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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

ITM 023 لندن 2023يناير  5 – 1 وتحليلها الضخمة البيانات إدارة 

ITM 095 
 ISO العالمي األمني المعيار في الحديثة التقنية المهارات

 المعلومات ألمن
 اسطنبول 2023يناير  5 – 1

ITM 167 القاهرة 2023يناير  5 – 1 المعلومات انظمة لحماية الشبكات هندسة 

ITM 025 و الجافا ولغات الشبكات تطوير أساسيات HTML 8 – 12  دبي 2023يناير 

ITM 097 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 الحكومية اإللكترونية المواقع إلدارة والتقنية الفنية المهارات 

ITM 169 امستردام 2023يناير  12 – 8 للمحللين الضخمة البيانات هندسة 

ITM 027 
 المستجدة واألنماط المعلومات على االعتداء
 واالتصاالت اإلنترنت لجرائم 

 كوااللمبور 2023يناير  11 – 15

ITM 099 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 الرابعة الصناعية الثورة وسيناريوهات الميتافيرس 

ITM 171 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 الرقمي التحول في متقدمة عمل ورشة 

ITM 029 اسطنبول 2023يناير  22 – 22 الفني والدعم الشبكات إدارة 

ITM 101 المعتمد األخالقي الهاكر CEH 22 – 22  لندن 2023يناير 

ITM 173 القاهرة 2023فبراير  2 –يناير  21 تطبيقاتها وأهم المعلومات تقنية اساسيات 

ITM 031 
 المعلومات تقنية إدارة في الشاملة الجودة أنظمة تطبيق

 ISO 20000 
 دبي 2023فبراير  2 –يناير  21

ITM 103 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 المعلومات أمن في اإلدارية الممارسات أفضل:  الرقمي األمن 

ITM 175 تقنية Blockchain امستردام 2023فبراير   1 – 5 الذكية الخدمات في 

ITM 033 شرم الشيخ 2023فبراير   12 – 12 المعلومات تكنولوجيا بإستخدام المشاريع إدارة 

ITM 105 
 المستخدم حساب إدارة : المعلومات تكنولوجيا نظم

 الدخول وتسجيل 
 دبي 2023فبراير   12 – 12

ITM 177 القاهرة 2023فبراير   23 – 11 اإلنترنت عالم في القانونية وقواعده اإللكتروني اإلثبات 

ITM 035 لندن 2023فبراير   23 – 11 البيانات وقواعد المتكاملة المعلومات نظم 

ITM 107 
 الضرورية والمهارات الرابعة الصناعية الثورة

 المستقبل لصناعة 
 كوااللمبور 2023مارس  2 –فبراير  22

ITM 179 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22 المتخصصين لغير المعلومات تكنولوجيا 

 تقنية وتكنولوجيا المعلومات
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ITM 037 النمسا 2023مارس   1 – 5 اآللية الحاسبات انظمة كوارث إدارة 

ITM 109 األشياء إنترنت تخصص (IoT) 5 – 1   اسطنبول 2023مارس 

ITM 181 القاهرة 2023مارس   12 – 12 الرقمي األمن في المعتمد األخصائي 

ITM 039 اسطنبول 2023مارس   12 – 12 اإلدارية القرارات دعم في ودورها المعلومات تقنية 

ITM 111 لندن 2023مارس  23 – 11 اآللي للحاسب المتميز الفني الدعم 

ITM 183 إلكترونيا البيانات تبادل كيفية في المتقدمة المفاهيم EDI 11 – 23  اسطنبول 2023مارس 

ITM 041 امستردام 2023مارس   30 – 22 المتغيرة الويب بيئات ظل في المعلومات مؤسسات إدارة 

ITM 113 
 المعلومات ألمن CISSP-CISE العالمي األمني المعيار

 اإلنترنت وحماية
 دبي 2023مارس   30 – 22

ITM 185 القاهرة 2023 ابريل  2 – 2 له القانونية والحماية السيبراني األمن 

ITM 043 
  الخدمات اتمتة في الفعالة الممارسات
 لها العمالء استخدام وزيادة

 كوااللمبور 2023 ابريل  2 – 2

ITM 115 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 معتمد معلومات انظمة أمن مدير تأهيل في المتكامل البرنامج 

ITM 187 لندن 2023 ابريل  13 – 1 اإللكترونية المعلومات أمن 

ITM 045 البريطاني المنهج وفق المعلومات نظم إدارة ITIL 12 – 20  اسطنبول 2023 ابريل 

ITM 117 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 الرقمي التحول في المتقدمة الدورة 

