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النشأة و التطور
يعتبــر مركــز الجــودة الشــاملة مــن المؤسســات المتميــزة فــي مجــال التدريــب واالستشــارات داخــل دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وخارجهــا ,تأســس عــام  2008فــي إمــارة دبــي وكانــت بدايــة االنطــاق.
مركــز الجــودة الشــاملة هــو مؤسســة تدريــب إماراتيــة ،تهــدف إلــي تقديــم خدمــات تدريبيــة واستشــارية متكاملــة للهيئــات
والمؤسســات الحكوميــة والشــركات العامــة والخاصــة فــي المنطقــة العربيــة فــي المجــاالت اإلداريــة والفنيــة والتربويــة
واألمنيــة والمصرفيــة وتقديــم الدراســات والبحــوث واالستشــارات التنظيميــة واإلداريــة المتعلقــة بالتنميــة البشــرية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،إلــى جانــب تنميــة المهــارات الفرديــة والجماعيــة داخــل الهيئــات والمؤسســات والشــركات.

تميــز المركــز بالتخصصيــة فــي تنفيــذ البرامــج التدريبيــة حيــث أن اإلدارة العليــا للمركــز تحــت قيــادة خبيــر اســتراتيجي
متمــرس وهــو الدكتــور مصطفــى كامــل المحمــد خبيــر التدريــب واالستشــارات المعتمــد لــدى العديــد مــن الجهــات
الحكوميــة والخاصــة داخــل الدولــة وخارجهــا.

لمركــز الجــودة الشــاملة العديــد مــن الشــراكات الدوليــة تتيــح للمشــاركين فــي الــدورات الحصــول علــى العديــد مــن
الشــهادات واالعتمــادات الدوليــة ,كمــا وأن دوراتنــا تعقــد فــي جميــع العواصــم العالميــة.

رؤيــتــنــا
ابتكار أفضل الطرق و الوسائل الداعمة لمهارات تطوير أداء الـعنصر الـبشري.

رسـالـتـنـا
أن نكــون قادريــن علــى تقديــم البرامــج التدريبيــة والخدمــات االستشــارية علــى مســتوى عالمــي مــن خــال مجموعــة
واســعة مــن الخبــراء والشــراكات الدوليــة.

أهـدافـنـا
• تقديم خدمات تدريبية وتعليمية متميزة.
• تنويع وتطوير خدمات التدريب وفق أحدث األساليب العلمية.
• توفير كفاءات وطنية تلبي احتياجات المجتمع الفعلية.
•تلبيــة حاجــة المؤسســات بقطاعيهــا العــام والخــاص وتقديــم أرقــى معاييــر الجــودة مــن خــال خبــراء واستشــاريين
في كل المجاالت.
• عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق اكبر قدر ممكن من االستفادة وتبادل الخبرات.

منهجيات جودة التدريب
تمثــل معاييــر الجــودة والتميــز مــن أهــم الثوابــت التــي ارســا مركــز الجــودة الشــاملة للتدريــب و االستشــارات دعائمــه
عليهــا منــذ بدايــة العمــل حيــث تقــوم سياســتنا علــى ركيــزة اساســية مفادهــا « تدريــب بمعاييــر عالميــة « لــذا فــإن مركــز
الجــودة الشــاملة للتدريــب يتحمــل مســؤولية أمــام عمالئــه بصــورة مباشــرة عــن جــودة وتميــز الخدمــة التدريبيــة المقدمــة
لهــم مــن النواحــي التاليــة:
أوال  /اختيار المدرب .
ً
ً
ثانيا  /جودة الحقيبة التدريبية.
ً
ثالثا  /المناخ التدريبي.
ً
رابعا  /تطبيق منجيات التقييم بالبرامج.
ً
خامسا /استراتيجيات التقييم القبلي.
ً
سادسا /استراتيجيات التقييم البعدي.
ً
سابعا /منهجية قياس مستوى التعلم.
ً
ثامنا /منهجية قياس مستوى النتائج.
ً
تاسعا /أساليب تقييم ومتابعة التدريب.
عاشرا /آليات قياس أثر التدريب.

التخصصات التدريبية التي نتميز بها
• البرامج القيادية واإلشرافية
• برامج الموارد البشرية والتدريب
• برامج خدمة العمالء ومهارات اإلتصال
• برامج السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة
• برامج العالقات العامة واإلعالم
• برامج المالية والمحاسبة
• برامج المشتريات والمخازن
• برامج القانون والعقود
• برامج األمن والسالمة المهنية
• البرامج التعليمية والتربوية
• برامج المصارف والبنوك
• البرامج الهندسية والصناعية
• البرامج األمنية
• برامج النفط والغاز.
• برامج حماية البيئة والغذاء
• البرامج الصحية
• الدبلومات التدريبية المعتمدة

جميع البرامج التدريبية المذكورة في الخطة نستطيع
تنفيذها في أي تاريخ ومكان حسب رغبة الجهة.

الخدمات االستشارية للمركز
يقــدم مركــز الجــودة الشــاملة خدمــات استشــارية عاليــة الجــودة  ,مــن خــال مجموعــة مــن الخبــراء المتخصصيــن
والمتواجديــن داخــل مركــز البحــوث التابــع لمركــز الجــودة الشــاملة للتدريــب واالستشــارات بدبــي  ,يعملــوا علــى تقــدم
الخدمــات االستشــارية فــي المجــاالت التاليــة :
• االستشارات اإلدارية المتخصصة.
• االستشارات المالية والفنية.
• االستشارات التسويقية االحترافية.
• االستشارات االجتماعية.
• االستشارات األمنية.
• االستشارات الهندسية والصناعية.
• االستشارات الرياضية.
• االستشارات التقنية واللوجستية.
• االستشارات الجمركية.
• االستشارات الثقافية والتراثية.

