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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

HMS 023 Mini MBA اسطنبول 2023يناير  5 – 1 بالمستشفيات المكتسبة العدوى مكافحة في 

HMS 111 دبي 2023يناير  5 – 1 الطبي المجال في المنازعات وفض التحكيم 

HMS 199 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 العدوى مكافحة دبلوم 

HMS 025 
  وأثره الصحية الخدمات تسويق إدارة
 المستشفيات في التنافسية تعزيز في

 القاهرة 2023يناير  12 – 8

HMS 113 
  الصحي الحقل في اإلحصائي التحليل

 SPSS برنامج بإستخدام
 لندن 2023يناير  12 – 8

HMS 201 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 الهمم أصحاب ايةرع فن 

HMS 027 شرم الشيخ 2023يناير  11 – 15 الصحية والرعاية المستشفيات في الطبية اإلحصاءات أسس 

HMS 115 امستردام 2023يناير  11 – 15 الصحية الرعاية مجال في الحوكمة 

HMS 203 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 المستشفيات في والقيادة اإلدارة ديناميكيات 

HMS 029 اسطنبول 2023يناير  22 – 22 المرضى مع التعامل فن إتقان 

HMS 117 دبي 2023يناير  22 – 22 ياتالمستشف في التغذية إدارة في المهني الدبلوم 

HMS 205 
 السالمة وادارة الصحية الرعاية مخاطر مراقبة

 الصحية الرعاية قطاع في 
 اسطنبول 2023يناير  22 – 22

HMS 031 صحية إدارة استشاري HMC 21  القاهرة 2023فبراير  2 –يناير 

HMS 119 لندن 2023فبراير  2 – يناير 21 والممرضين لألطباء المتقدم واالختيار التوظيف 

HMS 207 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 التشخيصية األشعة أقسام في الجودة ومراقبة ضمان 

HMS 033 
  الحديثة العلمية واألسس االتجاهات

 المستشفيات وتنظيم إدارة فى
 شرم الشيخ 2023فبراير   1 – 5

HMS 121 والتطهير للنظافة المتبعة األساليب Sanitation 5 – 1   النمسا 2023فبراير 

HMS 209 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 المرضي وسالمة أمن سياسات 

HMS 035 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 الصحي القطاع في العاملين أداء على الحوافز أثر 

HMS 123 
 المستشفيات في الشاملة للجودة اإلستراتيجية اإلدارة

 (اإلستراتيجي المدير عدادإ) الصحية والقطاعات
 دبي 2023فبراير   12 – 12

 إدارة المستشفيات والقطاع الطبي
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HMS 211 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 للمستشفيات البشرية الموارد إدارة ديناميكيات 

HMS 037 القاهرة 2023فبراير   23 – 11 المستشفيات ميزانية إعداد 

HMS 125 لندن 2023فبراير   23 – 11 المستشفيات في العامة للخدمات والتخطيط التنمية 

HMS 213 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11 الهاتف عبر الصحي القطاع في والمرضى العمالء خدمة 

HMS 039 شرم الشيخ 2023مارس  2 –فبراير  22 الطبية لألجهزة األعطال اكتشاف وآلية العالجية األجهزة 

HMS 127 كوااللمبور 2023مارس  2 –ر فبراي 22 المستشفيات إدارة في الحديثة األساليب 

HMS 215 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22 الصحية للمنظمات االقتصادية الجدوي دراسات 

HMS 041 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 الصحي القطاع في المهنة اخالقيات 

HMS 129 دبي 2023مارس   1 – 5 الصحية والرعاية الطبية الخدمات في الحديثة اإلدارة 

HMS 217 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 الطبية المعملية النتائج وجودة دقة 

HMS 043 القاهرة 2023مارس   12 – 12 الصحي والتأمين الصحية الخدمات اقتصاديات 

HMS 131 لندن 2023مارس   12 – 12 الخارجية والعيادات للمستشفيات الفعالة اإلدارة 

HMS 219 اسطنبول 2023مارس   12 – 12 الصحي بالقطاع املينللع المتميزة العمالء خدمة 

HMS 045 شرم الشيخ 2023مارس  23 – 11 المستشفيات إلدارة الحديثة التطبيقية االتجاهات 

