




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
الریاض14-02-102019-02-2019المشتریات وإتمام الصفقات

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
القاھرة14-02-102019-02-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
المنامة14-02-102019-02-2019العروض وترسیة العطاءات

بیروت14-02-102019-02-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
الكویت14-02-102019-02-2019اإلمداد والتموین

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
مراكش14-02-102019-02-2019وإدارة المخـزون

الدوحة14-02-102019-02-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
مسقط14-02-102019-02-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

دبي14-02-102019-02-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

عمان21-02-102019-02-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
تونس14-02-102019-02-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
جدة14-02-102019-02-2019المشروعات

برلین15-02-112019-02-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
بروكسل15-02-112019-02-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
زیورخ15-02-112019-02-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
بكین15-02-112019-02-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
بانكوك15-02-112019-02-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
تورنتو22-02-112019-02-2019والتجارة الدولیة

سنغافورة15-02-112019-02-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
لندن15-02-112019-02-2019المخازن والمشتریات

جنیف15-02-112019-02-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

فیینا15-02-112019-02-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
میونیخ15-02-112019-02-2019الطلب وإدارة المخزون

براغ15-02-112019-02-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
روما15-02-112019-02-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
جاكرتا15-02-112019-02-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة



ماربیال15-02-112019-02-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
مدرید22-02-112019-02-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

كوااللمبور15-02-112019-02-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

امستردام15-02-112019-02-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
باریس15-02-112019-02-2019والتخزین

برشلونة15-02-112019-02-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
اسطنبول23-02-122019-02-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019المشتریات وإتمام الصفقات

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
القاھرة28-02-172019-02-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
المنامة21-02-172019-02-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
بیروت21-02-172019-02-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
الكویت21-02-172019-02-2019المشروعات

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
مراكش21-02-172019-02-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
الدوحة21-02-172019-02-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
مسقط21-02-172019-02-2019اللوجستیة

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
دبي28-02-172019-02-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

عمان21-02-172019-02-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
تونس21-02-172019-02-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

جدة21-02-172019-02-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
برلین22-02-182019-02-2019اإلمداد والتموین

بروكسل22-02-182019-02-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
زیورخ22-02-182019-02-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
بكین22-02-182019-02-2019وإدارة المخـزون

بانكوك22-02-182019-02-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
تورنتو22-02-182019-02-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
سنغافورة01-03-182019-02-2019والتجارة الدولیة

لندن22-02-182019-02-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

جنیف22-02-182019-02-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

فیینا22-02-182019-02-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

میونیخ22-02-182019-02-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
براغ22-02-182019-02-2019الطلب وإدارة المخزون



روما22-02-182019-02-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
جاكرتا22-02-182019-02-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
ماربیال22-02-182019-02-2019والتخزین

مدرید22-02-182019-02-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

كوااللمبور22-02-182019-02-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

طرابزون01-03-182019-02-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

امستردام22-02-182019-02-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
باریس22-02-182019-02-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
برشلونة22-02-182019-02-2019المخازن والمشتریات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
اسطنبول23-02-192019-02-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
القاھرة28-02-242019-02-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
المنامة07-03-242019-02-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
بیروت28-02-242019-02-2019الصفقات

الكویت28-02-242019-02-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
مراكش28-02-242019-02-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
الدوحة28-02-242019-02-2019وإدارة المخـزون

مسقط28-02-242019-02-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

دبي28-02-242019-02-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

عمان28-02-242019-02-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

شرم الشیخ07-03-242019-02-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
تونس28-02-242019-02-2019المشتریات وإتمام الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
جدة28-02-242019-02-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
برلین01-03-252019-02-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
بروكسل01-03-252019-02-2019اإلمداد والتموین

زیورخ01-03-252019-02-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
بكین01-03-252019-02-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
بانكوك01-03-252019-02-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
تورنتو01-03-252019-02-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
سنغافورة01-03-252019-02-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
لندن08-03-252019-02-2019والتجارة الدولیة

جنیف01-03-252019-02-2019التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497



المخازن والمشتریات

فیینا01-03-252019-02-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

میونیخ01-03-252019-02-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

براغ01-03-252019-02-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
روما01-03-252019-02-2019الطلب وإدارة المخزون

جاكرتا01-03-252019-02-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
ماربیال01-03-252019-02-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

مدرید01-03-252019-02-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
كوااللمبور08-03-252019-02-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

طرابزون01-03-252019-02-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
امستردام01-03-252019-02-2019والتخزین

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
باریس01-03-252019-02-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

برشلونة01-03-252019-02-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
اسطنبول02-03-262019-02-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
القاھرة07-03-032019-03-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
المنامة07-03-032019-03-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
بیروت14-03-032019-03-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
الكویت07-03-032019-03-2019العروض وترسیة العطاءات

مراكش07-03-032019-03-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
الدوحة07-03-032019-03-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
مسقط07-03-032019-03-2019الموردین

دبي07-03-032019-03-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
عمان14-03-032019-03-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

الریاض14-03-032019-03-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
جدة07-03-032019-03-2019الصفقات

برلین08-03-042019-03-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
بروكسل08-03-042019-03-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
زیورخ08-03-042019-03-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
بكین08-03-042019-03-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
بانكوك08-03-042019-03-2019وإدارة المخـزون



تورنتو08-03-042019-03-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
سنغافورة08-03-042019-03-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
لندن08-03-042019-03-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

جنیف08-03-042019-03-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
فیینا08-03-042019-03-2019المخازن والمشتریات

میونیخ08-03-042019-03-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

براغ08-03-042019-03-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

روما08-03-042019-03-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
جاكرتا08-03-042019-03-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
ماربیال08-03-042019-03-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
مدرید08-03-042019-03-2019والتخزین

كوااللمبور08-03-042019-03-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

طرابزون08-03-042019-03-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
امستردام08-03-042019-03-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

باریس08-03-042019-03-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
برشلونة15-03-042019-03-2019والتجارة الدولیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
اسطنبول09-03-052019-03-2019المشتریات وإتمام الصفقات

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
القاھرة14-03-102019-03-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
المنامة14-03-102019-03-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
بیروت14-03-102019-03-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الكویت14-03-102019-03-2019الصفقات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
مراكش14-03-102019-03-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
الدوحة14-03-102019-03-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
مسقط14-03-102019-03-2019وإدارة المخـزون

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
دبي14-03-102019-03-2019والتخزین

عمان14-03-102019-03-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

الدار البیضاء21-03-102019-03-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

الریاض14-03-102019-03-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
جدة21-03-102019-03-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
برلین15-03-112019-03-2019العروض وترسیة العطاءات



بروكسل15-03-112019-03-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
زیورخ15-03-112019-03-2019المشروعات

بكین15-03-112019-03-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
بانكوك15-03-112019-03-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
تورنتو15-03-112019-03-2019الموردین

سنغافورة15-03-112019-03-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
لندن15-03-112019-03-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
جنیف22-03-112019-03-2019والتجارة الدولیة

فیینا15-03-112019-03-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
میونیخ15-03-112019-03-2019المخازن والمشتریات

براغ15-03-112019-03-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

روما15-03-112019-03-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

جاكرتا15-03-112019-03-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

ماربیال15-03-112019-03-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
مدرید15-03-112019-03-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

كوااللمبور15-03-112019-03-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
طرابزون22-03-112019-03-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
امستردام15-03-112019-03-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
باریس15-03-112019-03-2019الطلب وإدارة المخزون

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
برشلونة15-03-112019-03-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
المنامة21-03-172019-03-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
بیروت21-03-172019-03-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
الكویت28-03-172019-03-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
مراكش21-03-172019-03-2019المشروعات

الدوحة21-03-172019-03-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
مسقط21-03-172019-03-2019على المخازن والمشتـریات

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
دبي21-03-172019-03-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

عمان21-03-172019-03-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
شرم الشیخ28-03-172019-03-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

الریاض21-03-172019-03-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924



تونس28-03-172019-03-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
جدة21-03-172019-03-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
برلین22-03-182019-03-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
بروكسل22-03-182019-03-2019العروض وترسیة العطاءات

زیورخ22-03-182019-03-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
بكین22-03-182019-03-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
بانكوك22-03-182019-03-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
تورنتو22-03-182019-03-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
سنغافورة22-03-182019-03-2019الموردین

لندن22-03-182019-03-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
جنیف22-03-182019-03-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
فیینا29-03-182019-03-2019والتجارة الدولیة

میونیخ22-03-182019-03-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
براغ22-03-182019-03-2019المخازن والمشتریات

روما22-03-182019-03-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

جاكرتا22-03-182019-03-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
ماربیال22-03-182019-03-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
مدرید22-03-182019-03-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
كوااللمبور22-03-182019-03-2019والتخزین

طرابزون22-03-182019-03-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

امستردام22-03-182019-03-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

باریس22-03-182019-03-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
برشلونة22-03-182019-03-2019اللوجستیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
بیروت28-03-242019-03-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
الكویت28-03-242019-03-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مراكش28-03-242019-03-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
الدوحة28-03-242019-03-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
مسقط28-03-242019-03-2019اللوجستیة

