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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

RES 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 العقاري القطاع في المهنة تاخالقيا 

RES 087 دبي 2023يناير  5 – 1 المتكامل العقاري الدبلوم 

RES 151 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 الدولية للمعايير طبقا   عقارى مقيم إعداد 

RES 025 القاهرة 2023يناير  12 – 8 العقارية السمسرة 

RES 089 لندن 2023يناير  11 – 15 وتأجيرها العقارات بيع في تالممارسا أفضل 

RES 153 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 العقارات إدارة في القيادة 

RES 027 شرم الشيخ 2023يناير  22 – 22 العقارات قطاع في الشاملة الجودة إدارة 

RES 091 في المالية النماذج وضع مع العقاري المحلل Excel 22 – 22 امستردام 2023ير ينا 

RES 155 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 العقارات إدارة في الحديثة االتجاهات 

RES 029 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 العقاري والرهن والتمويل التقييم 

RES 093 دبي 2023فبراير   1 – 5 العقارات مجال في الناجح المبيعات مندوب إعداد 

RES 157 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 العقارية والمبيعات التسويق في المهني لدبلوما 

RES 031 القاهرة 2023فبراير   12 – 12 العقارات وتثمين وتسويق إدارة 

RES 095 لندن 2023فبراير   12 – 12 المعتمد العقاري المستشار 

RES 159 
 التفاوض وعمليات البيعية للمهارات الشامل البرنامج

 العقارية المشاريع في 
 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11

RES 033 شرم الشيخ 2023فبراير   23 – 11 العقاري التقييم خبراء إلعداد المتكامل المنهج 

RES 097 النمسا 2023مارس  2 –فبراير  22 العقارية المؤسسات في اإلداريين القادة إعداد 

RES 161 
  في للعاملين يةواالٔخالق السلوكية المهارات

 العقارات وتوثيق تسجيل
 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22

RES 035 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 العقاري البيع لمهارات الشامل البرنامج 

RES 099 دبي 2023مارس   1 – 5 العقاري االستثمار وتقييم العقارية االستثمارات آليات 

RES 163 
 ووضع العقارية للمشروعات ويقيةالتس الجدوى دراسة إعداد

 الستغاللها البدائل افضل
 اسطنبول 2023مارس   12 – 12

RES 037 القاهرة 2023مارس   12 – 12 العقارية والصناديق المحافظ 

 قطاع العقارات



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 103 

RES 101 لندن 2023مارس  23 – 11 اإللكتروني العقاري التسويق 

RES 165 
  ريالعقا واالستثمار المقاوالت شركات في المحاسبة

 العقاري والتطوير
 اسطنبول 2023مارس  23 – 11

RES 039 شرم الشيخ 2023مارس   30 – 22 العقاري القطاع في المهارات واستقطاب الكفاءات اختيار 

RES 103 كوااللمبور 2023مارس   30 – 22 العقارية المكاتب في والمالية اإلدارية المهارات 

RES 167 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 وسطاءل المستمر المهني التطوير 

RES 041 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 العقارية المزادات 

RES 105 دبي 2023 ابريل  13 – 1 واالستثمار التقييم ومقومات العقارات إدارة اسس 

RES 169 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 العقارية الوساطة 

RES 043 القاهرة 2023 ابريل  20 – 12 المحترف العقاري التسويق 

RES 107 لندن 2023 ابريل  20 – 12 العقارية المنشآت في المالية المحاسبة 

RES 171 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 العقاري التمويل إدارة 

RES 045 شرم الشيخ 2023 ابريل  22 – 23 العقارية الثروة من الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة 

RES 109 
  وقوانين واساليب لنظم العلمية ساألس

 العقاري بالمزاد البيع وطرق
 امستردام 2023 مايو  4 – ابريل 30

RES 173 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 الشركات في والممتلكات األصول إدارة في واإلبداع التميز 

RES 047 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 العقاري التطوير في التصاميم إدارة 

RES 111 دبي 2023 مايو  11 – 2 البناء اعمال وتقييم المباني ومراقبة التفتيش 

RES 175 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14 العقارية المشاريع إدارة 

RES 049 القاهرة 2023 مايو 18 – 14 العقارات مجال في العمالء عالقات إدارة في التميز 

RES 113 لندن 2023 مايو 25 – 21 قاريالع التطوير في الحديثة اآلليات 

RES 177 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 العقاري التمويل 

RES 051 شرم الشيخ 2023 يونيو  1 –مايو  28 العقارية واألصول األمالك إدارة 

RES 115 النمسا 2023 يونيو  1 –مايو  28 للعقارات اإللكتروني التسويق في الحديثة التقنيات 

RES 179 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 العقارية المخاطر إدارة 

RES 053 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 والنتائج األسس العقاري والتمويل الرهن انظمة 
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RES 117 دبي 2023 يونيو  15 – 11 العقارية البيانات اساسيات 

