




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
الریاض14-02-102019-02-2019الحكومیة

جدة14-02-102019-02-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

تونس14-02-102019-02-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
القاھرة14-02-102019-02-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

المنامة14-02-102019-02-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
بیروت14-02-102019-02-2019والتفكیر الذھني

الكویت14-02-102019-02-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

مراكش14-02-102019-02-2019ادارة مسرح الجریمة917

الدوحة14-02-102019-02-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
مسقط14-02-102019-02-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

دبي14-02-102019-02-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

عمان14-02-102019-02-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

باریس15-02-112019-02-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

امستردام15-02-112019-02-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
برشلونة15-02-112019-02-2019مع المخاطر

برلین15-02-112019-02-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
بروكسل15-02-112019-02-2019علیھم

زیورخ15-02-112019-02-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

بكین15-02-112019-02-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

بانكوك15-02-112019-02-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

تورنتو15-02-112019-02-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

سنغافورة15-02-112019-02-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
لندن15-02-112019-02-2019مستوى القادة

جنیف15-02-112019-02-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
فیینا15-02-112019-02-2019في المنظمات األمنیة

میونیخ15-02-112019-02-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

براغ15-02-112019-02-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

روما15-02-112019-02-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

جاكرتا15-02-112019-02-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

ماربیال15-02-112019-02-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

مدرید15-02-112019-02-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

كوااللمبور15-02-112019-02-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116



طرابزون15-02-112019-02-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول16-02-122019-02-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
جدة21-02-172019-02-2019والتفكیر الذھني

تونس21-02-172019-02-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019الحكومیة

القاھرة21-02-172019-02-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
المنامة21-02-172019-02-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

بیروت21-02-172019-02-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

الكویت21-02-172019-02-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

مراكش21-02-172019-02-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

الدوحة21-02-172019-02-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

مسقط21-02-172019-02-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

دبي21-02-172019-02-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

عمان21-02-172019-02-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

شرم الشیخ21-02-172019-02-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

باریس22-02-182019-02-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

امستردام22-02-182019-02-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
برشلونة22-02-182019-02-2019مستوى القادة

برلین22-02-182019-02-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

بروكسل22-02-182019-02-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
زیورخ22-02-182019-02-2019علیھم

بكین22-02-182019-02-2019ادارة مسرح الجریمة917

بانكوك22-02-182019-02-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
تورنتو22-02-182019-02-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

سنغافورة22-02-182019-02-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

لندن22-02-182019-02-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
جنیف22-02-182019-02-2019مع المخاطر

فیینا22-02-182019-02-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
میونیخ22-02-182019-02-2019في المنظمات األمنیة

براغ22-02-182019-02-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

روما22-02-182019-02-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

جاكرتا22-02-182019-02-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

ماربیال22-02-182019-02-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

مدرید22-02-182019-02-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

كوااللمبور22-02-182019-02-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

طرابزون22-02-182019-02-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

اسطنبول23-02-192019-02-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

ة أ أل



جدة28-02-242019-02-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
تونس28-02-242019-02-2019الحكومیة

الریاض28-02-242019-02-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

القاھرة28-02-242019-02-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

المنامة28-02-242019-02-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
بیروت28-02-242019-02-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
الكویت28-02-242019-02-2019والتفكیر الذھني

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
مراكش28-02-242019-02-2019علیھم

الدوحة28-02-242019-02-2019ادارة مسرح الجریمة917

مسقط28-02-242019-02-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

دبي28-02-242019-02-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

عمان28-02-242019-02-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

شرم الشیخ28-02-242019-02-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

باریس01-03-252019-02-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

امستردام01-03-252019-02-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

برشلونة01-03-252019-02-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

برلین01-03-252019-02-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

بروكسل01-03-252019-02-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

زیورخ01-03-252019-02-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

بكین01-03-252019-02-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

بانكوك01-03-252019-02-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

تورنتو01-03-252019-02-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
سنغافورة01-03-252019-02-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

لندن01-03-252019-02-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
جنیف01-03-252019-02-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
فیینا01-03-252019-02-2019مع المخاطر

میونیخ01-03-252019-02-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
براغ01-03-252019-02-2019في المنظمات األمنیة

روما01-03-252019-02-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

جاكرتا01-03-252019-02-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

ماربیال01-03-252019-02-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

مدرید01-03-252019-02-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

كوااللمبور01-03-252019-02-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

طرابزون01-03-252019-02-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

اسطنبول02-03-262019-02-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
جدة07-03-032019-03-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

الریاض07-03-032019-03-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135



القاھرة07-03-032019-03-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

المنامة07-03-032019-03-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

بیروت07-03-032019-03-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

الكویت07-03-032019-03-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

مراكش07-03-032019-03-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الدوحة07-03-032019-03-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

مسقط07-03-032019-03-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

دبي07-03-032019-03-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

عمان07-03-032019-03-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

الدار البیضاء07-03-032019-03-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

باریس08-03-042019-03-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

امستردام08-03-042019-03-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

برشلونة08-03-042019-03-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
برلین08-03-042019-03-2019والتفكیر الذھني

بروكسل08-03-042019-03-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

زیورخ08-03-042019-03-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
بكین08-03-042019-03-2019علیھم

بانكوك08-03-042019-03-2019ادارة مسرح الجریمة917

تورنتو08-03-042019-03-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

سنغافورة08-03-042019-03-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
لندن08-03-042019-03-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

جنیف08-03-042019-03-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
فیینا08-03-042019-03-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
میونیخ08-03-042019-03-2019مع المخاطر

براغ08-03-042019-03-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
روما08-03-042019-03-2019في المنظمات األمنیة

جاكرتا08-03-042019-03-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

ماربیال08-03-042019-03-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

مدرید08-03-042019-03-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

كوااللمبور08-03-042019-03-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

طرابزون08-03-042019-03-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
اسطنبول09-03-052019-03-2019الحكومیة

تونس14-03-102019-03-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

جدة14-03-102019-03-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

الریاض14-03-102019-03-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
القاھرة14-03-102019-03-2019الحكومیة



المنامة14-03-102019-03-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

بیروت14-03-102019-03-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
الكویت14-03-102019-03-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

مراكش14-03-102019-03-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
الدوحة14-03-102019-03-2019علیھم

مسقط14-03-102019-03-2019ادارة مسرح الجریمة917

دبي14-03-102019-03-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

عمان14-03-102019-03-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

الدار البیضاء14-03-102019-03-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

باریس15-03-112019-03-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

امستردام15-03-112019-03-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
برشلونة15-03-112019-03-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

برلین15-03-112019-03-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
بروكسل15-03-112019-03-2019والتفكیر الذھني

زیورخ15-03-112019-03-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

بكین15-03-112019-03-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

بانكوك15-03-112019-03-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

تورنتو15-03-112019-03-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

سنغافورة15-03-112019-03-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

لندن15-03-112019-03-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جنیف15-03-112019-03-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

فیینا15-03-112019-03-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
میونیخ15-03-112019-03-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
براغ15-03-112019-03-2019مع المخاطر

روما15-03-112019-03-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
جاكرتا15-03-112019-03-2019في المنظمات األمنیة

ماربیال15-03-112019-03-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

مدرید15-03-112019-03-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

كوااللمبور15-03-112019-03-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

طرابزون15-03-112019-03-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

تونس21-03-172019-03-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

جدة21-03-172019-03-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

الریاض21-03-172019-03-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
المنامة21-03-172019-03-2019الحكومیة

بیروت21-03-172019-03-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

الكویت21-03-172019-03-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

ة أل ة أل ة



مراكش21-03-172019-03-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

الدوحة21-03-172019-03-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

مسقط21-03-172019-03-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

دبي21-03-172019-03-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

عمان21-03-172019-03-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
باریس22-03-182019-03-2019في المنظمات األمنیة

امستردام22-03-182019-03-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

برشلونة22-03-182019-03-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
برلین22-03-182019-03-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

بروكسل22-03-182019-03-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
زیورخ22-03-182019-03-2019والتفكیر الذھني

بكین22-03-182019-03-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
بانكوك22-03-182019-03-2019علیھم

تورنتو22-03-182019-03-2019ادارة مسرح الجریمة917

سنغافورة22-03-182019-03-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

لندن22-03-182019-03-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
جنیف22-03-182019-03-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

فیینا22-03-182019-03-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

میونیخ22-03-182019-03-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
براغ22-03-182019-03-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
روما22-03-182019-03-2019مع المخاطر

