمويل التأمين العام 

INS 038 2021سبتمبر  23 – 19 اساسيات تأمين السفر 

INS 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 مقدمة في التأمين على السيارات 

INS 040  2021اكتوبر  7 – 3 المهنيدورة متقدمة في تأمين التعويض 

INS 041 2021اكتوبر  14 – 10 اسس المسؤولية التأمينية 

INS 042 2021اكتوبر  21 – 17 اساسيات القوائم المالية للتأمين 

INS 043 2021اكتوبر  28 – 24 التأمين البيئي 

INS 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 بناء شبكات التأمين 
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INS 045  2021نوفمبر  11 – 7 انقطاع العملتأمين 

INS 001 2021نوفمبر  18 – 14 مين الطبيتسوية منازعات التأ 

INS 005 2021نوفمبر  25 – 21 إدارة المخاطر التأمينية 

INS 007 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 التأمين مجال في منه والوقاية االحتيال كشف 

INS 012  2021ديسمبر  9 – 5 التأمين علميا  وعمليا  ومحاسبيا  إعادة المهارات المتكاملة في 

INS 013 2021ديسمبر  16 – 12 صيرفة التأمين 

INS 016 2021ديسمبر  23 – 19 للتأمين الحديثة التسويقية المهارات 

INS 018 2021ديسمبر  30 – 26 التأمينية الخدمات من المستفيدين مع التعامل في واإلبداع التميز 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

SOM 001 2021يناير  7 – 3 والمحفوظات الوثائق إلدارة الحديثة التطبيقية والنظم الرقمية المكتبات إدارة 

SOM 002 2021يناير  14 – 10 المكاتب وإدارة السكرتارية مهارات لتنمية الحديثة والمتغيرات المستجدات أهم 

SOM 003 
  الرسمية والمراسالت اإلدارية المخاطبات وكتابة صياغة في اإلبداع

 التقارير وإعداد
 2021يناير  21 – 17

SOM 004 2021يناير  28 – 24 اإللكترونية الحكومة منهجية ظل في السكرتارية 

SOM 005 2021فبراير  4 – يناير 31 العليا واإلدارة والوكالء الوزراء مكاتب لمديرى المتكامل البرنامج 

SOM 006 2021فبراير  11 – 7 يواجهها التي والتحديات والمنتج الفعال اإلداري المسؤول مهارات 

SOM 007 2021فبراير  18 – 14 الحديثة المنظمات في للسكرتارية العامة العالقات 

SOM 008 2021فبراير  25 – 21 اإلدارية والمراسالت المهنية للكتابة األساسية المهارات 

SOM 009 2021مارس  4 – فبراير 28 التنفيذية والسكرتارية المكاتب لمدراء المتكاملة والفنية اإلدارية المهارات 

SOM 010 
 والصراعات، العدائية المواقف مع والتعامل للسيطرة المتقدمة االستراتيجيات

 السلوكيات تحويل فن
 2021مارس  11 – 7

SOM 011 القرار دعم نظم مع التعامل ومهارات اإللكترونية اإلدارة DSS 2021مارس  18 – 14 الخبيرة والنظم 

SOM 012 المعتمد  التنفيذية السكرتارية محترفCBP 21 – 25  2021مارس 

SOM 013 2021ابريل  1 –مارس  28 التنفيذيين للمساعدين والتأثير واالتصال الكاريزما 

SOM 014 2021ابريل  8 – 4 الخاصة السكرتارية ألعمال والمهنية المتكاملة المهارات 

SOM 015 2021ابريل  15 – 11 للمحترفات العليا المكاتب وإدارة العامة اإلدارة 

SOM 016 2021ابريل  22 – 18 التقنيات وافضل الممارسات احدث:  المتطورة المكاتب إدارة 

SOM 017 
  المكاتب إدارة في الشاملة والفنية واإلدارية السلوكية المهارات

 التنفيذية والسكرتارية
 2021ابريل  29 – 25

SOM 018 2021مايو  6 – 2 العالمية التغييرات ظل في العالمية السكرتارية صناعة 

SOM 019 2021مايو  13 – 9 المستقبل مكاتب إدارة - اإللكترونية السكرتارية 

 السكرتارية وإدارة المكاتب

 في  السكرتارية وإدارة المكاتبدورات  Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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SOM 020 
  منظور من األمامية المكاتب ومدراء اإلستقبال لموظفي اإلبتكاري التميز

 الشاملة الجودة
 2021مايو  20 – 16

SOM 021 2021مايو  27 – 23 المكاتب إدارة في اإلدارية الجودة وتحقيق االتصاالت وتقنيات التنظيمي التميز 

SOM 022 2021يونيو  3 –مايو  30 المكتبي العمل وتنظيم اإلجراءات تبسيط 

SOM 023 2021يونيو  10 – 6 المتغيرات احدث وفق الذكية المكاتب وإدارة اإللكترونية السكرتارية 

SOM 024 2021يونيو  17 – 13 العمل في والنجاح المكتبي التميز آليات 

SOM 025 2021يونيو  24 – 20 الذاكرة وتنشيط االختزال السريعة القراءة ومهارات العصرية السكرتارية 

SOM 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 القادة مكاتب مدراء اداء لتطوير المتقدمة المهارات 

SOM 027 2021يوليو  8 – 4 األعمال وجدولة المتعددة والمهام واألولويات الوقت إدارة 

SOM 028 2021يوليو  15 – 11 المحاضر وإعداد واللجان اإلجتماعات وإدارة تنظيم مهارات 

SOM 029 إلكترونيا البيانات تبادل كيفية في المتقدمة المفاهيم EDI 18 – 22  2021يوليو 

SOM 030 2021يوليو  29 – 25 الثالثة لفيةاأل لسكرتير المتكاملة المهارات 

SOM 031 لكترونيةاإل واالجتماعات المؤتمرات E- Conferences 1 – 5  2021اغسطس 

SOM 032 2021اغسطس  12 – 8 المكاتب في الورقية عمالاأل تقليص 

SOM 033 2021اغسطس  19 – 15 المكاتب ومدراء للسكرتارية العمل صراعات مواجهة في األداء دبلوماسية 

SOM 034 2021اغسطس  26 – 22 العصري للسكرتير والمهام األولويات وإدارة البشرية الطاقة تفجير فن 

SOM 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 المكاتب لمدراء الجمهور مع التعامل وفن االتيكيت مهارات 

SOM 036 2021سبتمبر  9 – 5 اآللي الحاسب بإستخدام والتقديم العرض مهارات 

SOM 037 لكترونيةاإل والمستندات الوثائق دارةإ نظام EDRMS 12 – 16  2021سبتمبر 

SOM 038 2021سبتمبر  23 – 19 السجالت وإدارة المستندات مراقبة 

SOM 039 
 التنفيذية السكرتارية أعمال لتطوير اإللكترونية والتكنولوجيا البريطاني المنهج

 المكاتب ومدراء
 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26

SOM 002 2021اكتوبر  7 – 3 المكاتب وإدارة السكرتارية مهارات لتنمية الحديثة والمتغيرات المستجدات أهم 

SOM 003 
  الرسمية والمراسالت اإلدارية المخاطبات وكتابة صياغة في اإلبداع

 التقارير وإعداد
 2021اكتوبر  14 – 10

SOM 005 2021اكتوبر  21 – 17 العليا واإلدارة والوكالء الوزراء مكاتب لمديرى المتكامل البرنامج 

SOM 006 2021اكتوبر  28 – 24 يواجهها التي والتحديات والمنتج الفعال اإلداري المسؤول مهارات 
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SOM 007 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 الحديثة المنظمات في للسكرتارية العامة العالقات 

SOM 008 2021نوفمبر  11 – 7 اإلدارية والمراسالت المهنية للكتابة األساسية المهارات 

SOM 009 2021نوفمبر  18 – 14 التنفيذية والسكرتارية المكاتب لمدراء المتكاملة والفنية اإلدارية المهارات 

SOM 010 
 والصراعات، العدائية المواقف مع والتعامل للسيطرة المتقدمة االستراتيجيات

 السلوكيات تحويل فن
 2021نوفمبر  25 – 21

SOM 011 القرار دعم نظم مع التعامل ومهارات اإللكترونية اإلدارة DSS 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 الخبيرة والنظم 

SOM 012 المعتمد  التنفيذية السكرتارية محترفCBP 5 – 9  2021ديسمبر 

SOM 018 2021ديسمبر  16 – 12 العالمية التغييرات ظل في العالمية السكرتارية صناعة 

SOM 019 2021ديسمبر  23 – 19 المستقبل مكاتب إدارة - اإللكترونية السكرتارية 

SOM 020 
  منظور من األمامية المكاتب ومدراء اإلستقبال لموظفي اإلبتكاري التميز

 الشاملة الجودة
 2021ديسمبر  30 – 26
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

ITM 001 2021يناير  7 – 3 المعلومات تكنولوجيا بإستخدام االحتيال وكشف التدقيق إجراء 

ITM 002 2021يناير  14 – 10 نترنتاإل عالم في القانونية وقواعده اإللكتروني اإلثبات 

ITM 003 2021يناير  21 – 17 وتحليلها الضخمة البيانات إدارة 

ITM 004 2021يناير  28 – 24 البشرية الموارد معلومات نظم تصميم في والتميز اإلبداع 

ITM 005 2021فبراير  4 – يناير 31 الحكومية اإللكترونية المواقع إلدارة والتقنية الفنية المهارات 

ITM 006 2021فبراير  11 – 7 المعلومات نظمتكنولوجيا  باستخدام المشاريع إدارة 

ITM 007 2021فبراير  18 – 14 المعلومات نظم ستخدامبإ والسجالت الوثائق مراقبة إدارة 

ITM 008 2021فبراير  25 – 21 المعلومات تقنية إدارة في الشاملة الجودة انظمة تطبيق 

ITM 009 2021مارس  4 – فبراير 28 المتغيرة الويب بيئات ظل في المعلومات مؤسسات إدارة 

ITM 010 2021مارس  11 – 7 المعلومات وحماية امن في المتكامل البرنامج 

ITM 011 2021مارس  18 – 14 االختراق ضد وتأمينها الشبكات امن وإدارة وتصميم الفني الدعم 

ITM 012 2021مارس  25 – 21 واالتصاالت االنترنت لجرائم المستجدة واألنماط المعلومات على االعتداء 

ITM 013 2021ابريل  1 –مارس  28 السيبراني األمن اساسيات 

ITM 014 2021ابريل  8 – 4 المعلوماتية الجرائم في والتحقيق الجنائي التحليل معمل 

ITM 015 2021ابريل  15 – 11 معتمد معلومات انظمة امن مدير هيلتأ في المتكامل البرنامج 

ITM 016 2021ابريل  22 – 18 المعلومات أمن في اإلدارية الممارسات أفضل الرقمي األمن 

ITM 017 2021ابريل  29 – 25 تطبيقاتها واهم المعلومات تقنية اساسيات 

ITM 018 2021مايو  6 – 2 والالسلكية السلكية المعلومات وأمن الشبكات ألمن المتقدمة االستراتيجيات 

ITM 019 2021مايو  13 – 9 والشبكات المعلومات وسالمة أمن استراتيجيات 

 تقنية وتكنولوجيا المعلومات

 في  تقنية وتكنولوجيا المعلوماتدورات  Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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ITM 020 2021مايو  20 – 16 لها العمالء استخدام وزيادة الخدمات اتمتة في الفعالة الممارسات 

ITM 021 2021مايو  27 – 23 المؤسسي للتميز االصطناعي الذكاء تطبيقات في االبتكار 

ITM 022 2021يونيو  3 –مايو  30 الجغرافية المعلومات لنظم البيانات قواعد وتحليل معالجة 

ITM 023 2021يونيو  10 – 6 اإللكترونية والمعلومات الوثائق أمن في الحديثة االستراتيجيات 

ITM 024 2021يونيو  17 – 13 البيانات وقواعد المتكاملة المعلومات نظم 

ITM 025 2021يونيو  24 – 20 المكانية والبيانات الجغرافية المعلومات نظم ستخدامبإ الحدود وترسيم دارةإ 

ITM 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 المعلومات تكنولوجيا إدارة في للتميز الفعالة االستراتيجيات 

ITM 027 2021يوليو  8 – 4 اإللكترونية للحكومة الناجح التحول واستراتيجيات مقومات 

ITM 028 2021يوليو  15 – 11 المعلومات أمن إدارة نظام 

ITM 029 2021يوليو  22 – 18 اإلدارية القرارات دعم في ودورها المعلومات تقنية 

ITM 030 2021يوليو  29 – 25 اآللية الحاسبات انظمة كوارث ارةإد 

ITM 031 
 إدارة نظم المعلومات وفق المنهك البريطاني 

Infrastructure Library ITIL 
 2021اغسطس  5 – 1

ITM 032 2021اغسطس  12 – 8 الرقمي المحتوى ونشر بناء 

ITM 033 2021اغسطس  19 – 15 االلكترونية المواقع وتطوير بناء تصميم 

ITM 034 المعلومات تقنية ادارة في الشاملة الجودة انظمة تطبيق ISO 20000 22 – 26  2021اغسطس 

ITM 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 اإلدارية القرارات دعم في ودورها المعلومات تقنية 

ITM 036  2021سبتمبر  9 – 5 المتخصصين لغير المعلومات تكنولوجياالدبلوم المهني 

ITM 037 2021سبتمبر  16 – 12 الفكرية والملكية المعلومات تكنولوجيا 

ITM 038 لينوكس التشغيل نظام حماية Linux 19 – 23  2021سبتمبر 

ITM 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 المعلومات تكنولوجيا قانون حدود وترسيخ( السايبر قانون) االنترنت قانون 

ITM 040 2021اكتوبر  7 – 3 المعلومات انظمة لحماية الشبكات هندسةإدارة و 

ITM 041 
 في تحليل الواقع  Power BI ذكاء األعمال وتطبيقات المايكروسوفت

 واستشراف المستقبل
 2021اكتوبر  14 – 10

ITM 042 2021اكتوبر  21 – 17 صياغة األهداف الذكية وبناء مؤشرات األداء من خالل التنقيب في البيانات 

ITM 043 2021اكتوبر  28 – 24 مفاهيم وتقنيات مراجعة وتدقيق نظم المعلومات 
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ITM 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 الرقمي األمن في المعتمد األخصائي 

ITM 045 2021نوفمبر  11 – 7 امن المعلومات ومخاطر خصوصية البيانات 

ITM 046  تقنيةBlockchain 2021نوفمبر  18 – 14 في الخدمات الذكية 

ITM 047 2021نوفمبر  25 – 21 امن وإدارة الحوسبة السحابية : افضل المبادئ والتطبيقات 

ITM 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 قضايا األمن والحماية في الحكومة اإللكترونية 

ITM 049 2021ديسمبر  9 – 5 الحماية الجنائية للمستندات اإللكترونية 

ITM 050  تخطيط وإدارة المشروعات االحترافيةMS Project 12 – 16  2021ديسمبر 

ITM 051 2021ديسمبر  23 – 19 التنقيب في البيانات ومهارات اإلحصاء في صنع وتقييم مؤشرات األداء 

ITM 052 2021ديسمبر  30 – 26 الفكر الحديث في تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

PMP 001 2021يناير  7 – 3 وحوكمتها الجودة لمعايير وفقا   المؤسسية المشاريع إدارة 

PMP 002 2021يناير  14 – 10 اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع عمليات الصيانة 