HMS 133 
  المستشفيات في البيئية االستدامة

 الصحية الرعاية ومنظمات
 امستردام 2023مارس  23 – 11

HMS 221 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 القانوني منظورال في الصحية الرعاية جودة 

HMS 047 اسطنبول 2023مارس   30 – 22 الطبي اإلحصاء إدارة 

HMS 135 دبي 2023مارس   30 – 22 العامة األولية اإلسعافات 

HMS 223 اسطنبول 2023مارس   30 – 22 لألطباء اإلشرافية المهارات تنمية 

HMS 049 الغذاء مةسال نظم داخلى مراجع إعداد HACCP 2 – 2  القاهرة 2023 ابريل 

HMS 137 لندن 2023 ابريل  2 – 2 الخدمة وجودة الصحي للنظام والمهنية الذاتية التنمية 

HMS 225 
 الرعاية قطاع في والمحاسبة المالية مهارات تطوير

 التقارير وإعداد الصحية
 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2

HMS 051 شرم الشيخ 2023 ابريل  13 – 1 للمستشفيات والتطوير التغيير في يجيةاإلسترات اإلدارة 

HMS 139 النمسا 2023 ابريل  13 – 1 الصحية الرعاية إدارة في التميز 
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HMS 227 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 التعاوني الصحي الضمان نظام تطبيقات 

HMS 053 
 اتبالمستشفي الطوارئ وخطط واإلخالء األزمات إدارة

 الصحية والمنشآت
 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12

HMS 141 دبي 2023 ابريل  20 – 12 اإلكلينيكية النفايات مع التعامل 

HMS 229 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 الطبية المستودعات إدارة تطبيق 

HMS 055 الطبية األجهزة مخاطر إدارة ISO 14971 23 – 22  القاهرة 2023 ابريل 

HMS 143 والتكييف والتهوية التدفئة (HVAC )لندن 2023 ابريل  22 – 23 للمستشفيات 

HMS 231 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 والدواء الصيدلة إدارة معايير 

HMS 057 شرم الشيخ 2023 مايو  4 – ابريل 30 الجيدة الصيدالنية التصنيع ممارسات أفضل 

HMS 145 كوااللمبور 2023 مايو  4 – ابريل 30 الصحية السياسات رسم في المتكامل البرنامج 

HMS 233 
 التنافسية تعزيز في وأثره الصحية الخدمات تسويق

 المستشفيات في 
 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30

HMS 059 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 الصحية والمؤسسات المستشفيات في الشاملة الجودة إدارة 

HMS 147 الصحية المنظمات إلدارة المتكامل مجالبرنا Mini MBA 2 – 11  دبي 2023 مايو 

HMS 235 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 المريض تجربة تحويل 

HMS 061 القاهرة 2023 مايو 18 – 14 الكيميائية المختبرات في الشاملة الجودة ضبط إدارة 

HMS 149 لندن 2023 مايو 18 – 14 الطبية التوالسج المستشفيات إدارة في المتكامل البرنامج 

HMS 237 
 مؤسسات فى العمليات جودة تحسين
 سيجما 2 الصحية الرعاية 

 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14

HMS 063 شرم الشيخ 2023 مايو 25 – 21 الدوائي التسويق استراتيجيات 

HMS 151 امستردام 2023 مايو 25 – 21 العامة بالصحة العالقة ذات للمنشآت الصحية االشتراطات 

HMS 239 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 الصحية والمؤسسات المستشفيات في العليا اإلدارة مهارات 

HMS 065 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 الطبية والمستودعات المخازن إدارة 

HMS 153 دبي 2023 يونيو  1 –مايو  28 الطارئة الحاالت مع والتعامل األولية اإلسعافات 

