




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

تونس14-02-102019-02-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

جدة14-02-102019-02-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

تونس14-02-102019-02-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
جدة14-02-102019-02-2019العالمیة

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
الریاض14-02-102019-02-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
القاھرة14-02-102019-02-2019لألسواق المستھدفة

المنامة21-02-102019-02-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

بیروت14-02-102019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

الكویت14-02-102019-02-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

مراكش14-02-102019-02-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
الدوحة14-02-102019-02-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
مسقط14-02-102019-02-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
دبي14-02-102019-02-2019المحترف

777CRM عمان14-02-102019-02-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
شرم الشیخ14-02-102019-02-2019المعلومات

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

الریاض14-02-102019-02-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
القاھرة21-02-102019-02-2019والمراجعین

المنامة14-02-102019-02-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

بیروت14-02-102019-02-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

الكویت14-02-102019-02-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

دبي14-02-102019-02-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
برلین15-02-112019-02-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
بروكسل15-02-112019-02-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
زیورخ15-02-112019-02-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
بكین15-02-112019-02-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
بانكوك15-02-112019-02-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
تورنتو15-02-112019-02-2019والجدیدة

سنغافورة15-02-112019-02-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762



لندن15-02-112019-02-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

جنیف15-02-112019-02-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
فیینا15-02-112019-02-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

میونیخ15-02-112019-02-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

براغ15-02-112019-02-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

روما15-02-112019-02-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

جاكرتا15-02-112019-02-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

ماربیال15-02-112019-02-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

مدرید15-02-112019-02-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

كوااللمبور15-02-112019-02-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
طرابزون15-02-112019-02-2019المنظمة

كوااللمبور15-02-112019-02-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

امستردام15-02-112019-02-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
باریس15-02-112019-02-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

برشلونة15-02-112019-02-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
اسطنبول16-02-122019-02-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
اسطنبول16-02-122019-02-2019والدبلوماسیة في األداء

تونس21-02-172019-02-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

جدة21-02-172019-02-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

تونس21-02-172019-02-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

جدة21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
القاھرة21-02-172019-02-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
المنامة21-02-172019-02-2019لألسواق المستھدفة

بیروت28-02-172019-02-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
الكویت21-02-172019-02-2019العالمیة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
مراكش21-02-172019-02-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
الدوحة21-02-172019-02-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
مسقط21-02-172019-02-2019الناجحة والمؤثرة

دبي21-02-172019-02-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

عمان21-02-172019-02-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019المنظمة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
المعلومات

الریاض2019-02-172019-02-21



تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
القاھرة21-02-172019-02-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
المنامة28-02-172019-02-2019والمراجعین

بیروت21-02-172019-02-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

الكویت21-02-172019-02-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

دبي21-02-172019-02-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

عمان21-02-172019-02-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برلین22-02-182019-02-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
بروكسل22-02-182019-02-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
زیورخ22-02-182019-02-2019الكبیرة

بكین22-02-182019-02-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
بانكوك22-02-182019-02-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
تورنتو22-02-182019-02-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
سنغافورة22-02-182019-02-2019والجدیدة

لندن22-02-182019-02-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

جنیف22-02-182019-02-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

فیینا22-02-182019-02-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
میونیخ22-02-182019-02-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

براغ22-02-182019-02-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

روما22-02-182019-02-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

جاكرتا22-02-182019-02-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
ماربیال22-02-182019-02-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

مدرید22-02-182019-02-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
كوااللمبور22-02-182019-02-2019المحترف

777CRM طرابزون22-02-182019-02-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

كوااللمبور22-02-182019-02-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

امستردام22-02-182019-02-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

باریس22-02-182019-02-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

برشلونة22-02-182019-02-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

اسطنبول23-02-192019-02-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اسطنبول23-02-192019-02-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تونس28-02-242019-02-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

جدة28-02-242019-02-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
تونس28-02-242019-02-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

جدة07-03-242019-02-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

القاھرة28-02-242019-02-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217



المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
التعامل مع العمالء والمراجعین

المنامة2019-02-242019-02-28

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
بیروت28-02-242019-02-2019لألسواق المستھدفة

الكویت28-02-242019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
مراكش28-02-242019-02-2019الكبیرة

الدوحة28-02-242019-02-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
مسقط28-02-242019-02-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

دبي28-02-242019-02-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
عمان28-02-242019-02-2019المحترف