المنتديات والمؤتمرات
يعمــل مركــز الجــودة الشــاملة علــى تنفيــذ المنتديــات والمؤتمــرات والفعاليــات المختلفــة مــن خــال منهجيــة علميــة
حديثــة تشــمل مــا يلــي:
• دراسة الفكرة وإعداد دراسات ميدانية عنها .
• صياغة الدراسة العلمية عن الفكرة وتحويلها إلى أرقام وحقائق.
• جلب أفضل الخبراء والمتحدثين من جميع بلدان العالم.
• تجهيز القاعات بأحدث الوسائل السمعية والبصرية واللوجستية.
• إدارة الحمالت اإلعالمية للفعاليات  ,من خالل لجنة إعالمية خاصة بالمركز دائمة االنعقاد.
• التسويق للفعاليات في مختلف بلدان العالم
• إدارة الفعاليات وورش العمل.
• إعداد وصياغة المخرجات والتوصيات.
• متابعة التوصيات من خالل مركز البحوث الخاص بالمركز.
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إدارة الموارد البشرية وتطوير العنصر البشري

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

إدارة الموارد البشرية وتطوير العنصر البشري
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية وفق منظور استشراف المستقبل

/17-13يناير

دبي  /أبوظبي

إعداد مدير التدريب الفعال وفن صياغة وإعداد الخطط التدريبية

/7-3فبراير

دبي

الذكاء اإلصطناعي والتوجهات الحديثة في تطبيقات وممارسات الموارد البشرية والتدريب

/21-17فبراير

دبي /باريس

Advanced Career Development and Succession Planning

/21-17مارس

دبي

تطوير سياسات األستقطاب والتعيين والتوظيف المبني على الجدارات الوظيفية

/25-21أبريل

دبي  /القاهرة

منهجيات واسترايتيجات وآليات التعريف واالرشاد المهني للموظف الجديد

/20-16يونيو

دبي

تطوير الموارد البشرية وتقييم األداء وربط تطوير المسار الوظيفي بخطط التدريب

/27-23يونيو

دبي

تصميم اللوائح واإلجراءات وتحليل سياسات الموارد البشرية

/25-21يوليو

دبي  /اذربيجان

/8-4أغسطس

دبي

/22-18أغسطس

دبي  /جنيف

Employee Relations: Roles and Responsibilities

/12-8سبتمبر

دبي

جوانب وأبعاد العملية التدريبية المتكاملة وسياسات التدريب المنظم

/26-22سبتمبر

دبي

استراتيجيات ومنهجيات بناء مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية والتدريب

/24-20أكتوبر

دبي  /ماليزيا

اإلبداع واإلبتكار في إدارة الموارد البشرية الذكية

/31-27أكتوبر

دبي

تحديد االحتياجات التدريبية وتقييم التدريب وفق معايير التقييم والرقابة والمتابعة

/7-3نوفمبر

دبي

الدبلوم المتكامل في إدارة الموارد البشرية

/21-17نوفمبر

دبي

دبلوم التطوير المهني المتقدم وتخطيط التعاقب الوظيفي

/19-15ديسمبر

دبي  /عجمان

استراتيجيات إدارة التدريب الفعالة وتطوير مهارات موظفي التدريب

/26-22ديسمبر

دبي

صناعة التدريب اإلحترافي وفق منهجية 10X
االتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية وهيكلة األعمال وتصميم الوظائف

البرامج القيادية واإلدارية

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

البرامج القيادية واإلدارية
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
استشراف مستقبل الذكاء اإلصطناعي في العمل الحكومي

 / 10-6يناير

دبي

دبلوم القائد المحترف  :أستراتيجيات ومعايير وآليات

/17-13يناير

دبي/األسكندرية

Shaping the Future: Tools for Developing Strategic Foresight

/31-27يناير

دبي

الكاريزما ولغة الجسد للقائد المحترف

/14-10فبراير

دبي  /عجمان

الوالء الوظيفي والقضاء على السلوك السلبي واالنسحاب الوظيفي

/21-17فبراير

دبي

استخدامات الذكاء االصطناعي في تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسات

/28-24فبراير

دبي

/7-3مارس

رأسالخيمة/دبي

سيكلوجية اإلتصال الفعال  ,التأثير  ,االقناع واعداد وتنفيذ استراتيجية التفاوض

/21-17مارس

دبي

استرايتيجات تأهيل المدراء الجدد لقيادة المؤسسات اإلحترافية

/28-24مارس

دبي  /ماليزيا

التنمية التنظيمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية

/18-14أبريل

دبي

 28إبريل –  2مايو

أبوظبي  /جورجيا

تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء باستخدام  6سيجما

 /13-9يونيو

دبي /البوسنه

الموجهات االستراتيجية الستشراف المستقبل وفق مبادرة X10

/20-16يونيو

دبي  /برشلونة

تبني الفكر اإلبداعي وفن تحويل األفكار للخطط عمل

/11-7يوليو

دبي  /اذربيجان

أفضل الممارسات والتميز في القيادة وإدارة األداء والتوجيه إلنجاز األهداف

/18-14يوليو

دبي

اإلبداع واإلبتكار وفق منظومة الجيل الرابع للتميز المؤسسي

The Balanced Scorecard: Achieving Performance Excellence

البرامج القيادية واإلدارية
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج

/25-21يوليو

دبي/شرمالشيخ

/8-4أغسطس

دبي

/22-18أغسطس

دبي  /اذربيجان

سيناريوهات التفكير االستراتيجي وصياغة المستقبل

/19-15سبتمبر

دبي

تحليل وتصميم إجراءات العمل وتحسين كفاءة األداء

/26-22سبتمبر

دبي  /عجمان

نمذجة وتحليل وتصميم إجراءات العمل وتحسين كفاءة األداء

/10-6أكتوبر

شرم الشيخ

الدبلوم المهني  :القيادة من خالل التغيير وإدارة المشروعات

/24-20أكتوبر

دبي/الكويت

خصائص القيادة االستراتيجية في ظل المتغيرات الدولية والمتطلبات المرحلية تطبيقات X10

/31-27أكتوبر

دبي

دبلوم القيادة اإلدارية وفق اإلستراتيجية التنافسية لألداء العالي

/7-3نوفمبر

دبي  /برشلونة

الذكاء العاطفي وتفجير الطاقات الكامنة واالستمرار في التفوق المؤسسي

/21-17نوفمبر

دبي

تاهيل البيئة المؤسسية للعمل الجماعي

/28-24نوفمبر

دبي  /تونس

قيادة مجموعات العمل  ,بناء روح المبادرة وتطوير االبداع فى الفرق

/19-15ديسمبر

دبي

Creative Problem Solving and Decision Making

/26-22ديسمبر

دبي  /اذربيجان

دبلوم تأهيل وتطوير قيادات الصف الثاني وفق معايير اإلبتكار واإلبداع
التخطيط بالسيناريو وإعداد الخطط طويلة األجل في المؤسسات الحكومية
دبلوم القيادة اإلدارية وفق اإلستراتيجيات التنافسية لألداء المؤسسي المتميز