جاكرتا22-03-182019-03-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

ماربیال22-03-182019-03-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

مدرید22-03-182019-03-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

كوااللمبور22-03-182019-03-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

طرابزون22-03-182019-03-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

اسطنبول23-03-192019-03-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

تونس28-03-242019-03-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

جدة28-03-242019-03-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

الریاض28-03-242019-03-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
بیروت28-03-242019-03-2019الحكومیة

الكویت28-03-242019-03-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
مراكش28-03-242019-03-2019والتفكیر الذھني

الدوحة28-03-242019-03-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

مسقط28-03-242019-03-2019التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888



علیھم

دبي28-03-242019-03-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

عمان28-03-242019-03-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

القاھرة28-03-242019-03-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

باریس29-03-252019-03-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

امستردام29-03-252019-03-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

برشلونة29-03-252019-03-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

برلین29-03-252019-03-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
بروكسل29-03-252019-03-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

زیورخ29-03-252019-03-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

بكین29-03-252019-03-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

بانكوك29-03-252019-03-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

تورنتو29-03-252019-03-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

سنغافورة29-03-252019-03-2019ادارة مسرح الجریمة917

لندن29-03-252019-03-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

جنیف29-03-252019-03-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
فیینا29-03-252019-03-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

میونیخ29-03-252019-03-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

براغ29-03-252019-03-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
روما29-03-252019-03-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
جاكرتا29-03-252019-03-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
ماربیال29-03-252019-03-2019في المنظمات األمنیة

مدرید29-03-252019-03-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

كوااللمبور29-03-252019-03-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

طرابزون29-03-252019-03-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

اسطنبول30-03-262019-03-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

تونس04-04-312019-03-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
جدة04-04-312019-03-2019الحكومیة

الریاض04-04-312019-03-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الكویت04-04-312019-03-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

مراكش04-04-312019-03-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

الدوحة04-04-312019-03-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

مسقط04-04-312019-03-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

دبي04-04-312019-03-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

عمان04-04-312019-03-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

أ



الدار البیضاء04-04-312019-03-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

القاھرة04-04-312019-03-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

المنامة04-04-312019-03-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
باریس05-04-012019-04-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
امستردام05-04-012019-04-2019في المنظمات األمنیة

برشلونة05-04-012019-04-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

برلین05-04-012019-04-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

بروكسل05-04-012019-04-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
زیورخ05-04-012019-04-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
بكین05-04-012019-04-2019والتفكیر الذھني

بانكوك05-04-012019-04-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
تورنتو05-04-012019-04-2019علیھم

سنغافورة05-04-012019-04-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

لندن05-04-012019-04-2019ادارة مسرح الجریمة917

جنیف05-04-012019-04-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

فیینا05-04-012019-04-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
میونیخ05-04-012019-04-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

براغ05-04-012019-04-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

روما05-04-012019-04-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
جاكرتا05-04-012019-04-2019مستوى القادة

ماربیال05-04-012019-04-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

مدرید05-04-012019-04-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

كوااللمبور05-04-012019-04-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

طرابزون05-04-012019-04-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

اسطنبول06-04-022019-04-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

تونس11-04-072019-04-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

الریاض11-04-072019-04-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
الكویت11-04-072019-04-2019الحكومیة

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
مراكش11-04-072019-04-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
الدوحة11-04-072019-04-2019والتفكیر الذھني

مسقط11-04-072019-04-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

دبي11-04-072019-04-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

عمان11-04-072019-04-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

القاھرة11-04-072019-04-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

ة ة ة ة أ



المنامة11-04-072019-04-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

بیروت11-04-072019-04-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
باریس12-04-082019-04-2019مستوى القادة

امستردام12-04-082019-04-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

برشلونة12-04-082019-04-2019ادارة مسرح الجریمة917

برلین12-04-082019-04-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

بروكسل12-04-082019-04-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

زیورخ12-04-082019-04-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

بكین12-04-082019-04-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

بانكوك12-04-082019-04-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

تورنتو12-04-082019-04-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
سنغافورة12-04-082019-04-2019علیھم

لندن12-04-082019-04-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

جنیف12-04-082019-04-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

فیینا12-04-082019-04-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

میونیخ12-04-082019-04-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
براغ12-04-082019-04-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

روما12-04-082019-04-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

جاكرتا12-04-082019-04-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
ماربیال12-04-082019-04-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
مدرید12-04-082019-04-2019في المنظمات األمنیة

كوااللمبور12-04-082019-04-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

طرابزون12-04-082019-04-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

اسطنبول13-04-092019-04-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

جدة18-04-142019-04-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

تونس18-04-142019-04-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الریاض18-04-142019-04-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

مراكش18-04-142019-04-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

الدوحة18-04-142019-04-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

مسقط18-04-142019-04-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
دبي18-04-142019-04-2019في المنظمات األمنیة

عمان18-04-142019-04-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

القاھرة18-04-142019-04-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

المنامة18-04-142019-04-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

بیروت18-04-142019-04-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
برلین19-04-152019-04-2019الحكومیة



باریس19-04-152019-04-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
امستردام19-04-152019-04-2019مع المخاطر

بروكسل19-04-152019-04-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

برشلونة19-04-152019-04-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

زیورخ19-04-152019-04-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
بكین19-04-152019-04-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
بانكوك19-04-152019-04-2019والتفكیر الذھني

تورنتو19-04-152019-04-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

سنغافورة19-04-152019-04-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
لندن19-04-152019-04-2019علیھم

جنیف19-04-152019-04-2019ادارة مسرح الجریمة917

فیینا19-04-152019-04-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

میونیخ19-04-152019-04-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

براغ19-04-152019-04-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
روما19-04-152019-04-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

جاكرتا19-04-152019-04-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
ماربیال19-04-152019-04-2019مستوى القادة

مدرید19-04-152019-04-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

كوااللمبور19-04-152019-04-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

طرابزون19-04-152019-04-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

اسطنبول20-04-162019-04-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

جدة25-04-212019-04-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

تونس25-04-212019-04-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

الریاض25-04-212019-04-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

مراكش25-04-212019-04-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
الدوحة25-04-212019-04-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
مسقط25-04-212019-04-2019والتفكیر الذھني

دبي25-04-212019-04-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

عمان25-04-212019-04-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

القاھرة25-04-212019-04-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

المنامة25-04-212019-04-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

بیروت25-04-212019-04-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

الكویت25-04-212019-04-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
بروكسل26-04-222019-04-2019الحكومیة

أل



باریس26-04-222019-04-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

زیورخ26-04-222019-04-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
امستردام26-04-222019-04-2019مستوى القادة

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
برشلونة26-04-222019-04-2019علیھم

بكین26-04-222019-04-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

بانكوك26-04-222019-04-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

تورنتو26-04-222019-04-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

سنغافورة26-04-222019-04-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

لندن26-04-222019-04-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

جنیف26-04-222019-04-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

فیینا26-04-222019-04-2019ادارة مسرح الجریمة917

میونیخ26-04-222019-04-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

براغ26-04-222019-04-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

روما26-04-222019-04-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
جاكرتا26-04-222019-04-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

ماربیال26-04-222019-04-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
مدرید26-04-222019-04-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
كوااللمبور26-04-222019-04-2019في المنظمات األمنیة

طرابزون26-04-222019-04-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

اسطنبول27-04-232019-04-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

جدة02-05-282019-04-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

تونس02-05-282019-04-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

الریاض02-05-282019-04-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

مراكش02-05-282019-04-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

الدوحة02-05-282019-04-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

مسقط02-05-282019-04-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
دبي02-05-282019-04-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
عمان02-05-282019-04-2019في المنظمات األمنیة

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

القاھرة02-05-282019-04-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

المنامة02-05-282019-04-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

بیروت02-05-282019-04-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

الكویت02-05-282019-04-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

دبي02-05-282019-04-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
زیورخ03-05-292019-04-2019الحكومیة

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

باریس2019-04-292019-05-03



امستردام03-05-292019-04-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

بكین03-05-292019-04-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

برشلونة03-05-292019-04-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
بانكوك03-05-292019-04-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
تورنتو03-05-292019-04-2019والتفكیر الذھني

سنغافورة03-05-292019-04-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

لندن03-05-292019-04-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
جنیف03-05-292019-04-2019علیھم

فیینا03-05-292019-04-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

میونیخ03-05-292019-04-2019ادارة مسرح الجریمة917

براغ03-05-292019-04-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

روما03-05-292019-04-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جاكرتا03-05-292019-04-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

