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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

PMP 023 المشاريع إدارة أخصائي (PMP) 1 – 5  اسطنبول 2023يناير 

PMP 063 دبي 2023يناير  5 – 1 المشاريع مدراء لغير المشروعات إدارة مهارات 

PMP 103 القاهرة 2023يناير  12 – 8 المشاريع مخاطر إدارة 

PMP 025 لندن 2023يناير  12 – 8 القيمة وهندسة والميزانية المشروع كلفة تقدير مهارات 

PMP 065 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 المشاريع إدارة في القيادية المهارات 

PMP 105 امستردام 2023يناير  11 – 15 والمقاولين االستشاريين مع الفعال التفاوض مهارات 

PMP 027 كوااللمبور 2023يناير  22 – 22 للمشروع المصلحة أصحاب إدارة 

PMP 067 
 المهنية الطريقة البناء، على اإلشراف مهارات

 المشاريع إلدارة 
 اسطنبول 2023يناير  22 – 22

PMP 107 الرشيقة المشاريع إدارة اساسيات Agile PM 21  دبي 2023فبراير  2 –يناير 

PMP 029 شرم الشيخ 2023فبراير  2 –يناير  21 والمشاريع الصيانة لمشرفى والتآكل المواد هندسة 

PMP 069 القاهرة 2023فبراير   1 – 5 المشاريع إدارة فى القيمية الهندسة منهجيات استخدام فن 

PMP 109 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 المشاريع إدارة مهارات 

PMP 031 النمسا 2023فبراير   12 – 12 التنفيذيين للمديرين المشاريع إدارة ادوات:  المشاريع إدارة 

PMP 071 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 الجديد المشروع مدير 

PMP 111 
  والجدولة التقييم:  للمشاريع الناجحة اإلدارة

 المشروع ميزانية وإعداد
 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11

PMP 033 المشاريع إدارة في المعتمد األعمال محترف CBP 22  لندن 2023مارس  2 –فبراير 

PMP 073 دبي 2023مارس   1 – 5 وحوكمتها الجودة لمعايير وفقا   المؤسسية المشاريع إدارة 

PMP 113 الـ مبادرة عن الشامل البرنامج PMO اسطنبول 2023مارس   12 – 12 الرئيسية 

PMP 035 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 المشاريع وجدولة وتخطيط المواقع إدارة 

PMP 075 بإستخدام المشاريع إدارة Primavera 22 – 30   اسطنبول 2023مارس 

PMP 115 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 المشاريع إدارة في واالبتكار االصطناعي الذكاء 

PMP 037 القاهرة 2023 ابريل  13 – 1 المشروعات وتنفيذ إدارة ومهارات فن 

 إدارة المشاريع
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PMP 077 
 للرقابة خاضعة بيئات في المشاريع إدارة
 PRINCE2 منهجية بإستخدام 

 دبي 2023 ابريل  20 – 12

PMP 117 النمسا 2023 ابريل  22 – 23 بفعالية وإدارته المشروع تنسيق 

PMP 039 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 المشروعات في القرار صنع 

PMP 079 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 العقود مجال في للعاملين المشاريع إدارة 

PMP 119 
  التخطيط : المشاريع إلدارة الحديثة األسس

 فالتكالي ومراقبة والجدولة
 القاهرة 2023 مايو 18 – 14

PMP 041 لندن 2023 مايو 25 – 21 المشاريع لمديري المالية المهارات 

PMP 081 المشاريع محافظ إدارة PPM 28  اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو 

PMP 121 
 الرئيسية األداء ومؤشرات المشروع نجاح مقاييس إتقان

 التحكم ولوحات
 كوااللمبور 2023 يونيو  8 – 4

PMP 043 
  الخضراء الطاقة مشاريع إدارة

 المستدامة األنظمة واساسيات
 شرم الشيخ 2023 يونيو  15 – 11

PMP 083 المشاريع إدارة مكتب وإدارة تأسيس PMO 18 – 22  اسطنبول 2023 يونيو 

PMP 123 اإلحترافية المشاريع إدارة PMP 25 – 21  اسطنبول 2023 يونيو 

PMP 045 القاهرة 2023 يوليو  2 – 2 المعلومات تقنية مشاريع إدارة 

PMP 085 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 الهدر وإزالة القيمة وهندسة تحليل 

PMP 125 القاهرة 2023 يوليو 20 – 12 العقارية المشاريع إدارة 

PMP 047 لندن 2023 يوليو 22 – 23 المشاريع مداراء المهندسين إعداد 

PMP 087 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 ومراقبتها وتنظيمها المشروعات تخطيط 

PMP 127 امستردام 2023 اغسطس  10 - 2 الفنية المشاريع إدارة 

PMP 049 
 للمشروعات االستراتيجية اإلدارة

 MS Project برنامج بإستخدام 
 دبي 2023 اغسطس  12 - 13

PMP 089 التقنية المشاريع وإدارة تخطيط ERP Solutions 20 - 24  النمسا 2023 اغسطس 

PMP 129 القاهرة 2023  اغسطس 31 – 22 والمنشآت المرافق لمديري المشروعات إدارة 

PMP 051 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 المشاريع ومراقبة وجدولة تخطيط 

PMP 091 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 األطراف متعددة المشروعات إدارة 

PMP 131 
 طريق عن للمشروعات الفعالة اإلدارة
 األداء ومؤشرات القياسات 

 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12
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PMP 053 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 الصيانة عمليات مشاريع وتطوير لقياس المتقدمة اإلدارة 

PMP 093 شرم الشيخ 2023اكتوبر   5  - 1 واالقتصادية المالية العوامل:  المشروع تقييم 

PMP 133 
  العقود وتحليل والمشاريع المناقصات إدارة

 المشتريات وقوانين
 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8

PMP 055 
 الهندسية المشاريع إدارة في الحديثة المهارات

 الشائعة األخطاء وتجنب 
 القاهرة 2023اكتوبر   11  - 15

PMP 095 دبي 2023اكتوبر   22  - 22 الهندسية المشروعات ومتابعة وإدارة وتصميم تخطيط 

PMP 135 لندن 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 وتطبيقاته البناء كود 

PMP 057 
 واكتساب المعتمدة المشاريع إدارة تقنيات
 االستراتيجية اإلدارة مهارات 

 كوااللمبور 2023نوفمبر   1  - 5

PMP 097 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 المشروع لمدير المتقدمة المهارات 

PMP 137 امستردام 2023نوفمبر   23  - 11 والغاز النفط مشروعات مخاطر إدارة 

PMP 059 االحترافية المشروعات وإدارة تخطيط MS Project 22 -  30   النمسا 2023نوفمبر 

PMP 099 القاهرة 2023ديسمبر   2  - 3 الصناعية للمشروعات الخرساني الهيكل تصميم 

PMP 139 اسطنبول 2023ديسمبر   14  - 10 النقل لوسائل التحتية البنية مشاريع إدارة 

PMP 061 
  ومتابعة وإدارة وتصميم تخطيط

 والهندسية الفنية المشروعات
 دبي 2023ديسمبر   21  - 12

PMP 101 لندن 2023ديسمبر   28  - 24 والمقاولين المقاوالت إدارة 

 

 

  