777CRM شرم الشیخ28-02-242019-02-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
الدار البیضاء28-02-242019-02-2019المعلومات

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
الریاض28-02-242019-02-2019المنظمة

القاھرة28-02-242019-02-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
المنامة28-02-242019-02-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
بیروت07-03-242019-02-2019والمراجعین

الكویت28-02-242019-02-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

دبي28-02-242019-02-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

عمان28-02-242019-02-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
برلین01-03-252019-02-2019العالمیة

بروكسل01-03-252019-02-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
زیورخ01-03-252019-02-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
بكین01-03-252019-02-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
بانكوك01-03-252019-02-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
تورنتو01-03-252019-02-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
سنغافورة01-03-252019-02-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
لندن01-03-252019-02-2019والجدیدة

جنیف01-03-252019-02-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

فیینا01-03-252019-02-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

میونیخ01-03-252019-02-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
براغ01-03-252019-02-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

روما01-03-252019-02-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

جاكرتا01-03-252019-02-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

ماربیال01-03-252019-02-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770



مدرید01-03-252019-02-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

كوااللمبور01-03-252019-02-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

طرابزون01-03-252019-02-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

كوااللمبور01-03-252019-02-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

طرابزون01-03-252019-02-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
امستردام01-03-252019-02-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

باریس01-03-252019-02-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

برشلونة01-03-252019-02-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

اسطنبول02-03-262019-02-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

اسطنبول02-03-262019-02-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
تونس07-03-032019-03-2019المعلومات

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
جدة14-03-032019-03-2019والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
جدة07-03-032019-03-2019لألسواق المستھدفة

القاھرة07-03-032019-03-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنامة07-03-032019-03-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
بیروت07-03-032019-03-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

الكویت14-03-032019-03-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
مراكش07-03-032019-03-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
الدوحة07-03-032019-03-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
مسقط07-03-032019-03-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

دبي07-03-032019-03-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

عمان07-03-032019-03-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
الدار البیضاء07-03-032019-03-2019المنظمة

777CRM الریاض07-03-032019-03-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

القاھرة07-03-032019-03-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

المنامة07-03-032019-03-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
بیروت07-03-032019-03-2019والدبلوماسیة في األداء

الكویت07-03-032019-03-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

دبي07-03-032019-03-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

عمان07-03-032019-03-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برلین08-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
بروكسل08-03-042019-03-2019العالمیة

زیورخ08-03-042019-03-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751



إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
الكبیرة

بكین2019-03-042019-03-08

بانكوك08-03-042019-03-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
تورنتو08-03-042019-03-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
سنغافورة08-03-042019-03-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
لندن08-03-042019-03-2019التسویق والمبیعات

جنیف08-03-042019-03-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

فیینا08-03-042019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

میونیخ08-03-042019-03-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

براغ08-03-042019-03-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
روما08-03-042019-03-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

جاكرتا08-03-042019-03-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

ماربیال08-03-042019-03-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
مدرید08-03-042019-03-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

كوااللمبور08-03-042019-03-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
طرابزون08-03-042019-03-2019المحترف

كوااللمبور08-03-042019-03-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

طرابزون08-03-042019-03-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

امستردام08-03-042019-03-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

باریس08-03-042019-03-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
برشلونة08-03-042019-03-2019والجدیدة

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
اسطنبول09-03-052019-03-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

اسطنبول09-03-052019-03-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
تونس14-03-102019-03-2019المنظمة

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
جدة14-03-102019-03-2019والدبلوماسیة في األداء

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
جدة14-03-102019-03-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
القاھرة14-03-102019-03-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

المنامة14-03-102019-03-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

بیروت14-03-102019-03-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
الكویت14-03-102019-03-2019لألسواق المستھدفة

مراكش14-03-102019-03-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
الدوحة14-03-102019-03-2019الكبیرة

مسقط14-03-102019-03-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
لمشرفي المبیعات والتسویق

دبي2019-03-102019-03-14



عمان14-03-102019-03-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
شرم الشیخ14-03-102019-03-2019المحترف

777CRM الدار البیضاء14-03-102019-03-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

الریاض14-03-102019-03-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

القاھرة14-03-102019-03-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

المنامة14-03-102019-03-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

بیروت14-03-102019-03-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
الكویت21-03-102019-03-2019والمراجعین

دبي14-03-102019-03-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

عمان14-03-102019-03-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

الریاض14-03-102019-03-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برلین22-03-112019-03-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