PMP 003 المشاريع محافظ إدارة PPM 17 – 21  2021يناير 

PMP 004 2021يناير  28 – 24 العقود مجال في للعاملين المشاريع إدارة 

PMP 005 2021فبراير  4 – يناير 31 االحترافية المشاريع مخاطر إدارة 

PMP 006 2021فبراير  11 – 7 المشاريع مدراء لغير المشروعات إدارة مهارات 

PMP 007 برنامج باستخدام للمشروعات االستراتيجية اإلدارة MS Project 14 – 18  2021فبراير 

PMP 008 المشاريع إدارة أخصائي (PMP) 21 – 25  2021فبراير 

PMP 009 2021مارس  4 – فبراير 28 المشاريع إدارة في واالبتكار االصطناعي الذكاء 

PMP 010 2021مارس  11 – 7 المشاريع دارةإ في القيادية المهارات 

PMP 011 المشاريع إدارة مكتب وإدارة تأسيس PMO 14 – 18  2021مارس 

PMP 012 2021مارس  25 – 21 المهارات المالية لمديري المشاريع 

PMP 013 2021ابريل  1 –مارس  28 ومراقبتها وتنظيمها المشروعات تخطيط 

PMP 014 2021ابريل  8 – 4 للمشروع المصلحة أصحاب إدارة 

PMP 015 2021ابريل  15 – 11 المشاريع ومراقبة وجدولة تخطيط 

PMP 016 2021ابريل  22 – 18 إدارة مشاريع تقنية المعلومات 

PMP 017 2021ابريل  29 – 25 المشاريع إدارة فى القيمية الهندسة منهجيات استخدام فن 

PMP 018 2021مايو  6 – 2 المشاريع وجدولة وتخطيط المواقع دارةاألساليب الفعالة إل 

PMP 019 2021مايو  13 – 9 المشروعات وتنفيذ إدارة ومهارات فن 

 المشاريعإدارة 

 في  إدارة المشاريع دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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PMP 020 2021مايو  20 – 16 إدارة المشاريع الفنية 

PMP 021 2021مايو  27 – 23 والمقاولين االستشاريين مع الفعال التفاوض مهارات 

PMP 022 2021يونيو  3 –مايو  30 هندسة المواد والتآكل لمشرفي الصيانة والمشاريع 

PMP 023 2021يونيو  10 – 6 األداء ومؤشرات القياسات طريق عن للمشروعات الفعالة اإلدارة 

PMP 024 المرنة  المشاريع ادارة اساسياتAgile PM 13 – 17  2021يونيو 

PMP 025 2021يونيو  24 – 20 التحكم ولوحات الرئيسية األداء ومؤشرات المشروع نجاح مقاييس اتقان 

PMP 026 منهجية باستخدام للرقابة خاضعة بيئات في المشاريع إدارة PRINCE2 27  2021يوليو  1 –يونيو 

PMP 027 2021يوليو  8 – 4 واالقتصادية المالية العوامل المشروع تقييم 

PMP 028 2021يوليو  15 – 11 الهندسية المشروعات ومتابعة وادارة وتصميم تخطيط 

PMP 029 2021يوليو  22 – 18 التنفيذيين للمديرين المشاريع دارةإ ادوات - المشاريع ادارة 

PMP 030 2021يوليو  29 – 25 المشروع ميزانية وإعداد والجدولة التقييم: للمشاريع الناجحة اإلدارة 

PMP 031 2021اغسطس  5 – 1 الصناعية للمشروعات الخرساني الهيكل تصميم 

PMP 032 المشاريع إدارة في المعتمد األعمال محترف CBP 8 – 12  2021اغسطس 

PMP 033 2021اغسطس  19 – 15 النقل لوسائل التحتية البنية مشاريع إدارة 

PMP 034 2021اغسطس  26 – 22 واساسيات األنظمة المستدامة الخضراء الطاقة مشاريع إدارة 

PMP 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 األطراف متعددة المشروعات دارةإ 

PMP 036 2021سبتمبر  9 – 5 التكاليـف ومراقبة والجدولة التخطيط المشاريع إلدارة الحديثة األسس 

PMP 037 2021سبتمبر  16 – 12 للمشاريع الحديثة الفنية دارةاإل 

PMP 038 2021سبتمبر  23 – 19 المشاريع إدارة مهارات 

PMP 001 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 وحوكمتها الجودة لمعايير وفقا   المؤسسية المشاريع إدارة 

PMP 002 2021اكتوبر  7 – 3 اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع عمليات الصيانة 

PMP 003 المشاريع محافظ إدارة PPM 10 – 14  2021اكتوبر 

PMP 004 2021اكتوبر  21 – 17 العقود مجال في للعاملين المشاريع إدارة 

PMP 005 2021اكتوبر  28 – 24 االحترافية المشاريع مخاطر إدارة 

PMP 006 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 المشاريع مدراء لغير المشروعات إدارة مهارات 
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PMP 008 المشاريع إدارة أخصائي (PMP) 7 – 11  2021نوفمبر 

PMP 009 2021نوفمبر  18 – 14 المشاريع إدارة في واالبتكار االصطناعي الذكاء 

PMP 010 2021نوفمبر  25 – 21 المشاريع دارةإ في القيادية المهارات 

PMP 011 المشاريع إدارة مكتب وإدارة تأسيس PMO 28  2021ديسمبر  2 –نوفمبر 

PMP 012 2021ديسمبر  9 – 5 المهارات المالية لمديري المشاريع 

PMP 013 2021ديسمبر  16 – 12 ومراقبتها وتنظيمها المشروعات تخطيط 

PMP 014 2021ديسمبر  23 – 19 للمشروع المصلحة أصحاب إدارة 

PMP 015 2021ديسمبر  30 – 26 المشاريع ومراقبة وجدولة تخطيط 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

LDV 001 2021يناير  7 – 3 والدراسات البحوث إلجراء والعملية العلمية واألساليب األسس 

LDV 002 2021يناير  14 – 10 العربي العالم في التكنولوجي والتطوير العلمي البحث آفاق 

LDV 003 2021يناير  21 – 17 التعليمية والمؤسسات والجامعات العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة 

LDV 004  2021يناير  28 – 24 المقررات والوسائط اإللكترونية لمناهج التعليم اإللكترونياإلبداع التقني في إنتاج 

LDV 005 2021فبراير  4 – يناير 31 البحوث ومراكز الجامعات في المكتبات وتنظيم دارةإ 

LDV 006 2021فبراير  11 – 7 التعليمية العملية في االصطناعي الذكاء تطبيقات 

LDV 007 2021فبراير  18 – 14 الجامعي العمل في المهنة وآداب سلوك إدارة 

LDV 008  2021فبراير  25 – 21 الحديثة التعليمية الوسائل واستخدام إعدادمهارات 

LDV 009 منهجية استخدام Stem 2021مارس  4 – فبراير 28 التعليمية البيئة في 

LDV 010 
 مؤسسات في وتطبيقاتها بعد عن والتدريب والتعليم لكترونياإل التعليم أدوات

 الشاملة الجودة منهجية وفق العالي التعليم
 2021مارس  11 – 7

LDV 011 2021مارس  18 – 14 العلمية والندوات والمؤتمرات الدورات وتنظيم إعداد 

LDV 012 2021مارس  25 – 21 مهارات إدارة الصف المدرسي الفعالة 

LDV 013 2021ابريل  1 –مارس  28 الحديثة الطالبية والخدمات اإلجتماعي اإلرشاد 

LDV 014 2021ابريل  8 – 4 التعليمية العملية في الذكية الهواتف استخدامات 

LDV 015 2021ابريل  15 – 11 والتربوية التعليمية العملية تطوير في واالبتكارية اإلبداعية األساليب 

LDV 016 تقنية Block Chain 2021ابريل  22 – 18 التعليمية العملية في 

LDV 017 2021ابريل  29 – 25 والبحوث المعلومات مراكز في العلمي البحث واساليب اإلنترنت 

LDV 018 
  وإدارة تنظيم في االتصاالت وشبكات المعلومات تكنولوجيا استخدام

 الجامعية المكتبات
 2021مايو  6 – 2

LDV 019 2021مايو  13 – 9 الجامعية القيادة شخصية ومحددات السيكولوجية األنماط 

 التعلم والتطوير

 في  التعلم والتطوير دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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LDV 020 2021مايو  20 – 16 اإللكتروني التعليم خدمة في الحديثة والتطورات االتجاهات 

LDV 021 
االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي وطرق القياس والتقويم وبناء الخارطة 

 االختبارية
 2021مايو  27 – 23

LDV 022 2021يونيو  3 –مايو  30 المعلومات وتقنية المكتبات ادارة مجال في الحديثة والنظم األساسيات 

LDV 023 2021يونيو  10 – 6 التعليمية البيئة لتطوير لكايزن العملية التطبيقات 

LDV 024 2021يونيو  17 – 13 وأهدافها أهميتها - الرقمية المكتبات في البحث 

LDV 025 2021يونيو  24 – 20 جذابة تعليمية بيئة صناعة ومحاور الجيد التدريس مبادئ 

LDV 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 الشاملة الجودة منهجية ظل في اإللكتروني التعليم واساسيات استراتيجيات 

LDV 027 2021يوليو  8 – 4 التعليمية العملية لممارسة للمعلمين األساسية المهارات تطوير 

LDV 028 2021يوليو  15 – 11 العلمية البحوث ومراكز الجامعات في المكاتب لمدراء اإلبداع مهارات 

LDV 029 
  التعليمية المؤسسات في والقيادية واإلشرافية اإلدارية المهارات

 ومراكز البحوث والمعلومات
 2021يوليو  22 – 18

LDV 030 2021يوليو  29 – 25 المختلفة التعليم مراحلانماط و في االتصال مهارات 

LDV 031 2021اغسطس  5 – 1 العالي التعليم مؤسسات في االستراتيجية واالدارة االستراتيجي التخطيط 

LDV 032 2021اغسطس  12 – 8 الجامعات في والتطوير التغيير وقيادة الفعال األكاديمي القائد مهارات 

LDV 033 2021اغسطس  19 – 15 التعليمية والوسائل المطبوعات وإخراج تجهيز كيفية في الحديثة االتجاهات 

LDV 034 2021اغسطس  26 – 22 التعليم مجال في للعاملين والمهنية السلوكية المهارات 

LDV 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 االطفال لذكاء ويكسلر مقياس 

LDV 036 2021سبتمبر  9 – 5 التعليمية الخدمات مشروعات احتياجات تحديد في العلمي البحث استخدام 

LDV 037 2021سبتمبر  16 – 12 التدريس هيئة عضاءأل االختبارات وبناء والتقويم القياس مهارات تنمية 

LDV 038 2021سبتمبر  23 – 19 استراتيجيات التعليم الفعال باستخدام الوسائل التعليمية 

LDV 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 معايير جودة األداء في المؤسسات التعليمية 

LDV 040 2021اكتوبر  7 – 3 استراتيجيات الشراكة المجتمعية في مجال التعليم 

LDV 041 2021اكتوبر  14 – 10 التعليمية المنظومة في التركية التجربة 

LDV 042 2021اكتوبر  21 – 17 إنشاء وإدارة نظام فعال لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي 

LDV 043 2021اكتوبر  28 – 24 األساسيات المتقدمة للعاملين في مجال المكتبات والمعلومات 



 
 

 
 

                   WWW.DiscoveryTools.org                                       2021 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 33 

LDV 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 رفع القدرة التنافسية لرفع مستوى التصنيف العالمي للجامعة 

LDV 045 2021نوفمبر  11 – 7 (تقني تعليمي تربوي نظام) اليابانية التعليمية التجربة 

LDV 046 2021نوفمبر  18 – 14 التعليم قطاع في السنغافورية التجربة 

LDV 003 2021نوفمبر  25 – 21 التعليمية والمؤسسات والجامعات العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة 

LDV 006 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 التعليمية العملية في االصطناعي الذكاء تطبيقات 

LDV 007 2021ديسمبر  9 – 5 الجامعي العمل في المهنة وآداب سلوك إدارة 

LDV 008  2021ديسمبر  16 – 12 الحديثة التعليمية الوسائل واستخدام إعدادمهارات 

LDV 029 
  التعليمية المؤسسات في والقيادية واإلشرافية اإلدارية المهارات

 ومراكز البحوث والمعلومات
 2021ديسمبر  23 – 19

LDV 033 2021ديسمبر  30 – 26 التعليمية والوسائل المطبوعات وإخراج تجهيز كيفية في الحديثة االتجاهات 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

PWL 001 2021يناير  7 – 3 اللوجيستية والعقود المشتريات اإلبداع والتميز في إدارة 

PWL 002 
 التوريد سالسل ادارة فى االستراتيجية والعمليات الممارسات أفضل

 المستدامة واالمداد 
 2021يناير  14 – 10

PWL 003 2021يناير  21 – 17 الحديثة الحكومية المشتريات أنظمة إدارة 

PWL 004 2021يناير  28 – 24 الراكد المخزون مع التعامل واساليب والمواد المخازن إدارة 

PWL 005 
 المشتريات وإدارة وتخطيط والتعاقد للشراء الفنية والجوانب الحديثة االتجاهات

 E-Purchasing إلكترونيا
 2021فبراير  4 – يناير 31

PWL 006 2021فبراير  11 – 7 الشرائي والتفاوض الموردين واختيار والعطاءات المشتريات إدارة في التميز 

PWL 007 
 لسالسل الحديثة والتقنيات االستراتيجية واإلمدادات التجهيز عمليات إدارة

 الفعالة التوريد
 2021فبراير  18 – 14

PWL 008 2021فبراير  25 – 21 المشتريات قيمة لتحسين خطوات السبع ذات االستراتيجي التوريد منهجية 

PWL 009 2021مارس  4 – فبراير 28 التوريد سلسلة مخاطر المفاهيم الحديثة في إدارة 

PWL 010 2021مارس  11 – 7 إدارة المخازن ومقاييس اداء ورقابة المخزون 

PWL 011 2021مارس  18 – 14 والتموين اإلمداد سالسل إدارة في الحديثة االتجاهات 

PWL 012 2021مارس  25 – 21 المواد وترميز والتبويب التوصيف في الحديثة اإلستراتيجيات 

PWL 013 2021ابريل  1 –مارس  28 بالمخزون والتحكم المخازن على الرقابة في المتقدمة الفنية اإلتجاهات 

PWL 014 
  المشتريات إلدارة والتفاوض المناقصات إدارة ومهارات استراتيجيات

 الصفقات وإتمام
 2021ابريل  8 – 4

PWL 015 2021ابريل  15 – 11 واإلمداد النقل اللوجيستية الشبكة في والتخطيط االستراتيجية اإلدارة 

PWL 016 2021ابريل  22 – 18 الشبكات عبر والتعاقد الشراء في الفنية الجوانب 

PWL 017 2021ابريل  29 – 25 والمستودعات المخازن إدارة في الحديثة التقنيات 

PWL 018 2021مايو  6 – 2 المعتمد المشتريات مدير 

PWL 019 2021مايو  13 – 9 التوريد وسلسلة اللوجستية الخدمات إدارة في الحديثة التوجهات 

 إدارة المشتريات والمخازن واللوجيستيات

 في  إدارة المشتريات والمخازن واللوجيستيات دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلالقاهرة/ النمسا/ امستردام/ ااسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ 
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PWL 020 2021مايو  20 – 16 اللوجستية الخدمات وإدارة والمخازن المشتريات في الشاملة الجودة إدارة 

