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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

MSL 023 دبي 2023يناير  5 – 1 الحديثة المدن مخلفات معالجة في المبتكرة الطرق احدث 

MSL 073 القاهرة 2023يناير  5 – 1 المحلية التنمية تحقيق في البلدية دور 

MSL 123 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 البلديات في المحليين القادة إعداد 

MSL 025 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 قطاع البلديات في الخدمات وتطوير إدارة استراتيجيات 

MSL 075 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 البلدية مجالس في دورها وتعزيز المرأة 

MSL 125 
  العمل في واالبتكار والمتابعة التخطيط مهارات

 والبلديات البلدية المجالس في
 النمسا 2023يناير  11 – 15

MSL 027 اسطنبول 2023يناير  22 – 22 البلديات في الوظيفي العمل اخالقيات 

MSL 077 
  المواطنين وشكاوى الجمهور مع التعامل مهارات

 المحلية واإلدارة البلديات في
 كوااللمبور 2023يناير  22 – 22

MSL 127 القاهرة 2023فبراير  2 –يناير  21 البلدية والمجالس البلديات في الموازنات إعداد 

MSL 029 امستردام 2023فبراير  2 –يناير  21 البلديات عمل تعزيز في الداخلية الرقابة اساليب واقع 

MSL 079 
  في ودورها التحويلية القيادة

 البلديات في الوظيفي األداء تحسين
 دبي 2023فبراير   1 – 5

MSL 129 
 العمل فرق وبناء الجماعي العمل ديناميكيات

 البلديات إدارة في 
 دبي 2023فبراير   1 – 5

MSL 031 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 والبلديات البلدية المجالس في التقييم إدارة 

MSL 081 لندن 2023فبراير   12 – 12 المحلية الحوكمة تدعيم في الرقابة دور 

MSL 131 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11 المحلية والمجالس البلديات إدارة في المهني الدبلوم 

MSL 033 
 التخطيط ومدراء البلدية المجالس لرؤساء اإلدارية المهارات

 البلدية المجالس وأعضاء العمراني
 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11

MSL 083 القاهرة 2023مارس  2 –فبراير  22 البلديات في والهدر الداخلية الرقابة 

MSL 133 النمسا 2023مارس  2 –فبراير  22 البلديات في الجمهور خدمات منظومة تطوير 

MSL 035 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 والبلديات البلدية المجالس اجتماعات في الجلسات إدارة 

MSL 085 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 المحلية التنمية في البلدية دور تفعيل آليات 

 إدارة البلديات والمجالس المحلية
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MSL 135 
 للفرق االبتكاري التنظيمي واإلعداد المتميز القيادى اإلبداع

 البلدي العمل ومجموعات
 دبي 2023مارس   12 – 12

MSL 037 
  البلديات إلدارة المتكاملة المنظومة
 العالمية بالمعايير المدن وتطوير

 اسطنبول 2023مارس   12 – 12

MSL 087 لندن 2023مارس  23 – 11 واالجتماعية والمالية االقتصادية واألبعاد البلدية المجالس 

MSL 137 
 الحكومة تطبيقات خالل من الحكومة البلدية الخدمات تطوير

 البلديات في اإللكترونية
 القاهرة 2023مارس  23 – 11

MSL 039 دبي 2023مارس   30 – 22 المجتمعية التنمية في والمحلية المركزية الحكومة دور 

MSL 089 
 الوظيفي األداء تحسين في اإللكترونية اإلدارة دور

 البلديات في 
 امستردام 2023مارس   30 – 22

MSL 139 
  العامة الخدمات إدارة فى واإلبداع التميز

 الشاملة الجودة منهج ظل في
 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2

MSL 041 القاهرة 2023 ابريل  2 – 2 الخضراء والمجتمعات الذكية المدن بناء مهارات تنمية 

MSL 091 
 الستراتيجيات المصغر المهني الماجستير
 البلدية القطاعات إدارة 

 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1

MSL 141 
 البلديات في اإللكترونية الحكومة تقنيات تطبيق
 المشاريع جودة تحسين في وأثرها 

 دبي 2023 ابريل  13 – 1

MSL 043 
  وتطبيقاتها العمل اساليب تطوير استراتيجيات

 البلديات إدارة في المؤسسي التميز معايير وفق
 النمسا 2023 ابريل  20 – 12

MSL 093 كوااللمبور 2023 ابريل  20 – 12 البلدية اإلدارة تنظيم 

MSL 143 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 البلديات لرؤساء الفعَّالة االستراتيجية اإلدارة 

MSL 045 
 التنمية قيادة إلى الخدمات إدارة دور من البلديات تحول

 التطويرية الخطط خالل من المشاريع وإدارة المستدامة
 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23

MSL 095 
  الرقابة معلومات جودة على المؤثرة العوامل

 البلديات في والتقييم
 لندن 2023 مايو  4 – ابريل 30

MSL 145 
 الداخلية المؤسسية القدرات بناء في الحديثة المنهجيات

 اسطنبول بلدية تجربة البلدية للمؤسسات
 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30