مهارات التسويق وخدمة العمالء ومهارات اإلتصال الفعال

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

مهارات التسويق وخدمة العمالء ومهارات اإلتصال الفعال
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
الخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة

/17-13يناير

دبي

إدارة جودة الخدمات والتعامل المتميز مع الشكاوى وتحقيق رضا العمالء

/21-20يناير

دبي  /الكويت

متميزة وفق منهجية الجيل الرابع للتميز
إنشاء ثقافة خدمية
ّ

/7-3فبراير

دبي

/28-24فبراير

دبي  /القاهرة

أساليب جذب العمالء والتفوق على المنافسين وفق معايير النجوم السبع

/7-3مارس

دبي

آليات استشراف المستقبل ورسم سيناريوهات التخطيط للخدمة المتميزة

/14-10مارس

دبي/رأسالخيمة

تخطيط الحمالت اإلعالنية والتسويقية

/11-7ابريل

دبي

إدارة عالقات العمالء وتعزيز وتدعيم الخدمات CRM

/25-21ابريل

دبي عجمان

التعامل اإلحترافي والتميز في خدمة العمالء وإسعاد المتعاملين

/27-23يونيو

دبي

األنماط المختلفة من البشر وكيفية التعامل والسيطرة عليها

/18-14يوليو

دبي

28يوليو–1أغسطس

دبي  /البوسنه

/12-8سبتمبر

دبي

29سبتمبر–3أكتوبر

دبي  /طرابزون

حل مشكالت العمالء وفن بناء الثقة من جديد

/17-13أكتوبر

دبي

دبلوم مدير المبيعات المعتمد

/7-3نوفمبر

دبي

مهارات التسويق الفعالة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي ( األدوات والتقنيات )

/28-24نوفمبر

دبي  /مدريد

تحقيق األداء المتميز في خدمة وعناية العمالء والدبلوماسية في األداء

/12-8ديسمبر

دبي

استخدامات الذكاء اإلصطناعي في كسب رضا العمالء

Customer Satisfaction and Loyalty
المهارات المتقدمة في إعداد الخطط والبرامج التسويقية الفعالة
فنون التواصل مع العمالء ومهارات واساليب االتصال الحديثة

المحاسبة والمالية

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

المحاسبة والمالية
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية والمراجعة الداخلية

/17-13يناير

دبي

المقاصة الضريبية وطرق حساب ضريبة القيمة المضافة في المؤسسات الحكومية

/31-27يناير

دبي  /القاهرة

Accounting and Finance Policies and Procedures

/28-24فبراير

دبي

النظم المتقدمة لتخطيط التنبؤ المالي (التدقيق وقياس المخاطر المالية)

/14-10مارس

دبي  /أسطنبول

فن كتابة وإعداد التقارير المالية المتقدم

/28-24مارس

دبي

إعداد وإدارة التدفقات النقدية وكيفية إتخاذ القرارات

/18-14أبريل

دبي

اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي
وفق معايير المحاسبة الحكومية

/13-9يونيو

لندن  /دبي

نظام التحول من األساس النقدي إلي أساس اإلستحقاق في القطاع الحكومي

/18-14يوليو

دبي

المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي

/25-21يوليو

دبي

إعداد وتحليــل دراسـات الجـدوى االقتصـاديـة وتقييــم المشـروعـات

/8-4أغسطس

دبي  /طرابزون

المحاسبة والمالية
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج

/29-25أغسطس

دبي

المالية للمدراء غير الماليين

/12-8سبتمبر

رأس الخيمة /
مدريد

التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتيال وإدارة التحقيقات المالية

/19-15سبتمبر

دبي

إعداد تقـاريـر التـدقيـق الـداخلـي واوراق عملـه وفـق معـاييـر ()IIA

/10-6أكتوبر

دبي  /المغرب

دور الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في إتخاذ وترشيد القرارات

/24-20أكتوبر

دبي

تحليل القوائم المالية بإستخدام اإلكسل

/7-3نوفمبر

دبي  /كوريا

Financial Analysis Expert

/28-24نوفمبر

دبي

إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية ومعايير اإلبالغ المالي الدولية
وإعداد الموازنات

/12-8ديسمبر

دبي  /شرم
الشيخ

إعداد التسويات والقيود المحاسبية والحسابات الختامية
والرقابة على تنفيذ الموازنة

/26-22ديسمبر

دبي

تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة اإلدارية ودورها في الرقابة وإتخاذ القرارات

العالقات العامة واالتصال المؤسسي واإلعالم

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

العالقات العامة واالتصال المؤسسي واإلعالم
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
التميز في اإلدارة اإلعالمية لألزمات و األحداث الطارئة

/24-20يناير

مكان التنفيذ

منهجيات العالقات العامة من التخطيط إلى التنفيذ

/7-3فبراير

دبي  /أبوظبي

إدارة العالقات العامة بين اإلبتكار والتطبيق

/21-17فبراير

دبي/رأسالخيمة

النظم المتكاملة للعالقات العامة واالعالم االلكترونى

/14-10مارس

دبي /باريس

فنون الكتابة الصحفية ( الحديث  -التحقيق  -التقرير )

/28-24مارس

دبي

اإلحتراف في التصوير الفوتغرافي

/25-21أبريل

دبي/شرمالشيخ

إدارة التميز في العالقات العامة واألداء البروتوكولي

/20-16يونيو

دبي  /أبو ظبي

 30يونيو –  4يوليو

دبي  /المغرب

مهارات التواصل عند األزمات والكوارث

 /11-7يوليو

دبي  /اذربيجان

إعــداد وتنظيــم المؤتمـــرات والمعارض الدولية و التصريحات اإلعالمية

/25-21يوليو

دبي  /البوسنة

المسؤولية االجتماعية للشركات والمؤسسات

العالقات العامة واالتصال المؤسسي واإلعالم
أســـم الــبــرنـــامــج

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

Public Relations Campaigns: From Planning to Execution

 /8-4أغسطس

دبي  /برشلونة

/22-18اغسطس

دبي

أسس وأدوات صناعة اإلعالم المتكامل

 /12-8سبتمبر

دبي

المهارات اإلعالمية المؤثرة والبروتوكول للقادة والمدراء

 /26-22سبتمبر

دبي/رأسالخيمة

تخطيط وإدارة الـــعالقـــات الـــعامـــــة ( الرصــد والتقــييم والتنسيــق )