PWL 021 2021مايو  27 – 23 الموردين مع التعامل وكيفية للمشتريات الحديثة الطرق 

PWL 022 إسلوب بإستخدام والمخازن المشتريات إدارة JIT 30  2021يونيو  3 –مايو 

PWL 023 2021يونيو  10 – 6 العالمية الجودة مناهج وفق والمستودعات المخازن إدارة فن 

PWL 024 2021يونيو  17 – 13 للعقود اإلمتثال وكيفية أداؤهم ومتابعة الموردين تأهيل إدارة 

PWL 025 
  العليا اإلدارة ودور المستمر الجرد وفعالية السنوي، الجرد مشكالت

 المجال هذا في
 2021يونيو  24 – 20

PWL 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 المحترفة المخازن امناء وتأهيل إعداد 

PWL 027 
/ التقديرية الموازنات) والخارجي الداخلي للشراء المنظمة واللوائح التشريعات

 (العقود إبرام/ وإجراءاتها الشراء طرق
 2021يوليو  8 – 4

PWL 028 2021يوليو  15 – 11 اللوجستية والعقود المشتريات ادارة مسؤول 

PWL 029 2021يوليو  22 – 18 والمستودعات للمخازن الفعالة اإللكترونية اإلدارة 

PWL 030 
 وإدارة عقودها وإدارة والمناقصات المشتريات ألنظمة المتقدمة االتجاهات

 العقود في المنازعات
 2021يوليو  29 – 25

PWL 031 2021اغسطس  5 – 1 والمشتريات العقود إدارة لعمليات الرقمي التحول 

PWL 032 
 من والتخلص المخلفات معالجة في والعملي العلمي والمنهـج المخزني الجرد

 الراكد المخزون
 2021اغسطس  12 – 8

PWL 033 2021اغسطس  19 – 15 المخزون ومراقبة المستودعات إدارة في المتكاملة المهارات 

PWL 034 2021اغسطس  26 – 22 الموردين وتصنيف تقييم في الحديثة الوسائل 

PWL 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 وفن إعداد العطاءات التفاوض وتكتيكات الموردين عالقات وإدارة قيادة 

PWL 036 2021سبتمبر  9 – 5 والمواد التوريد سلسلة احدث التطبيقات في إدارة 

PWL 037 2021سبتمبر  16 – 12 والتخزين الشراء إدارة في والكفاءة الجدارة 

PWL 038 2021سبتمبر  23 – 19 والتخزين الشراء مشاكل ومواجهة اإلنفاق ترشيد في اإلبداعية الحلول 

PWL 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 المخازن مجال في اللوجيستيات إدارة 

PWL 040 2021اكتوبر  7 – 3 التخزين تكلفة خفض وتقنيات المخازن على والرقابة المخزون عن المحاسبة 

PWL 041 2021اكتوبر  14 – 10 الشروط كراسة وإعداد للمشتريات الفنية المواصفات صياغة 

PWL 042 
  التفاوض، المراسالت، المشتريات منظومة في الحديثة والمفاهيم القواعد

 التحكيم التعاقد،
 2021اكتوبر  21 – 17

PWL 043 2021اكتوبر  28 – 24 التنظيمية كفاءتها ورفع المهنية الشراء اساليب تطوير 
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PWL 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 إدارة سلسلة التوريد والشراء ومراقبة المخزون 

PWL 045 2021نوفمبر  11 – 7 المعتمد المخازن مدير 

PWL 046 
 التعامل ممارسات وأفضل المخزون ورقابة أداء مقاييس للمخازن، الفعالة اإلدارة

 الموردين مع
 2021نوفمبر  18 – 14

PWL 047 المواد من االحتياجات تخطيط نظام M.R.P 21 – 25  2021نوفمبر 

PWL 048 
 وفق اإللكترونية والمشتريات المخازن أنشطة على والرقابة والتنفيذ التخطيط

 االيزو نظام
 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28

PWL 049 2021ديسمبر  9 – 5 المواد ومناولة تخزين لياتوآ طرق 

PWL 050 2021ديسمبر  16 – 12 الحديثة التوريد وسلسلة واالمداد المواد ادارة في التميز 

PWL 051 
  العروض تقييم وادارتها العقود إعداد في الحديثة اإلستراتيجيات

 العطاءات وترسية
 2021ديسمبر  23 – 19

PWL 052 2021ديسمبر  30 – 26 الموردين أداء وتقييم التفاوض وكيفية للشراء اإلستراتيجي التخطيط 
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 االنعقادتاريخ  البرنامج التدريبي كود

PRM 001  2021يناير  7 – 3 إدارة وتنظيم الحشودفن 

PRM 002 2021يناير  14 – 10 الرياضية والبطوالت واألحداث الفعاليات إدارة 

PRM 003 2021يناير  21 – 17 الشخصيات كبار مع والتعامل المواقف إدارة في اإلبداع 

PRM 004 
 والكتيبات النشرات واصدار وتجهيز إعداد في العامة العالقات دليل

 المختلفة والمطبوعات 
 2021يناير  28 – 24

PRM 005 2021فبراير  4 – يناير 31 المؤسسية السمعة وبناء الذهنية الصورة صناعة في اإلبداع 

PRM 006 2021فبراير  11 – 7 مهارات جذب الرعاة 

PRM 007 2021فبراير  18 – 14 اإلقناعي واإلعالم العامة العالقات في الحديثة االتجاهات 

PRM 008 2021فبراير  25 – 21 والمعارض والمؤتمرات الفعاليات وإدارة تخطيط 

PRM 009 2021مارس  4 – فبراير 28 اآلخرين في والتأثير التعامل دبلوماسية في والتميز الفعال االتصال 

PRM 010 2021مارس  11 – 7 اإلعالمية للوفود الميدانية الزيارات وبرامج الصحفية المؤتمرات وتنظيم إعداد 

PRM 011  2021مارس  18 – 14 إدارة وتخطيط الفعالياتفن 

PRM 012 2021مارس  25 – 21 العامة العالقات لمسؤولى الميدانية المهارات تنمية 

PRM 013 2021ابريل  1 –مارس  28 المنظمات في العامة العالقات دور تفعيل في الحديثة العلمية األساليب 

PRM 014 2021ابريل  8 – 4 والمؤثرة الفعالة اإلعالنية الحمالت تخطيط في واإلبداع اإلعالني االبتكار 

PRM 015 العمالء عالقات إلدارة المتكاملة المنظومة CRM 11 – 15  2021ابريل 

PRM 016 2021ابريل  22 – 18 الفعاليات إدارة في الُمعتمد األخصائي 

PRM 017 2021ابريل  29 – 25 العمالء مع الفعال االتصال ومهارات العامة للعالقات المستقبلية األدوار 

PRM 018 2021مايو  6 – 2 والجمهور العمالء شكاوي مع للتعامل المتقدمة المهارات 

PRM 019 2021مايو  13 – 9 المعلومات تكنولوجيا باستخدام واإلعالم العامة العالقات في الحديثة التقنيات 

 اإلعالم والعالقات العامة

 في  اإلعالم والعالقات العامة دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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PRM 020 2021مايو  20 – 16 الفعال واإلعالم العامة العالقات إدارة في المصغر المهني الماجستير 

PRM 021 2021مايو  27 – 23 الجديد اإلعالم وتقنيات اإللكترونية الصحافة 

PRM 022 2021يونيو  3 –مايو  30 اإللكترونية الرأي استطالعات 

PRM 023 2021يونيو  10 – 6 والمأمول الواقع بين للشركات االجتماعية المسؤولية 

PRM 024 
 عمل بيئة لبناء العامة العالقات في العاملين وتمكين وتحفيز توجيه استراتيجية

 الجودة عالية
 2021يونيو  17 – 13

PRM 025 2021يونيو  24 – 20 الرسمي اإلعالمي للمتحدث األساسية المهارات 

PRM 026 
 اإلعالمية الحمالت وتخطيط اعداد ومهارات االعالني االبتكار

 واالعالنات المؤثرة 
 2021يوليو  1 –يونيو  27

PRM 027 2021يوليو  8 – 4 المعاصرة المؤسسات في العامة للعالقاتالمؤثرة  اإلعالمية المهارات 

PRM 028 2021يوليو  15 – 11 والدعاية العام الرأي وقياس واإلعالم العامة للعالقات العملية االستراتيجيات 

PRM 029 2021يوليو  22 – 18 الشخصيات كبار مع والتعامل والبروتوكوالت المراسم فن 

PRM 030 2021يوليو  29 – 25 اإلعالمي للعمل الحاكمة القانونية القواعد 

PRM 031 2021اغسطس  5 – 1 الدولية العامة العالقات إدارة 

PRM 032 2021اغسطس  12 – 8 العامة العالقات ألخصائي المؤثر العام الحضور وقوة الكاريزما 

PRM 033 2021اغسطس  19 – 15 الحديث اإلداري الفكر ضوء في العامة للعالقات الشامل المفهوم 

PRM 034 2021اغسطس  26 – 22 الدبلوم المهني في العالقات العامة واإلعالم 

PRM 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 اإللكترونية اإلعالم وسائل مع العامة العالقات تعامل ومهارات فن 

PRM 036 2021سبتمبر  9 – 5 األزمات وإدارة مواجهة في العامة العالقات دور 

PRM 037  ومعايير اإلجتماعية المسؤولية اخصائيإعداد وتأهيل ISO 26000 12 – 16  2021سبتمبر 

PRM 038 2021سبتمبر  23 – 19 نجاحها مدى وقياس وتنفيذها العامة العالقات حمالت وإعداد تخطيط 

PRM 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 األعمال لبروتوكول الدولية والقواعد اإلتيكيت اساسيات 

PRM 040 2021اكتوبر  7 – 3 العامة العالقات في للعاملين الصحفي واإلخراج التحرير مهارات 

PRM 041 2021اكتوبر  14 – 10 والبروتوكول والمراسم العامة العالقات مجال في العمل اخالقيات 

PRM 042 2021اكتوبر  21 – 17 والكوارث األزمات أثناء الفعال واإلعالم اإلتصاالت نظم 

PRM 043 
  األمامية المكاتب ومدراء اإلستقبال لموظفي اإلبتكاري التميز

 الشاملة للجودة وفقا  
 2021اكتوبر  28 – 24
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PRM 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 والحقيقة المهنية: األخبار نشرات وتحضير الميداني المراسل 

PRM 004 
 والكتيبات النشرات واصدار وتجهيز إعداد في العامة العالقات دليل

 المختلفة والمطبوعات 
 2021نوفمبر  11 – 7

PRM 006 2021نوفمبر  18 – 14 مهارات جذب الرعاة 

PRM 015 العمالء عالقات إلدارة المتكاملة المنظومة CRM 21 – 25  2021نوفمبر 

PRM 016 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 الفعاليات إدارة في الُمعتمد األخصائي 

PRM 018 2021ديسمبر  9 – 5 والجمهور العمالء شكاوي مع للتعامل المتقدمة المهارات 

PRM 024 
 عمل بيئة لبناء العامة العالقات في العاملين وتمكين وتحفيز توجيه استراتيجية

 الجودة عالية
 2021ديسمبر  16 – 12

PRM 025 2021ديسمبر  23 – 19 الرسمي اإلعالمي للمتحدث األساسية المهارات 

PRM 026 
 اإلعالمية الحمالت وتخطيط اعداد ومهارات االعالني االبتكار

 واالعالنات المؤثرة 
 2021ديسمبر  30 – 26
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 االنعقادتاريخ  البرنامج التدريبي كود

MSC 001 2021يناير  7 – 3 : اداة لتطوير خدمة العمالء العمالء شكاوى نظام إدارة 

MSC 002 2021يناير  14 – 10 المتميزة التجارية العالمة وتفعيل المتعاملين تجربة أخصائي 

MSC 003 2021يناير  21 – 17 االجتماعية اإلعالم وسائل في التسويق اساسيات 

MSC 004 2021يناير  28 – 24 االستراتيجي التسويق واسرار البيع وفن العمالء خدمة في الثالثية القوة 

MSC 005 2021فبراير  4 – يناير 31 التسويقي العمل فريق وبناء المنافسة ظل في التسويق استراتيجيات 

MSC 006 
  االقتصادية األزمات ظل في والمبيعات التسويق استراتيجيات

 المعاصرة التحدياتمواجهة و
 2021فبراير  11 – 7

MSC 007 2021فبراير  18 – 14 والمبيعات التسويق مديري وتأهيل إلعداد المتكامل البرنامج 

MSC 008 العمالء عالقات إدارة باستخدام الحديث التسويق إدارة CRM 21 – 25  2021فبراير 

MSC 009  2021مارس  4 – فبراير 28 التنافسية في المستشفياتتسويق الخدمات الصحية واثره في تعزيز 

MSC 010 2021مارس  11 – 7 العمالء واسترجاع جذب سياسات مهارات 

MSC 011 
 وإعداد االعالمي التخطيط وكيفية الرقمي التسويق استراتيجيات

 اإلعالنية الحمالت 
 2021مارس  18 – 14

MSC 012 2021مارس  25 – 21  البيعية المقابالت وإجراء التفاوض مهارات 

MSC 013 
  المنافسين وتترك السوق تكتسح كيف:  األزرق السوق استراتيجيات

 اللعبة؟ خارج
 2021ابريل  1 –مارس  28

MSC 014 2021ابريل  8 – 4 االقتصادي الركود ظل في التسويق مخاطر من تتخلص كيف 

MSC 015  التسويق الجانبيLateral Marketing 2021ابريل  15 – 11 وإدارة فرق البيع 

MSC 016 2021ابريل  22 – 18 والتسويق البيع لفرق والتقديم العرض مهارات وفنون اسس 

MSC 017 2021ابريل  29 – 25 المعلومات تقنية عصر في لكترونياإل والتسويق لكترونيةاإل التجارة 

MSC 018 2021مايو  6 – 2 التسويقية الحمالت وتنظيم تخطيط في الحديثة األساليب 

MSC 019 2021مايو  13 – 9 تطبيقاته - محاوره - ابعاده:  التسويقي الذكاء 

 التسويق والمبيعات وخدمة العمالء

 في  التسويق والمبيعات وخدمة العمالء دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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MSC 020 2021مايو  20 – 16 والفندقي السياحى التسويق في العالمية االستراتيجيات 

MSC 021 2021مايو  27 – 23 واإلعالنية اإلعالمية الحمالت تخطيط في الحديثة اإلستراتيجيات 

MSC 022 2021يونيو  3 –مايو  30 األطباء إلى الوصول الدوائي التسويق 

MSC 023 2021يونيو  10 – 6 إدارة تسويق السلع اإلستهالكية 

MSC 024 2021يونيو  17 – 13 العقارية والمبيعات التسويق في المهني الدبلوم 

MSC 025 2021يونيو  24 – 20 المستهدفة لألسواق الناجحة الحلول وتطبيق لتحديد المتقدمة اإلستراتيجيات 

MSC 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 المنافسة وتحليل التسويقي األداء تقييم في المتقدمة المناهج 

MSC 027 
 في العنكبوتية والشبكة اإلنترنت استخدام ومهارات اإللكتروني والبيع التسويق