ماربیال03-05-292019-04-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
مدرید03-05-292019-04-2019مستوى القادة

كوااللمبور03-05-292019-04-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

طرابزون03-05-292019-04-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

اسطنبول04-05-302019-04-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

جدة09-05-052019-05-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

تونس09-05-052019-05-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

الریاض09-05-052019-05-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
مراكش09-05-052019-05-2019الحكومیة

الدوحة09-05-052019-05-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
مسقط09-05-052019-05-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
دبي09-05-052019-05-2019مستوى القادة

عمان09-05-052019-05-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

القاھرة09-05-052019-05-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

المنامة09-05-052019-05-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

بیروت09-05-052019-05-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

الكویت09-05-052019-05-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

دبي09-05-052019-05-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

بكین10-05-062019-05-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

باریس10-05-062019-05-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

امستردام10-05-062019-05-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

برشلونة10-05-062019-05-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

أل ة



بانكوك10-05-062019-05-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

تورنتو10-05-062019-05-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
سنغافورة10-05-062019-05-2019والتفكیر الذھني

لندن10-05-062019-05-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

جنیف10-05-062019-05-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
فیینا10-05-062019-05-2019علیھم

میونیخ10-05-062019-05-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

براغ10-05-062019-05-2019ادارة مسرح الجریمة917

روما10-05-062019-05-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

جاكرتا10-05-062019-05-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
ماربیال10-05-062019-05-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

مدرید10-05-062019-05-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
كوااللمبور10-05-062019-05-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
طرابزون10-05-062019-05-2019في المنظمات األمنیة

كوااللمبور10-05-062019-05-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول11-05-072019-05-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

جدة16-05-122019-05-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

تونس16-05-122019-05-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

الریاض16-05-122019-05-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

الدوحة16-05-122019-05-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

مسقط16-05-122019-05-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

دبي16-05-122019-05-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
عمان16-05-122019-05-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
شرم الشیخ16-05-122019-05-2019في المنظمات األمنیة

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

القاھرة16-05-122019-05-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

المنامة16-05-122019-05-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

بیروت16-05-122019-05-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الكویت16-05-122019-05-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

دبي16-05-122019-05-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

عمان16-05-122019-05-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
بكین17-05-132019-05-2019الحكومیة

بانكوك17-05-132019-05-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

باریس17-05-132019-05-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
امستردام17-05-132019-05-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

برشلونة17-05-132019-05-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
ة ة أل

تورنتو2019-05-132019-05-17



واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

سنغافورة17-05-132019-05-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
لندن17-05-132019-05-2019والتفكیر الذھني

جنیف17-05-132019-05-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

فیینا17-05-132019-05-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
میونیخ17-05-132019-05-2019علیھم

براغ17-05-132019-05-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

روما17-05-132019-05-2019ادارة مسرح الجریمة917

جاكرتا17-05-132019-05-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

ماربیال17-05-132019-05-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

مدرید17-05-132019-05-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
كوااللمبور17-05-132019-05-2019مستوى القادة

طرابزون17-05-132019-05-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

كوااللمبور17-05-132019-05-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

اسطنبول18-05-142019-05-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

جدة23-05-192019-05-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

تونس23-05-192019-05-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
الریاض23-05-192019-05-2019في المنظمات األمنیة

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
الدوحة23-05-192019-05-2019الحكومیة

مسقط23-05-192019-05-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

دبي23-05-192019-05-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
عمان23-05-192019-05-2019مستوى القادة

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

القاھرة23-05-192019-05-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

المنامة23-05-192019-05-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

بیروت23-05-192019-05-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

الكویت23-05-192019-05-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

دبي23-05-192019-05-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

عمان23-05-192019-05-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

بانكوك24-05-202019-05-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

باریس24-05-202019-05-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

تورنتو24-05-202019-05-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

امستردام24-05-202019-05-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
برشلونة24-05-202019-05-2019والتفكیر الذھني

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
سنغافورة24-05-202019-05-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

لندن24-05-202019-05-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

ة أل ة أل ة



جنیف24-05-202019-05-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

فیینا24-05-202019-05-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

میونیخ24-05-202019-05-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
براغ24-05-202019-05-2019علیھم

روما24-05-202019-05-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

جاكرتا24-05-202019-05-2019ادارة مسرح الجریمة917

ماربیال24-05-202019-05-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
مدرید24-05-202019-05-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

كوااللمبور24-05-202019-05-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
طرابزون24-05-202019-05-2019مع المخاطر

كوااللمبور24-05-202019-05-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

طرابزون24-05-202019-05-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول25-05-212019-05-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

جدة30-05-262019-05-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

تونس30-05-262019-05-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

الریاض30-05-262019-05-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

مسقط30-05-262019-05-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
دبي30-05-262019-05-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

عمان30-05-262019-05-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
الدار البیضاء30-05-262019-05-2019في المنظمات األمنیة

القاھرة30-05-262019-05-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

المنامة30-05-262019-05-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

بیروت30-05-262019-05-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

الكویت30-05-262019-05-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

دبي30-05-262019-05-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

عمان30-05-262019-05-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
بانكوك31-05-272019-05-2019الحكومیة

تورنتو31-05-272019-05-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

سنغافورة31-05-272019-05-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

باریس31-05-272019-05-2019ادارة مسرح الجریمة917

امستردام31-05-272019-05-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
لندن31-05-272019-05-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

برشلونة31-05-272019-05-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
جنیف31-05-272019-05-2019والتفكیر الذھني

فیینا31-05-272019-05-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614



میونیخ31-05-272019-05-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

براغ31-05-272019-05-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
روما31-05-272019-05-2019علیھم

جاكرتا31-05-272019-05-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

ماربیال31-05-272019-05-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

مدرید31-05-272019-05-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

كوااللمبور31-05-272019-05-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
طرابزون31-05-272019-05-2019مستوى القادة

كوااللمبور31-05-272019-05-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

طرابزون31-05-272019-05-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

اسطنبول01-06-282019-05-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

جدة06-06-022019-06-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
تونس06-06-022019-06-2019في المنظمات األمنیة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
الریاض06-06-022019-06-2019مع المخاطر

الریاض06-06-022019-06-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
مسقط06-06-022019-06-2019الحكومیة

دبي06-06-022019-06-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

عمان06-06-022019-06-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019مستوى القادة

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

القاھرة06-06-022019-06-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

المنامة06-06-022019-06-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

بیروت06-06-022019-06-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

الكویت06-06-022019-06-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

دبي06-06-022019-06-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

عمان06-06-022019-06-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

تورنتو07-06-032019-06-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

سنغافورة07-06-032019-06-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

لندن07-06-032019-06-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

باریس07-06-032019-06-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

امستردام07-06-032019-06-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
برشلونة07-06-032019-06-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

جنیف07-06-032019-06-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
فیینا07-06-032019-06-2019والتفكیر الذھني

میونیخ07-06-032019-06-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

براغ07-06-032019-06-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750



روما07-06-032019-06-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
جاكرتا07-06-032019-06-2019علیھم

ماربیال07-06-032019-06-2019ادارة مسرح الجریمة917

مدرید07-06-032019-06-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
كوااللمبور07-06-032019-06-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

طرابزون07-06-032019-06-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

كوااللمبور07-06-032019-06-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

طرابزون07-06-032019-06-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

اسطنبول08-06-042019-06-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

تونس13-06-092019-06-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

جدة13-06-092019-06-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
الریاض13-06-092019-06-2019مستوى القادة

الریاض13-06-092019-06-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

دبي13-06-092019-06-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
عمان13-06-092019-06-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019مع المخاطر

القاھرة13-06-092019-06-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

المنامة13-06-092019-06-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

بیروت13-06-092019-06-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

الكویت13-06-092019-06-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

دبي13-06-092019-06-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

عمان13-06-092019-06-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
تورنتو14-06-102019-06-2019الحكومیة

سنغافورة14-06-102019-06-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

لندن14-06-102019-06-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
جنیف14-06-102019-06-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
باریس14-06-102019-06-2019علیھم

امستردام14-06-102019-06-2019ادارة مسرح الجریمة917

فیینا14-06-102019-06-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

برشلونة14-06-102019-06-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
میونیخ14-06-102019-06-2019والتفكیر الذھني