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
دبي28-03-242019-03-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
عمان28-03-242019-03-2019والتخزین



شرم الشیخ28-03-242019-03-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
الریاض04-04-242019-03-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

تونس28-03-242019-03-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
جدة28-03-242019-03-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
برلین05-04-252019-03-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
بروكسل29-03-252019-03-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
زیورخ29-03-252019-03-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
بكین29-03-252019-03-2019المشروعات

بانكوك29-03-252019-03-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
تورنتو29-03-252019-03-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
سنغافورة29-03-252019-03-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
لندن29-03-252019-03-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
جنیف29-03-252019-03-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
فیینا29-03-252019-03-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
میونیخ05-04-252019-03-2019والتجارة الدولیة

براغ29-03-252019-03-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
روما29-03-252019-03-2019المخازن والمشتریات

جاكرتا29-03-252019-03-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

ماربیال29-03-252019-03-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

مدرید29-03-252019-03-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
كوااللمبور29-03-252019-03-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

طرابزون29-03-252019-03-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
امستردام29-03-252019-03-2019الطلب وإدارة المخزون

باریس29-03-252019-03-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

برشلونة29-03-252019-03-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

اسطنبول06-04-262019-03-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
الكویت04-04-312019-03-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
مراكش04-04-312019-03-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
الدوحة04-04-312019-03-2019المشروعات

مسقط04-04-312019-03-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477



دبي04-04-312019-03-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
عمان04-04-312019-03-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
الدار البیضاء11-04-312019-03-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

الریاض04-04-312019-03-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

القاھرة11-04-312019-03-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس04-04-312019-03-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
جدة04-04-312019-03-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
برلین05-04-012019-04-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
بروكسل12-04-012019-04-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
زیورخ05-04-012019-04-2019الصفقات

بكین05-04-012019-04-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
بانكوك05-04-012019-04-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
تورنتو05-04-012019-04-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
سنغافورة05-04-012019-04-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
لندن05-04-012019-04-2019وإدارة المخـزون

جنیف05-04-012019-04-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
فیینا05-04-012019-04-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
میونیخ05-04-012019-04-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
براغ12-04-012019-04-2019والتجارة الدولیة

روما05-04-012019-04-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
جاكرتا05-04-012019-04-2019المخازن والمشتریات

ماربیال05-04-012019-04-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
مدرید05-04-012019-04-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
كوااللمبور05-04-012019-04-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
طرابزون05-04-012019-04-2019والتخزین

امستردام05-04-012019-04-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

باریس05-04-012019-04-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
برشلونة05-04-012019-04-2019الموردین

اسطنبول06-04-022019-04-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
الكویت11-04-072019-04-2019المشتریات وإتمام الصفقات



مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الصفقات

مراكش2019-04-072019-04-11

الدوحة11-04-072019-04-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
مسقط11-04-072019-04-2019اإلمداد والتموین

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
دبي11-04-072019-04-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
عمان11-04-072019-04-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019والتخزین

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

الریاض11-04-072019-04-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

القاھرة11-04-072019-04-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

المنامة18-04-072019-04-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
تونس18-04-072019-04-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
برلین12-04-082019-04-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
بروكسل12-04-082019-04-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
زیورخ19-04-082019-04-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
بكین12-04-082019-04-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
بانكوك12-04-082019-04-2019المشروعات

تورنتو12-04-082019-04-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
سنغافورة12-04-082019-04-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
لندن12-04-082019-04-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
جنیف12-04-082019-04-2019الموردین

فیینا12-04-082019-04-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
میونیخ12-04-082019-04-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
براغ12-04-082019-04-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
روما19-04-082019-04-2019والتجارة الدولیة

جاكرتا12-04-082019-04-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

ماربیال12-04-082019-04-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

مدرید12-04-082019-04-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

كوااللمبور12-04-082019-04-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
طرابزون12-04-082019-04-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

امستردام12-04-082019-04-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
باریس12-04-082019-04-2019المخازن والمشتریات



أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
وإدارة المخـزون

برشلونة2019-04-082019-04-12

اسطنبول13-04-092019-04-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
مراكش25-04-142019-04-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
الدوحة18-04-142019-04-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
مسقط18-04-142019-04-2019المشروعات

دبي18-04-142019-04-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

عمان18-04-142019-04-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
الریاض18-04-142019-04-2019والتخزین

القاھرة18-04-142019-04-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

المنامة18-04-142019-04-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

بیروت25-04-142019-04-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس18-04-142019-04-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
برلین19-04-152019-04-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
بروكسل19-04-152019-04-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
زیورخ19-04-152019-04-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
بكین19-04-152019-04-2019الصفقات

بانكوك19-04-152019-04-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
تورنتو19-04-152019-04-2019اإلمداد والتموین

سنغافورة19-04-152019-04-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
لندن19-04-152019-04-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
جنیف19-04-152019-04-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
فیینا19-04-152019-04-2019الموردین

میونیخ19-04-152019-04-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
براغ19-04-152019-04-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
روما19-04-152019-04-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
جاكرتا26-04-152019-04-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
ماربیال19-04-152019-04-2019المخازن والمشتریات

مدرید19-04-152019-04-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
كوااللمبور19-04-152019-04-2019الطلب وإدارة المخزون



االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
طرابزون19-04-152019-04-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

امستردام19-04-152019-04-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

باریس19-04-152019-04-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
برشلونة19-04-152019-04-2019على المخازن والمشتـریات

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
اسطنبول27-04-162019-04-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
مراكش25-04-212019-04-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الدوحة25-04-212019-04-2019الصفقات

مسقط25-04-212019-04-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

دبي25-04-212019-04-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
عمان25-04-212019-04-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019والتخزین

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
الریاض25-04-212019-04-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
القاھرة02-05-212019-04-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

المنامة25-04-212019-04-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

بیروت25-04-212019-04-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

تونس25-04-212019-04-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

جدة02-05-212019-04-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
بروكسل26-04-222019-04-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
زیورخ26-04-222019-04-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
بكین03-05-222019-04-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
بانكوك26-04-222019-04-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
تورنتو26-04-222019-04-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
سنغافورة26-04-222019-04-2019اإلمداد والتموین

لندن26-04-222019-04-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
جنیف26-04-222019-04-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
فیینا26-04-222019-04-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
میونیخ26-04-222019-04-2019الموردین

براغ26-04-222019-04-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
روما26-04-222019-04-2019اللوجستیة



القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

جاكرتا2019-04-222019-04-26

ماربیال26-04-222019-04-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

مدرید26-04-222019-04-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

كوااللمبور26-04-222019-04-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

طرابزون26-04-222019-04-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
امستردام26-04-222019-04-2019المخازن والمشتریات

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
باریس03-05-222019-04-2019والتجارة الدولیة

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
برشلونة26-04-222019-04-2019اللوجستیة

اسطنبول27-04-232019-04-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
مراكش02-05-282019-04-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
الدوحة09-05-282019-04-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
مسقط02-05-282019-04-2019العروض وترسیة العطاءات

دبي02-05-282019-04-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

عمان02-05-282019-04-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
الریاض02-05-282019-04-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

القاھرة02-05-282019-04-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
المنامة09-05-282019-04-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

بیروت02-05-282019-04-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

الكویت09-05-282019-04-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
تونس02-05-282019-04-2019والتخزین

جدة02-05-282019-04-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
زیورخ03-05-292019-04-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
بكین03-05-292019-04-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
بانكوك03-05-292019-04-2019الصفقات

تورنتو03-05-292019-04-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
سنغافورة03-05-292019-04-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
لندن03-05-292019-04-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
جنیف03-05-292019-04-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
فیینا03-05-292019-04-2019على المخازن والمشتـریات

ة أ



أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
وإدارة المخـزون

میونیخ2019-04-292019-05-03

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
براغ03-05-292019-04-2019الموردین

روما03-05-292019-04-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
جاكرتا03-05-292019-04-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
ماربیال10-05-292019-04-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
مدرید03-05-292019-04-2019المخازن والمشتریات

كوااللمبور03-05-292019-04-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
طرابزون03-05-292019-04-2019الطلب وإدارة المخزون

امستردام03-05-292019-04-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
باریس03-05-292019-04-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

برشلونة03-05-292019-04-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

اسطنبول04-05-302019-04-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
مراكش09-05-052019-05-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
الدوحة09-05-052019-05-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
مسقط09-05-052019-05-2019الصفقات

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
دبي09-05-052019-05-2019المخازن والمشتریات

عمان09-05-052019-05-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الریاض09-05-052019-05-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

القاھرة09-05-052019-05-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

المنامة09-05-052019-05-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
بیروت16-05-052019-05-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

الكویت09-05-052019-05-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

دبي16-05-052019-05-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
تونس09-05-052019-05-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