 واالعالن والدعاية التسويق
 2021يوليو  8 – 4

MSC 028 2021يوليو  15 – 11 المهارات البيعية والتسويقية لمندوب المبيعات الناجح 

MSC 029 
 تحقيق واستراتيجية الفعالة التسويقية الخطط إعداد في المتقدمة المهارات

 الشاملة الجودة منظور من العمالء رضاء
 2021يوليو  22 – 18

MSC 030  2021يوليو  29 – 25 بإستخدام قواعد بيانات التقارير البيعيةإدارة المبيعات 

MSC 031 2021اغسطس  5 – 1 الصناعية والهيئات الشركات لموظفي التسويق مهارات تنمية 

MSC 032 2021اغسطس  12 – 8 االستراتيجية التسويق خطة وتنفيذ تخطيط 

MSC 033 2021اغسطس  19 – 15 بالعمالء لالحتفاظ كمدخل البيع بعد ما خدمات 

MSC 034 2021اغسطس  26 – 22 المعارض في الجمهور مع والتعامل البيعية المهارات تنمية 

MSC 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 التسويق بحوث إعداد ومهارات التسويقية المعلومات نظم 

MSC 036 2021سبتمبر  9 – 5 تسويق وبيع المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة 

MSC 037 
  في الفعالة التواصل ومهارات العمالء خدمة في التميز متطلبات

 التنافسية البيئة ظل
 2021سبتمبر  16 – 12

MSC 038 2021سبتمبر  23 – 19 التجارية العالمة وإدارة التسويقية االتصاالت 

MSC 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 ووالئهم العمالء رضا الدليل الشامل لمقاييس 

MSC 040 2021اكتوبر  7 – 3 جديدة أسواق فتح ومهارات التسويقية الدراسات 

MSC 041 االتصاالت  مراكز إدارة مهاراتCall Center 10 – 14  2021اكتوبر 

MSC 042 2021اكتوبر  21 – 17 التأثير وصناعة االستثمارية فكاراأل تسويق 

MSC 043 2021اكتوبر  28 – 24 الصغيرة للمشروعات والبيع التسويق مهارات 
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MSC 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 التسويق لمديري واألرباح التسعير دارةإ 

MSC 045 2021نوفمبر  11 – 7 الخدمية المؤسسات في العمالء خدمة تطوير تقنيات 

MSC 046 2021نوفمبر  18 – 14 األداء فى والسرعة العمالء وعناية خدمة في التميز إلى الوصول 

MSC 047 2021نوفمبر  25 – 21 استراتيجيات التوزيع ومنافذ البيع 

MSC 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 العمالء اتجاهات وتغيير والتسويق البيع استراتيجيات 

MSC 049 2021ديسمبر  9 – 5 المنافسة ظل في ربحية اعلى لتحقيق التوزيع قنوات ادارة 

MSC 001 2021ديسمبر  16 – 12 : اداة لتطوير خدمة العمالء العمالء شكاوى نظام إدارة 

MSC 004 2021ديسمبر  23 – 19 االستراتيجي التسويق واسرار البيع وفن العمالء خدمة في الثالثية القوة 

MSC 008 العمالء عالقات إدارة باستخدام الحديث التسويق إدارة CRM 26 – 30  2021ديسمبر 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

MSL 001 2021يناير  7 – 3 الحديثة المدن مخلفات معالجة في المبتكرة الطرق احدث 

MSL 002 2021يناير  14 – 10 والبلديات البلدية المجالس اجتماعات في الجلسات إدارة 

MSL 003 2021يناير  21 – 17 البلديات إدارة في العمل فرق وبناء الجماعي العمل ديناميكيات 

MSL 004 2021يناير  28 – 24 البلدية والمجالس للبلديات التنظيمية الهياكل 

MSL 005 2021فبراير  4 – يناير 31 النفايات ادارة - البلديات وتطوير ادارة في التركية التجربة 

MSL 006 2021فبراير  11 – 7  البلديات في المحليين القادة إعداد 

MSL 007 2021فبراير  18 – 14 المحلية واإلدارة البلديات في المواطنين وشكاوى الجمهور مع التعامل مهارات 

MSL 008 2021فبراير  25 – 21  البلدي العمل في الجمهور خدمات منظومة تطوير 

MSL 009 2021مارس  4 – فبراير 28 والمواصالت النقل ادارة - البلديات وتطوير ادارة في التركية التجربة 

MSL 010 2021مارس  11 – 7 البلدية القطاعات إدارة الستراتيجيات المصغر المهني الماجستير 

MSL 011 
 المستمر التطوير ومهارات اإلداري والتغيير اإلدارة في التميز استراتيجيات

 البلديات في 
 2021مارس  18 – 14

MSL 012 2021مارس  25 – 21 المنظومة المتكاملة إلدارة البلديات وتطوير المدن بالمعايير العالمية 

MSL 013 
  الذكية الطاقة أنظمة في الذكية والشبكات النظيفة الطاقة تطبيقات

  الحضرية المناطق في
 2021ابريل  1 –مارس  28

MSL 014 
  التميز معايير وفق وتطبيقاتها العمل اساليب تطوير استراتيجيات

 البلديات إدارة في
 2021ابريل  8 – 4

MSL 015  2021ابريل  15 – 11 والمجالس المحليةالدبلوم المهني في إدارة البلديات 

MSL 016 2021ابريل  22 – 18  يدار ال يقاس ال ما والبلديات المدن امانات في الخدمات وتطوير قياس 

MSL 017 
  ومجموعات للفرق االبتكاري التنظيمي واإلعداد المتميز القيادى اإلبداع

 البلدي العمل
 2021ابريل  29 – 25

MSL 018  2021مايو  6 – 2 التقييم في المجالس البلدية والبلدياتإدارة 

MSL 019 2021مايو  13 – 9 وجاذبة منتجة اقتصادية موارد إلى العمراني التراث مواقع تحويل أساليب 

 إدارة البلديات والمجالس المحلية

 في إدارة البلديات والمجالس المحلية  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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MSL 020 2021مايو  20 – 16 العربي الوطن في المحلية واإلدارة البلديات إلدارة الحديثة األدوار 

MSL 021 2021مايو  27 – 23 البلدي العمل أخالقيات 

MSL 022 2021يونيو  3 –مايو  30 البلديات قيادة في االبداع ومهارات االستراتيجية االدارة 

MSL 023 2021يونيو  10 – 6 اإلدارية القيادات من الثاني الصف لبناء كأساس والتخطيط والتمكين التفويض 

MSL 024 2021يونيو  17 – 13 البلدية االستثمارات وتنمية إدارة 

MSL 025 
 المتوازن األداء بطاقات باستخدام المؤسسي األداء تقييم استراتيجيات

 البلديات في 
 2021يونيو  24 – 20

MSL 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 التمويل ومصادر البلديات مشاريع اداء قياس في المعاصرة األساليب 

MSL 027 2021يوليو  8 – 4 الذكية والمدن اإللكترونية البلدية 

MSL 028 2021يوليو  15 – 11 البلدي العمل في اإلبداعية اإلدارة تنمية على المساعدة الحديثة والطرق األساليب 

MSL 029 2021يوليو  22 – 18 للحكومة الحديثة األدوار ظل في والبلديات المحلي الحكم 

MSL 030 2021يوليو  29 – 25 يالبلد العمل في الفساد مكافحة في المواطن دور تفعيل 

MSL 031 2021اغسطس  5 – 1  رائدة عالمية تجارب: التدوير إعادة 

MSL 032 2021اغسطس  12 – 8 والمؤسسات البلديات في واإلداري المالي األداء على الرقابة ونظم الحوكمة 

MSL 033 2021اغسطس  19 – 15 العربية بالمدن المحلية الحضرية المراصد تجارب أفضل 

MSL 034 
 البلدية للمؤسسات الداخلية المؤسسية القدرات بناء في الحديثة المنهجيات

 اسطنبول( بلدية )تجربة
 2021اغسطس  26 – 22

MSL 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 ن للمد العمراني والتخطيط العقاري االستثمار تطوير في واهميتها البلديات 

MSL 036 2021سبتمبر  9 – 5 المجتمعية التنمية في والمحلية المركزية الحكومة دور 

MSL 037 2021سبتمبر  16 – 12 البلدية والمجالس البلديات في الموازنات إعداد 

MSL 038 
  التنظيمي التطوير ومدخل( كايزن) المستمر التحسين مدخل متطلبات

 البلدي القطاع في
 2021سبتمبر  23 – 19

MSL 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 الخضراء والمجتمعات الذكية المدن بناء مهارات تنمية 

MSL 040 2021اكتوبر  7 – 3 والبلديات البلدية المجالس في العمل في واالبتكار والمتابعة التخطيط مهارات 

MSL 041 
 وأعضاء العمراني التخطيط ومدراء البلدية المجالس لرؤساء اإلدارية المهارات

 البلدية المجالس
 2021اكتوبر  14 – 10

MSL 042 2021اكتوبر  21 – 17  البلدية مجالس في دورها وتعزيز المرأة 

MSL 043 
 العمل أداء وتطوير العصري المدير مهارات لتطوير العالمية التوجهات

 البلديات في 
 2021اكتوبر  28 – 24
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MSL 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 البلدي العمل مجال في الرائدة التجارب من االستفادة 

MSL 045 2021نوفمبر  11 – 7  الذكية المدن في اإللكترونية السياحة تطوير استراتيجيات 

MSL 046 2021نوفمبر  18 – 14 معالجتها وطرق المدن إدارة مشكالت تحليل 

MSL 047 
 -التنفيذية  السلطة مع العالقة -البلدية  المجالس صالحيات) البلدي العمل قانون

  (القضائي الضبط
 2021نوفمبر  25 – 21

MSL 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 العام الرقابي ودورها البلدية المجالس صالحيات 

MSL 049 2021ديسمبر  9 – 5 والمؤسسات البلديات في واإلداري المالي األداء على الرقابة ونظم الحوكمة 

MSL 050 
  البلدية خدمات مستوى إلى للوصول العالمية الممارسات أفضل

 المتكاملة اإللكترونية
 2021ديسمبر  16 – 12

MSL 006 2021ديسمبر  23 – 19  البلديات في المحليين القادة إعداد 

MSL 007 2021ديسمبر  30 – 26 المحلية واإلدارة البلديات في المواطنين وشكاوى الجمهور مع التعامل مهارات 

 

  



 
 

 
 

                   WWW.DiscoveryTools.org                                       2021 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 46 

 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

QUP 001 2021يناير  7 – 3 الشاملة الجودة إدارة معايير لتطبيق الحديثة واالستراتيجيات الدولية القواعد 

QUP 002 2021يناير  14 – 10 الجودة لتطبيقات الشائعة األخطاء 

QUP 003 2021يناير  21 – 17 الجودة تحسين وادوات اساليب 

QUP 004 2021يناير  28 – 24 (كايزن) المستمر والتحسين الشاملة الجودة إدارة في المهني الدبلوم 

QUP 005 2021فبراير  4 – يناير 31 األساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة 

QUP 006 2021فبراير  11 – 7 الشاملة الجودة إدارة في التغيير ثقافة 

QUP 007 2021فبراير  18 – 14 الجودةوتحسين  لمراقبة اإلحصائية واألساليب الطرق 

QUP 008 2021فبراير  25 – 21 الجمهور خدمة جودة في الدولية المعايير 

QUP 009 األوروبية الجودة معايير وفق المؤسسي التميز EFQM 28 2021مارس  4 – فبراير 

QUP 010 
  الفائقة اإلنطالقة Six Sigma سيجما ستة اإلدارية اإلستراتيجية

 الجودة تحسين في
 2021مارس  11 – 7

QUP 011 2021مارس  18 – 14 العلمية البحوث ومراكز الجامعات في الشاملة للجودة االستراتيجية االدارة 

QUP 012 2021مارس  25 – 21 الماجستير المهني المصغر في إدارة الجودة 

QUP 013 2021ابريل  1 –مارس  28 األصفر الحزام( سيجما 6) مشروع مدير 

QUP 014 2021ابريل  8 – 4 تطبيقها وكيفية الشاملة للجودة االستراتيجية اإلدارة 

QUP 015 منهجية أدوات Lean :2021ابريل  15 – 11 الهدر من الحد 

QUP 016 2021ابريل  22 – 18 الجودة وثائق فى التحكم نظم 

QUP 017 ومنهجية الداخلي المقي ّم RADAR 2021ابريل  29 – 25 للتقييم 

QUP 018 2021مايو  6 – 2 التكاليف وخفض الجودة تحسين خالل من نتاجيةاإل تحسين 

QUP 019 2021مايو  13 – 9 الجودة نظم إدارة في المعتمد األخصائي 

 الجودة واإلنتاجية

 في الجودة واإلنتاجية  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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QUP 020 2021مايو  20 – 16 الشاملة الجودة منهج ظل في العامة الخدمات إدارة فى واإلبداع التميز 

QUP 021 2021مايو  27 – 23 الجودة ومراقبة ضمان مسؤول 

QUP 022 2021يونيو  3 –مايو  30 والتحسين التخطيطي الرسم: العمليات داراةإ 

QUP 023  2021يونيو  10 – 6 سيجما 6الحزام األسود في 

QUP 024 2021يونيو  17 – 13 الشاملة الجودة نحو المؤسسي للتحول اإلستراتيجي التخطيط مهارات 

QUP 025 17025 والتعامل مع العينات المختبرات في الشاملة الجودة إدارة ISO 20 – 24  2021يونيو 

QUP 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 التعليمية والمؤسسات والجامعات العالي التعليم في الشاملة الجودة 

QUP 027  نظام إدارة وترشيد الطاقة طبقا  للمواصفة القياسية العالميةISO 50001 4 – 8  2021يوليو 

QUP 028 2021يوليو  15 – 11 البيانات تحليل مختبر 

QUP 029 المعلومات  تقنية إدارة في الشاملة الجودة أنظمة تطبيقISO 20000 18 – 22  2021يوليو 

QUP 030 2021يوليو  29 – 25 الطبية والمختبرات المخازن في الجودة إدارة 

QUP 031 2021اغسطس  5 – 1 الصناعية المنشآت في نتاجاإل مديري تأهيل 

QUP 032 2021اغسطس  12 – 8 التشييد في الجودة على الرقابة 

QUP 033 2021اغسطس  19 – 15 اليابانية كايزن إلستراتيجية المتكامل البرنامج 

QUP 034 الهاسب نظام تطبيق (HACCP )2021اغسطس  26 – 22 األغذية سالمة لضمان 

QUP 035 العمليات جودة وتحسين للتحكم اإلحصائية األساليب - SPC 29  2021سبتمبر  2 –اغسطس 

QUP 036 2021سبتمبر  9 – 5 والكيميائية الطبية التحاليل مختبرات في الشاملة الجودة 

QUP 037 2021سبتمبر  16 – 12 سيجما لسداسية األخضر الحزام 

QUP 038 2021سبتمبر  23 – 19 (معاصر منحنى) األعمال منظمات في االستراتيجية الجودة دارةإ 

QUP 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 الطباعية المؤسسات في واالنتاج الجودة مراقبة 

QUP 040 2021اكتوبر  7 – 3 الشرب مياه جودة وضبط المعامل تكنولوجيا 

QUP 001 2021اكتوبر  14 – 10 الشاملة الجودة إدارة معايير لتطبيق الحديثة واالستراتيجيات الدولية القواعد 

QUP 002 2021اكتوبر  21 – 17 الجودة لتطبيقات الشائعة األخطاء 

QUP 003 2021اكتوبر  28 – 24 الجودة تحسين وادوات اساليب 

QUP 004 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 (كايزن) المستمر والتحسين الشاملة الجودة إدارة في المهني الدبلوم 
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QUP 005 2021نوفمبر  11 – 7 لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة األساليب الحديثة 