ITM 189 
 المعلومات وأمن الشبكات ألمن المتقدمة االستراتيجيات

 والالسلكية السلكية
 دبي 2023 ابريل  22 – 23

ITM 047 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 اإللكترونية واالجتماعات المؤتمرات 

ITM 119 النمسا 2023 مايو  4 – ابريل 30 السحابية الحوسبة 

ITM 191 لندن 2023 مايو  4 – ابريل 30 األعمال إدارة في اآللي الحاسب تطبيقات في الحديث الفكر 

ITM 049 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 السيبراني األمن اساسيات 

ITM 121 القاهرة 2023 مايو  11 – 2 الرقمي المحتوى ونشر بناء 

ITM 193 
  المعلومات تكنولوجيا فى الحديثة األساليب

 المؤسسات دعم فى ودورها
 امستردام 2023 مايو 18 – 14

ITM 051 كوااللمبور 2023 مايو 18 – 14 المعلومات تكنولوجيا كوارث من التعافي تخطيط 

ITM 123 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 المعلومات وحماية أمن في المتكامل البرنامج 

ITM 195 المراقبة كاميرات نظام ومتابعة وبرمجة تركيب CCTV 21 – 25 دبي 2023 مايو 
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ITM 053 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 المعلومات نظم بإستخدام والسجالت المستندات مراقبة إدارة 

ITM 125 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 والتطبيقات المبادئ افضل:  السحابة وإدارة أمن 

ITM 197 
  االحتيال وكشف التدقيق إجراء

 المعلومات تكنولوجيا بإستخدام
 لندن 2023 يونيو  8 – 4

ITM 055 مع الويب تصميم CSS 4 – 8  القاهرة 2023 يونيو 

ITM 127 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11 المؤسسي للتميز االصطناعي الذكاء تطبيقات في االبتكار 

ITM 199 الفوتوشوب برنامج Photoshop دبي 2023 يونيو  15 – 11 واستخداماته 

ITM 057 امستردام 2023 يونيو  22 – 18 وتحليلها الضخمة البيانات 

ITM 129 كوااللمبور 2023 يونيو  22 – 18 اإللكترونية المواقع وتطوير بناء تصميم 

ITM 201 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 المعتمد( شين بلوك) الكتل سلسلة اخصائي 

ITM 059 استخدام تقنيات  SharePoint القاهرة 2023 يونيو  21 – 25 المشاريع إلدارة 

ITM 131 
 القرار دعم نظم مع التعامل ومهارات اإللكترونية اإلدارة

(DSS )الخبيرة والنظم 
 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2

ITM 203 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 البيانات خصوصية ومخاطر المعلومات أمن 

ITM 061 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 األعمال بيانات وتحليل التقارير إعداد في الفعالة التقنيات 

ITM 133 لندن 2023 يوليو  13 – 1 الفكرية والملكية المعلومات تكنولوجيا 

ITM 205 النمسا 2023 يوليو 20 – 12 الوثائق ضبط أخصائي 

ITM 063 لينوكس التشغيل نظام حماية Linux 12 – 20 دبي 2023 يوليو 

ITM 135 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 المعلومات تقنية لمشاريع الفعّالة اإلدارة 

ITM 207 امستردام 2023 يوليو 22 – 23 االمتثال وإدارة والحماية البيانات حوكمة 

ITM 065 الفني الدعم إدارات في واإلبداع التميز Help Desk 30  كوااللمبور 2023 اغسطس  3 –يوليو 

ITM 137 
 في Power BI المايكروسوفت وتطبيقات األعمال ذكاء

 المستقبل واستشراف الواقع تحليل
 القاهرة 2023 اغسطس  3 –يوليو  30

ITM 209 لندن 2023 اغسطس  10 - 2 المعلومات ولوحات التحكم أطر : األعمال أداء إدارة 

ITM 067 
 خالل من األداء مؤشرات وبناء الذكية األهداف صياغة

 البيانات في التنقيب
 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2

ITM 139 
 الوثائق أمن في الحديثة االستراتيجيات

 اإللكترونية والمعلومات 
 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 37 

ITM 211 
 بها المتعلقة والتقنيات المعلومات تقنية ضوابط

 Cobit foundation 
 دبي 2023 اغسطس  12 - 13

ITM 069 
 في اإلحصاء ومهارات البيانات في التنقيب
 األداء مؤشرات وتقييم صنع 

 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20

ITM 141 
  الحديثة والتقنيات إلكترونيا   المكاتب إدارة علوم

 اإللكتروني للمكتب التحول في
 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20