جدة09-05-052019-05-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
بكین10-05-062019-05-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
بانكوك17-05-062019-05-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
تورنتو10-05-062019-05-2019العروض وترسیة العطاءات

سنغافورة10-05-062019-05-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471



فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
المشروعات

لندن2019-05-062019-05-10

جنیف10-05-062019-05-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
فیینا10-05-062019-05-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
میونیخ10-05-062019-05-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
براغ10-05-062019-05-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
روما10-05-062019-05-2019الموردین

جاكرتا10-05-062019-05-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
ماربیال10-05-062019-05-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

مدرید10-05-062019-05-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

كوااللمبور10-05-062019-05-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

طرابزون10-05-062019-05-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
امستردام17-05-062019-05-2019والتجارة الدولیة

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
باریس10-05-062019-05-2019اللوجستیة

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
برشلونة10-05-062019-05-2019اإلمداد والتموین

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
اسطنبول11-05-072019-05-2019والتخزین

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
الدوحة16-05-122019-05-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
مسقط23-05-122019-05-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

دبي16-05-122019-05-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

عمان16-05-122019-05-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
الریاض16-05-122019-05-2019الطلب وإدارة المخزون

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
القاھرة16-05-122019-05-2019والتخزین

المنامة16-05-122019-05-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

بیروت16-05-122019-05-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

الكویت16-05-122019-05-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

دبي16-05-122019-05-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
تونس16-05-122019-05-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
جدة23-05-122019-05-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
بكین17-05-132019-05-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
بانكوك17-05-132019-05-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم



مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الصفقات

تورنتو2019-05-132019-05-17

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
سنغافورة17-05-132019-05-2019العروض وترسیة العطاءات

لندن17-05-132019-05-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
جنیف17-05-132019-05-2019اإلمداد والتموین

فیینا17-05-132019-05-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
میونیخ17-05-132019-05-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
براغ17-05-132019-05-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
روما17-05-132019-05-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
جاكرتا17-05-132019-05-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
ماربیال17-05-132019-05-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
مدرید24-05-132019-05-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
كوااللمبور17-05-132019-05-2019المخازن والمشتریات

طرابزون17-05-132019-05-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

كوااللمبور24-05-132019-05-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
امستردام17-05-132019-05-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

باریس17-05-132019-05-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
برشلونة17-05-132019-05-2019المشروعات

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
اسطنبول18-05-142019-05-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
الدوحة23-05-192019-05-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
مسقط23-05-192019-05-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
دبي30-05-192019-05-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
عمان23-05-192019-05-2019المخازن والمشتریات

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019الطلب وإدارة المخزون

الریاض23-05-192019-05-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
القاھرة23-05-192019-05-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
المنامة23-05-192019-05-2019والتخزین

بیروت23-05-192019-05-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
الكویت30-05-192019-05-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

دبي23-05-192019-05-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924



عمان30-05-192019-05-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس23-05-192019-05-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

جدة23-05-192019-05-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
بانكوك24-05-202019-05-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
تورنتو31-05-202019-05-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
سنغافورة24-05-202019-05-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
لندن24-05-202019-05-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
جنیف24-05-202019-05-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
فیینا24-05-202019-05-2019اإلمداد والتموین

میونیخ24-05-202019-05-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
براغ24-05-202019-05-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
روما24-05-202019-05-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
جاكرتا24-05-202019-05-2019وإدارة المخـزون

ماربیال24-05-202019-05-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
مدرید24-05-202019-05-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

كوااللمبور24-05-202019-05-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

طرابزون24-05-202019-05-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

كوااللمبور24-05-202019-05-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
امستردام24-05-202019-05-2019اللوجستیة

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
باریس24-05-202019-05-2019الموردین

برشلونة24-05-202019-05-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
اسطنبول25-05-212019-05-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
مسقط30-05-262019-05-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
دبي30-05-262019-05-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

عمان30-05-262019-05-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

الریاض30-05-262019-05-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
القاھرة30-05-262019-05-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
المنامة30-05-262019-05-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
بیروت30-05-262019-05-2019والتخزین



الكویت30-05-262019-05-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
دبي06-06-262019-05-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

عمان30-05-262019-05-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
تونس30-05-262019-05-2019الطلب وإدارة المخزون

جدة30-05-262019-05-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
بانكوك31-05-272019-05-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
تورنتو31-05-272019-05-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
سنغافورة07-06-272019-05-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
لندن31-05-272019-05-2019الصفقات

جنیف31-05-272019-05-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
فیینا31-05-272019-05-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
میونیخ31-05-272019-05-2019اإلمداد والتموین

براغ31-05-272019-05-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
روما31-05-272019-05-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
جاكرتا31-05-272019-05-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
ماربیال31-05-272019-05-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
مدرید31-05-272019-05-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
كوااللمبور07-06-272019-05-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
طرابزون31-05-272019-05-2019المخازن والمشتریات

كوااللمبور31-05-272019-05-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

طرابزون07-06-272019-05-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

امستردام31-05-272019-05-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
باریس31-05-272019-05-2019وإدارة المخـزون

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
برشلونة31-05-272019-05-2019العروض وترسیة العطاءات

اسطنبول01-06-282019-05-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
مسقط06-06-022019-06-2019المشتریات وإتمام الصفقات

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
دبي06-06-022019-06-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
عمان13-06-022019-06-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019المخازن والمشتریات

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001



الریاض06-06-022019-06-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

القاھرة06-06-022019-06-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
المنامة06-06-022019-06-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
بیروت06-06-022019-06-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الكویت06-06-022019-06-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

دبي06-06-022019-06-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

عمان06-06-022019-06-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

شرم الشیخ13-06-022019-06-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس06-06-022019-06-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
جدة06-06-022019-06-2019والتخزین

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
تورنتو07-06-032019-06-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
سنغافورة07-06-032019-06-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
لندن14-06-032019-06-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
جنیف07-06-032019-06-2019العروض وترسیة العطاءات

فیینا07-06-032019-06-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
میونیخ07-06-032019-06-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
براغ07-06-032019-06-2019اإلمداد والتموین

روما07-06-032019-06-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
جاكرتا07-06-032019-06-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
ماربیال07-06-032019-06-2019وإدارة المخـزون

مدرید07-06-032019-06-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
كوااللمبور07-06-032019-06-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

طرابزون07-06-032019-06-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
كوااللمبور14-06-032019-06-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

طرابزون07-06-032019-06-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
امستردام07-06-032019-06-2019الموردین

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
باریس07-06-032019-06-2019على المخازن والمشتـریات

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
برشلونة07-06-032019-06-2019الصفقات

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
اسطنبول08-06-042019-06-2019الطلب وإدارة المخزون

دبي13-06-092019-06-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
عمان13-06-092019-06-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة



شرم الشیخ13-06-092019-06-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
الریاض13-06-092019-06-2019المخازن والمشتریات

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
القاھرة13-06-092019-06-2019الطلب وإدارة المخزون

المنامة13-06-092019-06-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
بیروت13-06-092019-06-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
الكویت13-06-092019-06-2019والتخزین

دبي13-06-092019-06-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
عمان20-06-092019-06-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

الریاض20-06-092019-06-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس13-06-092019-06-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
جدة13-06-092019-06-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
تورنتو14-06-102019-06-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
سنغافورة14-06-102019-06-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
لندن14-06-102019-06-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
جنیف14-06-102019-06-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
فیینا14-06-102019-06-2019العروض وترسیة العطاءات

میونیخ14-06-102019-06-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
براغ14-06-102019-06-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
روما14-06-102019-06-2019اإلمداد والتموین

جاكرتا14-06-102019-06-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
ماربیال14-06-102019-06-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
مدرید14-06-102019-06-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
كوااللمبور14-06-102019-06-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
طرابزون21-06-102019-06-2019والتجارة الدولیة

كوااللمبور14-06-102019-06-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

طرابزون14-06-102019-06-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
امستردام14-06-102019-06-2019وإدارة المخـزون

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
باریس14-06-102019-06-2019اللوجستیة

برشلونة21-06-102019-06-2019التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190



اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اسطنبول15-06-112019-06-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
دبي20-06-162019-06-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
عمان20-06-162019-06-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
شرم الشیخ27-06-162019-06-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019المخازن والمشتریات

الریاض20-06-162019-06-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

القاھرة20-06-162019-06-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
المنامة20-06-162019-06-2019الطلب وإدارة المخزون

بیروت20-06-162019-06-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
الكویت20-06-162019-06-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
دبي20-06-162019-06-2019والتخزین

عمان20-06-162019-06-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

الدار البیضاء27-06-162019-06-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

الریاض20-06-162019-06-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

تونس20-06-162019-06-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
جدة20-06-162019-06-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
سنغافورة21-06-172019-06-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
لندن21-06-172019-06-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
جنیف28-06-172019-06-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
فیینا21-06-172019-06-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
میونیخ21-06-172019-06-2019العروض وترسیة العطاءات