 /10-6أكتوبر

دبي

العالقات العامة االلكترونية وفن إقامة المعارض والمؤتمرات

/17-13أكتوبر

دبي/عجمان

وسائل التواصل االجتماعي لغير المختصين

/7-3نوفمبر

دبي  /المغرب

المونتاج واإلخراج والتصوير التلفزيونى والسينمائى

 /21-17نومفبر

دبي

المهارات الميدانيـة لموظفي العالقات العامة في االحداث والفعاليات

 /12-8ديسمبر

دبي/األسكندرية

Events and Conferences Management

/26-22ديسمبر

دبي

أدوات العالقات العامة الرقمية والتواصل مع الجمهور

البرامج الرياضية (بإعتماد األكاديمية األولمبية اإلماراتية )

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

البرامج الرياضية (بإعتماد األكاديمية األولمبية اإلماراتية)
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
ملتقى استخدمات الذكاء اإلصطناعي في المجاالت الرياضية

 / 31 – 30يناير 2019 /

دبي

قيادة الفرق والمنتخبات وإدارة المعسكرات الرياضية

 / 28 – 26فبراير 2019 /

دبي

الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية وفق مبادرة X10

 / 28 – 26مارس 2019 /

دبي

إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية

 / 29 – 28أبريل 2019 /

دبي

ملتقى اإلعالم والشراكة اإلستراتيجية في المجال الرياضي

 / 27 – 26يوينو 2019 /

دبي

مكافحة المنشطات في المجال الرياضي

 / 12 – 11سبتمبر 2019 /

دبي

الرياضة النسائية ( االستراتيجيات والحلول )

 / 24 – 23أكتوبر 2019 /

دبي

خالل شهري سبتمبر
واكتوبر

دبي

الشهادة اإلحترافيةالمدير التنفيذي المحترف

القانون والتشريعات

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

القانون والتشريعات
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
االستراتيجيات واإلجراءات المتبعة لرد اإلعتبار

/17-13يناير

دبي  /المغرب

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

/24-20يناير

دبي

المهارات المتقدمة في الضبطية القضائية وطرق تطبيقها

/7-3فبراير

دبي/رأسالخيمة

إعداد مدير شئون قانونية معتمد

/21-17فبراير

دبي

النظم واالسترايتجيات المتكاملة في إدارة الشؤون القانونية

/21-17مارس

دبي  /مدريد

قـانــون التقاعد والتــأمينــات االجتماعية وفقــاً آلخــر التعــديــــالت في الدول العربية

/18-14ابريل

دبي

اصول وآداب المرفقات وحق التفاوض وتحضير المذكرات والتقارير القانونية

/25-21أبريل

دبي  /شرم
الشيخ

صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية

/13-9يونيو

دبي  /طرابزون

The Art and Writing Skills of Legal Memos and Correspondence

/20-16يونيو

دبي  /جورجيا

القواعد القانونية للمناقصات والمزايدات الدولية

/11-7يوليو

أبوظبي  /دبي

القانون والتشريعات
أســـم الــبــرنـــامــج

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

جرائم المعلوماتية اشكالها آلياتها بين القانون الجزائي والمدني

/22-18أغسطس

دبي  /اذربيجان

المهارات القانونية للتحكيم في العقود االدارية (العقود الحكومية)

/26-22سبتمبر

دبي

أسس ومنهجيات إعداد اللوائح والقوانين

29سبتمبر – 3
أكتوبر

دبي  /ماليزيا

جرائم المعلوماتية اشكالها آلياتها بين القانون الجزائي والمدني

/10-6أكتوبر

دبي  /ماليزيا

االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها

/17-13أكتوبر

دبي  /القاهرة

دبلوم إعداد مستشار قانوني معتمد

/21-17نوفمبر

دبي  /تونس

Skills Development for Members of the Legal Departments

/28-24نوفمبر

دبي  /الكويت

تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية

/19-15ديسمبر

دبي  /شرم
الشيخ

مهارات الكتابة القانونية وتقنيات الصياغة التشريعية وتصميم العقود

/26-22ديسمبر

دبي

األمن والبحث الجنائي

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

األمن والبحث الجنائي
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
جرائم استغالل األطفال عبر اإلنترنت

/17-13يناير

دبي  /القاهرة

قواعد وإجراءات البحث الجنائي لكشف غموض الجرائم المعلوماتية والتخطيط لها

/7-3فبراير

دبي

الجرائم السيبرانية

/21-17فبراير

دبي/برشلونة

فن التحقيق والمقابلة مع المتهمين

/21-17مارس

دبي

التحقيق المتقدم في قضايا المخدرات

/28-24مارس

دبي/شرمالشيخ

مكافحة جرائم إالتجار بالبشر

/18-14أبريل

دبي

مكافحة جرائم السطو على المصارف والمؤسسات المالية

/25-21أبريل

دبي  /أبوظبي

اإلجراءات الجزائية في قضايا إيذاء األطفال والعنف األسري

/20-16يونيو

دبي

الدليل الرقمي وكيفية استخراجه

/27-23يونيو

دبي

التفتيش األمني ومسرح الجريمة

/25-21يوليو

دبي  /ماليزيا

األمن والبحث الجنائي
أســـم الــبــرنـــامــج

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

الحس األمني والوقاية من االستدراج

/8-4أغسطس

دبي

جرائم اإلرهاب المرتكبة بإستخدام وسائل تقنية المعلومات

/22-18أغسطس

دبي  /الرياض

المعوقات التي تؤثر على سير التحقيق في مسرح الجريمة

/12-8سبتمبر

دبي

حقوق اإلنسان والعدالة الجنائية

/26-22سبتمبر

دبي  /البوسنه

دور الشرطة في المحافظة على حقوق إالنسان

/24-20أكتوبر

دبي

حماية األسرة والعنف األسري

/31-27أكتوبر

دبي /لندن

الدليل القانوني لرجل الشرطة في التعامل مع المتمتعين بالمزايا والحصانات

/7-3نوفمبر

دبي  /الكويت

جرائم االعتداء على الطائرات وأمن المطارات

/21-17نوفمبر

دبي

البحث الجنائي األدلة وطرق كشف الجرائم الغامضه

/19-15ديسمبر

دبي  /القاهرة

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب بواسطة تقنية المعلومات

/26-22ديسمبر

دبي

إدارة المشتريات والمخازن والعقود والدعم اللوجستي

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

إدارة المشتريات والمخازن والعقود والدعم اللوجستي
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
FIDIC Contracts Management