براغ14-06-102019-06-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

روما14-06-102019-06-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750



جاكرتا14-06-102019-06-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

ماربیال14-06-102019-06-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

مدرید14-06-102019-06-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

كوااللمبور14-06-102019-06-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

طرابزون14-06-102019-06-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

كوااللمبور14-06-102019-06-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

طرابزون14-06-102019-06-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
اسطنبول15-06-112019-06-2019في المنظمات األمنیة

تونس20-06-162019-06-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
تونس20-06-162019-06-2019مع المخاطر

جدة20-06-162019-06-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

الریاض20-06-162019-06-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الریاض20-06-162019-06-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

دبي20-06-162019-06-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

عمان20-06-162019-06-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019مستوى القادة

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
القاھرة20-06-162019-06-2019في المنظمات األمنیة

المنامة20-06-162019-06-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

بیروت20-06-162019-06-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

الكویت20-06-162019-06-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

دبي20-06-162019-06-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

عمان20-06-162019-06-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
سنغافورة21-06-172019-06-2019الحكومیة

لندن21-06-172019-06-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

جنیف21-06-172019-06-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
فیینا21-06-172019-06-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

امستردام21-06-172019-06-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

باریس21-06-172019-06-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

میونیخ21-06-172019-06-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

برشلونة21-06-172019-06-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
براغ21-06-172019-06-2019والتفكیر الذھني

روما21-06-172019-06-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

جاكرتا21-06-172019-06-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
ماربیال21-06-172019-06-2019علیھم



مدرید21-06-172019-06-2019ادارة مسرح الجریمة917

كوااللمبور21-06-172019-06-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
طرابزون21-06-172019-06-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

كوااللمبور21-06-172019-06-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

طرابزون21-06-172019-06-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

اسطنبول22-06-182019-06-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

تونس27-06-232019-06-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
تونس27-06-232019-06-2019مستوى القادة

جدة27-06-232019-06-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

الریاض27-06-232019-06-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

الریاض27-06-232019-06-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

دبي27-06-232019-06-2019ادارة مسرح الجریمة917

عمان27-06-232019-06-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

القاھرة27-06-232019-06-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
المنامة27-06-232019-06-2019في المنظمات األمنیة

بیروت27-06-232019-06-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

الكویت27-06-232019-06-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

دبي27-06-232019-06-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

عمان27-06-232019-06-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
لندن28-06-242019-06-2019الحكومیة

جنیف28-06-242019-06-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

فیینا28-06-242019-06-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
میونیخ28-06-242019-06-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

براغ28-06-242019-06-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
امستردام28-06-242019-06-2019علیھم

باریس28-06-242019-06-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
روما28-06-242019-06-2019والتفكیر الذھني

برشلونة28-06-242019-06-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

جاكرتا28-06-242019-06-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

ماربیال28-06-242019-06-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

مدرید28-06-242019-06-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

كوااللمبور28-06-242019-06-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

طرابزون28-06-242019-06-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992



كوااللمبور28-06-242019-06-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

طرابزون28-06-242019-06-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
اسطنبول29-06-252019-06-2019مع المخاطر

اسطنبول29-06-252019-06-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

تونس04-07-302019-06-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

تونس04-07-302019-06-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

جدة04-07-302019-06-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
الریاض04-07-302019-06-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

الریاض04-07-302019-06-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

دبي04-07-302019-06-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

عمان04-07-302019-06-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
القاھرة04-07-302019-06-2019مع المخاطر

المنامة04-07-302019-06-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
بیروت04-07-302019-06-2019في المنظمات األمنیة

الكویت04-07-302019-06-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

دبي04-07-302019-06-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

عمان04-07-302019-06-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

القاھرة04-07-302019-06-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

جنیف05-07-012019-07-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

فیینا05-07-012019-07-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

میونیخ05-07-012019-07-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
براغ05-07-012019-07-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

روما05-07-012019-07-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

امستردام05-07-012019-07-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

باریس05-07-012019-07-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
جاكرتا05-07-012019-07-2019والتفكیر الذھني

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
برشلونة05-07-012019-07-2019الحكومیة

ماربیال05-07-012019-07-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
مدرید05-07-012019-07-2019علیھم

كوااللمبور05-07-012019-07-2019ادارة مسرح الجریمة917

طرابزون05-07-012019-07-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

كوااللمبور05-07-012019-07-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

طرابزون05-07-012019-07-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

ة أل أل أل



التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
مستوى القادة

اسطنبول2019-07-022019-07-06

اسطنبول06-07-022019-07-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

تونس11-07-072019-07-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

تونس11-07-072019-07-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
جدة11-07-072019-07-2019في المنظمات األمنیة

الریاض11-07-072019-07-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

الریاض11-07-072019-07-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
دبي11-07-072019-07-2019علیھم

عمان11-07-072019-07-2019ادارة مسرح الجریمة917

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
القاھرة11-07-072019-07-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
المنامة11-07-072019-07-2019مع المخاطر

بیروت11-07-072019-07-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

الكویت11-07-072019-07-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

دبي11-07-072019-07-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

عمان11-07-072019-07-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

القاھرة11-07-072019-07-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

المنامة11-07-072019-07-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
جنیف12-07-082019-07-2019الحكومیة

فیینا12-07-082019-07-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

میونیخ12-07-082019-07-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

براغ12-07-082019-07-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
روما12-07-082019-07-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

جاكرتا12-07-082019-07-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

امستردام12-07-082019-07-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
باریس12-07-082019-07-2019والتفكیر الذھني

ماربیال12-07-082019-07-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

مدرید12-07-082019-07-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

كوااللمبور12-07-082019-07-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

طرابزون12-07-082019-07-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

كوااللمبور12-07-082019-07-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

طرابزون12-07-082019-07-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

اسطنبول13-07-092019-07-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

اسطنبول13-07-092019-07-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116



تونس18-07-142019-07-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

جدة18-07-142019-07-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
تونس18-07-142019-07-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

الریاض18-07-142019-07-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

الریاض18-07-142019-07-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

دبي18-07-142019-07-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

عمان18-07-142019-07-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

القاھرة18-07-142019-07-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
المنامة18-07-142019-07-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
بیروت18-07-142019-07-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
الكویت18-07-142019-07-2019في المنظمات األمنیة

دبي18-07-142019-07-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

عمان18-07-142019-07-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

القاھرة18-07-142019-07-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

المنامة18-07-142019-07-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

بیروت18-07-142019-07-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
فیینا19-07-152019-07-2019الحكومیة

میونیخ19-07-152019-07-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

براغ19-07-152019-07-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

روما19-07-152019-07-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
جاكرتا19-07-152019-07-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
ماربیال19-07-152019-07-2019والتفكیر الذھني

امستردام19-07-152019-07-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

باریس19-07-152019-07-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

مدرید19-07-152019-07-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
كوااللمبور19-07-152019-07-2019علیھم

طرابزون19-07-152019-07-2019ادارة مسرح الجریمة917

كوااللمبور19-07-152019-07-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

طرابزون19-07-152019-07-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

اسطنبول20-07-162019-07-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

اسطنبول20-07-162019-07-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

جدة25-07-212019-07-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

تونس25-07-212019-07-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089



الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
مع المخاطر

جدة2019-07-212019-07-25

تونس25-07-212019-07-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

الریاض25-07-212019-07-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

الریاض25-07-212019-07-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

دبي25-07-212019-07-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
عمان25-07-212019-07-2019علیھم

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019ادارة مسرح الجریمة917

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

القاھرة25-07-212019-07-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

المنامة25-07-212019-07-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
بیروت25-07-212019-07-2019مستوى القادة

الكویت25-07-212019-07-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
دبي25-07-212019-07-2019في المنظمات األمنیة

عمان25-07-212019-07-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

القاھرة25-07-212019-07-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

المنامة25-07-212019-07-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

بیروت25-07-212019-07-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
میونیخ26-07-222019-07-2019الحكومیة

براغ26-07-222019-07-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

روما26-07-222019-07-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

جاكرتا26-07-222019-07-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

ماربیال26-07-222019-07-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
باریس26-07-222019-07-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

مدرید26-07-222019-07-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
امستردام26-07-222019-07-2019والتفكیر الذھني

كوااللمبور26-07-222019-07-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

طرابزون26-07-222019-07-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

كوااللمبور26-07-222019-07-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

طرابزون26-07-222019-07-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
اسطنبول27-07-232019-07-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

اسطنبول27-07-232019-07-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

جدة01-08-282019-07-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

تونس01-08-282019-07-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
جدة01-08-282019-07-2019مستوى القادة