براغ21-06-172019-06-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
روما21-06-172019-06-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
جاكرتا21-06-172019-06-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
ماربیال21-06-172019-06-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
مدرید21-06-172019-06-2019وإدارة المخـزون

كوااللمبور21-06-172019-06-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
طرابزون21-06-172019-06-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

كوااللمبور21-06-172019-06-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516



ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

طرابزون2019-06-172019-06-28

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
امستردام21-06-172019-06-2019على المخازن والمشتـریات

باریس21-06-172019-06-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
برشلونة21-06-172019-06-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

اسطنبول22-06-182019-06-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
دبي27-06-232019-06-2019وإدارة المخـزون

عمان27-06-232019-06-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
الریاض04-07-232019-06-2019والتجارة الدولیة

القاھرة27-06-232019-06-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

المنامة27-06-232019-06-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
بیروت27-06-232019-06-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
الكویت27-06-232019-06-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
دبي27-06-232019-06-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

عمان27-06-232019-06-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
شرم الشیخ04-07-232019-06-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

الریاض27-06-232019-06-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

تونس04-07-232019-06-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
تونس27-06-232019-06-2019المخازن والمشتریات

جدة27-06-232019-06-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
لندن28-06-242019-06-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
جنیف28-06-242019-06-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
فیینا05-07-242019-06-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
میونیخ28-06-242019-06-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
براغ28-06-242019-06-2019العروض وترسیة العطاءات

روما28-06-242019-06-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
جاكرتا28-06-242019-06-2019المشروعات

ماربیال28-06-242019-06-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
مدرید28-06-242019-06-2019على المخازن والمشتـریات

أ ة



التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
الموردین

كوااللمبور2019-06-242019-06-28

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
طرابزون28-06-242019-06-2019اللوجستیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
كوااللمبور28-06-242019-06-2019والتخزین

طرابزون28-06-242019-06-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
امستردام28-06-242019-06-2019اللوجستیة

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
باریس28-06-242019-06-2019اإلمداد والتموین

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
برشلونة28-06-242019-06-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

اسطنبول29-06-252019-06-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
دبي04-07-302019-06-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
عمان04-07-302019-06-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
الدار البیضاء11-07-302019-06-2019والتجارة الدولیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
الریاض04-07-302019-06-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

القاھرة04-07-302019-06-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

المنامة04-07-302019-06-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

بیروت04-07-302019-06-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

الكویت04-07-302019-06-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
دبي04-07-302019-06-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
عمان04-07-302019-06-2019والتخزین

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
الریاض11-07-302019-06-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

تونس04-07-302019-06-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

تونس04-07-302019-06-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
جدة04-07-302019-06-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
جنیف05-07-012019-07-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
فیینا05-07-012019-07-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
میونیخ12-07-012019-07-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
براغ05-07-012019-07-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
روما05-07-012019-07-2019العروض وترسیة العطاءات

ة ة أ



جاكرتا05-07-012019-07-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
ماربیال05-07-012019-07-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
مدرید05-07-012019-07-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
كوااللمبور05-07-012019-07-2019وإدارة المخـزون

طرابزون05-07-012019-07-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
كوااللمبور05-07-012019-07-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

طرابزون05-07-012019-07-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

امستردام05-07-012019-07-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
باریس05-07-012019-07-2019المشروعات

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
برشلونة05-07-012019-07-2019المشتریات وإتمام الصفقات

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
اسطنبول06-07-022019-07-2019المخازن والمشتریات

اسطنبول13-07-022019-07-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
دبي11-07-072019-07-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
عمان11-07-072019-07-2019وإدارة المخـزون

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
الریاض11-07-072019-07-2019اللوجستیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
القاھرة11-07-072019-07-2019المخازن والمشتریات

المنامة11-07-072019-07-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

بیروت11-07-072019-07-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
الكویت11-07-072019-07-2019الطلب وإدارة المخزون

دبي11-07-072019-07-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
عمان11-07-072019-07-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
الدار البیضاء18-07-072019-07-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

الریاض11-07-072019-07-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

القاھرة18-07-072019-07-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس11-07-072019-07-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
تونس18-07-072019-07-2019والتجارة الدولیة

جدة11-07-072019-07-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
جنیف12-07-082019-07-2019المشتریات وإتمام الصفقات

فیینا12-07-082019-07-2019االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188



عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
میونیخ12-07-082019-07-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
براغ19-07-082019-07-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
روما12-07-082019-07-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
جاكرتا12-07-082019-07-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
ماربیال12-07-082019-07-2019المشروعات

مدرید12-07-082019-07-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
كوااللمبور12-07-082019-07-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
طرابزون12-07-082019-07-2019الموردین

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
كوااللمبور12-07-082019-07-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
طرابزون12-07-082019-07-2019والتخزین

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
امستردام12-07-082019-07-2019اإلمداد والتموین

باریس12-07-082019-07-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اسطنبول13-07-092019-07-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

اسطنبول13-07-092019-07-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

دبي18-07-142019-07-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
عمان18-07-142019-07-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019اللوجستیة

الریاض18-07-142019-07-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القاھرة18-07-142019-07-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
المنامة18-07-142019-07-2019المخازن والمشتریات

بیروت18-07-142019-07-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

الكویت18-07-142019-07-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
دبي18-07-142019-07-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
عمان18-07-142019-07-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019والتخزین

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

الریاض18-07-142019-07-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

القاھرة18-07-142019-07-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

المنامة25-07-142019-07-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس25-07-142019-07-2019ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835



العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
تونس18-07-142019-07-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

جدة18-07-142019-07-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
فیینا19-07-152019-07-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
میونیخ19-07-152019-07-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
براغ19-07-152019-07-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
روما26-07-152019-07-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
جاكرتا19-07-152019-07-2019الصفقات

ماربیال19-07-152019-07-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
مدرید19-07-152019-07-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
كوااللمبور19-07-152019-07-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
طرابزون19-07-152019-07-2019وإدارة المخـزون

كوااللمبور19-07-152019-07-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
طرابزون19-07-152019-07-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
امستردام19-07-152019-07-2019المشروعات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
باریس19-07-152019-07-2019العروض وترسیة العطاءات

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
اسطنبول27-07-162019-07-2019والتجارة الدولیة

اسطنبول20-07-162019-07-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
دبي25-07-212019-07-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
عمان25-07-212019-07-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019وإدارة المخـزون

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
الریاض25-07-212019-07-2019الموردین

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
القاھرة01-08-212019-07-2019والتجارة الدولیة

المنامة25-07-212019-07-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
بیروت25-07-212019-07-2019المخازن والمشتریات

الكویت25-07-212019-07-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

دبي25-07-212019-07-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

عمان25-07-212019-07-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة



الدار البیضاء25-07-212019-07-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
الریاض25-07-212019-07-2019والتخزین

القاھرة25-07-212019-07-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

المنامة25-07-212019-07-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

بیروت01-08-212019-07-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس25-07-212019-07-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
تونس25-07-212019-07-2019اللوجستیة

جدة25-07-212019-07-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
میونیخ26-07-222019-07-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
براغ26-07-222019-07-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
روما26-07-222019-07-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
جاكرتا02-08-222019-07-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
ماربیال26-07-222019-07-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
مدرید26-07-222019-07-2019المشروعات

كوااللمبور26-07-222019-07-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
طرابزون26-07-222019-07-2019على المخازن والمشتـریات

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
كوااللمبور26-07-222019-07-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
طرابزون26-07-222019-07-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

امستردام26-07-222019-07-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
باریس26-07-222019-07-2019الصفقات

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
اسطنبول27-07-232019-07-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
اسطنبول03-08-232019-07-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
دبي01-08-282019-07-2019المشروعات

عمان01-08-282019-07-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019الموردین

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
الریاض01-08-282019-07-2019وإدارة المخـزون

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
القاھرة01-08-282019-07-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
المنامة08-08-282019-07-2019والتجارة الدولیة

بیروت01-08-282019-07-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496



الكویت01-08-282019-07-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

دبي01-08-282019-07-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
عمان01-08-282019-07-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019والتخزین

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
الریاض01-08-282019-07-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
القاھرة08-08-282019-07-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

المنامة01-08-282019-07-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

بیروت01-08-282019-07-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

تونس01-08-282019-07-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

جدة08-08-282019-07-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس01-08-282019-07-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
جدة01-08-282019-07-2019المخازن والمشتریات

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
براغ02-08-292019-07-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
روما02-08-292019-07-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
جاكرتا02-08-292019-07-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
ماربیال02-08-292019-07-2019الصفقات

مدرید02-08-292019-07-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
كوااللمبور02-08-292019-07-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
طرابزون02-08-292019-07-2019اللوجستیة

كوااللمبور02-08-292019-07-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

طرابزون02-08-292019-07-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
امستردام02-08-292019-07-2019العروض وترسیة العطاءات

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
باریس09-08-292019-07-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
اسطنبول03-08-302019-07-2019اللوجستیة