MSL 047 
 األداء بطاقات بإستخدام المؤسسي األداء تقييم استراتيجيات

 البلديات في المتوازن
 القاهرة 2023 مايو  11 – 2

MSL 097 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 معالجتها وطرق المدن إدارة مشكالت تحليل 

MSL 147 دبي 2023 مايو 18 – 14 البلديات قيادة في اإلبداع ومهارات االستراتيجية اإلدارة 

MSL 049 النمسا 2023 مايو 18 – 14 العمراني التراث مواقع إدارة آلية 

MSL 099 امستردام 2023 مايو 25 – 21 المستدامة الحضرية التنمية 

MSL 149 
 ( كايزن) المستمر التحسين مدخل متطلبات

 البلديات في التنظيمي التطوير ومدخل
 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21
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MSL 051 
 خدمات مستوى إلى للوصول العالمية الممارسات أفضل

 المتكاملة اإللكترونية البلدية
 القاهرة 2023 يونيو  1 –مايو  28

MSL 101 
 والبلديات المدن امانات في الخدمات وتطوير قياس

 يدار ال يقاس ال ما - 
 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28

MSL 151 
 والمتنزهات العامة والحدائق الزراعي اإلرشاد إدارة

 البلديات في 
 كوااللمبور 2023 يونيو  8 – 4

MSL 053 القاهرة 2023 يونيو  15 – 11 البلديات اعمال على القضائية الرقابة 

MSL 103 
  العصري المدير مهارات لتطوير العالمية التوجهات

 البلديات في العمل أداء وتطوير
 دبي 2023 يونيو  22 – 18

MSL 153 
 الخيرية المشاريع في الخدمات وتطوير إدارة

 العام النفع ذات 
 لندن 2023 يونيو  21 – 25

MSL 055 امستردام 2023 يوليو  2 – 2 المحلي الحكم في الممارسات أفضل 

MSL 105 
 البلديات وتطوير إدارة في التركية التجربة

 والمواصالت النقل إدارة - 
 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1

MSL 155 شرم الشيخ 2023 يوليو 20 – 12 البلدية االستثمارات وتنمية إدارة 

MSL 057 كوااللمبور 2023 يوليو 22 – 23 العربية بالمدن المحلية الحضرية المراصد تجارب أفضل 

MSL 107 دبي 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 المجتمع وتنمية االجتماعية التوعية 

MSL 157 
  العمراني التراث مواقع تحويل اساليب

 وجاذبة منتجة اقتصادية موارد إلى
 النمسا 2023 اغسطس  10 - 2

MSL 059 
  ودورها العمرانية للتنمية الذكية اإلدارة

 المعرفة مدن بناء في
 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13

MSL 109 دبي 2023 اغسطس  24 - 20 البلدية ميزانية على الرقابة 

MSL 159 القاهرة 2023  اغسطس 31 – 22 اإلسكان خدمات إدارة وتطوير اساليب 

MSL 061 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 إلكترونية بلديات إلى للتحول االستراتيجي اإلطار 

MSL 111 
 العربية المدن في والذكي اإللكتروني التحول
 المستقبل وإستشراف الواقع - 

 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10

MSL 161 
 ومهارات اإلداري والتغيير اإلدارة في التميز استراتيجيات

 البلديات في المستمر التطوير
 شرم الشيخ 2023سبتمبر  21  - 12

MSL 063 
 المحلية واإلدارة البلديات إلدارة الحديثة األدوار

 العربي الوطن في 
 النمسا 2023سبتمبر  28  - 24

MSL 113 اسطنبول 2023اكتوبر   5  - 1 للحكومة الجديدة األدوار ظل في والبلديات المحلي الحكم 

MSL 163 دبي 2023اكتوبر   12  - 8 الذكية المدن في اإللكترونية السياحة تطوير استراتيجيات 

MSL 065 
 البلديات مشاريع اداء قياس في المعاصرة األساليب

 التمويل ومصادر
 القاهرة 2023اكتوبر   11  - 15
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MSL 115 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22 النفايات إدارة - البلديات وتطوير إدارة في التركية التجربة 

MSL 165 
 اإلدارة تنمية على المساعدة الحديثة والطرق األساليب

 البلدي العمل في اإلبداعية
 امستردام 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21

MSL 067 القاهرة 2023نوفمبر   1  - 5 المرافق إدارة في المتكامل البرنامج 

MSL 117 
 العقاري االستثمار تطوير في وأهميتها البلديات

 للمدن العمراني والتخطيط 
 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12

MSL 167 النمسا 2023نوفمبر   23  - 11 البلديات على المالية الرقابة 

MSL 069 
 المجتمعية المسؤولية اخصائي إعداد في المتكامل البرنامج

 المنظمات في
 دبي 2023نوفمبر   30  - 22

MSL 119 
 الثاني الصف لبناء كأساس والتخطيط والتمكين التفويض

 اإلدارية القيادات من
 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3

MSL 169 شرم الشيخ 2023ديسمبر   14  - 10 الذكية النقل لنظم الفاعل التطبيق 

MSL 071 القاهرة 2023ديسمبر   21  - 12 اإلسكان خدمات وإدارة تطوير في المتكامل البرنامج 

MSL 121 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24 الذكية المدن إدارة أنماط بين التكامل 

 

  