أل



تونس01-08-282019-07-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

الریاض01-08-282019-07-2019ادارة مسرح الجریمة917

الریاض01-08-282019-07-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

دبي01-08-282019-07-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

عمان01-08-282019-07-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
القاھرة01-08-282019-07-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

المنامة01-08-282019-07-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

بیروت01-08-282019-07-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
الكویت01-08-282019-07-2019مع المخاطر

دبي01-08-282019-07-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

عمان01-08-282019-07-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

القاھرة01-08-282019-07-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

المنامة01-08-282019-07-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

بیروت01-08-282019-07-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

الكویت01-08-282019-07-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
براغ02-08-292019-07-2019الحكومیة

روما02-08-292019-07-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

جاكرتا02-08-292019-07-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
ماربیال02-08-292019-07-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
مدرید02-08-292019-07-2019والتفكیر الذھني

باریس02-08-292019-07-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

امستردام02-08-292019-07-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

كوااللمبور02-08-292019-07-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
طرابزون02-08-292019-07-2019علیھم

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
كوااللمبور02-08-292019-07-2019في المنظمات األمنیة

طرابزون02-08-292019-07-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

اسطنبول03-08-302019-07-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

اسطنبول03-08-302019-07-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

جدة08-08-042019-08-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

تونس08-08-042019-08-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

جدة08-08-042019-08-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

تونس08-08-042019-08-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

الریاض08-08-042019-08-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

الریاض08-08-042019-08-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046



اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
دبي08-08-042019-08-2019والتفكیر الذھني

عمان08-08-042019-08-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019علیھم

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019ادارة مسرح الجریمة917

القاھرة08-08-042019-08-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
المنامة08-08-042019-08-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

بیروت08-08-042019-08-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
الكویت08-08-042019-08-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
دبي08-08-042019-08-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
عمان08-08-042019-08-2019في المنظمات األمنیة

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

القاھرة08-08-042019-08-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

المنامة08-08-042019-08-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

بیروت08-08-042019-08-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

الكویت08-08-042019-08-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
روما09-08-052019-08-2019الحكومیة

جاكرتا09-08-052019-08-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

ماربیال09-08-052019-08-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

مدرید09-08-052019-08-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

كوااللمبور09-08-052019-08-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

باریس09-08-052019-08-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
امستردام09-08-052019-08-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

طرابزون09-08-052019-08-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

كوااللمبور09-08-052019-08-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

طرابزون09-08-052019-08-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

برلین09-08-052019-08-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول10-08-062019-08-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

اسطنبول10-08-062019-08-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

جدة15-08-112019-08-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

تونس15-08-112019-08-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

جدة15-08-112019-08-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

تونس15-08-112019-08-2019ادارة مسرح الجریمة917

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
الریاض15-08-112019-08-2019علیھم

الریاض15-08-112019-08-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

دبي15-08-112019-08-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

ة أل ة أل ة



عمان15-08-112019-08-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

القاھرة15-08-112019-08-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

المنامة15-08-112019-08-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
بیروت15-08-112019-08-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

الكویت15-08-112019-08-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
دبي15-08-112019-08-2019مستوى القادة

عمان15-08-112019-08-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

القاھرة15-08-112019-08-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

المنامة15-08-112019-08-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

بیروت15-08-112019-08-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

الكویت15-08-112019-08-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
جاكرتا16-08-122019-08-2019الحكومیة

ماربیال16-08-122019-08-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
مدرید16-08-122019-08-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
كوااللمبور16-08-122019-08-2019والتفكیر الذھني

طرابزون16-08-122019-08-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

باریس16-08-122019-08-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

امستردام16-08-122019-08-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
كوااللمبور16-08-122019-08-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
طرابزون16-08-122019-08-2019في المنظمات األمنیة

برلین16-08-122019-08-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

بروكسل16-08-122019-08-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول17-08-132019-08-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

اسطنبول17-08-132019-08-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

جدة22-08-182019-08-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

تونس22-08-182019-08-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
جدة22-08-182019-08-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

تونس22-08-182019-08-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

الریاض22-08-182019-08-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الریاض22-08-182019-08-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
دبي22-08-182019-08-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
عمان22-08-182019-08-2019والتفكیر الذھني

ة أل



شرم الشیخ22-08-182019-08-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019علیھم

القاھرة22-08-182019-08-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

المنامة22-08-182019-08-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

بیروت22-08-182019-08-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

الكویت22-08-182019-08-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

دبي22-08-182019-08-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
عمان22-08-182019-08-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019في المنظمات األمنیة

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

القاھرة22-08-182019-08-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

المنامة22-08-182019-08-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

بیروت22-08-182019-08-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الكویت22-08-182019-08-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

ماربیال23-08-192019-08-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

مدرید23-08-192019-08-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

كوااللمبور23-08-192019-08-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

طرابزون23-08-192019-08-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
باریس23-08-192019-08-2019الحكومیة

امستردام23-08-192019-08-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
كوااللمبور23-08-192019-08-2019مستوى القادة

طرابزون23-08-192019-08-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

برلین23-08-192019-08-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

بروكسل23-08-192019-08-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

زیورخ23-08-192019-08-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول24-08-202019-08-2019ادارة مسرح الجریمة917

اسطنبول24-08-202019-08-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

جدة29-08-252019-08-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

تونس29-08-252019-08-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

جدة29-08-252019-08-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
تونس29-08-252019-08-2019علیھم

الریاض29-08-252019-08-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
الریاض29-08-252019-08-2019في المنظمات األمنیة

دبي29-08-252019-08-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

عمان29-08-252019-08-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

القاھرة29-08-252019-08-2019ادارة مسرح الجریمة917



المنامة29-08-252019-08-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

بیروت29-08-252019-08-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
الكویت29-08-252019-08-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

دبي29-08-252019-08-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
عمان29-08-252019-08-2019مستوى القادة

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

القاھرة29-08-252019-08-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

المنامة29-08-252019-08-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

بیروت29-08-252019-08-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

الكویت29-08-252019-08-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

مراكش29-08-252019-08-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
ماربیال30-08-262019-08-2019الحكومیة

مدرید30-08-262019-08-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
كوااللمبور30-08-262019-08-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
طرابزون30-08-262019-08-2019والتفكیر الذھني

امستردام30-08-262019-08-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

كوااللمبور30-08-262019-08-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
طرابزون30-08-262019-08-2019مع المخاطر

برلین30-08-262019-08-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

بروكسل30-08-262019-08-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

زیورخ30-08-262019-08-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

اسطنبول31-08-272019-08-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

اسطنبول31-08-272019-08-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

جدة05-09-012019-09-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

تونس05-09-012019-09-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

جدة05-09-012019-09-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

تونس05-09-012019-09-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الریاض05-09-012019-09-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

الریاض05-09-012019-09-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

دبي05-09-012019-09-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
عمان05-09-012019-09-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019والتفكیر الذھني

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

القاھرة05-09-012019-09-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

المنامة05-09-012019-09-2019ادارة مسرح الجریمة917

بیروت05-09-012019-09-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

أل



الكویت05-09-012019-09-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
دبي05-09-012019-09-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

عمان05-09-012019-09-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019في المنظمات األمنیة

القاھرة05-09-012019-09-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

المنامة05-09-012019-09-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

بیروت05-09-012019-09-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

الكویت05-09-012019-09-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

مراكش05-09-012019-09-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

مدرید06-09-022019-09-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

كوااللمبور06-09-022019-09-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

طرابزون06-09-022019-09-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
امستردام06-09-022019-09-2019الحكومیة

كوااللمبور06-09-022019-09-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
طرابزون06-09-022019-09-2019مستوى القادة

برلین06-09-022019-09-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

بروكسل06-09-022019-09-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

زیورخ06-09-022019-09-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

بكین06-09-022019-09-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
اسطنبول07-09-032019-09-2019علیھم

اسطنبول07-09-032019-09-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

جدة12-09-082019-09-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
تونس12-09-082019-09-2019في المنظمات األمنیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
الریاض12-09-082019-09-2019والتفكیر الذھني

جدة12-09-082019-09-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

تونس12-09-082019-09-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
الریاض12-09-082019-09-2019مع المخاطر

دبي12-09-082019-09-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

عمان12-09-082019-09-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
القاھرة12-09-082019-09-2019علیھم

المنامة12-09-082019-09-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

بیروت12-09-082019-09-2019ادارة مسرح الجریمة917

الكویت12-09-082019-09-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

أل



دبي12-09-082019-09-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

عمان12-09-082019-09-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019مستوى القادة