QUP 006 2021نوفمبر  18 – 14 الشاملة الجودة إدارة في التغيير ثقافة 

QUP 007 2021نوفمبر  25 – 21 الجودةوتحسين  لمراقبة اإلحصائية واألساليب الطرق 

QUP 008 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 الجمهور خدمة جودة في الدولية المعايير 

QUP 009 األوروبية الجودة معايير وفق المؤسسي التميز EFQM 5 – 9  2021ديسمبر 

QUP 010 
  الفائقة اإلنطالقة Six Sigma سيجما ستة اإلدارية اإلستراتيجية

 الجودة تحسين في
 2021ديسمبر  16 – 12

QUP 018 2021ديسمبر  23 – 19 التكاليف وخفض الجودة تحسين خالل من نتاجيةاإل تحسين 

QUP 019 2021ديسمبر  30 – 26 الجودة نظم إدارة في المعتمد األخصائي 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

HSE 001 2021يناير  7 – 3 واإلنقاذ والبحث العامة والسالمة الطوارئ إدارة 

HSE 002 
  أمن على السيطرة في المتقدمة الدول وتجارب العالمية التقنيات أحدث

 الهامة المنشآت
 2021يناير  14 – 10

HSE 003 2021يناير  21 – 17 (االرجونوميكس) العمل بيئة لسالمة البشرية الهندسة 

HSE 004 2021يناير  28 – 24 األمنية الخدمات تقديم في اإلجادة 

HSE 005 2021فبراير  4 – يناير 31 معها اآلمن التعامل وإجراءات الخطرة النفايات إدارة 

HSE 006 2021فبراير  11 – 7 بعـد عن االستشعار باستخدام البيئة وتخطيط إدارة 

HSE 007 2021فبراير  18 – 14 والجوي والبحري البري التلوث مكافحة 

HSE 008 2021فبراير  25 – 21 األمنية والرقابة التفتيش في الحديثة االتجاهات 

HSE 009 2021مارس  4 – فبراير 28 وتقييمها وتحليلها المهنيةوالصحة  السالمة مخاطر إدارة 

HSE 010 التشغيل  عملية أثناء المخاطر احتمالية تحديدHAZOP 7 – 11  2021مارس 

HSE 011 2021مارس  18 – 14 منيةاأل العمليات غرفة دارةإ 

HSE 012 2021مارس  25 – 21 وإدارتها النفايات ومكاب النفايات معالجة في الطرق أحدث 

HSE 013 2021ابريل  1 –مارس  28 عليها والسيطرة الحوادث إدارة ومهارات األمنية العمليات على اإلشراف اساسيات 

HSE 014 معتمد  سالمة أمن مديرCSM 4 – 8  2021ابريل 

HSE 015 2021ابريل  15 – 11 الصناعية للسالمة الحديثة اإلدارة ممارسات افضل 

HSE 016  لمواصفات  طبقا  السالمة والصحة المهنيةNEBOSH 18 – 22  2021ابريل 

HSE 017 2021ابريل  29 – 25 والسالمة األمن انظمة إلدارة والمتقدمة األساسية الممارسات افضل 

HSE 018 2021مايو  6 – 2 الطارئة للحاالت األمنية الفرق استجابة 

HSE 019 0المهنية  والسالمة الصحة إدارة في الحديثة الدولية والمواصفات المعاييرSHA  9 – 13  2021مايو 

 األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة

 في  األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلكوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ااسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ 
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HSE 020 2021مايو  20 – 16 الحشود ومراقبة وتنظيم ادارة فن 

HSE 021 
 - الذهني والتفكير األمني والحس اإلدراك مهارات لتنمية الحديثة االستراتيجيات

 المصرفية والمؤسسات البنوك امن
 2021مايو  27 – 23

HSE 022 الهاسب نظام تطبيق HACCP 2021يونيو  3 –مايو  30 األغذية لسالمة 

HSE 023 2021يونيو  10 – 6 والتدابير المضادة البحر في النفطي التسرب مكافحة 

HSE 024 
 ومراقبة  ومعالجة المخلفات وإدارة البيئة لحماية الحديثة العالمية التوجهات

 البيئي التلوث
 2021يونيو  17 – 13

HSE 025 2021يونيو  24 – 20 البترولية المشتقات تخزين في والسالمة الصناعي األمن 

HSE 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 المكافحة وتقنيات الوقاية تدابير بين البترول حرائق 

HSE 027 2021يوليو  8 – 4 السالمة مجاالت في الوقائي التفتيش مهارات 

HSE 028 2021يوليو  15 – 11 العمل بيئة لمخاطر الحيوي والرصد والبيئي الصحي التقييم 

HSE 029 2021يوليو  22 – 18 األمن والسالمة ومهارات اإلسعافات األولية 

HSE 030 2021يوليو  29 – 25 والمنشآت المبانى فى الخسائر ومنع الوقائية السالمة 

HSE 031 والخطرة الضارة بالمواد التلوث مكافحة HNS 2021اغسطس  5 – 1 البرية والبيئة البحر في 

HSE 032 2021اغسطس  12 – 8 منها والحد عليها والرقابة األمنية والكوارث األزمات مواجهة في الحديثة الطرق 

HSE 033 2021اغسطس  19 – 15 األمنية  المعلوماتوإعداد  جمع واساليب األمني الحس 

HSE 034 2021اغسطس  26 – 22 الصناعي األمن في واإلشرافية القيادية المهارات 

HSE 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 الصناعي التلوث في الحديثة في التحكم األساليب 

HSE 036 2021سبتمبر  9 – 5 المهنية والصحة السالمة ألخصائي المتقدمة المهارات 

HSE 037 2021سبتمبر  16 – 12 اخطارها من والوقاية الحرائق مكافحة 

HSE 038 2021سبتمبر  23 – 19 الخطر وحاالت األزمات مع والتعامل الحيوية المنشآت لحماية األمنية الهندسة 

HSE 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 تأهيلها وإعادة الملوثة األماكن لمعالجة الطرق أحدث 

HSE 040 2021اكتوبر  7 – 3 المحتملة باألخطار والتنبؤ األمني للحس األساسية المهارات تنمية 

HSE 041 2021اكتوبر  14 – 10 الحكومية والعالقات اآلمن ومشرفي مديري لتأهيل التخصصي البرنامج 

HSE 042 2021اكتوبر  21 – 17 العمل مواقع في والتفتيش السالمة سياسة 

HSE 043 
 االقتصادية والمشروعات بالمنشأة البيئي األثرومعالجة  تقييمالطرق الحديثة ل

 والهندسية والصناعية
 2021اكتوبر  28 – 24
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HSE 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 والتفاوض األمني األمنية األزمات إدارة في ودورهم األمن رجال مهارات 

HSE 045 2021نوفمبر  11 – 7 المهنية األمراض عن المبكر الكشف 

HSE 046 
 مواجهة حالة في الحيوية للمنشآت واإلخالء االستعداد لخطة الحديثة المفاهيم

 والكوارث الطوارئ
 2021نوفمبر  18 – 14

HSE 047 2021نوفمبر  25 – 21 المضادة والتدابير والسيطرة البرية النفط تسريب 

HSE 048 
  في األمنية واإلستراتيجيات الخطط وإعداد الفعال األمني اإلشراف

 الحيوية المنشآت
 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28

HSE 049 2021ديسمبر  9 – 5 األرض تحت والمنشآت األنفاق في السالمة 

HSE 050 2021ديسمبر  16 – 12 األمنية السيطرة وتحقيق المنشآت وتأمين حراسة في الحديثة النظم 

HSE 051 2021ديسمبر  23 – 19 األمن لرجال السلوكية المهارات 

HSE 052 2021ديسمبر  30 – 26 الشاملة الجودة ادارة تطبيق وآليات الصناعية بالمنشآت األمنية المخاطر 
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 تاريخ االنعقاد التدريبيالبرنامج  كود

HMS 001 2021يناير  7 – 3 والمؤسسات الصحية المستشفيات في الشاملة والجودة الطبية الجودة إدارة 

HMS 002 2021يناير  14 – 10 أهمية علم األوبئة للحد من انتشار األمراض السارية 

HMS 003 
 والمستشفيات الطبية الخدمات إدارة في المصغر التنفيذي الماجستير

 (والتطبيق الفلسفة) 
 2021يناير  21 – 17

HMS 004 2021يناير  28 – 24 النميز في إدارة الرعاية الصحية 

HMS 005 2021فبراير  4 – يناير 31 اإلسعافات األولية والتعامل مع الحاالت الطارئة 

HMS 006 2021فبراير  11 – 7 الطبية في المختبرات وضمان الجودة إدارة 

HMS 007  2021فبراير  18 – 14 التمريض العاموإدارة خدمات اساسيات 

HMS 008 2021فبراير  25 – 21 الصحية بالمنشآت المكتسبة العدوى مكافحة 

HMS 009 2021مارس  4 – فبراير 28 إدارة جودة الخدمات الفندقية في المستشفيات العالجية 

HMS 010 2021مارس  11 – 7 واثره في تعزيز التنافسية في المستشفياتالصحية  الخدمات تسويق دارةإ 

HMS 011 2021مارس  18 – 14 منها الصحية الوقاية وطرق الخطرة والمواد الطبية النفايات 

HMS 012 2021مارس  25 – 21 واألوبئة الكوارث ظروف ظل فى الصحية الخدمات إدارة 

HMS 013 2021ابريل  1 –مارس  28 الصحي والتأمين الصحية الخدمات اقتصاديات 

HMS 014 2021ابريل  8 – 4 المهنية األمراض عن المبكر الكشف 

HMS 015 2021ابريل  15 – 11 الطبية والمستودعات المخازن ادارة 

HMS 016 2021ابريل  22 – 18 اإلكلينيكيةو الطبية النفايات مع التعامل 

HMS 017 2021ابريل  29 – 25 الصحية والمنشآت بالمستشفيات التغذية خدمات وتنظيم إدارة 

HMS 018 2021مايو  6 – 2 الطبية والمنظمات بالمستشفيات الطبية المشتريات ادارة 

HMS 019 2021مايو  13 – 9 إدارة األزمات وخطط الطوارئ بالمستشفيات والمنشآت الصحية 

 إدارة المستشفيات والقطاع الطبي

 في  إدارة المستشفيات والقطاع الطبي دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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HMS 020 2021مايو  20 – 16 المرضي وسالمة آمن سياسات 

HMS 021 2021مايو  27 – 23 للمؤسسات الطبية النفقات إدارة وعمليات نظم 

HMS 022 2021يونيو  3 –مايو  30 الصحية والمنشآت المستشفيات إدارةالمهني في  دبلومال 

HMS 023 2021يونيو  10 – 6 المتنقلة المستشفيات إدارة 

HMS 024 2021يونيو  17 – 13 الطبيةوالملفات  السجالت إدارة 

HMS 025 2021يونيو  24 – 20 المستشفيات وتنظيم إدارة فى الحديثة العلمية واألسس االتجاهات 

HMS 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 القانوني المنظور في الصحية الرعاية جودة 

HMS 027 2021يوليو  8 – 4 الصحية والمؤسسات المستشفيات في العليا اإلدارة مهارات 

HMS 028 2021يوليو  15 – 11 المستشفيات وإدارة الصحية اإلدارة في المصغر المهني الماجستير 

HMS 029 2021يوليو  22 – 18 االسنان طب وعيادات والمراكز المستشفيات وجودة إدارة 

HMS 030 باستخدام برنامج  الصحي الحقل في اإلحصائي التحليلSPSS 25 – 29  2021يوليو 

HMS 031 2021اغسطس  5 – 1 المتخصصة الطبية السكرتارية 

HMS 032 2021اغسطس  12 – 8 التمريضي التوثيق إدارة 

HMS 033 2021اغسطس  19 – 15 الذكاء االصطناعي في مجال الرعاية الصحية 

HMS 034 2021اغسطس  26 – 22 الصحية للمنظمات االقتصادية الجدوي دراسات 

HMS 035  2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 التنظيمي للمستشفيات والمراكز الطبيةالهيكل 

HMS 036 2021سبتمبر  9 – 5 الدم بنوك وجودة إدارة 

HMS 037 2021سبتمبر  16 – 12 الصحية للمؤسسات المالية اإلدارة في المصغر المهني الماجستير 

HMS 038 2021سبتمبر  23 – 19 المرضى مع التعامل فن إتقان 

HMS 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 دقة وجودة النتائج المعملية الطبية 

HMS 040 
  بياناتال قواعد تصميم في Access برنامج استخدام مهارات

 للمستشفيات طبيةال
 2021اكتوبر  7 – 3

HMS 041 2021اكتوبر  14 – 10 التعاوني الصحي الضمان نظام تطبيقات 

HMS 042  األساليب المتبعة للنظافة والتطهيرSanitation 17 – 21  2021اكتوبر 

HMS 043 الصحية المنظمات الدارة المتكامل البرنامج Mini MBA 24 – 28  2021اكتوبر 

HMS 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 الخارجية والعيادات للمستشفيات الفعالة اإلدارة 
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HMS 045 2021نوفمبر  11 – 7 اكتشاف األعطال لألجهزة الطبية األجهزة العالجية وآلية 

HMS 046 2021نوفمبر  18 – 14 إدارة الصيدليات ومخازن األدوية 

HMS 047 2021نوفمبر  25 – 21 الطيبة والتكنولوجيا االكلينيكية الهندسة 

HMS 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 رعاية المعوقين ونأهيلهم لالندماج في المجتمع 

HMS 049 2021ديسمبر  9 – 5 إدارة الموارد البشرية في المستشفيات 

HMS 050 2021ديسمبر  16 – 12 الصحية المؤسسات في المجتمعي التواصل إدارة 

HMS 001 2021ديسمبر  23 – 19 والمؤسسات الصحية المستشفيات في الشاملة والجودة الطبية الجودة إدارة 

HMS 019  2021ديسمبر  30 – 26 األزمات وخطط الطوارئ بالمستشفيات والمنشآت الصحيةإدارة 
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 االنعقادتاريخ  البرنامج التدريبي كود

OGT 001 2021يناير  7 – 3 النفطية واإلضافات المواد وتحليل وتقييم تصنيع طرق 

OGT 002 2021يناير  14 – 10 األنابيب وخطوط النفط معالجة عمليات في األمان نظم 

OGT 003 2021يناير  21 – 17 النفط إنتاج وطرق االستكشاف فى الحديثة األساليب 

OGT 004  2021يناير  28 – 24 ونقل وتوزيع المنتجات النفطيةطرق تخزين 

OGT 005 2021فبراير  4 – يناير 31 النفطية والمواسير والصهاريج الخزانات لتنظيف الحديثة الطرق 

OGT 006 2021فبراير  11 – 7 األساليب الحديثة إلدارة المخزون النفطي 

OGT 007 2021فبراير  18 – 14 والغاز البترول اساسيات 

OGT 008 2021فبراير  25 – 21 النفط وتكرير استخراج أثناء الطبيعي اإلشعاع من الوقاية 

OGT 009 2021مارس  4 – فبراير 28 النفطية الشركات في الصناعية المحاسبة 

OGT 010 2021مارس  11 – 7 بالحقول واإلنتاج الحفر لعمليات الحديثة التقنيات 

OGT 011 2021مارس  18 – 14 الغاز وتجميع الخام النفط تقطير عملية 

OGT 012 2021مارس  25 – 21 رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين في مختبرات البحوث والتحاليل البترولية 

OGT 013 2021ابريل  1 –مارس  28 السالمة الصناعية في المنشآت البترولية 

OGT 014  2021ابريل  8 – 4 نظم األمان وطرق تصميم وبناء خطوط انابيب النفط واختبار المضخات والمحابس 