/10-6يناير

دبي

التقنيات المتقدمة في إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد والمخاطر

/31-27يناير

دبي  /أندونيسيا

استخدامات الذكاء اإلصطناعي في الجرد المخزني في المؤسسات الحكومية

/14-10فبراير

دبي

تخطيط االحتياجات من المواد

/28-24فبراير

دبي  /األقصر

/7-3مارس

دبي

/14-10مارس

دبي  /ماليزيا

إدارة العقود :فهم وتطبيق االلتزامات التعاقدية

/11-7ابريل

أبو ظبي  /دبي

Contract Administration: An Intensive Workshop

/18-14ابريل

دبي

النظم المتقدمة في إدارة المخازن وتحليل ومراقبة المخزون

/27-23يونيو

دبي

التقنيات الحديثة فى ادارة الموارد (مخازن  -مشتريات و خدمات لوجيستية)

/18-14يوليو

رأسالخيمة/شرم
الشيخ

إدارة عقود الفيديك  :تطبيق عملي لعقود الفيديك

/25-21يوليو

دبي  /لندن

تقييم المخزون السلعي والتخلص من الراكد

/12-8سبتمبر

دبي

إدارة التكاليف اللوجستية للتخزين

/17-13أكتوبر

دبي  /المنامة

النظم المتقدمة للمنافسات والمشتريات الحكومية

/31-27أكتوبر

دبي

تنمية مهارات مسئولى المشتريات والمخازن

/21-17نوفمبر

دبي  /القاهرة

الجودة الشاملة فى إدارة المشتريات والمخازن ونظام MPA

/12-8ديسمبر

دبي  /عجمان

Managing Change Orders and Contractual Claims

/26-22ديسمبر

أبو ظبي

Purchasing and Stores Management Skills
إجراءات تقديم المناقصات و تقييم المزايدات

إدارة المكاتب والسكرتارية ومهارات الكتابة

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

إدارة المكاتب والسكرتارية ومهارات الكتابة
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
استراتيجيات مراقبة السجالت وإدارة الملفات

/10-6يناير

دبي  /روما

البرنامج المتكامل لسكرتير األلفية الثالثة – األفاق والتحديات

/7-3فبراير

رأسالخيمة/دبي

اإلدارة االلكترونية للمكاتب بإستخدام الحاسب اآللي والنظم الذكية

/21-17فبراير

دبي

مهارات استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في إدارة العملية المكتبية

/21-17مارس

دبي

الدبلوم المهني  :السكرتارية التنفيذية ( إدارة المكاتب وفق منهجية الجيل الرابع )

/25-21أبريل

دبي

 28ابريل  2 -مايو

دبي  /المنامة

Document Control and Records Management

/27-23يونيو

دبي

فن اإلتيكيت والبروتوكول إلدارة اإلستقبال والمكاتب األمامية

/25-21يوليو

دبي  /ماليزيا

/8-4أغسطس

عجمان

/29-25أغسطس

دبي /برشلونة

المهارات الفنية في السكرتارية ومديري المكاتب

/12-8سبتمبر

دبي

استراتيجيات أمن الوثائق والمعلومات االلكترونية

/26-22سبتمبر

دبي /شرم الشيخ

األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية واإلدارة

/24-20أكتوبر

دبي

المرحلة المتقدمة من دورة المساعد التنفيذي المعتمد

/31-27أكتوبر

ماليزيا

تنمية مهارات السكرتارية المتطورة وإدارة المكاتب الحديثة

/7-3نوفمبر

دبي

Business Writing Skills

/21-17نوفمبر

أبو ظبي

أسس مهارات الكتابة وصياغة المراسالت اإلدارية والتقارير والمذكرات

/12-8ديسمبر

دبي

/26-22ديسمبر

دبي  /تونس

تطوير مهارات مدراء المكاتب و السكرتارية التنفيذية لإلدارات العليا

هندسة المكاتب العليا وتنفيذ األعمال واإلستقباالت وقيادة وتنظيم اإلجتماعات
أساليب اإلدارة الحديثة في إدارة االجتماعات الرسمية

Administration and Office Management: Best Practices and Technologies

البنوك والمصارف والتأمينات

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

البنوك والمصارف والتأمينات
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
إستراتيجية إدارة المحافظ والصناديق االستثمارية

/17-13يناير

دبي  /ماليزيا

Islamic Financing and Credit Risk Study and its Role in Decision-Making

/7-3فبراير

دبي

/14-10مارس

دبي/المغرب

األداء النـاجـح للمبيعـات وإدارة حسـابـات العمـالء

 28أبريل –  2مايو

دبي

Fundamentals of Project Financing

 30يونيو 4 -يوليو

أبو ظبي  /روما

/11-7يوليو

دبي

 /22-18أغسطس

دبي

التطبيقـــات العمليــة فــي االعتمــادات المستنــديــة ()LC

 29سبتمبر – 3
أكتوبر

دبي  /برشلونة

كشف االحتيال والوقاية منه في مجال التأمين

/17-13أكتوبر

دبي

إدارة العمليات المصرفية – أفضل الممارسات في إدارة الفروع المصرفية

 /28-24نوفمبر

رأس الخيمة /
القاهرة

اإلئتمان العقاري وتحليل قروض اإلسكان

/12-8ديسمبر

دبي

التحصيالت المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة للتحصيالت

تطبيقات إحصائية :أساسيات اإلحصاء الوصفي باستخدام برنامج SPSS
أسس االستثمار في البورصات واألسواق المالية