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

القاھرة12-09-082019-09-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

المنامة12-09-082019-09-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

بیروت12-09-082019-09-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

الكویت12-09-082019-09-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

مراكش12-09-082019-09-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

الدوحة12-09-082019-09-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
مدرید13-09-092019-09-2019الحكومیة

كوااللمبور13-09-092019-09-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
طرابزون13-09-092019-09-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
كوااللمبور13-09-092019-09-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

طرابزون13-09-092019-09-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

برلین13-09-092019-09-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

بروكسل13-09-092019-09-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

زیورخ13-09-092019-09-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

بكین13-09-092019-09-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

اسطنبول14-09-102019-09-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

اسطنبول14-09-102019-09-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

تونس19-09-152019-09-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

جدة19-09-152019-09-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

الریاض19-09-152019-09-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

جدة19-09-152019-09-2019ادارة مسرح الجریمة917

تونس19-09-152019-09-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
الریاض19-09-152019-09-2019مستوى القادة

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
دبي19-09-152019-09-2019الحكومیة

عمان19-09-152019-09-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019والتفكیر الذھني

القاھرة19-09-152019-09-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
المنامة19-09-152019-09-2019علیھم

بیروت19-09-152019-09-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

الكویت19-09-152019-09-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

دبي19-09-152019-09-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

عمان19-09-152019-09-2019جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993



االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019مع المخاطر

القاھرة19-09-152019-09-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

المنامة19-09-152019-09-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

بیروت19-09-152019-09-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

الكویت19-09-152019-09-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

مراكش19-09-152019-09-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

الدوحة19-09-152019-09-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

كوااللمبور20-09-162019-09-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

طرابزون20-09-162019-09-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

كوااللمبور20-09-162019-09-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

طرابزون20-09-162019-09-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

برلین20-09-162019-09-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

بروكسل20-09-162019-09-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

زیورخ20-09-162019-09-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

بكین20-09-162019-09-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

بانكوك20-09-162019-09-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول21-09-172019-09-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
اسطنبول21-09-172019-09-2019في المنظمات األمنیة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
تونس26-09-222019-09-2019مع المخاطر

جدة26-09-222019-09-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
الریاض26-09-222019-09-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

جدة26-09-222019-09-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
تونس26-09-222019-09-2019والتفكیر الذھني

الریاض26-09-222019-09-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

عمان26-09-222019-09-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

القاھرة26-09-222019-09-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

المنامة26-09-222019-09-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
بیروت26-09-222019-09-2019علیھم

الكویت26-09-222019-09-2019ادارة مسرح الجریمة917

دبي26-09-222019-09-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

عمان26-09-222019-09-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019مستوى القادة

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
ة أل

القاھرة2019-09-222019-09-26



في المنظمات األمنیة

المنامة26-09-222019-09-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

بیروت26-09-222019-09-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

الكویت26-09-222019-09-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

مراكش26-09-222019-09-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

الدوحة26-09-222019-09-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

مسقط26-09-222019-09-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
كوااللمبور27-09-232019-09-2019الحكومیة

طرابزون27-09-232019-09-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

كوااللمبور27-09-232019-09-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
طرابزون27-09-232019-09-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

برلین27-09-232019-09-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

بروكسل27-09-232019-09-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

زیورخ27-09-232019-09-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

بكین27-09-232019-09-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

بانكوك27-09-232019-09-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

اسطنبول28-09-242019-09-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

اسطنبول28-09-242019-09-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
تونس03-10-292019-09-2019مستوى القادة

جدة03-10-292019-09-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

الریاض03-10-292019-09-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
جدة03-10-292019-09-2019علیھم

تونس03-10-292019-09-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

الریاض03-10-292019-09-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
عمان03-10-292019-09-2019الحكومیة

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

القاھرة03-10-292019-09-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

المنامة03-10-292019-09-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

بیروت03-10-292019-09-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الكویت03-10-292019-09-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

دبي03-10-292019-09-2019ادارة مسرح الجریمة917

عمان03-10-292019-09-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

القاھرة03-10-292019-09-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
المنامة03-10-292019-09-2019في المنظمات األمنیة

ة ة أل



بیروت03-10-292019-09-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

الكویت03-10-292019-09-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

مراكش03-10-292019-09-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

الدوحة03-10-292019-09-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

مسقط03-10-292019-09-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

طرابزون04-10-302019-09-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

كوااللمبور04-10-302019-09-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

طرابزون04-10-302019-09-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

برلین04-10-302019-09-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

بروكسل04-10-302019-09-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

زیورخ04-10-302019-09-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

بكین04-10-302019-09-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

بانكوك04-10-302019-09-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

تورنتو04-10-302019-09-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
اسطنبول05-10-012019-10-2019والتفكیر الذھني

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
اسطنبول05-10-012019-10-2019مع المخاطر

تونس10-10-062019-10-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

جدة10-10-062019-10-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

الریاض10-10-062019-10-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

جدة10-10-062019-10-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
تونس10-10-062019-10-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
الریاض10-10-062019-10-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
القاھرة10-10-062019-10-2019والتفكیر الذھني

المنامة10-10-062019-10-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

بیروت10-10-062019-10-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
الكویت10-10-062019-10-2019علیھم

دبي10-10-062019-10-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

عمان10-10-062019-10-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
القاھرة10-10-062019-10-2019مع المخاطر

المنامة10-10-062019-10-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
بیروت10-10-062019-10-2019في المنظمات األمنیة

الكویت10-10-062019-10-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

مراكش10-10-062019-10-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

أ



الدوحة10-10-062019-10-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

مسقط10-10-062019-10-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
طرابزون11-10-072019-10-2019الحكومیة

كوااللمبور11-10-072019-10-2019ادارة مسرح الجریمة917

طرابزون11-10-072019-10-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

برلین11-10-072019-10-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

بروكسل11-10-072019-10-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

زیورخ11-10-072019-10-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

بكین11-10-072019-10-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

بانكوك11-10-072019-10-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

تورنتو11-10-072019-10-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

سنغافورة11-10-072019-10-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول12-10-082019-10-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
اسطنبول12-10-082019-10-2019مستوى القادة

الریاض17-10-132019-10-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

تونس17-10-132019-10-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
جدة17-10-132019-10-2019في المنظمات األمنیة

جدة17-10-132019-10-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

تونس17-10-132019-10-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

الریاض17-10-132019-10-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019الحكومیة

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

القاھرة17-10-132019-10-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
المنامة17-10-132019-10-2019والتفكیر الذھني

بیروت17-10-132019-10-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

الكویت17-10-132019-10-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
دبي17-10-132019-10-2019علیھم

عمان17-10-132019-10-2019ادارة مسرح الجریمة917

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
القاھرة17-10-132019-10-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
المنامة17-10-132019-10-2019مع المخاطر

بیروت17-10-132019-10-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

الكویت17-10-132019-10-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

مراكش17-10-132019-10-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

الدوحة17-10-132019-10-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

مسقط17-10-132019-10-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091



كوااللمبور18-10-142019-10-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

طرابزون18-10-142019-10-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

برلین18-10-142019-10-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

بروكسل18-10-142019-10-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

زیورخ18-10-142019-10-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

بكین18-10-142019-10-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

بانكوك18-10-142019-10-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

تورنتو18-10-142019-10-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

سنغافورة18-10-142019-10-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

لندن18-10-142019-10-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
اسطنبول19-10-152019-10-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اسطنبول19-10-152019-10-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
الریاض24-10-202019-10-2019الحكومیة

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
تونس24-10-202019-10-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

جدة24-10-202019-10-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

جدة24-10-202019-10-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

تونس24-10-202019-10-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

الریاض24-10-202019-10-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
القاھرة24-10-202019-10-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

المنامة24-10-202019-10-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
بیروت24-10-202019-10-2019والتفكیر الذھني

الكویت24-10-202019-10-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

دبي24-10-202019-10-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

عمان24-10-202019-10-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

القاھرة24-10-202019-10-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
المنامة24-10-202019-10-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
بیروت24-10-202019-10-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
الكویت24-10-202019-10-2019في المنظمات األمنیة

مراكش24-10-202019-10-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

الدوحة24-10-202019-10-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

مسقط24-10-202019-10-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

برشلونة25-10-212019-10-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
كوااللمبور25-10-212019-10-2019علیھم