OGT 015 2021ابريل  15 – 11 النفـط إنتاج وحـدات تشغيل تكنولوجيا 

OGT 016 2021ابريل  22 – 18 البترولية المنتجات ونقل تخزين في السالمة إجراءات 

OGT 017 2021ابريل  29 – 25 المنتجة البترول آبار صيانة 

OGT 018 2021مايو  6 – 2 البترول استكشاف في الحديثة الطرق 

OGT 019 2021مايو  13 – 9 البترول قطاع فى النقليات حركة تنظيم هندسة 

 النفط والغاز

 في النفط والغاز  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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OGT 020 2021مايو  20 – 16 البترولية الزيوت حركة 

OGT 021  2021مايو  27 – 23 والتأمين على الصادرات البتروليةإجراءات النقل والشحن والتخليص 

OGT 022 2021يونيو  3 –مايو  30 النفطية للمنتجات الكيميائية والتحاليل المعملية االختبارات 

OGT 023 2021يونيو  10 – 6 تكنولوجيا هندسة المصافي إلنتاج خامات بترولية محددة المواصفات 

OGT 024 2021يونيو  17 – 13 اآللي الحاسب باستخدام والغاز النفط إنتاج عمليات 

OGT 025 2021يونيو  24 – 20 القياسات للصهاريج والتنكات البترولية وطرق معايرتها 

OGT 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 البيئة وحماية المنشآت في والتلوث النفط بمصافي المخلفات معالجة 

OGT 027 
وتطبيقاتها في تحليل المنتجات البترولية والمركبات األشعة الكهرومغناطيسية 

 المعدنية العضوية
 2021يوليو  8 – 4

OGT 028 2021يوليو  15 – 11 النفطية المنشآت في السالمة أعمال على والمراجعة التفتيش 

OGT 029 2021يوليو  22 – 18 إدارة نظم تأمين المنشآت النفطية 

OGT 030 2021يوليو  29 – 25 النفطية الصناعات فى المتكاملة المحاسبية النظم 

OGT 031 2021اغسطس  5 – 1 امن وسالمة نقل الغاز المسال 

OGT 032 2021اغسطس  12 – 8 التعامل مع الحرائق في المنشآت البترولية 

OGT 033 2021اغسطس  19 – 15 والغاز البترول صناعة 

OGT 034  2021اغسطس  26 – 22 صناعة الغاز والبترولالتعامل مع حاالت الطوارئ في 

OGT 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 اإلشراف األمني في المواقع البترولية 

OGT 036 2021سبتمبر  9 – 5 والغاز النفط اعمال إدارة 

OGT 037 2021سبتمبر  16 – 12 العالمي المستوى على وعقودهما والغاز للنفط القانونية النظم 

OGT 038 2021سبتمبر  23 – 19 البترول عمليات في والسالمة الصحة إدارة 

OGT 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 عنه والتنقيب النفط انتاج خالل اإلستراتيجية القرارات واتخاذ المخاطر إدارة 

OGT 040 2021اكتوبر  7 – 3 والنفط الغاز صناعة في التلوث على السيطرة 

OGT 041 2021اكتوبر  14 – 10 والغاز النفط صناعات مجال في واإلنتاج االستكشاف اقتصاديات 

OGT 042 2021اكتوبر  21 – 17 السالمة في المنشآت البترولية البحرية 

OGT 043 2021اكتوبر  28 – 24 المضخات واختبار النفط انابيب خطوط تصميم 

OGT 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 المالية والنمذجة والغاز النفط مشاريع اقتصاديات تقييم 
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OGT 045 2021نوفمبر  11 – 7 البحري الحفر أعمال 

OGT 046 2021نوفمبر  18 – 14 البترول صناعة في للتنفيذيين اإلدارية الممارسات 

OGT 047 2021نوفمبر  25 – 21 النفط ومستودعات ناقالت تأمين 

OGT 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 النفط لصناعة المالية التقارير 

OGT 049 2021ديسمبر  9 – 5 القرار واتخاذ البترولية المشروعات لتقييم الحديثة الطرق 

OGT 050 2021ديسمبر  16 – 12 بالبترول البحري التلوث على السيطرة 

OGT 051 2021ديسمبر  23 – 19 والنفط الغاز إدارة في المصغر المهني الدبلوم 

OGT 052 2021ديسمبر  30 – 26 البترولية الصناعات في األنابيب تكنولوجيا 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

MET 001 2021يناير  7 – 3 والصيانة التشغيل أعمال وإدارة لتخطيط الذكية األنظمة 

MET 002 2021يناير  14 – 10 إدارة الصيانة المتقدمة 

MET 003 2021يناير  21 – 17  والصيانة التشغيل في وتطبيقاتها القيمية الهندسة 

MET 004 2021يناير  28 – 24 يقاف وإعادة التشغيل واالنقطاعاتعمليات اإلإدارة تخطيط و 

MET 005 2021فبراير  4 – يناير 31 العالمية القياسات وفق الصيانة أداء جودة إدارة 

MET 006 2021فبراير  11 – 7 الصيانة ذات التكلفة الفعالة 

MET 007 2021فبراير  18 – 14 والصيانة التشغيل على للمشرفين والفنية اإلدارية الجدارة 

MET 008 2021فبراير  25 – 21 تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم وتطبيقاتها بالحاسب اآللي افضل الممارسات ل 

MET 009 2021مارس  4 – فبراير 28 الهندسية الرسومات وكتابة قراءة في الفنية التقنيات 

MET 010  2021مارس  11 – 7 األسباب الجذرية لألعطالتشخيص األالت وتحليل 

MET 011 2021مارس  18 – 14 البرنامج المتكامل في صيانة المرافق والمنشآت 

MET 012 2021مارس  25 – 21 صيانة واداء البنية التحتية لوسائل النقل 

MET 013 2021ابريل  1 –مارس  28 إعداد الميزانيات التقديرية للصيانة ومتابعة تنفيذها 

MET 014 الصيانة العمال المحوسبة االدارة أنظمة في التطورات أحدث (CMMS) 4 – 8  2021ابريل 

MET 015 2021ابريل  15 – 11 اآللي الحاسب باستخدام الصيانة أعمال وتوثيق برمجة 

MET 016 2021ابريل  22 – 18 الممارسات الحديثة في الصيانة الوقائية والتنبؤية 

MET 017 2021ابريل  29 – 25 تخطيط ومراقبة وتوثيق اعمال الصيانة 

MET 018 2021مايو  6 – 2 الفنية األعطال من والحد للصيانة الفعالة اإلدارة 

MET 019 2021مايو  13 – 9 الصيانة إدارة لنظم الحديثة التقنيات 

 الفنية والصيانةوالهندسة 

 في الهندسة والفنية والصيانة  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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MET 020 2021مايو  20 – 16 والهندسية الفنية المشروعات وإدارة ومتابعة وتصميم تخطيط 

MET 021 
 - الصيانة - التشغيل -اإلختيار) المضخات واعمال الصيانة الخاصة بها تكنولوجيا

 (األعطال إصالح
 2021مايو  27 – 23

MET 022 2021يونيو  3 –مايو  30 إدارة وتخطيط المرافق 

MET 023 2021يونيو  10 – 6  ومتطلبات تطبيقهاوالمرافق  للمشروعات الشاملة اإلنتاجية الصيانة 

MET 024 2021يونيو  17 – 13 تطوير الكفاءات والتميز اإلداري لمشرفي الصيانة 

MET 025 2021يونيو  24 – 20 تقنيات تخطيط وتنفيذ الصيانة الميكانيكية 

MET 026 المعدات أداء على تأثيرا   األكثر والتحليل الفشل وضع تحليل مهارات FMECA 27  2021يوليو  1 –يونيو 

MET 027 2021يوليو  8 – 4 الصيانة واساليبها الحديثة في المنشآت الصناعية 

MET 028 الصيانة إدارة اخصائي MMP 11 – 15  2021يوليو 

MET 029 الشاملة وجدولة اعمال الصيانة وتطبيق تخطيط في الحديثة اإلتجاهات TPM 18 – 22  2021يوليو 

MET 030 2021يوليو  29 – 25 تكنولوجيا الصيانة الذاتية للمعدات وتحليل األعطال للفنيين 

MET 031  مؤشرات األداء الرئيسية للصيانةKPI’s 1 – 5  2021اغسطس 

MET 032 2021اغسطس  12 – 8 الصيانة مشاريع في المرنة والتقنيات األساليب 

MET 033 2021اغسطس  19 – 15 الموارد وتخصيص التكاليف ومراقبة للصيانة وبرامج ميزانية إعداد 

MET 034 2021اغسطس  26 – 22 الوقائية الصيانة عمليات وممارسات اساليب أحدث 

MET 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 والصيانة التشغيل ممارسات وتحسين االشراف 

MET 036 2021سبتمبر  9 – 5  المستمر والتحسين الفعالة الصيانة إدارة ممارسات 

MET 037 المخاطر على القائمة العمليات سالمة إدارة RBPS 12 – 16  2021سبتمبر 

MET 038 2021سبتمبر  23 – 19 اإلشراف على ورش الصيانة وتخطيط وجدولة عملياتها 

MET 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 الفنية المتميزة واعمالها التشغيلية للصيانة المتقدمة االتجاهات 

MET 040 2021اكتوبر  7 – 3 المتقدمة الصيانة إدارة ومنهجيات تقنيات 

MET 041 2021اكتوبر  14 – 10 المعتمد الصيانة مخطط 

MET 042 2021اكتوبر  21 – 17 المكررة والمنتجات والغاز بالنفط والتخزين النقل مرافق وصيانة تشغيل 

MET 043 2021اكتوبر  28 – 24 الهندسية الممارسات في والموثوقية التميز 

MET 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 مفاهيم إدارة الصيانة والتشغيل الحديثة والتميز في إدارة عقودها 
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MET 045 
النظم المتقدمة لتنفيذ وتقييم اعمال الصيانة المخططة والوقائية ورفع كفاءتها 

 CMMSباستخدام النظمة المحوسبة 
 2021نوفمبر  11 – 7

MET 046 2021نوفمبر  18 – 14 المصانع عمليات في الهندسية المشكالت وحل وإصالحها األخطاء استكشاف 

MET 047 
التقنيات الحديثة للفحص الهندسي وإدارة اعمال الصيانة المبرمجة والطارئة 

 إعداد التقارير
 2021نوفمبر  25 – 21

MET 048  2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 للصيانة التوقفية باستخدام المنهج القيميتحسين األداء الوظيفي 

MET 003 2021ديسمبر  9 – 5  والصيانة التشغيل في وتطبيقاتها القيمية الهندسة 

MET 008  2021ديسمبر  16 – 12 افضل الممارسات لتخطيط الصيانة والجدولة والتحكم وتطبيقاتها بالحاسب اآللي 

MET 018 2021ديسمبر  23 – 19 الفنية األعطال من والحد للصيانة الفعالة اإلدارة 

MET 029 الشاملة وجدولة اعمال الصيانة وتطبيق تخطيط في الحديثة اإلتجاهات TPM 26 – 30  2021ديسمبر 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

CCE 001 2021يناير  7 – 3 البرنامج المتكامل في عقود التشييد والبناء وإعداد المستندات 

CCE 002  2021يناير  14 – 10 المواد اإلنشائية واختبارها واعتمادهاتوصيف 

CCE 003 2021يناير  21 – 17 االتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني 

CCE 004 2021يناير  28 – 24 اآلثار السلبية اإلنشائية ألخطاء التنفيذ 

CCE 005 2021فبراير  4 – يناير 31 بالمواقع التنفيذ واصول الهندسي اإلشراف 

CCE 006  2021فبراير  11 – 7 الهندسية واإلنشائية التميز واإلبداع في إدارة وتطوير المشروعات 

CCE 007 2021فبراير  18 – 14 والكبارى الطرق صيانة في الحديثة األساليب 

CCE 008 2021فبراير  25 – 21 الهندسية اإلدارة من كجزء اإلنشائية المشاريع إدارة 

CCE 009  2021مارس  4 – فبراير 28 التميز واإلبداع في الهندسة اإلنشائية وتصميم اداء الخرسانة في المنشآت 

CCE 010 2021مارس  11 – 7 توقيع وتحديد المشاريع الهندسية باستخدام علم المساحة 

CCE 011 2021مارس  18 – 14 األعمال المساحية واساليب العمل الحقلي المختلفة 

CCE 012 2021مارس  25 – 21 اسس مراجعة واعتماد المخططات الهندسية 

CCE 013 2021ابريل  1 –مارس  28 الخرسانية للمبانى االنشائى اليديوي التصميم 

CCE 014 2021ابريل  8 – 4 الهندسية اإلدارة من كجزء التشييد مشاريع إدارة 

CCE 015 2021ابريل  15 – 11 الهندسية المخططات والرسومات قراءة 

CCE 016 2021ابريل  22 – 18 المتعددة المشاريع على واإلشراف المواقع، تشغيل لإلنشاءات، المتقدمة اإلدارة 

CCE 017 2021ابريل  29 – 25 البرمجيات في الهندسة اإلنشائية 

CCE 001 2021مايو  6 – 2 البرنامج المتكامل في عقود التشييد والبناء وإعداد المستندات 

CCE 002 2021مايو  13 – 9 توصيف المواد اإلنشائية واختبارها واعتمادها 

 الهندسة المدنية واإلنشائية

 في الهندسة المدنية واإلنشائية  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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CCE 003 2021مايو  20 – 16 االتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني 

CCE 004 2021مايو  27 – 23 اآلثار السلبية اإلنشائية ألخطاء التنفيذ 

CCE 005 2021يونيو  3 –مايو  30 بالمواقع التنفيذ واصول الهندسي اإلشراف 

CCE 006  2021يونيو  10 – 6 التميز واإلبداع في إدارة وتطوير المشروعات الهندسية واإلنشائية 

CCE 007 2021يونيو  17 – 13 والكبارى الطرق صيانة في الحديثة األساليب 

CCE 008 2021يونيو  24 – 20 الهندسية اإلدارة من كجزء اإلنشائية المشاريع إدارة 

CCE 009  2021يوليو  1 –يونيو  27 التميز واإلبداع في الهندسة اإلنشائية وتصميم اداء الخرسانة في المنشآت 

CCE 010 2021يوليو  8 – 4 توقيع وتحديد المشاريع الهندسية باستخدام علم المساحة 

CCE 011 2021يوليو  15 – 11 األعمال المساحية واساليب العمل الحقلي المختلفة 

CCE 012 2021يوليو  22 – 18 اسس مراجعة واعتماد المخططات الهندسية 

CCE 013 2021يوليو  29 – 25 الخرسانية للمبانى االنشائى اليديوي التصميم 

CCE 014 2021اغسطس  5 – 1 الهندسية اإلدارة من كجزء التشييد مشاريع إدارة 

CCE 015 2021اغسطس  12 – 8 الهندسية المخططات والرسومات قراءة 

CCE 016 2021اغسطس  19 – 15 المتعددة المشاريع على واإلشراف المواقع، تشغيل لإلنشاءات، المتقدمة اإلدارة 

CCE 017 2021اغسطس  26 – 22 البرمجيات في الهندسة اإلنشائية 

CCE 001 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 البرنامج المتكامل في عقود التشييد والبناء وإعداد المستندات 

CCE 002 2021سبتمبر  9 – 5 توصيف المواد اإلنشائية واختبارها واعتمادها 

CCE 003 2021سبتمبر  16 – 12 االتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني 