الصحة والسالمة والبيئة

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

الصحة والسالمة والبيئة

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
معايير وسياسات وإجراءات السالمة والصحة والمهنية

/17-13يناير

دبي  /ماليزيا

 OSHAمعايير إدارة السالمة والصحة المهنية

/7-3فبراير

دبي

االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية واعمالها الفنية

/21-17فبراير

دبي

التدخل االمني السريع لرجال االمن الصناعي ودوره في رفع مستوى االداء

/14-10مارس

دبي  /مدريد

Contemporary Methods of Fire Fighting and Danger Preventions

/21-17مارس

دبي

أساليب بناء وتطوير مؤشرات قياس أداء الصيانة

/11-7ابريل

دبي/المغرب

إجراءات التبليغ والتفتيش واإلخالء وإدارة المخاطر

/25-21أبريل

دبي

Security Crises and Disaster Management

/20-16يونيو

دبي  /شرم
الشيخ

Health and Safety for Directors and Senior Managers

/27-23يونيو

دبي  /طرابزون

IOSH Managing Safely

/18-14يوليو

دبي  /جورجيا

إدارة المشاريع الخضراء واساسيات االستدامة وإدارة الصحة و السالمة

/25-21يوليو

أبوظبي  /دبي

/8-4أغسطس

دبي

التقنيات الحديثة في قياس وتطوير كفاءة أداء الصيانة

الصحة والسالمة والبيئة
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج

/22-18أغسطس

دبي  /اذربيجان

Emergency Response Planning: Crisis Management for
Hazardous Environments

/12-8سبتمبر

تركيا

مقاومة الحرائق والتحكم فى الطوارئ

/19-15سبتمبر

دبي

)Safety Instrumented Systems (SIS & SIF & SIL

/26-22سبتمبر

دبي

إجراءات بدء التشغيل والتسليم للمنشأت الصناعية

/24-20أكتوبر

دبي/القاهرة

Advanced Project and contract Management

/31-27أكتوبر

دبي

Risk-Based Process Safety Management

/7-3نوفمبر

دبي  /تونس

منهجيات منع التآكل وهندسة اللحام في المنشأت الصناعية

/21-17نوفمبر

دبي

افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت

/12-8ديسمبر

دبي

HAZOP Study Management

/19-15ديسمبر

األسكندرية

األمن والسالمة فى العمليات البترولية

/26-22ديسمبر

دبي

تحليل وتقييم الصناعات الكيماوية والبتر وكيماوية

إدارة تكنولوجيا المعلومات

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

إدارة تكنولوجيا المعلومات

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
نظم تكنولوجيا المعلومات :إدارة حساب المستخدم وتسجيل الدخول

/17-13يناير

دبي  /عجمان

التطبيقـات العمليـة فـي أمــن االتصـاالت وتكنـولـوجيــا المعلــومـات ISM

/24-20يناير

دبي

تصميم وتطوير صفحات االنترنت

/7-3فبراير

دبي/القاهرة

/28-24مارس

دبي  /ماليزيا

 28أبريل –  2مايو

دبي

 /27-23يونيو

دبي/البوسنه

/11-7يوليو

دبي

احتراف التصميم على برنامج فوتوشوب

 /22-18أغسطس

دبي  /طرابزون

NEXT GENERATION NETWORK

 / 19-15سبتمبر

دبي

Fundamentals of Information Protection

 29سبتمبر – 3
أكتوبر

دبي  /اذربيجان

منهجيات واستراتيجيات الحكومة اإللكترونية

 /31-27أكتوبر

مدريد

MS Office2013

/21-17نوفمبر

دبي

Risk Management Concepts for IT Project

/19-15ديسمبر

دبي  /شرم
الشيخ

الرسم الهندسي واستخدام تطبيقات اوتوكاد
Blockchain
E-government Project Management
Big Data analytics

البرامج الهندسية والفنية

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

البرامج الهندسية والفنية

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـــــم الـــبـــــرنـــامــــج
التثمين العقاري

/10-06يناير

دبي

التمييز واالبداع واالبتكار في التصميم المعماري ودورة في التطوير العقاري

 /17-13يناير

دبي  /القاهرة

برنامج التفتيش ومراقبة المباني وتقييم اعمال الصيانة الشاملة

/21-17فبراير

دبي/أبوظبي

Interconnection Transmission Operation Dispatch & Deregulated Electricity

/28-24فبراير

دبي

/7-3مارس

دبي/القاهرة

 /14-10مارس

دبي

/17-14ابريل

اسطنبول /
دبي

 28أبريل –  2مايو

دبي  /ماليزيا

تصميم المبادالت الحرارية  ،واالختيار  ،واستكشاف األخطاء وإصالحها وصيانتها

/13-9يونيو

دبي

االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطبيق الصيانة الشاملة TPM

/18-14يوليو

دبي  /البوسنه

/ 25-21يوليو

دبي

تكنولوجيا اإلحتراق التطبيقي

/22-18
أغسطس

دبي  /طرابزون

جودة المشاريع االنشائية والتعامل مع المقاولين

/29-25
اغسطس

دبي

تحديد أعطال الشبكات الكهربائيـة وأعمال الصيانة التصحيحية
الصيانة الوقائية والتنبؤية الحديثة (اإلجراءات والمعايير والمقاييس)
التطوير العقاري من الناحية الهندسية و االستثمارية
برنامج اإلعداد لشهادة "المحترف في إدارة المشروعات"

Uninterruptible Power Supply Systems

البرامج الهندسية والفنية
أســـــــم الـــبـــــرنـــامــــج

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

المخططات الكهربائية ودوائر التحكم

/12-8سبتمبر

دبي

دبلوم تكنولوجيا هندسة التشغيل والصيانة المتقدمة و تقليل الفاقد وفق المواصفات
العالمية iso 9000