طرابزون25-10-212019-10-2019ادارة مسرح الجریمة917

برلین25-10-212019-10-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

بروكسل25-10-212019-10-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

زیورخ25-10-212019-10-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

بكین25-10-212019-10-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

بانكوك25-10-212019-10-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

تورنتو25-10-212019-10-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

سنغافورة25-10-212019-10-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

لندن25-10-212019-10-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

اسطنبول26-10-222019-10-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

اسطنبول26-10-222019-10-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
جدة31-10-272019-10-2019مع المخاطر

تونس31-10-272019-10-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
جدة31-10-272019-10-2019والتفكیر الذھني

تونس31-10-272019-10-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

الریاض31-10-272019-10-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019الحكومیة

القاھرة31-10-272019-10-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
المنامة31-10-272019-10-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

بیروت31-10-272019-10-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

الكویت31-10-272019-10-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

دبي31-10-272019-10-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
عمان31-10-272019-10-2019علیھم

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019ادارة مسرح الجریمة917

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

القاھرة31-10-272019-10-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

المنامة31-10-272019-10-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
بیروت31-10-272019-10-2019مستوى القادة

الكویت31-10-272019-10-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

مراكش31-10-272019-10-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

الدوحة31-10-272019-10-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

مسقط31-10-272019-10-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

برشلونة01-11-282019-10-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

كوااللمبور01-11-282019-10-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

طرابزون01-11-282019-10-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
برلین01-11-282019-10-2019في المنظمات األمنیة

بروكسل01-11-282019-10-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

زیورخ01-11-282019-10-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045



بكین01-11-282019-10-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

بانكوك01-11-282019-10-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

تورنتو01-11-282019-10-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

سنغافورة01-11-282019-10-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

لندن01-11-282019-10-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

جنیف01-11-282019-10-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول02-11-292019-10-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
اسطنبول02-11-292019-10-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
جدة07-11-032019-11-2019مستوى القادة

تونس07-11-032019-11-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جدة07-11-032019-11-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
تونس07-11-032019-11-2019الحكومیة

الریاض07-11-032019-11-2019ادارة مسرح الجریمة917

القاھرة07-11-032019-11-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

المنامة07-11-032019-11-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
بیروت07-11-032019-11-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
الكویت07-11-032019-11-2019والتفكیر الذھني

دبي07-11-032019-11-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

عمان07-11-032019-11-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
القاھرة07-11-032019-11-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

المنامة07-11-032019-11-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

بیروت07-11-032019-11-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
الكویت07-11-032019-11-2019مع المخاطر

مراكش07-11-032019-11-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

الدوحة07-11-032019-11-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

مسقط07-11-032019-11-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

برشلونة08-11-042019-11-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

كوااللمبور08-11-042019-11-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
طرابزون08-11-042019-11-2019علیھم

برلین08-11-042019-11-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
بروكسل08-11-042019-11-2019في المنظمات األمنیة

زیورخ08-11-042019-11-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

بكین08-11-042019-11-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

بانكوك08-11-042019-11-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

أل



تورنتو08-11-042019-11-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

سنغافورة08-11-042019-11-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

لندن08-11-042019-11-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

جنیف08-11-042019-11-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

فیینا08-11-042019-11-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول09-11-052019-11-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

اسطنبول09-11-052019-11-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جدة14-11-102019-11-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

تونس14-11-102019-11-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
جدة14-11-102019-11-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

الریاض14-11-102019-11-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

القاھرة14-11-102019-11-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

المنامة14-11-102019-11-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

بیروت14-11-102019-11-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

الكویت14-11-102019-11-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
دبي14-11-102019-11-2019والتفكیر الذھني

عمان14-11-102019-11-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019علیھم

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019ادارة مسرح الجریمة917

القاھرة14-11-102019-11-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
المنامة14-11-102019-11-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

بیروت14-11-102019-11-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
الكویت14-11-102019-11-2019مستوى القادة

مراكش14-11-102019-11-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

الدوحة14-11-102019-11-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

مسقط14-11-102019-11-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

برشلونة15-11-112019-11-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

كوااللمبور15-11-112019-11-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

طرابزون15-11-112019-11-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
برلین15-11-112019-11-2019مع المخاطر

بروكسل15-11-112019-11-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
زیورخ15-11-112019-11-2019في المنظمات األمنیة

بكین15-11-112019-11-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

بانكوك15-11-112019-11-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

تورنتو15-11-112019-11-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

سنغافورة15-11-112019-11-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

لندن15-11-112019-11-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

جنیف15-11-112019-11-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116



فیینا15-11-112019-11-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

میونیخ15-11-112019-11-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
اسطنبول16-11-122019-11-2019الحكومیة

اسطنبول16-11-122019-11-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جدة21-11-172019-11-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

تونس21-11-172019-11-2019ادارة مسرح الجریمة917

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
الریاض21-11-172019-11-2019علیھم

جدة21-11-172019-11-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
القاھرة21-11-172019-11-2019الحكومیة

المنامة21-11-172019-11-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

بیروت21-11-172019-11-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
الكویت21-11-172019-11-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

دبي21-11-172019-11-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

عمان21-11-172019-11-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

القاھرة21-11-172019-11-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

المنامة21-11-172019-11-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
بیروت21-11-172019-11-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

الكویت21-11-172019-11-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
مراكش21-11-172019-11-2019في المنظمات األمنیة

الدوحة21-11-172019-11-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

مسقط21-11-172019-11-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

برشلونة22-11-182019-11-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
كوااللمبور22-11-182019-11-2019والتفكیر الذھني

طرابزون22-11-182019-11-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
برلین22-11-182019-11-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
بروكسل22-11-182019-11-2019مع المخاطر

زیورخ22-11-182019-11-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

بكین22-11-182019-11-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

بانكوك22-11-182019-11-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

تورنتو22-11-182019-11-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

سنغافورة22-11-182019-11-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

لندن22-11-182019-11-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

جنیف22-11-182019-11-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

فیینا22-11-182019-11-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

ة ة ة ة أ



میونیخ22-11-182019-11-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

براغ22-11-182019-11-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول23-11-192019-11-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
جدة28-11-242019-11-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

تونس28-11-242019-11-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

الریاض28-11-242019-11-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

جدة28-11-242019-11-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
المنامة28-11-242019-11-2019الحكومیة

بیروت28-11-242019-11-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

الكویت28-11-242019-11-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
دبي28-11-242019-11-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
عمان28-11-242019-11-2019والتفكیر الذھني

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019علیھم

القاھرة28-11-242019-11-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

المنامة28-11-242019-11-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

بیروت28-11-242019-11-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

الكویت28-11-242019-11-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

مراكش28-11-242019-11-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

الدوحة28-11-242019-11-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

مسقط28-11-242019-11-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

برشلونة29-11-252019-11-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

كوااللمبور29-11-252019-11-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

طرابزون29-11-252019-11-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

برلین29-11-252019-11-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
بروكسل29-11-252019-11-2019مستوى القادة

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
زیورخ29-11-252019-11-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
بكین29-11-252019-11-2019في المنظمات األمنیة

بانكوك29-11-252019-11-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

تورنتو29-11-252019-11-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

سنغافورة29-11-252019-11-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

لندن29-11-252019-11-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

جنیف29-11-252019-11-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

فیینا29-11-252019-11-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

میونیخ29-11-252019-11-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

براغ29-11-252019-11-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

روما29-11-252019-11-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136



اسطنبول30-11-262019-11-2019ادارة مسرح الجریمة917

جدة05-12-012019-12-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
تونس05-12-012019-12-2019علیھم

الریاض05-12-012019-12-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

جدة05-12-012019-12-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
بیروت05-12-012019-12-2019الحكومیة

الكویت05-12-012019-12-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

دبي05-12-012019-12-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

عمان05-12-012019-12-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

القاھرة05-12-012019-12-2019ادارة مسرح الجریمة917

المنامة05-12-012019-12-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

بیروت05-12-012019-12-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
الكویت05-12-012019-12-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
مراكش05-12-012019-12-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
الدوحة05-12-012019-12-2019في المنظمات األمنیة

مسقط05-12-012019-12-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

برشلونة06-12-022019-12-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
كوااللمبور06-12-022019-12-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
طرابزون06-12-022019-12-2019والتفكیر الذھني

برلین06-12-022019-12-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

بروكسل06-12-022019-12-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
زیورخ06-12-022019-12-2019مستوى القادة