اسطنبول03-08-302019-07-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

دبي08-08-042019-08-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
عمان08-08-042019-08-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019وإدارة المخـزون

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
الریاض08-08-042019-08-2019على المخازن والمشتـریات



األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
اللوجستیة

القاھرة2019-08-042019-08-08

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
المنامة08-08-042019-08-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
بیروت15-08-042019-08-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
الكویت08-08-042019-08-2019المخازن والمشتریات

دبي08-08-042019-08-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

عمان08-08-042019-08-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
الریاض08-08-042019-08-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

القاھرة08-08-042019-08-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
المنامة15-08-042019-08-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

بیروت08-08-042019-08-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

الكویت15-08-042019-08-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
تونس08-08-042019-08-2019والتخزین

جدة08-08-042019-08-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
تونس08-08-042019-08-2019الموردین

جدة08-08-042019-08-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
روما09-08-052019-08-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
جاكرتا09-08-052019-08-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
ماربیال16-08-052019-08-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
مدرید09-08-052019-08-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
كوااللمبور09-08-052019-08-2019المشروعات

طرابزون09-08-052019-08-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

كوااللمبور09-08-052019-08-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
طرابزون09-08-052019-08-2019الطلب وإدارة المخزون

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
امستردام09-08-052019-08-2019الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
باریس09-08-052019-08-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

اسطنبول10-08-062019-08-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

اسطنبول10-08-062019-08-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
دبي15-08-112019-08-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
عمان15-08-112019-08-2019المشروعات



شرم الشیخ15-08-112019-08-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019على المخازن والمشتـریات

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
الریاض15-08-112019-08-2019اللوجستیة

القاھرة15-08-112019-08-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
المنامة15-08-112019-08-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
بیروت15-08-112019-08-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

الكویت15-08-112019-08-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
دبي15-08-112019-08-2019المخازن والمشتریات

عمان15-08-112019-08-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الریاض15-08-112019-08-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

القاھرة15-08-112019-08-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

المنامة15-08-112019-08-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
بیروت22-08-112019-08-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

الكویت15-08-112019-08-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
تونس15-08-112019-08-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

جدة15-08-112019-08-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
تونس15-08-112019-08-2019وإدارة المخـزون

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
جدة22-08-112019-08-2019والتجارة الدولیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
جاكرتا16-08-122019-08-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
ماربیال16-08-122019-08-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
مدرید16-08-122019-08-2019الصفقات

كوااللمبور16-08-122019-08-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
طرابزون16-08-122019-08-2019اإلمداد والتموین

كوااللمبور16-08-122019-08-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

طرابزون16-08-122019-08-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

برلین23-08-122019-08-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
امستردام23-08-122019-08-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
باریس16-08-122019-08-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
اسطنبول17-08-132019-08-2019الموردین



الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
والتخزین

اسطنبول2019-08-132019-08-17

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
دبي22-08-182019-08-2019الصفقات

عمان22-08-182019-08-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019اللوجستیة

الریاض22-08-182019-08-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
القاھرة22-08-182019-08-2019الموردین

المنامة22-08-182019-08-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
بیروت22-08-182019-08-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
الكویت29-08-182019-08-2019والتجارة الدولیة

دبي22-08-182019-08-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

عمان22-08-182019-08-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
الریاض22-08-182019-08-2019الطلب وإدارة المخزون

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
القاھرة22-08-182019-08-2019والتخزین

المنامة22-08-182019-08-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

بیروت22-08-182019-08-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

الكویت22-08-182019-08-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
تونس22-08-182019-08-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
جدة29-08-182019-08-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
تونس22-08-182019-08-2019على المخازن والمشتـریات

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
جدة22-08-182019-08-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
ماربیال23-08-192019-08-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
مدرید30-08-192019-08-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
كوااللمبور23-08-192019-08-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
طرابزون23-08-192019-08-2019المشروعات

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
كوااللمبور23-08-192019-08-2019المخازن والمشتریات

طرابزون23-08-192019-08-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

برلین23-08-192019-08-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

بروكسل30-08-192019-08-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095



القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
التفاوض، التعاقد،التحكیم

امستردام2019-08-192019-08-23

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
باریس23-08-192019-08-2019المشتریات وإتمام الصفقات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
اسطنبول24-08-202019-08-2019وإدارة المخـزون

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
اسطنبول24-08-202019-08-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
دبي05-09-252019-08-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
عمان29-08-252019-08-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019المشروعات

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
الریاض29-08-252019-08-2019اإلمداد والتموین

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
القاھرة29-08-252019-08-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
المنامة29-08-252019-08-2019الموردین

بیروت29-08-252019-08-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
الكویت29-08-252019-08-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
دبي05-09-252019-08-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
عمان29-08-252019-08-2019المخازن والمشتریات

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019الطلب وإدارة المخزون

الریاض29-08-252019-08-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
القاھرة29-08-252019-08-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
المنامة29-08-252019-08-2019والتخزین

بیروت29-08-252019-08-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
الكویت05-09-252019-08-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

تونس29-08-252019-08-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

جدة29-08-252019-08-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
تونس29-08-252019-08-2019اللوجستیة

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
جدة29-08-252019-08-2019اللوجستیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
ماربیال30-08-262019-08-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
مدرید30-08-262019-08-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
كوااللمبور30-08-262019-08-2019الصفقات

ة ة أ



طرابزون30-08-262019-08-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

كوااللمبور30-08-262019-08-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

طرابزون30-08-262019-08-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

برلین30-08-262019-08-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

بروكسل30-08-262019-08-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

زیورخ06-09-262019-08-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
امستردام30-08-262019-08-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
اسطنبول31-08-272019-08-2019على المخازن والمشتـریات

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
اسطنبول31-08-272019-08-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
دبي05-09-012019-09-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
عمان05-09-012019-09-2019الصفقات

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019اإلمداد والتموین

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
الریاض05-09-012019-09-2019المشروعات

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
القاھرة05-09-012019-09-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
المنامة05-09-012019-09-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
بیروت05-09-012019-09-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
الكویت05-09-012019-09-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
دبي05-09-012019-09-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

عمان05-09-012019-09-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

الریاض05-09-012019-09-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
القاھرة05-09-012019-09-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
المنامة05-09-012019-09-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
بیروت05-09-012019-09-2019والتخزین

الكویت05-09-012019-09-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

مراكش12-09-012019-09-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
تونس05-09-012019-09-2019الطلب وإدارة المخزون

جدة05-09-012019-09-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

تونس05-09-012019-09-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

جدة05-09-012019-09-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

مدرید06-09-022019-09-2019االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188



عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
كوااللمبور13-09-022019-09-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
طرابزون06-09-022019-09-2019العروض وترسیة العطاءات

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
كوااللمبور13-09-022019-09-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
طرابزون06-09-022019-09-2019المخازن والمشتریات

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
برلین13-09-022019-09-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

بروكسل06-09-022019-09-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

زیورخ06-09-022019-09-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
امستردام06-09-022019-09-2019المشتریات وإتمام الصفقات

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
اسطنبول07-09-032019-09-2019اللوجستیة

اسطنبول07-09-032019-09-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
دبي12-09-082019-09-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
عمان19-09-082019-09-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019المشروعات

الریاض12-09-082019-09-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
القاھرة12-09-082019-09-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
المنامة12-09-082019-09-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
بیروت12-09-082019-09-2019وإدارة المخـزون

الكویت12-09-082019-09-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
دبي12-09-082019-09-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
عمان19-09-082019-09-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019المخازن والمشتریات

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

الریاض12-09-082019-09-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

القاھرة12-09-082019-09-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
المنامة12-09-082019-09-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
بیروت12-09-082019-09-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الكویت12-09-082019-09-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

مراكش12-09-082019-09-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

تونس12-09-082019-09-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500



الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
والتخزین

جدة2019-09-082019-09-12

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
تونس12-09-082019-09-2019اإلمداد والتموین

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
جدة12-09-082019-09-2019الموردین

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
مدرید13-09-092019-09-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
كوااللمبور13-09-092019-09-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
طرابزون13-09-092019-09-2019الصفقات

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
كوااللمبور13-09-092019-09-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

طرابزون13-09-092019-09-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

برلین13-09-092019-09-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
بروكسل20-09-092019-09-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

زیورخ13-09-092019-09-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

بكین20-09-092019-09-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

اسطنبول14-09-102019-09-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
اسطنبول14-09-102019-09-2019الطلب وإدارة المخزون

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
دبي19-09-152019-09-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
عمان19-09-152019-09-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019الصفقات

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
الریاض19-09-152019-09-2019العروض وترسیة العطاءات

القاھرة19-09-152019-09-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
المنامة19-09-152019-09-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
بیروت19-09-152019-09-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
الكویت19-09-152019-09-2019الموردین

دبي19-09-152019-09-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
عمان19-09-152019-09-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
الریاض19-09-152019-09-2019المخازن والمشتریات

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
القاھرة19-09-152019-09-2019الطلب وإدارة المخزون