/26-22سبتمبر

دبي /القاهرة

/10-6اكتوبر

دبي/القاهرة

Reliability Engineering Excellence

 /21-17اكتوبر

دبي/شرمالشيخ

دورة اعداد المواصفات والتقارير الفنية وادارة عقود الصيانة

 /24-20اكتوبر

دبي

 /7-3نوفمبر

دبي /تونس

Electrical Equipment & Control Systems

/21-17نوفمبر

دبي  /روما

اللحام بالقوس المعدني في وجود غاز المحجب

 /28-24نوفمبر

دبي

االدارة المتقدمة لقياس وتطوير المشاريع ورفع كفائتها

/12-8ديسمبر

دبي

استخدام األجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب

/19-15ديسمبر

دبي  /القاهرة

توقيع وتحديد المشاريع الهندسية بإستخدام المساحة

/26-22ديسمبر

دبي

نظم ادارة أعمال الطرق و الجسور وفق منهجيات الجودة الشاملة

كفاءة التخطيط وتحليل بيانات الصيانة والتشغيل ووضع معايير االداء ( MDA

برامج النفط والغاز

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

برامج النفط والغاز

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
مهارات السالمة في المعامل البترولية (    ) OHSAS 18001

 / 10-6يناير

دبي  /المغرب

األساليب الحديثة في اإلستكشاف وطرق إنتاج النفط

/17-13يناير

دبي

Oil & Gas Contracts

/31-27يناير

دبي

حرائق البترول (بين تدابير الوقاية وتقنيات المكافحة)

/14-10فبراير

دبي  /تونس

رفع كفاءة الكيميائيين والفنيين لمختبرات البحوث البترولية

/21-17فبراير

دبي

معالجة الوحدات المائية والتفاعالت الكيميائية وعملية واجراءات
ايقاف التشغيل عند الطوارئ

/28-24فبراير

دبي

/7-3مارس

دبي

Advanced Financial Modelling & Petroleum Project Economics

/21-17مارس

تونس

معالجة المياه الزيتية في حقول الزيت والغاز

/28-24مارس

دبي  /ماليزيا

الوقاية من حرائق الغاز المسال والسيطرة عليها

/18-14أبريل

دبي

 28إبريل –  2مايو

دبي  /تونس

Tank Farm Operations and Performance

 /13-9يونيو

دبي  /جورجيا

مراجعة وفحص الحسابات في قطاع البترول – متقدم

/20-16يونيو

دبي

عقود مشروعات الغاز بنظام BOT

/11-7يوليو

دبي  /طرابزون

Global Procurement and Supply Chain Management
for the Oil & Gas Industry

Oil and Gas Management

برامج النفط والغاز

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
PLC & SCADA for Automation & Process Control

/18-14يوليو

دبي  /سان
بطرسبرغ

دوائر التحكم المنطقية PLC

/25-21يوليو

دبي

/8-4أغسطس

دبي/المغرب

/22-18أغسطس

دبي  /البوسنة

تصميم ،صيانة وإصالح أنابيب النفط

/19-15سبتمبر

دبي

صيانة وتنظيف الخزنات النفطية

/26-22سبتمبر

دبي

Basics of Fertilizers Industry & Economics

/10-6أكتوبر

دبي  /شرم
الشيخ

HAZOP application in oil and gas

/24-20أكتوبر

دبي

Petroleum Refining-Production Planning, Scheduling
and Yield Optimization

/31-27أكتوبر

دبي  /المغرب

/7-3نوفمبر

دبي

Basics of Crude Oil Separation, Desalting and Stabilization

/21-17نوفمبر

دبي

الدراسات الجيوفيزيائية المتقدمة وتطبيقاتها في الدراسات البيئية

/28-24نوفمبر

تونس

Advanced Oil Treatment technology

/26-22ديسمبر

دبي  /القاهرة

تخزين ومعالجة األسطوانات والخراطيش المليئة والفارغة من الغاز البترولي المسال
Xmas Trees and Well Heads: Operation and Testing

INFORMATION TECHNOLOGY GEOLOGY

النقل البحري والجمرك والموانئ

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

النقل البحري والجمرك والموانئ
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
المصطلحات الفنية في إدارة األعمال البحرية وادارة االفراد على السفن

/24-20يناير

دبي

إدارة وتأمين نظم االتصاالت األمنية البحرية -تطبيقات متقدمة لتشاريع ISPS & GMDSS

/7-3فبراير

دبي  /الكويت

اإلجراءات الحــدودية للحماية من استــــيراد السلع المتـــعدية على حقـــوق الملكية الفـــكرية.

/21-17مارس

دبي

المعوقات المؤثرة على أنشطة السفن والممنوعات االمنية على ظهر السفن

/18-14ابريل

دبي  /ماليزيا

أليات التحول لالدارة االلكترونية فى الموانى.

/25-21أبريل

دبي

دور االستخبارات الجمركية فى مكافحة التهرب الجمركى

/13-9يونيو

أبوظبي  /شرم
الشيخ

مبادئ مالحة ساحلية والخرائط البحرية واعمالها

/20-16يونيو

دبي  /برشلونة

 /22-18أغسطس

دبي  /البوسنه

/19-15سبتمبر

دبي

عقود مشارطات النقل البحري وبوليصة الشحن وانواعها

/10-6أكتوبر

دبي

التفتيش و الظبط الجمركي

/17-13أكتوبر

دبي  /عجمان

صياغة العقود وانواع التعاقدية في التجارة البحرية

/24-20أكتوبر

دبي

المحاسبة فى النشاط المالحى و النقل البحرى

/7-3نوفمبر

دبي

اإلجراءات الجــمركـــية فى المنــاطــق الحرة

/12-8ديسمبر

دبي  /المغرب

التخليص الجمركى والشحن والتصدير

/19-15ديسمبر

دبي

النظم الجـــــــــــــمــــركية في دول مجلس التعاون الخليجي
وثائق السفينة وخدمة البواخر

إدارة المدن والبلديات والنقل

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

إدارة المدن والبلديات والنقل
أســـم الــبــرنـــامــج

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

احدث الطرق المبتكرة في معالجة مخلفات المدن الحديثة

/14-10مارس

دبي/شرمالشيخ

افضل الممارسات العالمية للوصول الى مستوى خدمات البلدية االلكترونية المتكاملة

/17-14ابريل

دبي

مراقبة االنشاءات وحساب الكميات للخلطات االسفلية ودور المحسنات
اإلسفلتية في مواصفات تنفيذ الطرق اإلسفلتية

