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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

QUP 023 دبي 2023يناير  5 – 1 األعمال منظمات في االستراتيجية الجودة إدارة 

QUP 061 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 الجودة ومراقبة ضمان مسؤول 

QUP 099 
  الشاملة الجودة إدارة في المهني الدبلوم

 (كايزن) المستمر والتحسين
 اسطنبول 2023يناير  12 – 8

QUP 025 
  المؤسسي للتحول اإلستراتيجي التخطيط مهارات

 الشاملة الجودة نحو
 القاهرة 2023يناير  12 – 8

QUP 063 المعتمد الرئيسي المخاطر مدير ISO 31000 15 – 11  النمسا 2023يناير 

QUP 101 
  الطاقة وترشيد إدارة نظام

 ISO 50001 العالمية القياسية للمواصفة طبقا  
 لندن 2023يناير  11 – 15

QUP 027 
  المختبرات في الشاملة الجودة إدارة

 ISO 17025 العينات مع والتعامل
 شرم الشيخ 2023يناير  22 – 22

QUP 065 معتمد خارجى مقيم EFQM 22 – 22  دبي 2023يناير 

QUP 103 امستردام 2023فبراير  2 –يناير  21 األصفر الحزام( سيجما 2) مشروع مدير 

QUP 029 النافذة الجودة وضمان مراقبة - QA-QC 5 – 1   القاهرة 2023فبراير 

QUP 067 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 والتحسين التخطيطي الرسم : العمليات إدارة 

QUP 105 دبي 2023فبراير   23 – 11 سجما 2 في األسود الحزام 

QUP 031 لندن 2023مارس  2 –فبراير  22 الطباعية المؤسسات في واإلنتاج الجودة مراقبة 

QUP 069 منهجية أدوات Lean  :كوااللمبور 2023مارس   1 – 5 الهدر من الحد 

QUP 107 النمسا 2023مارس   12 – 12 الجودة لتطبيقات الشائعة األخطاء 

QUP 033 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 الشاملة الجودة إدارة في التغيير ثقافة 

QUP 071 شرم الشيخ 2023مارس   30 – 22 الجودة تحسين وادوات اساليب 

QUP 109 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 الجودة وثائق فى التحكم نظم في المهني الدبلوم 

QUP 035 لندن 2023 ابريل  13 – 1 2018_11011 ايزو الجودة ادارة لنظام داخلي مدقق 

QUP 073 الغذاء سالمة إدارة نظام ومبادئ أسس - ISO 22000 12 – 20  القاهرة 2023 ابريل 

QUP 111 و سيجما لسداسية األخضر الحزام Lean 23 – 22  دبي 2023 ابريل 

 الجودة واإلنتاجية
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QUP 037 
 الجودة إدارة نظام في التدقيق فريق قائد

 ISO 9001 ، ISO 19011 
 القاهرة 2023 مايو  4 – ابريل 30

QUP 075 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 الجودة نظم إدارة في المعتمد األخصائي 

QUP 113 كوااللمبور 2023 مايو 18 – 14 والمهنية الموجهة الجودة 

QUP 039 األخضر الحزام – سيجما الستة منهجية شهادة ASQ 21 – 25 دبي 2023 مايو 

QUP 077 
 : اإلختبار معامل جودة إدارة

 ISO 17025 _2017 االيزو معايرة 
 لندن 2023 يونيو  1 –مايو  28

QUP 115 النمسا 2023 يونيو  8 – 4 الغذائي التفتيش خبير 

QUP 041 
  الجودة إدارة لنظام معتمد مدققين فريق رئيس

 1001:2015 آيزو
 دبي 2023 يونيو  15 – 11

QUP 079 الطبية األجهزة مخاطر إدارة ISO 14971 18 – 22  القاهرة 2023 يونيو 

QUP 117 شرم الشيخ 2023 يونيو  21 – 25 سيجما سداسية في المعتمدة األصفر الحزام 

QUP 043 امستردام 2023 يوليو  2 – 2 الصناعية المنشآت في اإلنتاج مديري تأهيل 

QUP 081 
 الجامعات في الشاملة للجودة االستراتيجية اإلدارة

 العلمية البحوث ومراكز 
 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1

QUP 119 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 الجودة إدارة في المصغر المهني الماجستير 

QUP 045 ومنهجية الداخلي المقي ِّم RADAR القاهرة 2023 يوليو 22 – 23 للتقييم 

QUP 083 العمليات جودة وتحسين للتحكم اإلحصائية األساليب - SPC 30  دبي 2023 اغسطس  3 –يوليو 

QUP 121 النمسا 2023 اغسطس  10 - 2 البيانات تحليل مختبر المهني الدبلوم 

QUP 047 
 لكفاءة العامة المتطلبات) ISO 17025 الدولية المواصفة

 (والمعايرة الفحص مختبرات
 لندن 2023 اغسطس  12 - 13

QUP 085 اإلدارية اإلستراتيجية Six Sigma كوااللمبور 2023 اغسطس  24 - 20 الجودة تحسين في 

QUP 123 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22 التشييد في الجودة على الرقابة 

QUP 049 
  لالعتماد والمعايرة القياس مختبرات وتأهيل تطبيق

 ISO_IEC 17025 ل طبقا  
 القاهرة 2023سبتمبر   2  - 3

QUP 087 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 اليابانية كايزن إلستراتيجية المتكامل البرنامج 

QUP 125 لندن 2023سبتمبر  21  - 12 الجودة وتحسين لمراقبة اإلحصائية واألساليب الطرق 

QUP 051 دبي 2023سبتمبر  28  - 24 التكاليف وخفض الجودة تحسين خالل من اإلنتاجية تحسين 
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QUP 089 األوروبية الجودة معايير وفق المؤسسي التميز EFQM 1 -  5   شرم الشيخ 2023اكتوبر 

QUP 127 
 الحديثة واالستراتيجيات الدولية القواعد

 الشاملة الجودة إدارة معايير لتطبيق 
 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8

QUP 053 الهاسب نظام تطبيق HACCP دبي 2023اكتوبر   11  - 15 االغذية لسالمة 

QUP 091 
  العامة الخدمات إدارة فى واإلبداع التميز

 الشاملة الجودة منهج ظل في
 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22

QUP 129 النمسا 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 12025 األيزو العالمية المختبرات جودة أنظمة 

QUP 055 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 تطبيقها وكيفية الشاملة للجودة االستراتيجية اإلدارة 

QUP 093 كوااللمبور 2023نوفمبر   12  - 12 الشرب مياه جودة وضبط المعامل تكنولوجيا 

QUP 131 
  العمل نظم إجراءات لتبسيط الحديثة األساليب

 الشاملة الجودة منهج ظل في
 اسطنبول 2023نوفمبر   23  - 11

QUP 057 المعتمد الرئيسي المدقق ISO 9001 22 -  30   امستردام 2023نوفمبر 

QUP 095 
 الشاملة الجودة أنظمة تطبيق

 ISO 20000 المعلومات تقنية إدارة في 
 شرم الشيخ 2023ديسمبر   2  - 3

QUP 133 لندن 2023ديسمبر   14  - 10 والكيميائية الطبية التحاليل مختبرات في الشاملة الجودة 

QUP 059 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12 الجمهور خدمة جودة في الدولية المعايير 

QUP 097 
  اإلنتاج ومراقبة ومتابعة تخطيط

 العالمية والمتغيرات المعايير ظل في
 القاهرة 2023ديسمبر   28  - 24

 

 

 

 

 

  