HMS 241 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 بالمستشفيات المكتسبة العدوى مكافحة 

HMS 067 القاهرة 2023 يونيو  8 – 4 المستشفيات في الصحي والتأمين اإليرادات إدارة 

HMS 155 لندن 2023 يونيو  8 – 4 الرقمية الصحية الرعاية 
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HMS 243 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 طبية مختبرات فني مهارات 

HMS 069 شرم الشيخ 2023 يونيو  15 – 11 القياسية العمل اجراءات : الطبية المخلفات إدارة 

HMS 157 
  الجودة وضمان إدارة في المهني الدبلوم

 الطبية المختبرات في
 النمسا 2023 يونيو  15 – 11

HMS 245 
  والمرضى الزوار مع التعامل مهارات

 الصحية والمراكز ياتالمشتشف في
 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11

HMS 071 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18 الصحية المعلومات نظم إدارة 

HMS 159 دبي 2023 يونيو  22 – 18 الصحية الرعاية مجال في االصطناعي الذكاء 

HMS 247 
  Access برنامج استخدام مهارات

 شفياتللمست طبية بيانات قواعد تصميم في
 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18

HMS 073 القاهرة 2023 يونيو  21 – 25 المستشفيات في التغذية إدارة 

HMS 161 
 الصحية الخدمات اقتصاديات في المهني الدبلوم

 الصحي والتأمين 
 لندن 2023 يونيو  21 – 25

HMS 249 سطنبولا 2023 يونيو  21 – 25 بالمستشفيات األمن بقسم العمل نظام 

HMS 075 شرم الشيخ 2023 يوليو  2 – 2 الصيدليات وتشغيل إدارة 

HMS 163 كوااللمبور 2023 يوليو  2 – 2 المتخصصة الطبية السكرتارية 

HMS 251 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 اإللكتروني المستشفي نظام 

HMS 077 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 العالجية المستشفيات في الفندقية الخدمات جودة إدارة 

HMS 165 دبي 2023 يوليو  13 – 1 بالمستشفيات البشرية الموارد إدارة في المهني الدبلوم 

HMS 253 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 للمؤسسات الطبية النفقات إدارة وعمليات نظم 

HMS 079 لقاهرةا 2023 يوليو 20 – 12 الصحية المؤسسات في المجتمعي التواصل إدارة 

HMS 167 
 الصحية الرعاية قطاع في التنظيمي والتطوير القيادة

 المرونة مهارات وتطوير
 لندن 2023 يوليو 20 – 12

HMS 255 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 المتنقلة المستشفيات إدارة 

HMS 081 
 الطبية الجودة إدارة في المهني الدبلوم

 المستشفيات في الشاملة والجودة 
 شرم الشيخ 2023 يوليو 22 – 23

HMS 169 امستردام 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 الصحية الرعاية في النتائج وتقييم إدارة 

HMS 257 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 الصحية الخدمات اداء على الرقابة 

HMS 083 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 التمريضي التوثيق إدارة 
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HMS 171 
  الطبية األجهزة صيانة في المهني الدبلوم

 العالجية واألجهزة
 دبي 2023 اغسطس  10 - 2

HMS 259 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 الطبية والمنظمات بالمستشفيات الطبية المشتريات إدارة 

HMS 085 القاهرة 2023 اغسطس  12 - 13 األطفال ورياض الحضانات ودور لألطفال الصحية الرعاية 

HMS 173 
  بالمستشفيات التغذية خدمات وتنظيم إدارة

 الصحية والمنشآت
 لندن 2023 اغسطس  24 - 20

HMS 261 
  المهنية والصحة السالمة في المهني الدبلوم

 الصحية والمراكز بالمستشفيات
 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20

HMS 087 شرم الشيخ 2023  طساغس 31 – 22 الصحية الخدمات تحسين في الشاملة الجودة إدارة 

HMS 175 النمسا 2023  اغسطس 31 – 22 الصحية والمنشآت المستشفيات إدارة في المهني الدبلوم 