/28ابريل
الى / 01مايو

دبي

سياسات التمويل في العمل البلدي وطرق تنميتها

/25-21ابريل

دبي/طربزون

استدامة المجتماعات الساحلية وادارة النظم االيكولوجية

/16-12مايو

دبي

عيوب وانواع صيانة طبقات الطرق االسفلتيه

/27-23يونيو

دبي

سياسات التمويل في العمل البلدي وطرق تنميتها

/25-21يونيو

دبي/المنامة

االتجاهات الحديثة لصيانة الكباري والطرق

/18-14يوليو

دبي

تصميم و ضبط جودة الخلطات الخرسانية

 28يوليو /01-
اغسطس

دبي

إدارة المدن والبلديات والنقل
تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج

/29-25اغسطس

دبي/الرياض

دليل اجراءات االشراف على تنفيذ مشاريع البلديات

/12-08سبتمبر

دبي

تقنيات تقييم وغدارة وتاهيل رصف الطرق

/26-22سبتمبر

دبي

تحليل البيانات الجغرافية

/17-13اكتوبر

دبي/ابوظبي

تطبيق المواصفات العامة إلنشاء الطرق الحضرية

/24-20اكتوبر

دبي

هندسة الطرق و المطارات

/07-03نوفمبر

دبي/جورجيا

اسس ومراحل تصميم البنية التحتية (شبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة )

/28-24نوفمبر

دبي

ادارة التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية " GIS

/05-01ديسمبر

دبي/اسطنبول

اساسيات دراسات الجدوى للمشروعات العقارية

/26-22ديسمبر

دبي

مهارات االشراف على تنفيذ أعمال الطرق والجسور

/١٠-٠٦يناير

دبي

التقنيات الالزمة في التحكم وضبط ومراقبة الجودة لمشاريع الطرق

/١٧-١٣يناير

دبي  /القاهرة

مراجعة التصاميمات االنشائية للمباني والجسور

/٠٧-٠٣فبراير

دبي

ادارة التغيير وتحسين مناخ العمل في البلديات

/٢١-١٧فبراير

دبي

اساليب تطبيق نظام المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع

/٠٧-٠٣مارس

دبي

عيوب وانوع صيانه طبقات رصف الطرق

إدارة الجودة واإلنتاج

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

إدارة الجودة واإلنتاج

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
اعداد كبير مراجعين نظم سالمة الغذاء HACCP

/24-20يناير

دبي  /القاهرة

المعيار الدولي إلدارة نظام تقنية المعلومات آيزو /أي إي سي 20000

/28-24فبراير

دبي

المحدث آيزو 9001:2015
المعيار الدولي
ّ

/14-10مارس

دبي  /أسطنبول

المواصفة الدولية لنظام اإلدارة البيئية آيزو 14001

/18-14أبريل

دبي

معيار  PAS 55إلدارة األصول

/20-16يونيو

دبي

معيار  BS 11000الخاص بالعالقات التجارية التعاونية

/25-21يوليو

لندن  /دبي

المعيار الدولي إلدارة الطاقة آيزو 50001

/22-18أغسطس

دبي

نظام إدارة استمرارية األعمال آيزو 22301

/26-22سبتمبر

دبي

إدارة السالمة والصحة المهنية "بي اس  -أوساس" 18001

/10-6أكتوبر

دبي  /طرابزون

نظام إدارة أمن المعلومات لمعيار آيزو /آي إي سي 27001

/7-3نوفمبر

دبي

معيار  ®CCAالعالمي إلدارة مراكز خدمة العمالء

/19-15ديسمبر

رأس الخيمة /
مدريد

نظم إدارة سالمة الغذاء – متطلبات أى منشأة فى سلسلة الغذاء ISO 22000

/26-22ديسمبر

دبي

خدمات صحية ومستشفيات

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

خدمات صحية ومستشفيات

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
تشغيل العيادات الطبية المهنية

/24-20يناير

دبي

دورة تســويق الخدمات الصحيــة ( Health Care Marketing

/21-17فبراير

دبي  /ماليزيا

المداخل اإلبداعية فى إدارة وتنظيم المستشفيات والمراكز الصحية

/14-10مارس

دبي

دورة إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية

/25-21أبريل

دبي  /المغرب

األمراض المستوطنة ( المعدية)

/20-16يونيو

دبي

االساليب المتبعة للنظافة والتطهير ( ) SANITATION

 /11-7يوليو

دبي  /شرم
الشيخ

االشتراطات الصحية للمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

/18-14يوليو

دبي  /طرابزون

صحة السفر Traveling Health

 /8-4أغسطس

دبي   /جورجيا

infection prevention and management of medical waste

 / 19-15سبتمبر

أبوظبي  /دبي

النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

 29سبتمبر – 3
اكتوبر

دبي

Integrated management of hospitals and medical institutions

 /10-6أكتوبر

دبي

األساليب الناجحة إلدارة الخدمات الصحية في ظروف األزمات والكوارث

/7-3نوفمبر

دبي  /القاهرة

/19-15ديسمبر

دبي

النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

الفعاليات والمؤتمرات

جميــع البرامــج المذكــورة نســتطيع تنفيذهــا
فــي أي تاريــخ وأي مــكان حســب رغبتكــم
مــع وجــود خصومــات كبيــرة علــى المجموعــات.

الفعاليات والمؤتمرات

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

أســـم الــبــرنـــامــج
ملتقى صناعة استرايتيجات حكومات المستقبل

 / 14 – 12مارس 2019 /

القاهرة

منتدى اإلمارات والمملكة  ...استراتيجيات رياضية مشتركة

 / 18 – 17أبريل 2019 /

دبي

 9سبتمبر 2019

دبي

 / 31 – 30أكتوبر 2019 /

شرم الشيخ

ملتقى أصحاب الهمم الذهنية  ...أصحاب اإلنجاز
ملتقى اإلبداع واإلبتكار في عمل اإلدارات القانونية في المؤسسات الحكومية

مــركــز الــجـودة الـشـامـلـة للـتدريب
Aljawdah Al Shamla Training
Web: www.tqtcenter.com
Email: info@tqtcenter.com
Fax: +971 4 2661967
Tel: +971 4 2665678