RES 181 نبولاسط 2023 يونيو  15 – 11 العقارية المؤسسات في العامة العالقات أهمية 

RES 055 القاهرة 2023 يونيو  22 – 18 واالستثمارية العقارية العقود كتابة ومهارات اساليب 

RES 119 
 واهميته العقاري والتوثيق التسجيل دبلوم

 العقارية المنظومة في 
 لندن 2023 يونيو  22 – 18

RES 183 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 للعقارات المرافق إدارة 

RES 057 شرم الشيخ 2023 يونيو  21 – 25 العقاري التقييم طرق 

RES 121 كوااللمبور 2023 يوليو  2 – 2 للعقار العيني التسجيل أساسيات 

RES 185 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 الذكي العقاري النظام عمليات 

RES 059 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 الدولية للمعايير وفقا   العقاري والتثمين التقييم اسس 

RES 123 دبي 2023 يوليو  13 – 1 العقار ملكية فحص 

RES 187 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 العقارات إدارة في والتواصل االتصال 

RES 061 القاهرة 2023 يوليو 20 – 12 العقاري التسويق ومهارات فنون 

RES 125 لندن 2023 يوليو 22 – 23 قبليةوالمست الحالية العقارية المخاطر إدارة استراتيجيات 

RES 189 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 العقارية والمستندات والوثائق الصكوك مراجعة 

RES 063 شرم الشيخ 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 المباني ووحدات المرافق إدارة 

RES 127 امستردام 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 العقاري واالتصال التفاوض مهارات 

RES 191 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 العقارات مجال في التسويقية األزمات مواجهة أساليب 

RES 065 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 العقاري التطوير في المشاريع تنفيذ في مقدمة 

RES 129 دبي 2023 اغسطس  12 - 13 العقارية والمكاتب الشركات في المكتبية اإلجراءات 

RES 193 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 العقاريين للمهنيين التقديمي والعرض التواصل هاراتم 

RES 067 القاهرة 2023 اغسطس  24 - 20 العقارية األصول إدارة 

RES 131 لندن 2023 اغسطس  24 - 20 العقارية الجدوى دراسات 

RES 195 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22 العقارات مجال في المنازعات مواجهة اساليب 

RES 069 شرم الشيخ 2023  اغسطس 31 – 22 العقاريين المثمنين مهارات 



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 105 

RES 133 
  التجارية العالمات وتسويق بناء استراتيجيات
 العقارية المؤسسات في

 النمسا 2023سبتمبر   2  - 3

RES 197 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 والممتلكات العقارات إدارة مهارات 

RES 071 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 العقارية الممتلكات إدارة 

RES 135 دبي 2023سبتمبر  14  - 10 العقاري التواصل مهارات 

RES 199 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12 العقاري التمويل وأدوات أسس 

RES 073 القاهرة 2023سبتمبر  21  - 12 العقاريين المساحين مهارات 

RES 137 
 المعاصرة التسويقية واالستراتيجيات الخطط دإعدا

 العقاري التسويق في 
 لندن 2023سبتمبر  28  - 24

RES 201 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 العقارات حوكمة 

RES 075 شرم الشيخ 2023اكتوبر   5  - 1 العقارية المؤسسات إدارة 

RES 139 كوااللمبور 2023اكتوبر   5  - 1 العشوائية المناطق تطوير 

RES 203 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 العقارات قطاع في المالية اإلدارة 

RES 077 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 العقاري التمويل نمذجة 

RES 141 دبي 2023اكتوبر   11  - 15 والمباني اإلسكان إدارة في المتكامل البرنامج 

RES 205 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 التجارية العقارات وسطاء 

RES 079 القاهرة 2023اكتوبر   22  - 22 العقاري القطاع في العمالء خدمة إدارة 

RES 143 لندن 2023اكتوبر   22  - 22 العقاري الرهن وسطاء 

RES 207 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 العقارية المشروعات وتخطيط إدارة 

RES 081 شرم الشيخ 2023نوفمبر   1  - 5 العقارية الوساطة نشاط إدارة في لحديثةا األساليب 

RES 145 امستردام 2023نوفمبر   12  - 12 العقارية المشروعات إنشاء عقود إدارة 

RES 209 اسطنبول 2023نوفمبر   23  - 11 العمراني التجديد سياسات إعداد 

RES 083 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22 العقاري التسويق في المعاصرة االستراتيجيات 

RES 147 دبي 2023ديسمبر   2  - 3 العقارية األمالك إدارة في المتكامل البرنامج 

RES 211 اسطنبول 2023ديسمبر   14  - 10 التشغيلي والتأجير التمويلي التأجير 

RES 085 القاهرة 2023ديسمبر   21  - 12 للعقارات البيئية االستدامة 
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RES 149 
 والفنية المالية الجوانب في المتكاملة األساليب

 العقاري لالستثمار 
 لندن 2023ديسمبر   28  - 24

 

  