المنامة19-09-152019-09-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

بیروت19-09-152019-09-2019االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508



وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
الكویت19-09-152019-09-2019والتخزین

مراكش19-09-152019-09-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

الدوحة26-09-152019-09-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

تونس19-09-152019-09-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
جدة19-09-152019-09-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
تونس19-09-152019-09-2019المشروعات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
جدة19-09-152019-09-2019وإدارة المخـزون

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
كوااللمبور20-09-162019-09-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
طرابزون27-09-162019-09-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
كوااللمبور20-09-162019-09-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
طرابزون27-09-162019-09-2019والتجارة الدولیة

برلین20-09-162019-09-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

بروكسل20-09-162019-09-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
زیورخ27-09-162019-09-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

بكین20-09-162019-09-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
اسطنبول21-09-172019-09-2019اإلمداد والتموین

اسطنبول21-09-172019-09-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
عمان26-09-222019-09-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
شرم الشیخ03-10-222019-09-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019العروض وترسیة العطاءات

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الریاض26-09-222019-09-2019الصفقات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
القاھرة26-09-222019-09-2019اإلمداد والتموین

المنامة26-09-222019-09-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
بیروت26-09-222019-09-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
الكویت26-09-222019-09-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
دبي26-09-222019-09-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
عمان26-09-222019-09-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
شرم الشیخ03-10-222019-09-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019المخازن والمشتریات



الریاض26-09-222019-09-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

القاھرة26-09-222019-09-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
المنامة26-09-222019-09-2019الطلب وإدارة المخزون

بیروت26-09-222019-09-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
الكویت26-09-222019-09-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
مراكش03-10-222019-09-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

الدوحة26-09-222019-09-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

تونس26-09-222019-09-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
جدة26-09-222019-09-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

تونس26-09-222019-09-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
جدة26-09-222019-09-2019على المخازن والمشتـریات

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
كوااللمبور27-09-232019-09-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
طرابزون27-09-232019-09-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

كوااللمبور27-09-232019-09-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
طرابزون27-09-232019-09-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
برلین27-09-232019-09-2019والتخزین

بروكسل27-09-232019-09-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

زیورخ27-09-232019-09-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

بكین27-09-232019-09-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

بانكوك04-10-232019-09-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
اسطنبول28-09-242019-09-2019المشروعات

اسطنبول28-09-242019-09-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
عمان03-10-292019-09-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019الصفقات

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
الریاض10-10-292019-09-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
القاھرة03-10-292019-09-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
المنامة03-10-292019-09-2019اإلمداد والتموین

بیروت03-10-292019-09-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
الكویت03-10-292019-09-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
دبي03-10-292019-09-2019وإدارة المخـزون



عمان03-10-292019-09-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
الریاض10-10-292019-09-2019والتجارة الدولیة

القاھرة03-10-292019-09-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

المنامة03-10-292019-09-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
بیروت03-10-292019-09-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
الكویت03-10-292019-09-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

مراكش03-10-292019-09-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

الدوحة03-10-292019-09-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

مسقط10-10-292019-09-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
تونس03-10-292019-09-2019المخازن والمشتریات

جدة03-10-292019-09-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
تونس03-10-292019-09-2019العروض وترسیة العطاءات

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
جدة03-10-292019-09-2019اللوجستیة

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
طرابزون04-10-302019-09-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
كوااللمبور04-10-302019-09-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
طرابزون04-10-302019-09-2019اللوجستیة

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
برلین04-10-302019-09-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
بروكسل04-10-302019-09-2019والتخزین

زیورخ04-10-302019-09-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
بكین11-10-302019-09-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

بانكوك04-10-302019-09-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

اسطنبول05-10-012019-10-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اسطنبول05-10-012019-10-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
الدار البیضاء17-10-062019-10-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
الریاض10-10-062019-10-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

القاھرة10-10-062019-10-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
المنامة10-10-062019-10-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
بیروت10-10-062019-10-2019اإلمداد والتموین



إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
اللوجستیة

الكویت2019-10-062019-10-10

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
دبي10-10-062019-10-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
عمان10-10-062019-10-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
الدار البیضاء17-10-062019-10-2019والتجارة الدولیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
الریاض10-10-062019-10-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

القاھرة10-10-062019-10-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

المنامة10-10-062019-10-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

بیروت10-10-062019-10-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

الكویت10-10-062019-10-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

مراكش10-10-062019-10-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
الدوحة17-10-062019-10-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

مسقط10-10-062019-10-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

تونس10-10-062019-10-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
جدة10-10-062019-10-2019الطلب وإدارة المخزون

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
تونس10-10-062019-10-2019الصفقات

جدة10-10-062019-10-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
طرابزون11-10-072019-10-2019المشتریات وإتمام الصفقات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
كوااللمبور11-10-072019-10-2019وإدارة المخـزون

طرابزون11-10-072019-10-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
برلین11-10-072019-10-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
بروكسل11-10-072019-10-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
زیورخ11-10-072019-10-2019والتخزین

بكین11-10-072019-10-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

بانكوك11-10-072019-10-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

تورنتو18-10-072019-10-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
اسطنبول12-10-082019-10-2019العروض وترسیة العطاءات

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
اسطنبول12-10-082019-10-2019المخازن والمشتریات

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
الریاض17-10-132019-10-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود



اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
العروض وترسیة العطاءات

القاھرة2019-10-132019-10-17

المنامة17-10-132019-10-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
بیروت17-10-132019-10-2019المشروعات

الكویت17-10-132019-10-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
دبي17-10-132019-10-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
عمان17-10-132019-10-2019وإدارة المخـزون

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
الریاض17-10-132019-10-2019اللوجستیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
القاھرة17-10-132019-10-2019المخازن والمشتریات

المنامة17-10-132019-10-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

بیروت17-10-132019-10-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
الكویت17-10-132019-10-2019الطلب وإدارة المخزون

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
مراكش17-10-132019-10-2019والتخزین

الدوحة17-10-132019-10-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

مسقط17-10-132019-10-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
تونس24-10-132019-10-2019والتجارة الدولیة

جدة17-10-132019-10-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
تونس24-10-132019-10-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
جدة17-10-132019-10-2019اإلمداد والتموین

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
كوااللمبور18-10-142019-10-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
طرابزون18-10-142019-10-2019الموردین

برلین18-10-142019-10-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
بروكسل18-10-142019-10-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
زیورخ18-10-142019-10-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

بكین18-10-142019-10-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
بانكوك25-10-142019-10-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

تورنتو18-10-142019-10-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

سنغافورة25-10-142019-10-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
اسطنبول19-10-152019-10-2019الصفقات

اسطنبول19-10-152019-10-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

ة أل ة



االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

الدار البیضاء2019-10-202019-10-24

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
الریاض24-10-202019-10-2019المشتریات وإتمام الصفقات

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
القاھرة24-10-202019-10-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
المنامة24-10-202019-10-2019العروض وترسیة العطاءات

بیروت24-10-202019-10-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
الكویت24-10-202019-10-2019اإلمداد والتموین

دبي24-10-202019-10-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
عمان24-10-202019-10-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019اللوجستیة

الریاض24-10-202019-10-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

القاھرة24-10-202019-10-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
المنامة24-10-202019-10-2019المخازن والمشتریات

بیروت24-10-202019-10-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

الكویت24-10-202019-10-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
مراكش24-10-202019-10-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الدوحة24-10-202019-10-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
مسقط31-10-202019-10-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
تونس24-10-202019-10-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

جدة24-10-202019-10-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
تونس24-10-202019-10-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
جدة24-10-202019-10-2019المشروعات

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
كوااللمبور25-10-212019-10-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
طرابزون25-10-212019-10-2019وإدارة المخـزون

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
برلین25-10-212019-10-2019الطلب وإدارة المخزون

بروكسل25-10-212019-10-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
زیورخ25-10-212019-10-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
بكین25-10-212019-10-2019والتخزین

بانكوك25-10-212019-10-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

تورنتو25-10-212019-10-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

سنغافورة25-10-212019-10-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954



لندن01-11-212019-10-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
اسطنبول02-11-222019-10-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
اسطنبول02-11-222019-10-2019والتجارة الدولیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019المشتریات وإتمام الصفقات

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
القاھرة07-11-272019-10-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
المنامة31-10-272019-10-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
بیروت31-10-272019-10-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
الكویت31-10-272019-10-2019المشروعات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
دبي31-10-272019-10-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
عمان31-10-272019-10-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019وإدارة المخـزون

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
الریاض31-10-272019-10-2019الموردین

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
القاھرة07-11-272019-10-2019والتجارة الدولیة

المنامة31-10-272019-10-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
بیروت31-10-272019-10-2019المخازن والمشتریات

الكویت31-10-272019-10-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
مراكش31-10-272019-10-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
الدوحة31-10-272019-10-2019والتخزین

مسقط31-10-272019-10-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
تونس31-10-272019-10-2019اللوجستیة