CCE 004 2021سبتمبر  23 – 19 اآلثار السلبية اإلنشائية ألخطاء التنفيذ 

CCE 005 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 بالمواقع التنفيذ واصول الهندسي اإلشراف 

CCE 006  2021اكتوبر  7 – 3 التميز واإلبداع في إدارة وتطوير المشروعات الهندسية واإلنشائية 

CCE 007 2021اكتوبر  14 – 10 والكبارى الطرق صيانة في الحديثة األساليب 

CCE 008 2021اكتوبر  21 – 17 الهندسية اإلدارة من كجزء اإلنشائية المشاريع إدارة 

CCE 009  2021اكتوبر  28 – 24 التميز واإلبداع في الهندسة اإلنشائية وتصميم اداء الخرسانة في المنشآت 

CCE 010 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 توقيع وتحديد المشاريع الهندسية باستخدام علم المساحة 
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CCE 011  2021نوفمبر  11 – 7 الحقلي المختلفةاألعمال المساحية واساليب العمل 

CCE 012 2021نوفمبر  18 – 14 اسس مراجعة واعتماد المخططات الهندسية 

CCE 013 2021نوفمبر  25 – 21 الخرسانية للمبانى االنشائى اليديوي التصميم 

CCE 014 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 الهندسية اإلدارة من كجزء التشييد مشاريع إدارة 

CCE 015 2021ديسمبر  9 – 5 الهندسية المخططات والرسومات قراءة 

CCE 016 2021ديسمبر  16 – 12 المتعددة المشاريع على واإلشراف المواقع، تشغيل لإلنشاءات، المتقدمة اإلدارة 

CCE 017 2021ديسمبر  23 – 19 البرمجيات في الهندسة اإلنشائية 

CCE 001  2021ديسمبر  30 – 26 عقود التشييد والبناء وإعداد المستنداتالبرنامج المتكامل في 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

EPE 001 2021يناير  7 – 3 التحكم ودوائر الكهربائية المخططات 

EPE 002 2021يناير  14 – 10 الخطرة المواقع في والصيانة الكهربائية التركيبات 

EPE 003 2021يناير  21 – 17 الكهربائية والوقاية الحماية 

EPE 004 ومعايير لمناهج وفقا   الكهربائية السالمة OSHA 24 – 28  2021يناير 

EPE 005 2021فبراير  4 – يناير 31 التحكم ونظم الكهربائية المعدات 

EPE 006 2021فبراير  11 – 7 الكهربائية األنظمة وتركيب مع التعامل في السالمة ممارسات 

EPE 007 2021فبراير  18 – 14 الكهربية" الفرعية" المحطات وتشغيل تصميم 

EPE 008 2021فبراير  25 – 21 المتخصصين لغير الكهربائية الهندسة 

EPE 009 2021مارس  4 – فبراير 28 البطاريات وشواحن منقطعة الغير الطاقة امدادات اجهزة 

EPE 010 2021مارس  11 – 7 وصيانتها تخطيطها الكهربائية التوزيع نظم 

EPE 011 
  والفحص والمعاينة التصميم:  الكهربائية والصيانة التركيبات

 والمرونة والصيانة
 2021مارس  18 – 14

EPE 012 2021مارس  25 – 21 الوصول اآلمن إلى األلواح الكهربائية 

EPE 013 2021ابريل  1 –مارس  28 الكهربى التوزيع معدات وصيانة تشغيل 

EPE 014 2021ابريل  8 – 4 نظام حماية وترحيل الطاقة الكهربائية 

EPE 015 
 – مولدات) وإصالحها األعطال وإكتشاف المختلفة الكهربائية المعدات صيانة

 (ومفاتيح كابالت - محركات – محوالت
 2021ابريل  15 – 11

EPE 016 2021ابريل  22 – 18 تصميم والتحقق من التركيبات الكهربائية 

EPE 017 الخطرة المناطق في الكهربائية المعدات (Hazardous Area) 25 – 29  2021ابريل 

EPE 018 2021مايو  6 – 2 المهارات المتقدمة والمواصفات الفنية للهندسة الكهربائية 

EPE 019 2021مايو  13 – 9 وإصالحها األخطاء واستكشاف الكهربائية المحوالت واختيار التشغيل مبادئ 

 هندسة الكهرباء والطاقة

 في هندسة الكهرباء والطاقة  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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EPE 020 2021مايو  20 – 16 الكهربائية والمفاتيح القواطع وصيانة تشغيل 

EPE 021 2021مايو  27 – 23 الفحم والكهرباء سلسلة القيمة 

EPE 022 
 وصيانة تشغيل في العالمية التوجهات أحدث الكهربائية: المنظومات صيانة

 الكهربائية األعمال
 2021يونيو  3 –مايو  30

EPE 023 2021يونيو  10 – 6  الهندسة الكهربائية اساسيات 

EPE 024 2021يونيو  17 – 13 (والحماية واالختبار التشغيل) الكهربائية التوزيع أنظمة 

EPE 025 2021يونيو  24 – 20 خاليا الطاقة الشمسية المتجددة 

EPE 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 الكهربائية المخططات وتفسير قراءة 

EPE 027 2021يوليو  8 – 4 التوعية بالسالمة الكهربائية 

EPE 028  2021يوليو  15 – 11 المتجددة طاقة الرياحالطاقة 

EPE 029  المراقبة اإلليكترونية والتحكم اإلشرافيWinCC 18 – 22  2021يوليو 

EPE 030 2021يوليو  29 – 25 األحمال الكهربائية 

EPE 031 2021اغسطس  5 – 1 مقدمة في خدمات البناء الميكانيكية والكهربائية 

EPE 032  2021اغسطس  12 – 8 ألنظمة الجهد المنخفضالعزل اآلمن 

EPE 033 2021اغسطس  19 – 15 التشريعات الهندسية في مجال التركيبات الكهربائية 

EPE 034 2021اغسطس  26 – 22 الممارسات العملية في ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية 

EPE 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 التمديدات الكهربية والكابالت في شبكات التوزيع 

EPE 036 2021سبتمبر  9 – 5 التطبيقات الفنية في الهندسة الكهربائية 

EPE 037 2021سبتمبر  16 – 12 اساسيات اختبار وحماية وصيانة وتحديد اعطال الشبكات الكهربائية 

EPE 038 2021سبتمبر  23 – 19 التميز في تقنيات التوزيع الكهربائي وتنفيذ اعمال الصيانة 

EPE 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 الطاقة توليد لمحطات الفنية اإلدارة 

EPE 040 2021اكتوبر  7 – 3 الكهربائية المعدات واختبار فحص 

EPE 041 2021اكتوبر  14 – 10 األوروبية المعايير حسب المتجددة الطاقة في المصغر المهني الدبلوم 

EPE 042 2021اكتوبر  21 – 17 الشمسية الطاقة أنظمة 

EPE 001 2021اكتوبر  28 – 24 التحكم ودوائر الكهربائية المخططات 

EPE 002 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 الخطرة المواقع في والصيانة الكهربائية التركيبات 
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EPE 003 2021نوفمبر  11 – 7 الكهربائية والوقاية الحماية 

EPE 004 ومعايير لمناهج وفقا   الكهربائية السالمة OSHA 14 – 18  2021نوفمبر 

EPE 006 2021نوفمبر  25 – 21 الكهربائية األنظمة وتركيب مع التعامل في السالمة ممارسات 

EPE 007 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 الكهربية" الفرعية" المحطات وتشغيل تصميم 

EPE 008 2021ديسمبر  9 – 5 المتخصصين لغير الكهربائية الهندسة 

EPE 017 الخطرة المناطق في الكهربائية المعدات (Hazardous Area) 12 – 16  2021ديسمبر 

EPE 018 2021ديسمبر  23 – 19 المهارات المتقدمة والمواصفات الفنية للهندسة الكهربائية 

EPE 019 2021ديسمبر  30 – 26 وإصالحها األخطاء واستكشاف الكهربائية المحوالت واختيار التشغيل مبادئ 
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 االنعقاد تاريخ البرنامج التدريبي كود

MMS 001 2021يناير  7 – 3 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 002 2021يناير  14 – 10 ميكانيكا المواد وتقنيات عمليات اللحام الحديثة 

MMS 003 2021يناير  21 – 17 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

MMS 004  2021يناير  28 – 24 األجزاء الميكانيكيةتحديد وتشخيص العيوب في 

MMS 005 2021فبراير  4 – يناير 31 والضواغط المضخات وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب 

MMS 006 2021فبراير  11 – 7 هندسة الميكانيكا والهيدروليك 

MMS 007 2021فبراير  18 – 14 وإصالحها األعطال واكتشاف وصيانة تشغيل: والضواغط المضخات 

MMS 008 2021فبراير  25 – 21 تصميم األعمال الميكانيكية 

MMS 001 2021مارس  4 – فبراير 28 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 002 2021مارس  11 – 7 ميكانيكا المواد وتقنيات عمليات اللحام الحديثة 

MMS 003 2021مارس  18 – 14 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

MMS 004 2021مارس  25 – 21 تحديد وتشخيص العيوب في األجزاء الميكانيكية 

MMS 005 2021ابريل  1 –مارس  28 والضواغط المضخات وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب 

MMS 006 2021ابريل  8 – 4 هندسة الميكانيكا والهيدروليك 

MMS 007 2021ابريل  15 – 11 وإصالحها األعطال واكتشاف وصيانة تشغيل: والضواغط المضخات 

MMS 008 2021ابريل  22 – 18 تصميم األعمال الميكانيكية 

MMS 001 2021ابريل  29 – 25 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 002  2021مايو  6 – 2 اللحام الحديثةميكانيكا المواد وتقنيات عمليات 

MMS 003 2021مايو  13 – 9 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

 المواد وعلومالهندسة الميكانيكية 

 في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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MMS 004 2021مايو  20 – 16 تحديد وتشخيص العيوب في األجزاء الميكانيكية 

MMS 005 2021مايو  27 – 23 والضواغط المضخات وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب 

MMS 006 2021يونيو  3 –مايو  30 هندسة الميكانيكا والهيدروليك 

MMS 007 2021يونيو  10 – 6 وإصالحها األعطال واكتشاف وصيانة تشغيل: والضواغط المضخات 

MMS 008 2021يونيو  17 – 13 تصميم األعمال الميكانيكية 

MMS 001 2021يونيو  24 – 20 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 002 2021يوليو  1 –يونيو  27 ميكانيكا المواد وتقنيات عمليات اللحام الحديثة 

MMS 003 2021يوليو  8 – 4 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

MMS 004 2021يوليو  15 – 11 تحديد وتشخيص العيوب في األجزاء الميكانيكية 

MMS 005 2021يوليو  22 – 18 والضواغط المضخات وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب 

MMS 006 2021يوليو  29 – 25 هندسة الميكانيكا والهيدروليك 

MMS 007 2021اغسطس  5 – 1 وإصالحها األعطال واكتشاف وصيانة تشغيل: والضواغط المضخات 

MMS 008 2021اغسطس  12 – 8 تصميم األعمال الميكانيكية 

MMS 001 2021اغسطس  19 – 15 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 002 2021اغسطس  26 – 22 ميكانيكا المواد وتقنيات عمليات اللحام الحديثة 

MMS 003 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

MMS 004  2021سبتمبر  9 – 5 العيوب في األجزاء الميكانيكيةتحديد وتشخيص 

MMS 005 2021سبتمبر  16 – 12 والضواغط المضخات وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب 

MMS 006 2021سبتمبر  23 – 19 هندسة الميكانيكا والهيدروليك 

MMS 007 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 وإصالحها األعطال واكتشاف وصيانة تشغيل: والضواغط المضخات 

MMS 008 2021اكتوبر  7 – 3 تصميم األعمال الميكانيكية 

MMS 001 2021اكتوبر  14 – 10 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 002 2021اكتوبر  21 – 17 ميكانيكا المواد وتقنيات عمليات اللحام الحديثة 

MMS 003 2021اكتوبر  28 – 24 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

MMS 004 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 تحديد وتشخيص العيوب في األجزاء الميكانيكية 
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MMS 005 2021نوفمبر  11 – 7 والضواغط المضخات وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب 

MMS 006 2021نوفمبر  18 – 14 هندسة الميكانيكا والهيدروليك 

MMS 007 2021نوفمبر  25 – 21 وإصالحها األعطال واكتشاف وصيانة تشغيل: والضواغط المضخات 

MMS 008 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 تصميم األعمال الميكانيكية 

MMS 001 2021ديسمبر  9 – 5 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 002  2021ديسمبر  16 – 12 وتقنيات عمليات اللحام الحديثةميكانيكا المواد 

MMS 003 2021ديسمبر  23 – 19 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

MMS 004 2021ديسمبر  30 – 26 تحديد وتشخيص العيوب في األجزاء الميكانيكية 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

TOH 001 2021يناير  7 – 3 والمطاعم الفنادق فى الغذائية الخامات وتخزين استالم إجراءات 

TOH 002 2021يناير  14 – 10 السياحي الجذب مواقع تحديد في السياحي واالستثمار المشروعات متابعة 

TOH 003 2021يناير  21 – 17 االستدامة البيئية في المطاعم : إدارة المطاعم الخضراء 

TOH 004 2021يناير  28 – 24 السياحية للمنشأت المحاسبي للنظام المتقدمة والمعايير المتكامل اإلطار 

TOH 005 2021فبراير  4 – يناير 31 العالجية المستشفيات في الفندقية الخدمات جودة إدارة 

TOH 006 2021فبراير  11 – 7 الفندقية واللوائح والنظم والسالمة الفندقي األمن 

TOH 007 2021فبراير  18 – 14 السياحية والمطاعم الفنادق في البشرية الموارد إدارة 

TOH 008 2021فبراير  25 – 21 الفندقية الخدمة ومعايير الفنادق إدارة اساسيات 

TOH 009 2021مارس  4 – فبراير 28 صناعة السياحة في الوطن العربي من منظور استراتيجي وإداري وتنموي 

TOH 010 2021مارس  11 – 7 السياحي االستثمار 

TOH 011 2021مارس  18 – 14 عليها الرقابة واساليب الفندقية المنشأت في الغذاء وجودة سالمة ومبادئ اسس 

TOH 012 
  التنمية تحقيق في ودورهما المعلومات وتكنولوجيا االفتراضية السياحة

 المستدامة السياحية
 2021مارس  25 – 21

TOH 013 2021ابريل  1 –مارس  28 الوطني االقتصاد على السياحةقطاع  اثر 

TOH 014 2021ابريل  8 – 4 الفنادق في االستقبال مكاتب إدارة في االحترافي األسلوب 

TOH 015 2021ابريل  15 – 11 فن وإدارة العالقات العامة في قطاعي السياحة والفنادق 

TOH 016 2021ابريل  22 – 18 السياحة ومكاتب الطيران شركات إدارة:  السياحية اإلدارة 

TOH 017 2021ابريل  29 – 25 الفندقية والخدمات الضيافة مجال في اإلدارية القيادة مهارات 

TOH 018 2021مايو  6 – 2 والعالمية السريعة المطاعم إدارة في الحديثة اإلدارة منظومة 

TOH 019 2021مايو  13 – 9 الفنادق صناعة في والفعاليات والحفالت المؤتمرات إدارة آليات 

 السياحة والفندقة

 في السياحة والفندقة  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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TOH 020 2021مايو  20 – 16 اإللكتروني السياحي التسويق 