بروكسل15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
زیورخ15-03-112019-03-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
بكین15-03-112019-03-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
بانكوك15-03-112019-03-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
تورنتو15-03-112019-03-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
سنغافورة15-03-112019-03-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
لندن15-03-112019-03-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
جنیف15-03-112019-03-2019والجدیدة

فیینا15-03-112019-03-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

میونیخ15-03-112019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

براغ15-03-112019-03-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

روما15-03-112019-03-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
جاكرتا15-03-112019-03-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

ماربیال15-03-112019-03-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

مدرید15-03-112019-03-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

كوااللمبور15-03-112019-03-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

طرابزون15-03-112019-03-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

كوااللمبور15-03-112019-03-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

طرابزون15-03-112019-03-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

امستردام15-03-112019-03-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

باریس15-03-112019-03-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
برشلونة15-03-112019-03-2019التسویق والمبیعات



التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
المعلومات

اسطنبول2019-03-122019-03-16

777CRM تونس21-03-172019-03-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

جدة21-03-172019-03-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

جدة21-03-172019-03-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
المنامة21-03-172019-03-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

بیروت21-03-172019-03-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
الكویت21-03-172019-03-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
مراكش21-03-172019-03-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
الدوحة21-03-172019-03-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
مسقط21-03-172019-03-2019والحفاظ علیھم

دبي21-03-172019-03-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

عمان21-03-172019-03-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
الریاض21-03-172019-03-2019المحترف

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
القاھرة21-03-172019-03-2019المعلومات

المنامة21-03-172019-03-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

بیروت21-03-172019-03-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
الكویت21-03-172019-03-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
دبي28-03-172019-03-2019والمراجعین

عمان21-03-172019-03-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

الریاض21-03-172019-03-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
برلین22-03-182019-03-2019لألسواق المستھدفة

بروكسل29-03-182019-03-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

زیورخ22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

بكین22-03-182019-03-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
بانكوك22-03-182019-03-2019الكبیرة

تورنتو22-03-182019-03-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
سنغافورة22-03-182019-03-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
لندن22-03-182019-03-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
جنیف22-03-182019-03-2019التسویق والمبیعات



إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
والجدیدة

فیینا2019-03-182019-03-22

میونیخ22-03-182019-03-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

براغ22-03-182019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

روما22-03-182019-03-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

جاكرتا22-03-182019-03-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

ماربیال22-03-182019-03-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

مدرید22-03-182019-03-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
كوااللمبور22-03-182019-03-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

طرابزون22-03-182019-03-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

كوااللمبور22-03-182019-03-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

طرابزون22-03-182019-03-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

امستردام22-03-182019-03-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
باریس22-03-182019-03-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
برشلونة22-03-182019-03-2019الناجحة والمؤثرة

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
اسطنبول23-03-192019-03-2019المنظمة

تونس28-03-242019-03-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

تونس28-03-242019-03-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

جدة28-03-242019-03-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

جدة28-03-242019-03-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
بیروت28-03-242019-03-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

الكویت28-03-242019-03-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

مراكش28-03-242019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

الدوحة28-03-242019-03-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
مسقط28-03-242019-03-2019الكبیرة

دبي28-03-242019-03-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
عمان28-03-242019-03-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
الدار البیضاء28-03-242019-03-2019المحترف

الریاض28-03-242019-03-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
القاھرة28-03-242019-03-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
المنامة28-03-242019-03-2019المعلومات

بیروت28-03-242019-03-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

الكویت28-03-242019-03-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
دبي28-03-242019-03-2019والدبلوماسیة في األداء

عمان28-03-242019-03-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820



شرم الشیخ28-03-242019-03-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

الریاض28-03-242019-03-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
برلین29-03-252019-03-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
بروكسل29-03-252019-03-2019لألسواق المستھدفة

زیورخ05-04-252019-03-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
بكین29-03-252019-03-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
بانكوك29-03-252019-03-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
تورنتو29-03-252019-03-2019والحفاظ علیھم

سنغافورة29-03-252019-03-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
لندن29-03-252019-03-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
جنیف29-03-252019-03-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
فیینا29-03-252019-03-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
میونیخ29-03-252019-03-2019والجدیدة

براغ29-03-252019-03-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

روما29-03-252019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

جاكرتا29-03-252019-03-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
ماربیال29-03-252019-03-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