جدة31-10-272019-10-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
تونس31-10-272019-10-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

جدة31-10-272019-10-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

كوااللمبور01-11-282019-10-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
طرابزون01-11-282019-10-2019على المخازن والمشتـریات

برلین01-11-282019-10-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
بروكسل01-11-282019-10-2019الطلب وإدارة المخزون

زیورخ01-11-282019-10-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
بكین01-11-282019-10-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة



بانكوك01-11-282019-10-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
تورنتو08-11-282019-10-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

سنغافورة01-11-282019-10-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

لندن01-11-282019-10-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

برشلونة08-11-282019-10-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
اسطنبول02-11-292019-10-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
اسطنبول02-11-292019-10-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
القاھرة07-11-032019-11-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
المنامة14-11-032019-11-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
بیروت07-11-032019-11-2019الصفقات

الكویت07-11-032019-11-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
دبي07-11-032019-11-2019المشروعات

عمان07-11-032019-11-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019الموردین

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
الریاض07-11-032019-11-2019وإدارة المخـزون

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
القاھرة07-11-032019-11-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
المنامة14-11-032019-11-2019والتجارة الدولیة

بیروت07-11-032019-11-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

الكویت07-11-032019-11-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

مراكش07-11-032019-11-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
الدوحة07-11-032019-11-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

مسقط07-11-032019-11-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

تونس07-11-032019-11-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
جدة07-11-032019-11-2019المخازن والمشتریات

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
تونس07-11-032019-11-2019المشتریات وإتمام الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
جدة07-11-032019-11-2019العروض وترسیة العطاءات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
كوااللمبور08-11-042019-11-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
طرابزون08-11-042019-11-2019اللوجستیة

برلین08-11-042019-11-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

بروكسل08-11-042019-11-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500



االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
الطلب وإدارة المخزون

زیورخ2019-11-042019-11-08

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
بكین08-11-042019-11-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
بانكوك08-11-042019-11-2019والتخزین

تورنتو08-11-042019-11-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
سنغافورة15-11-042019-11-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

لندن08-11-042019-11-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

جنیف15-11-042019-11-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

برشلونة08-11-042019-11-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
اسطنبول09-11-052019-11-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
اسطنبول09-11-052019-11-2019اللوجستیة

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
القاھرة14-11-102019-11-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
المنامة14-11-102019-11-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
بیروت21-11-102019-11-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
الكویت14-11-102019-11-2019العروض وترسیة العطاءات

دبي14-11-102019-11-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
عمان14-11-102019-11-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019وإدارة المخـزون

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
الریاض14-11-102019-11-2019على المخازن والمشتـریات

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
القاھرة14-11-102019-11-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
المنامة14-11-102019-11-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
بیروت21-11-102019-11-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
الكویت14-11-102019-11-2019المخازن والمشتریات

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
مراكش14-11-102019-11-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
الدوحة14-11-102019-11-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
مسقط14-11-102019-11-2019والتخزین

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
تونس14-11-102019-11-2019الموردین

جدة14-11-102019-11-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الصفقات

جدة2019-11-102019-11-14



فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
كوااللمبور15-11-112019-11-2019المشروعات

طرابزون15-11-112019-11-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

برلین15-11-112019-11-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

بروكسل15-11-112019-11-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

زیورخ15-11-112019-11-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

بكین15-11-112019-11-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
بانكوك15-11-112019-11-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

تورنتو15-11-112019-11-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

سنغافورة15-11-112019-11-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
لندن22-11-112019-11-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

جنیف15-11-112019-11-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

فیینا22-11-112019-11-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

برشلونة15-11-112019-11-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
اسطنبول16-11-122019-11-2019المشتریات وإتمام الصفقات

اسطنبول16-11-122019-11-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
القاھرة21-11-172019-11-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
المنامة21-11-172019-11-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
بیروت21-11-172019-11-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الكویت21-11-172019-11-2019الصفقات

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
دبي21-11-172019-11-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
عمان21-11-172019-11-2019المشروعات

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019على المخازن والمشتـریات

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
الریاض21-11-172019-11-2019اللوجستیة

القاھرة21-11-172019-11-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
المنامة21-11-172019-11-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
بیروت21-11-172019-11-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

الكویت21-11-172019-11-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

مراكش21-11-172019-11-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

الدوحة21-11-172019-11-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
مسقط21-11-172019-11-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
تونس21-11-172019-11-2019وإدارة المخـزون



البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
والتجارة الدولیة

جدة2019-11-172019-11-28

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
جدة28-11-172019-11-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

كوااللمبور22-11-182019-11-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
طرابزون22-11-182019-11-2019اإلمداد والتموین

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
برلین22-11-182019-11-2019المخازن والمشتریات

بروكسل22-11-182019-11-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

زیورخ22-11-182019-11-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
بكین22-11-182019-11-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
بانكوك22-11-182019-11-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
تورنتو22-11-182019-11-2019والتخزین

سنغافورة22-11-182019-11-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

لندن22-11-182019-11-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

جنیف22-11-182019-11-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

فیینا22-11-182019-11-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

میونیخ29-11-182019-11-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
برشلونة29-11-182019-11-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
اسطنبول23-11-192019-11-2019الموردین

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
المنامة28-11-242019-11-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
بیروت28-11-242019-11-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
الكویت05-12-242019-11-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
دبي28-11-242019-11-2019الصفقات

عمان28-11-242019-11-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019اإلمداد والتموین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019اللوجستیة

الریاض28-11-242019-11-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
القاھرة28-11-242019-11-2019الموردین

المنامة28-11-242019-11-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
بیروت28-11-242019-11-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
الكویت05-12-242019-11-2019والتجارة الدولیة

مراكش28-11-242019-11-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
الدوحة28-11-242019-11-2019الطلب وإدارة المخزون



االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
وإدارة المشتریات إلكترونیا

مسقط2019-11-242019-11-28

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
تونس28-11-242019-11-2019على المخازن والمشتـریات

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
جدة28-11-242019-11-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
جدة28-11-242019-11-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
كوااللمبور29-11-252019-11-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
طرابزون29-11-252019-11-2019المشروعات

برلین29-11-252019-11-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
بروكسل29-11-252019-11-2019المخازن والمشتریات

زیورخ29-11-252019-11-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

بكین29-11-252019-11-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

بانكوك29-11-252019-11-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
تورنتو29-11-252019-11-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
سنغافورة29-11-252019-11-2019والتخزین

لندن29-11-252019-11-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
جنیف06-12-252019-11-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

فیینا29-11-252019-11-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

میونیخ29-11-252019-11-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

براغ06-12-252019-11-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

برشلونة29-11-252019-11-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
اسطنبول30-11-262019-11-2019وإدارة المخـزون

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
بیروت05-12-012019-12-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
الكویت05-12-012019-12-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
دبي12-12-012019-12-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
عمان05-12-012019-12-2019العروض وترسیة العطاءات

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019المشروعات

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
الریاض05-12-012019-12-2019اإلمداد والتموین

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
القاھرة05-12-012019-12-2019وإدارة المخـزون

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
المنامة05-12-012019-12-2019الموردین

بیروت05-12-012019-12-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

الكویت05-12-012019-12-2019القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493



اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

مراكش05-12-012019-12-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

الدوحة05-12-012019-12-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

مسقط05-12-012019-12-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
تونس05-12-012019-12-2019اللوجستیة

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
جدة05-12-012019-12-2019اللوجستیة

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
جدة05-12-012019-12-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
كوااللمبور06-12-022019-12-2019الصفقات

طرابزون06-12-022019-12-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
برلین13-12-022019-12-2019والتجارة الدولیة

بروكسل06-12-022019-12-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
زیورخ06-12-022019-12-2019المخازن والمشتریات

بكین06-12-022019-12-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
بانكوك06-12-022019-12-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
تورنتو06-12-022019-12-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
سنغافورة06-12-022019-12-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
لندن06-12-022019-12-2019والتخزین

جنیف06-12-022019-12-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
فیینا13-12-022019-12-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

میونیخ06-12-022019-12-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

براغ06-12-022019-12-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

روما13-12-022019-12-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

برشلونة06-12-022019-12-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
اسطنبول07-12-032019-12-2019على المخازن والمشتـریات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
الكویت12-12-082019-12-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
دبي12-12-082019-12-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
عمان12-12-082019-12-2019الصفقات

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019اإلمداد والتموین

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
الریاض12-12-082019-12-2019المشروعات

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
القاھرة12-12-082019-12-2019على المخازن والمشتـریات

ة أ



أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
وإدارة المخـزون

المنامة2019-12-082019-12-12

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
بیروت12-12-082019-12-2019الموردین

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
الكویت12-12-082019-12-2019اللوجستیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
مراكش12-12-082019-12-2019المخازن والمشتریات

الدوحة12-12-082019-12-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
مسقط12-12-082019-12-2019الطلب وإدارة المخزون