بكین06-12-022019-12-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

بانكوك06-12-022019-12-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

تورنتو06-12-022019-12-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

سنغافورة06-12-022019-12-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

لندن06-12-022019-12-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

جنیف06-12-022019-12-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

فیینا06-12-022019-12-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

میونیخ06-12-022019-12-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

براغ06-12-022019-12-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

روما06-12-022019-12-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

جاكرتا06-12-022019-12-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول07-12-032019-12-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

جدة12-12-082019-12-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958



تونس12-12-082019-12-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الریاض12-12-082019-12-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
جدة12-12-082019-12-2019الحكومیة

الكویت12-12-082019-12-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

دبي12-12-082019-12-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
عمان12-12-082019-12-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019والتفكیر الذھني

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

القاھرة12-12-082019-12-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

المنامة12-12-082019-12-2019ادارة مسرح الجریمة917

بیروت12-12-082019-12-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

الكویت12-12-082019-12-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
مراكش12-12-082019-12-2019مستوى القادة

الدوحة12-12-082019-12-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

مسقط12-12-082019-12-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

باریس13-12-092019-12-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

برشلونة13-12-092019-12-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

كوااللمبور13-12-092019-12-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

طرابزون13-12-092019-12-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
برلین13-12-092019-12-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

بروكسل13-12-092019-12-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

زیورخ13-12-092019-12-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
بكین13-12-092019-12-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
بانكوك13-12-092019-12-2019في المنظمات األمنیة

تورنتو13-12-092019-12-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

سنغافورة13-12-092019-12-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

لندن13-12-092019-12-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

جنیف13-12-092019-12-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

فیینا13-12-092019-12-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

میونیخ13-12-092019-12-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

براغ13-12-092019-12-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

روما13-12-092019-12-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

جاكرتا13-12-092019-12-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
اسطنبول14-12-102019-12-2019علیھم

جدة19-12-152019-12-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

تونس19-12-152019-12-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
والتفكیر الذھني

الریاض2019-12-152019-12-19



البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
الكویت19-12-152019-12-2019الحكومیة

دبي19-12-152019-12-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

عمان19-12-152019-12-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
القاھرة19-12-152019-12-2019علیھم

المنامة19-12-152019-12-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

بیروت19-12-152019-12-2019ادارة مسرح الجریمة917

الكویت19-12-152019-12-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

مراكش19-12-152019-12-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
الدوحة19-12-152019-12-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
مسقط19-12-152019-12-2019في المنظمات األمنیة

باریس20-12-162019-12-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

برشلونة20-12-162019-12-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

كوااللمبور20-12-162019-12-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
طرابزون20-12-162019-12-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

برلین20-12-162019-12-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
بروكسل20-12-162019-12-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

زیورخ20-12-162019-12-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
بكین20-12-162019-12-2019مستوى القادة

بانكوك20-12-162019-12-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

تورنتو20-12-162019-12-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

سنغافورة20-12-162019-12-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

لندن20-12-162019-12-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

جنیف20-12-162019-12-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

فیینا20-12-162019-12-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

میونیخ20-12-162019-12-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

براغ20-12-162019-12-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

روما20-12-162019-12-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

جاكرتا20-12-162019-12-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

ماربیال20-12-162019-12-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول21-12-172019-12-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

الریاض26-12-222019-12-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

جدة26-12-222019-12-2019ادارة مسرح الجریمة917

تونس26-12-222019-12-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
دبي26-12-222019-12-2019الحكومیة

عمان26-12-222019-12-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592



االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

شرم الشیخ2019-12-222019-12-26

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019والتفكیر الذھني

القاھرة26-12-222019-12-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
المنامة26-12-222019-12-2019علیھم

بیروت26-12-222019-12-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

الكویت26-12-222019-12-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

مراكش26-12-222019-12-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
الدوحة26-12-222019-12-2019مستوى القادة

مسقط26-12-222019-12-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

باریس27-12-232019-12-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

امستردام27-12-232019-12-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

برشلونة27-12-232019-12-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

كوااللمبور27-12-232019-12-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

طرابزون27-12-232019-12-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

برلین27-12-232019-12-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

بروكسل27-12-232019-12-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
زیورخ27-12-232019-12-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

بكین27-12-232019-12-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
بانكوك27-12-232019-12-2019مع المخاطر

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
تورنتو27-12-232019-12-2019في المنظمات األمنیة

سنغافورة27-12-232019-12-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

لندن27-12-232019-12-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

جنیف27-12-232019-12-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

فیینا27-12-232019-12-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

میونیخ27-12-232019-12-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

براغ27-12-232019-12-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

روما27-12-232019-12-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

جاكرتا27-12-232019-12-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

ماربیال27-12-232019-12-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

اسطنبول28-12-242019-12-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

االتجاھات الحدیثة في اإلشراف األمني وإعداد الخطط599
الریاض02-01-292020-12-2019واإلستراتیجیات األمنیة وفقا للمعاییر الدولیة

جدة02-01-292020-12-2019مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب900

اإلستراتیجیات الحدیثة لتنمیة مھارات اإلدراك والحس األمني613
تونس02-01-292020-12-2019والتفكیر الذھني

عمان02-01-292020-12-2019مھارات كتابة التقاریر األمنیة ومحاضر التحقیق589

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019تنمیة مھارات القیادة واإلشراف لقیادات ومسؤولي األمن596

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019إدارة العمل األمني في أقسام ومراكـز الشـرطة610

ة أل



القاھرة02-01-292020-12-2019عملیات غسل األموال وكیفیة مواجھتھا750

المنامة02-01-292020-12-2019ادارة نظم االمن بالمنافذ الحدودیة البریة والبحریة848

التحقیق الجنائى والحمایة األمنیة للشھود والجناة والمجنى888
بیروت02-01-292020-12-2019علیھم

الكویت02-01-292020-12-2019ادارة مسرح الجریمة917

جرائم غسیل االموال وعملیات القرصنة االقتصادیة والبعد993
مراكش02-01-292020-12-2019االقتصادي والجنائي واالستراتیجي لھا

الدوحة02-01-292020-12-2019مھارات القیادة األمنیة والتخطیط اإلستراتیجي األمني1025

الكفاءة في إعداد وتطویر اإلجراءات األمنیة ومھارات التعامل1029
مسقط02-01-292020-12-2019مع المخاطر

باریس03-01-302020-12-2019أسالیب التحقیق والبحث الجنائي الجمركي1091

امستردام03-01-302020-12-2019أمن المرافق والمنافذ الحدودیة : الجویة – البحریة - البریة1135

برشلونة03-01-302020-12-2019اإلجادة في تقدیم الخدمات األمنیة1045

البرنامج التخصصي لتأھیل مدیري ومشرفي األمن والعالقات580
كوااللمبور03-01-302020-12-2019الحكومیة

طرابزون03-01-302020-12-2019المھارات السلوكیة لرجال األمن592

برلین03-01-302020-12-2019الـقیادة األمنیة للمدراء ومساعدیھـم923

بروكسل03-01-302020-12-2019تقییم التھدیدات والمخاطر ألمن الطیران958

زیورخ03-01-302020-12-2019اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن992

بكین03-01-302020-12-2019اإلعـالم األمني الفعـال1009

التخطیط األمني وإعداد خطط إدارة األزمات األمنیة على1026
بانكوك03-01-302020-12-2019مستوى القادة

تورنتو03-01-302020-12-2019بناء الصورة الذھنیة ألجھزة الشرطة1031

اإلدارة اإلستراتیجیة لتنمیة وتطویر وھندسة الموارد البشریة1043
سنغافورة03-01-302020-12-2019في المنظمات األمنیة

لندن03-01-302020-12-2019إدارة المفاوضات األمنیة الجنائیة1044

جنیف03-01-302020-12-2019العلوم األمنیة وأمن المجتمع1046

فیینا03-01-302020-12-2019جمع واعداد المعلومات األمنیة1047

میونیخ03-01-302020-12-2019إدارة االزمات والطوارئ بالمطارات1072

براغ03-01-302020-12-2019مراقبة جودة امن الطیران بالمطارات1073

روما03-01-302020-12-2019تقنیات األستجواب والتحقیق1089

جاكرتا03-01-302020-12-2019أنواع وطرق تھریب المخدرات1090

ماربیال03-01-302020-12-2019ادارة مستودعات االسلحة والذخائر1116

مدرید03-01-302020-12-2019مكافحة ومواجھة اإلرھاب1136

اسطنبول04-01-312020-12-2019التفتیش والرقابة األمنیة على نظم األمن والسالمة614