ITM 213 
 في ودورها القرار دعم ونظم المعلومات مراكز إدارة

 الحكومية واإلدارة المنظمات
 القاهرة 2023  اغسطس 31 – 22

ITM 071 
 عبر السريع والوصول البيانات قواعد مع التعامل فن

 Access اإلنترنت
 لندن 2023  اغسطس 31 – 22

ITM 143 في الممارسات أفضل ITIL 3 -  2   امستردام 2023سبتمبر 

ITM 215 الكمبيوتر أجهزة فني +A 3 -  2   دبي 2023سبتمبر 

ITM 073 كوااللمبور 2023سبتمبر  14  - 10 التنبؤية والنماذج اآللي التعلّم 

ITM 145 
 قانون حدود وترسيخ( السايبر قانون) اإلنترنت قانون

 المعلومات تكنولوجيا
 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10

ITM 217 
 الجغرافية المعلومات نظم بإستخدام الحدود وترسيم إدارة

 المكانية والبيانات
 القاهرة 2023سبتمبر  21  - 12

ITM 075 النمسا 2023سبتمبر  21  - 12 السيبراني األمن مخاطر وإدارة تقييم 

ITM 147 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 البشرية الموارد معلومات نظم تصميم في والتميز اإلبداع 

ITM 219 دبي 2023سبتمبر  28  - 24 اإللكترونية الحكومة في والحماية األمن قضايا 

ITM 077 لندن 2023اكتوبر   5  - 1 اإللكترونية الجنائية واألدلة اإللكترونية الجرائم 

ITM 149 كوااللمبور 2023اكتوبر   5  - 1 مقنعة تقديمية عروض إلى البيانات تحويل كيفية 

ITM 221 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 المعلومات تكنولوجيا إدارة في التميز اساسيات 

ITM 079 
 المستندات، الملفات، الوثائق، واسترجاع وتأمين الحفظ نظم

 إلكترونيا   المعلومات
 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8

ITM 151 امستردام 2023اكتوبر   11  - 15 المعلومات أمن في والمراجعة والصالحيات التحقق 

ITM 223 المعلومات أمن إدارة نظام ISO 27001 15 -  11   دبي 2023اكتوبر 

ITM 081 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22 الملفات وإدارة الرقمي التحّول 

ITM 153 البحث محركات تحسين مهارات (SEO) 22 -  22   اسطنبول 2023اكتوبر 

ITM 225 القاهرة 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 البرامج وكتابة الكبيرة البيانات تحليل أساسيات 

ITM 083 لندن 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 اإللكترونية اإلحصاء برامج استخدام مهارات 



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 38 

ITM 155 النمسا 2023نوفمبر   1  - 5 الرقمي الجنائي التحقيق 

ITM 227 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 اإللكترونية للحكومة الناجح التحول واستراتيجيات مقومات 

ITM 085 
 ونظم اإللكترونية اإلدارة تكنولوجيا في المهني الدبلوم

 البشرية الموارد إدارة في المعلومات
 النمسا 2023نوفمبر   12  - 12

ITM 157 القاهرة 2023نوفمبر   12  - 12 المعلومات نظم وتدقيق مراجعة وتقنيات مفاهيم 

ITM 229 اسطنبول 2023نوفمبر   23  - 11 اإللكترونية والمعلومات الوثائق أمن استراتيجيات 

ITM 087 دبي 2023نوفمبر   23  - 11 المعلوماتية الجرائم في والتحقيق الجنائي التحليل معمل 

ITM 159 لندن 2023نوفمبر   30  - 22 الرقمية والتحقيقات الجنائية األدلة 

ITM 231 امستردام 2023نوفمبر   30  - 22 الجغرافية المعلومات لنظم البيانات قواعد وتحليل معالجة 

ITM 089 
  الشبكات أمن وإدارة وتصميم الفني الدعم

 االختراق ضد وتأمينها
 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3

ITM 161 معتمد شبكات مساعد CCNA 3 -  2   القاهرة 2023ديسمبر 

ITM 233 كوااللمبور 2023ديسمبر   14  - 10 للمهنيين االصطناعي الذكاء استراتيجية 

ITM 091 المنقطع غير الطاقة مزود (UPS) 10 -  14   دبي 2023ديسمبر 

ITM 163 
  من والمحفوظات للوثائق الرقمي التحول

 المعلومات لنظم التقليدية النظم
 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12

ITM 235 محلل SOC المعتمد CSA 12 -  21   لندن 2023ديسمبر 

ITM 093 القاهرة 2023ديسمبر   28  - 24 اإللكترونية للمستندات الجنائية الحماية 

ITM 165 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24 الفعال والتسوق البحث محرك 

 

  