HMS 263 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 الصحية الخدمات تسعير إدارة 

HMS 089 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 المهنية األمراض عن المبكر الكشف 

HMS 177 دبي 2023سبتمبر  14  - 10 التمريض ماتخد إدارة 

HMS 265 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 المتخصصة الطبية السكرتارية في المهني الدبلوم 

HMS 091 القاهرة 2023سبتمبر  21  - 12 الطبية السجالت إدارة 

HMS 179 ندنل 2023سبتمبر  21  - 12 المستشفيات في للمحاسبين المتقدمة الديناميكيات 

HMS 267 
 التوريد وسالسل المشتريات إدارة
 الصحية الرعاية قطاع في 

 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24

HMS 093 شرم الشيخ 2023سبتمبر  28  - 24 الصحية الرعاية لمشرف المتقدمة الدورة 

HMS 181 االلمبوركو 2023اكتوبر   5  - 1 االسنان طب وعيادات والمراكز المستشفيات وجودة إدارة 

HMS 269 اسطنبول 2023اكتوبر   5  - 1 الطبية لألجهزة االستراتيجي التسويق في المهني الدبلوم 

HMS 095 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 للمستشفيات التوريد وسلسلة اللوجستية الخدمات إدارة 

HMS 183 
 الطبية الخدمات إدارة في المصغر التنفيذي الماجستير

 والتطبيق الفلسفة : توالمستشفيا
 دبي 2023اكتوبر   12  - 8

HMS 271 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 المستشفيات في البشرية الموارد إدارة 

HMS 097 القاهرة 2023اكتوبر   11  - 15 الطبية المصطلحات 

HMS 185 لندن 2023اكتوبر   22  - 22 الدم بنوك وجودة إدارة 

HMS 273 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22 منها الصحية الوقاية وطرق الخطرة والمواد بيةالط النفايات 

HMS 099 شرم الشيخ 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 واألوبئة الكوارث ظروف ظل فى الصحية الخدمات إدارة 
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HMS 187 امستردام 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 الطبية والتكنولوجيا اإلكلينيكية الهندسة 

HMS 275 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 الطبية المؤسسات في الصحية النفايات إدارة 

HMS 101 
  الصحية اإلدارة في المصغر المهني الماجستير

 المستشفيات وإدارة
 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5

HMS 189 دبي 2023نوفمبر   12  - 12 األولية اإلسعافات أساسيات 

HMS 277 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 السارية األمراض انتشار من للحد وبئةاأل علم أهمية 

HMS 103 القاهرة 2023نوفمبر   23  - 11 المستشفياتب البيئية السالمة إدارة 

HMS 191 لندن 2023نوفمبر   23  - 11 الطبية والمراكز للمستشفيات التنظيمي الهيكل 

HMS 279 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22 الطبية التحاليل اتمختبر في الشاملة الجودة إدارة 

HMS 105 شرم الشيخ 2023نوفمبر   30  - 22 المستشفيات إدارة في اآللية النظم 

HMS 193 النمسا 2023ديسمبر   2  - 3 العام التمريض أساسيات 

HMS 281 
  المصغر المهني الماجستير

 الصحية للمؤسسات المالية اإلدارة في
 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3

HMS 107 اسطنبول 2023ديسمبر   14  - 10 األدوية ومخازن الصيدليات إدارة 

HMS 195 دبي 2023ديسمبر   14  - 10 اإلكلينيكية النفايات 

HMS 283 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12 الصحية الرعاية قطاع ألخصائي البشرية الموارد إدارة 

HMS 109 القاهرة 2023ديسمبر   21  - 12 المريض ومشاركة ةتجرب تحسين 

HMS 197 لندن 2023ديسمبر   28  - 24 المستشفيات في الشاملة والجودة الطبية الجودة إدارة 

HMS 285 
  الشاملة والجودة اإلبداعية المداخل

 الطبية والمراكز المستشفيات إدارة في
 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24

 

  