تونس12-12-082019-12-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

جدة12-12-082019-12-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
جدة12-12-082019-12-2019المشتریات وإتمام الصفقات

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
كوااللمبور20-12-092019-12-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
طرابزون13-12-092019-12-2019العروض وترسیة العطاءات

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
برلین13-12-092019-12-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
بروكسل20-12-092019-12-2019والتجارة الدولیة

زیورخ13-12-092019-12-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

بكین13-12-092019-12-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

بانكوك13-12-092019-12-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

تورنتو13-12-092019-12-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
سنغافورة13-12-092019-12-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
لندن13-12-092019-12-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

جنیف13-12-092019-12-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

فیینا13-12-092019-12-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
میونیخ20-12-092019-12-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

براغ13-12-092019-12-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

روما13-12-092019-12-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

جاكرتا20-12-092019-12-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
برشلونة13-12-092019-12-2019والتخزین

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
اسطنبول14-12-102019-12-2019اللوجستیة

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
الكویت19-12-152019-12-2019المشتریات وإتمام الصفقات

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
دبي19-12-152019-12-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
عمان26-12-152019-12-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019العروض وترسیة العطاءات



فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
المشروعات

الدار البیضاء2019-12-152019-12-19

الریاض19-12-152019-12-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
القاھرة19-12-152019-12-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
المنامة19-12-152019-12-2019على المخازن والمشتـریات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
بیروت19-12-152019-12-2019وإدارة المخـزون

الكویت19-12-152019-12-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

مراكش19-12-152019-12-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

الدوحة19-12-152019-12-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

مسقط19-12-152019-12-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
تونس19-12-152019-12-2019اإلمداد والتموین

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
جدة19-12-152019-12-2019الموردین

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
كوااللمبور20-12-162019-12-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
طرابزون20-12-162019-12-2019الصفقات

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
برلین20-12-162019-12-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
بروكسل20-12-162019-12-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
زیورخ27-12-162019-12-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
بكین20-12-162019-12-2019المخازن والمشتریات

بانكوك20-12-162019-12-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
تورنتو20-12-162019-12-2019الطلب وإدارة المخزون

سنغافورة20-12-162019-12-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
لندن20-12-162019-12-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
جنیف20-12-162019-12-2019والتخزین

فیینا20-12-162019-12-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

میونیخ20-12-162019-12-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
براغ27-12-162019-12-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

روما20-12-162019-12-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

جاكرتا20-12-162019-12-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

باریس27-12-162019-12-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
برشلونة20-12-162019-12-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

اسطنبول21-12-172019-12-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
دبي26-12-222019-12-2019المشتریات وإتمام الصفقات



القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
التفاوض، التعاقد،التحكیم

عمان2019-12-222019-12-26

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019الصفقات

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
الریاض26-12-222019-12-2019العروض وترسیة العطاءات

القاھرة26-12-222019-12-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
المنامة26-12-222019-12-2019اللوجستیة

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
بیروت26-12-222019-12-2019على المخازن والمشتـریات

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
الكویت26-12-222019-12-2019الموردین

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
مراكش02-01-222020-12-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
الدوحة26-12-222019-12-2019المخازن والمشتریات

مسقط26-12-222019-12-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
تونس26-12-222019-12-2019المشروعات

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
جدة26-12-222019-12-2019وإدارة المخـزون

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
كوااللمبور27-12-232019-12-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
طرابزون03-01-232020-12-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

برلین27-12-232019-12-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
بروكسل27-12-232019-12-2019اللوجستیة

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
زیورخ27-12-232019-12-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

بكین27-12-232019-12-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

بانكوك27-12-232019-12-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

تورنتو27-12-232019-12-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
سنغافورة27-12-232019-12-2019الطلب وإدارة المخزون

لندن27-12-232019-12-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
جنیف27-12-232019-12-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
فیینا27-12-232019-12-2019والتخزین

میونیخ27-12-232019-12-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

براغ27-12-232019-12-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517

ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
روما03-01-232020-12-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

جاكرتا27-12-232019-12-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

ماربیال03-01-232020-12-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

باریس27-12-232019-12-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954



االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
وإدارة المشتریات إلكترونیا

برشلونة2019-12-232019-12-27

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
اسطنبول28-12-242019-12-2019اإلمداد والتموین

االتجاھات المتقدمة ألنظمة المشتریات والمناقصات وإدارة188
عمان02-01-292020-12-2019عقودھا وإدارة المنازعات في العقود

التخطیط والتنفیذ والرقابة على أنشطة المخازن والمشتریات190
شرم الشیخ09-01-292020-12-2019اإللكترونیة وفق نظام االیزو

اإلستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وادارتھا تقییم458
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019العروض وترسیة العطاءات

مھارات التفاوض إلبرام العقود وإدارة المشتریات وإتمام418
الریاض02-01-292020-12-2019الصفقات

اإلستراتیجیات المتقدمة للمشتریات والمخازن وإدارة سالسل476
القاھرة02-01-292020-12-2019اإلمداد والتموین

المنامة02-01-292020-12-2019األسس والضوابط الفنیة الحدیثة إلدارة المشتریات477

إدارة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن وإدارة الخدمات478
بیروت02-01-292020-12-2019اللوجستیة

أحدث الممارسات العالمیة في إدارة المشتریات، إمدادات الطلب480
الكویت02-01-292020-12-2019وإدارة المخـزون

القیاس والتخطیط المتقدم إلدارة التجھیز والشـراء وسلسلة493
مراكش02-01-292020-12-2019اإلمداد والخدمات اللوجستیة التعاقدیة

الدوحة02-01-292020-12-2019تصمیم وبناء قواعـد بیـانات المشتـریات والمخـزون496

مسقط02-01-292020-12-2019دراسة وتطویر منظومة الشراء والتخزین498

تونس02-01-292020-12-2019تطـویر أسالیب الشراء المھنیة ورفع كفاءتھا التنظیمیة471

المعاییر والتقنیات الحدیثة فـي التخطیط والمحاسبة والرقابة479
جدة02-01-292020-12-2019على المخازن والمشتـریات

استراتیجیات ومھارات إدارة المناقصات والتفاوض إلدارة179
كوااللمبور03-01-302020-12-2019المشتریات وإتمام الصفقات

القواعد والمفاھیم الحدیثة في منظومة المشتریات: المراسالت،189
طرابزون03-01-302020-12-2019التفاوض، التعاقد،التحكیم

التخطیط اإلستراتیجي للشراء وكیفیة التفاوض وتقییم أداء484
برلین03-01-302020-12-2019الموردین

بروكسل03-01-302020-12-2019صیاغة المواصفات الفنیة للمشتریات وإعداد كراسة الشروط485

األحكام والجوانب القانونیة في إدارة المشتریات والعقود489
زیورخ03-01-302020-12-2019اللوجستیة

البرنامج المتكامل في االدارة اللوجستیة للمشتریات والمخازن494
بكین10-01-302020-12-2019والتجارة الدولیة

التقنیات الحدیثة في التخطیط والمحاسبة والرقابة على497
بانكوك03-01-302020-12-2019المخازن والمشتریات

تورنتو03-01-302020-12-2019اإلدارة الفعالة المشتریات طبقاً لمواصفات األیزو 4999001

سنغافورة03-01-302020-12-2019االتجاھات الحدیثة في إدارة المشتریات والتموین الفعال500

االتجاھات المتقدمة في إدارة منظومة المشتریات وإمدادات501
لندن03-01-302020-12-2019الطلب وإدارة المخزون

االتجاھات الحدیثة والجوانب الفنیة للشراء والتعاقد وتخطیط508
جنیف03-01-302020-12-2019وإدارة المشتریات إلكترونیا

االستراتیجیات الحدیثة في االعتمادات المستندیة ودراسة510
فیینا03-01-302020-12-2019مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولیة

الحلول اإلبداعیة في ترشید اإلنفاق ومواجھة مشاكل الشراء513
میونیخ03-01-302020-12-2019والتخزین

براغ03-01-302020-12-2019التمیز في اإلدارة اإلستراتیجیة للتورید والشراء516

روما03-01-302020-12-2019ادارة المشتریات والعقود اللوجستیة517



ممارسات إدارة المشتریات، المناقصات والمشاریع، تحلیل835
جاكرتا10-01-302020-12-2019العقود والقوانین واللجوء الى التحكیم

ماربیال03-01-302020-12-2019الممارسات الفعالة والتمیز في اتفاقیات مستوى الخدمة954

امستردام10-01-302020-12-2019ادارة المناقصات والمشاریع وتحلیل العقود وقوانین المشتریات1095

باریس03-01-302020-12-2019مھارات دراسة العروض الفنیة والمناقصات وتحلیل العطاءات924

برشلونة03-01-302020-12-2019التمیز في إدارة المشتریات والعطاءات والتفاوض الشرائي507

فن إعداد العطاءات وتكتیكات التفاوض مع الموردین في إدارة474
اسطنبول04-01-312020-12-2019المشروعات