TOH 021 2021مايو  27 – 23 التميز في الخدمات الفندقية وتحقيق رضا العمالء 

TOH 022 2021يونيو  3 –مايو  30 والسفر السياحية عمالاأل دارةإ 

TOH 023 2021يونيو  10 – 6 فن اإلرشاد السياحي وإدارة المجموعات السياحية 

TOH 024 2021يونيو  17 – 13 تخطيط البرامج السياحية 

TOH 025 2021يونيو  24 – 20 تطوير مشاريع السياحة المستدامة 

TOH 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 السياحي واالستثمار السياحة على واألزمات األمنية المشاكل تأثير 

TOH 027 2021يوليو  8 – 4 سياسات التسويق الخارجي للخدمة السياحية 

TOH 028 2021يوليو  15 – 11 المستقبلية وآفاقها تحدياتها المستدامة البيئية السياحة 

TOH 029 2021يوليو  22 – 18 في تنشيط السياحة السياحي اإلعالم حمالت إدارة 

TOH 030 2021يوليو  29 – 25 األمن الفندقي والسالمة والنظم واللوائح الفندقية 

TOH 031 2021اغسطس  5 – 1 السياحية واألزمات المخاطر أنواع 

TOH 032 2021اغسطس  12 – 8 مهارات بيع المنتج السياحي 

TOH 033 2021اغسطس  19 – 15 الصناعية المؤسسات في اإلعاشة وخدمات واإلستراحات الفنادق إدارة 

TOH 034 2021اغسطس  26 – 22 الفندقية المبيعات وتنمية الفندقي التسويق أساسيات 

TOH 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 السياحة تنشيط في واالقتصادي السياحي االعالم 

TOH 036 2021سبتمبر  9 – 5 وتقدمها السياحية التنمية سبل 

TOH 037 2021سبتمبر  16 – 12 بالفنادق للعاملين والسالمة المخاطر إدارة 

TOH 038 2021سبتمبر  23 – 19 األسس واآلليات االحترافية إلدارة الفنادق 

TOH 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 األسلوب االحترافي األمثل إلدارة وتشغيل المطاعم 

TOH 040 2021اكتوبر  7 – 3 اإلشراف الداخلي في الفنادق والمطاعم 

TOH 041 2021اكتوبر  14 – 10 إدارة الشؤون الصحية في المنشآت الفندقية وجودة سالمة الغذاء 

TOH 042  2021اكتوبر  21 – 17 الجدوى للمشروعات الفندقيةإعداد دراسة 

TOH 043 2021اكتوبر  28 – 24 السياحية المهرجانات وتنسيق تنظيم إدارة 

TOH 005 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 العالجية المستشفيات في الفندقية الخدمات جودة إدارة 
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TOH 007 2021نوفمبر  11 – 7 السياحية والمطاعم الفنادق في البشرية الموارد إدارة 

TOH 008 2021نوفمبر  18 – 14 الفندقية الخدمة ومعايير الفنادق إدارة اساسيات 

TOH 009 2021نوفمبر  25 – 21 صناعة السياحة في الوطن العربي من منظور استراتيجي وإداري وتنموي 

TOH 010 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 السياحي االستثمار 

TOH 016 2021ديسمبر  9 – 5 السياحة ومكاتب الطيران شركات إدارة:  السياحية اإلدارة 

TOH 017 2021ديسمبر  16 – 12 الفندقية والخدمات الضيافة مجال في اإلدارية القيادة مهارات 

TOH 019 2021ديسمبر  23 – 19 الفنادق صناعة في والفعاليات والحفالت المؤتمرات إدارة آليات 

TOH 021 2021ديسمبر  30 – 26 التميز في الخدمات الفندقية وتحقيق رضا العمالء 
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 االنعقادتاريخ  البرنامج التدريبي كود

RES 001 2021يناير  7 – 3 والمستقبلية الحالية العقارية المخاطر إدارة استراتيجيات 

RES 002 2021يناير  14 – 10 فحص ملكية العقار 

RES 003 2021يناير  21 – 17 الدولية للمعايير وفقا   العقاري والتثمين التقييم اسس 

RES 004  2021يناير  28 – 24 الممتلكات العقاريةإدارة االستراتيجيات الحديثة في 

RES 005 2021فبراير  4 – يناير 31 العقاري التسويق في المعاصرة التسويقية واالستراتيجيات الخطط إعداد 

RES 006 2021فبراير  11 – 7 انظمة الرهن والتمويل العقاري: األسس والنتائج 

RES 007 
  افضل ووضع العقارية للمشروعات التسويقية الجدوى دراسة إعداد

 الستغاللها البدائل
 2021فبراير  18 – 14

RES 008 2021فبراير  25 – 21 العقارية والمبيعات التسويق في المهني الدبلوم 

RES 009 2021مارس  4 – فبراير 28 العقارية الوساطة نشاط إدارة في الحديثة األساليب 

RES 010  2021مارس  11 – 7 العشوائيةآليات تطوير المناطق 

RES 011 2021مارس  18 – 14 العقاري بالمزاد البيع وطرق وقوانين واساليب لنظم العلمية األسس 

RES 012 2021مارس  25 – 21 العقارات مجال في التسويقية األزمات مواجهة أساليب 

RES 013 2021ابريل  1 –مارس  28 العقارية المشاريع في التفاوض وعمليات البيعية للمهارات الشامل البرنامج 

RES 014 2021ابريل  8 – 4 العقاري التقييم تقارير كتابة 

RES 015  2021ابريل  15 – 11 إدارة خدمة العمالء في القطاع العقاريالتميز في 

RES 016 2021ابريل  22 – 18 التميز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات 

RES 017 2021ابريل  29 – 25 اختيار الكفاءات واستقطاب المهارات في القطاع العقاري 

RES 018 2021مايو  6 – 2 العقاريواالستثمار  التمويل وأدوات أسس 

RES 019 2021مايو  13 – 9 إعداد مندوب المبيعات الناجح في مجال العقارات 

 قطاع العقارات

 في قطاع العقارات  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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RES 020 2021مايو  20 – 16 العقارية المنشآت في المالية المحاسبة 

RES 021 2021مايو  27 – 23 اسس إدارة العقارات ومقومات التقييم واالستثمار 

RES 022 2021يونيو  3 –مايو  30 العقارية المؤسسات في العامة العالقات أهمية 

RES 023 2021يونيو  10 – 6 إعداد خبراء التقييم العقاري 

RES 024 2021يونيو  17 – 13 العقاري االستثمار وتقييم العقارية االستثمارات آليات 

RES 025 2021يونيو  24 – 20 التقنيات الحديثة في التسويق اإللكتروني للعقارات 

RES 026 2021يوليو  1 –يونيو  27   العقارية المشروعات إنشاء عقود إدارة 

RES 027 2021يوليو  8 – 4 العقارية المنظومة في واهميته العقاري والتوثيق التسجيل دبلوم 

RES 028 2021يوليو  15 – 11 العقارية الممتلكات وصيانة تشغيل 

RES 029 2021يوليو  22 – 18 التكلفة وحساب السكنية المواقع تقييم 

RES 030 2021يوليو  29 – 25 اآلليات الحديثة في التطوير العقاري 

RES 031 2021اغسطس  5 – 1  العقارية المكاتب في والمالية اإلدارية المهارات 

RES 032 2021اغسطس  12 – 8 البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني 

RES 033 2021اغسطس  19 – 15 االتجاهات الحديثة في إدارة العقارات 

RES 034 2021اغسطس  26 – 22 العقارية المؤسسات إدارة 

RES 035  2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 والصناديق العقارية المحافظإدارة 

RES 036 2021سبتمبر  9 – 5 البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقارية 

RES 037 2021سبتمبر  16 – 12 طرق التقييم العقاري 

RES 038 2021سبتمبر  23 – 19 السمسرة العقارية 

RES 039 2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 ة في العمل العقارياخالقيات المهن 

RES 040 2021اكتوبر  7 – 3 اإلجراءات المكتبية في الشركات والمكاتب العقارية 

RES 041 2021اكتوبر  14 – 10 إعداد القادة اإلداريين في المؤسسات العقارية 

RES 042 2021اكتوبر  21 – 17 إدارة الجودة الشاملة في المجال العقاري 

RES 043  المحلل العقاري مع وضع النماذج المالية فيExcel 24 – 28  2021اكتوبر 

RES 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 األساليب المتكاملة في الجوانب المالية والفنية لالستثمار العقاري 
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RES 045  2021نوفمبر  11 – 7 مهارات التواصل والعرض التقديمي للمهنيين العقاريين 

RES 046 2021نوفمبر  18 – 14 اساليب ومهارات كتابة العقود العقارية واالستثمارية 

RES 047 2021نوفمبر  25 – 21 العلوم القانونية في العقارات 

RES 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 استراتيجيات بناء وتسويق العالمات التجارية في المؤسسات العقارية 

RES 049  2021ديسمبر  9 – 5 المباني وتقييم اعمال البناءالتفتيش ومراقبة 

RES 050 2021ديسمبر  16 – 12 افضل الممارسات في بيع العقارات وتأجيرها 

RES 051 2021ديسمبر  23 – 19 مهارات التفاوض واالتصال العقاري 

RES 052 2021ديسمبر  30 – 26 مراجعة الصكوك والوثائق والمستندات العقارية 
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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

POC 001 2021يناير  7 – 3 الجمركي العمل في وأثرها الشاملة الجودة نظام 

POC 002 2021يناير  14 – 10 العالمية والمتغيرات المستجدات ضوء في العربي البحري النقل 

POC 003 2021يناير  21 – 17 الجمركية البيانات وحماية أمن 

POC 004 2021يناير  28 – 24 التوريد سلسلة وادارة اللوجيستيات مجال في الممارسات افضل تطبيق 

POC 005 2021فبراير  4 – يناير 31 الجمركية المخاطر ادارة 

POC 006 2021فبراير  11 – 7 الحرة المناطق وإدارة تنظيم في الحديثة االساليب 

POC 007 2021فبراير  18 – 14 الجمركي والتخليص الخارجية المشتريات الكفاءة في إدارة 

POC 008 2021فبراير  25 – 21 الجمركي التهرب مكافحة 

POC 009 2021مارس  4 – فبراير 28 الجمركية الحوكمة 

POC 010 2021مارس  11 – 7 معايير األمن والسالمة في الموانئ البحرية 

POC 011 2021مارس  18 – 14 الجمركية المنافذ في الجمركي األمن إجراءات 

POC 012 2021مارس  25 – 21 اساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي 

POC 013 2021ابريل  1 –مارس  28 الجمركية والمحاضر التقارير إعداد مهارات 

POC 014 2021ابريل  8 – 4 اثر التحفيز المالي والمعنوي على اداء موظفي الجمارك 

POC 015 2021ابريل  15 – 11 االموال وحماية االقتصاد الوطني غسيل مكافحة في الجمارك دور 

POC 016 2021ابريل  22 – 18 العالمية المنافسة ظل في المواني في للبضائع التداول خدمات تسعير 

POC 017 2021ابريل  29 – 25 النامية الدول على وأثرها البحري النقل صناعة في العولمة 

POC 018 2021مايو  6 – 2 الجمارك لموظفي اإلدارية المهارات تنمية 

POC 019 2021مايو  13 – 9 االغراق مكافحة في الجمارك دور 

 الموانئ والجمارك

 في الموانئ والجمارك  دورات Discovery Tools عقدت

 سكندريةإلاسطنبول/ لندن/ شرم الشيخ/ كوااللمبور/ دبي/ القاهرة/ النمسا/ امستردام/ ا
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POC 020 2021مايو  20 – 16 المواني تطوير في الخاص القطاع مشاركة وكيفية المواني خصخصة 

POC 021 2021مايو  27 – 23 الجمركي والتفتيش األمني الحس 

POC 022  2021يونيو  3 –مايو  30 التحكيم( –الجمارك  –المنظومة الحديثة في ادارة الموانئ )اللوجيستيات 

POC 023 2021يونيو  10 – 6 األلي التتبع ونظام والترانزيت المؤقت اإلدخال إجراءات 

POC 024 2021يونيو  17 – 13 الشحن مستندات في التزوير كشف 

POC 025 
  االسطول لتنمية الحديثة التمويل وسائل كأحد التمويلي التأجير أهمية

 العربي التجاري
 2021يونيو  24 – 20

POC 026 2021يوليو  1 –يونيو  27 الدولية التجارة في التزويد سلسلة وتسهيل أمن معايير عمل إطار 

POC 027 2021يوليو  8 – 4 وتطويره البحري االسطول عمليات إدارة 

POC 028 2021يوليو  15 – 11 البحري النقل بقطاع االلكترونية االرشفة أساليب تطوير 

POC 029 2021يوليو  22 – 18 إسطنبول واتفاقية المعدلة كيوتو اتفاقية 

POC 030 2021يوليو  29 – 25 الخارجية والتجارة البحري التأمين 

POC 031 2021اغسطس  5 – 1 الشحن وسائل ودور الوسائط متعدد النقل نظام 

POC 032 2021اغسطس  12 – 8 الجمركية الضبط محاضر إعداد وكتابة 

POC 033  2021اغسطس  19 – 15 الحديثة ألساليب تفتيش الركاب في الموانئ والمطاراتالتقنيات 

POC 034 2021اغسطس  26 – 22 البحرية بالمواني( والفوقية التحتية) األساسية البنية إدارة 

POC 035 2021سبتمبر  2 –اغسطس  29 الحاويات محطات إدارة في الحديثة األساليب 

POC 036  2021سبتمبر  9 – 5 اجهزة التفتيش بالمسح باآلشعة –تكنولوجيا التفتيش الجمركي 

POC 037 2021سبتمبر  16 – 12 والمراقبة التحكم وغرف االلكتروني التتبع نظام 

POC 038 2021سبتمبر  23 – 19 تقنيات ومهارات التحري والضبط الجمركي 

POC 039  2021سبتمبر  30 –سبتمبر  26 التجارة بين التحديات والتطوير الجمركيأطر تطبيق اتفاقية تسهيل وتيسير 

POC 040 2021اكتوبر  7 – 3 الجمركيين للمخلصين الجمركية األعمال 

POC 041 2021اكتوبر  14 – 10 البرى الشحن حركة لتسجيل اآللية اإلجراءات 

POC 042 2021اكتوبر  21 – 17 الحاويات فحص وإجراءات تكنولوجيا 

POC 043 2021اكتوبر  28 – 24 تفتيش البضائع والمواد الخطرة ودليل تفتيشها الدولي 

POC 044 2021نوفمبر  4 –اكتوبر  31 (االيرادات - االعفاءات - التعريفة) والركاب للترانزيت اآللي الجمركى النظام 
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POC 045 2021نوفمبر  11 – 7 المستندية واالعتمادات التحصيل بوالص 

POC 046 2021نوفمبر  18 – 14 العالمية التجارة وتسهيل لتدعيم الحديثة الجمركية الوظائف 

POC 047 2021نوفمبر  25 – 21 الجمركية المنازعات تسوية وطرق الجمركية اللجان 

POC 048 2021ديسمبر  2 –نوفمبر  28 الجمركية اإلجراءات وتحديث تبسيط 

POC 049 2021ديسمبر  9 – 5 البترولية المواد لتصدير الجمركية اإلجراءات 

POC 050 2021ديسمبر  16 – 12 تطبيقات النافذة الواحدة اإللكترونية وأثرها في تطوير العمل الجمركي 

POC 051 2021ديسمبر  23 – 19 المسافرين تفتيش إجراءات في الحديثة النظم 

POC 052 2021ديسمبر  30 – 26 المواني خدمات وأداء اللوجستية المراكز 
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