مدرید29-03-252019-03-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

كوااللمبور29-03-252019-03-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

طرابزون29-03-252019-03-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
كوااللمبور05-04-252019-03-2019والمراجعین

طرابزون29-03-252019-03-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

امستردام29-03-252019-03-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

باریس29-03-252019-03-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
برشلونة29-03-252019-03-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

777CRM اسطنبول30-03-262019-03-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

تونس04-04-312019-03-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
تونس04-04-312019-03-2019المحترف

جدة04-04-312019-03-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
جدة04-04-312019-03-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

الكویت04-04-312019-03-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

مراكش11-04-312019-03-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

الدوحة04-04-312019-03-2019تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572



العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
مسقط04-04-312019-03-2019ونجاح المؤسسات

دبي04-04-312019-03-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

عمان04-04-312019-03-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

الریاض04-04-312019-03-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

777CRM القاھرة04-04-312019-03-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
المنامة04-04-312019-03-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
بیروت04-04-312019-03-2019المعلومات

الكویت04-04-312019-03-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

دبي04-04-312019-03-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
عمان11-04-312019-03-2019والمراجعین

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

الریاض04-04-312019-03-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

برلین05-04-012019-04-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
بروكسل05-04-012019-04-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
زیورخ05-04-012019-04-2019لألسواق المستھدفة

بكین05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

بانكوك05-04-012019-04-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
تورنتو05-04-012019-04-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
سنغافورة05-04-012019-04-2019والحفاظ علیھم

لندن05-04-012019-04-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
جنیف05-04-012019-04-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
فیینا05-04-012019-04-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
میونیخ05-04-012019-04-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
براغ05-04-012019-04-2019والجدیدة

روما05-04-012019-04-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

جاكرتا05-04-012019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

ماربیال05-04-012019-04-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

مدرید05-04-012019-04-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

كوااللمبور05-04-012019-04-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
طرابزون05-04-012019-04-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

ة ة أل



تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
والدبلوماسیة في األداء

كوااللمبور2019-04-012019-04-05

طرابزون05-04-012019-04-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
امستردام05-04-012019-04-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

باریس05-04-012019-04-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
برشلونة05-04-012019-04-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

اسطنبول06-04-022019-04-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

اسطنبول06-04-022019-04-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

تونس11-04-072019-04-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

تونس11-04-072019-04-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
جدة11-04-072019-04-2019المعلومات

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
الكویت11-04-072019-04-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
مراكش11-04-072019-04-2019لألسواق المستھدفة

الدوحة11-04-072019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

مسقط11-04-072019-04-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

دبي11-04-072019-04-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

عمان11-04-072019-04-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

الریاض11-04-072019-04-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

القاھرة11-04-072019-04-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM المنامة11-04-072019-04-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
بیروت11-04-072019-04-2019المنظمة

الكویت11-04-072019-04-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

دبي11-04-072019-04-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
عمان11-04-072019-04-2019والدبلوماسیة في األداء

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

الریاض11-04-072019-04-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

القاھرة11-04-072019-04-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برلین12-04-082019-04-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

بروكسل12-04-082019-04-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
زیورخ12-04-082019-04-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

بكین19-04-082019-04-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
بانكوك12-04-082019-04-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
تورنتو12-04-082019-04-2019ونجاح المؤسسات



إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
الكبیرة

سنغافورة2019-04-082019-04-12

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
لندن12-04-082019-04-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
جنیف12-04-082019-04-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
فیینا12-04-082019-04-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
میونیخ12-04-082019-04-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
براغ12-04-082019-04-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
روما12-04-082019-04-2019والجدیدة

جاكرتا12-04-082019-04-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

ماربیال12-04-082019-04-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
مدرید12-04-082019-04-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

كوااللمبور12-04-082019-04-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

طرابزون12-04-082019-04-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

كوااللمبور12-04-082019-04-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
طرابزون19-04-082019-04-2019والمراجعین

امستردام12-04-082019-04-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

باریس12-04-082019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

برشلونة12-04-082019-04-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
اسطنبول13-04-092019-04-2019المحترف

اسطنبول13-04-092019-04-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

تونس18-04-142019-04-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

تونس18-04-142019-04-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
جدة18-04-142019-04-2019المنظمة

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
مراكش18-04-142019-04-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

الدوحة25-04-142019-04-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
مسقط18-04-142019-04-2019العالمیة

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
دبي18-04-142019-04-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

عمان18-04-142019-04-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
الریاض18-04-142019-04-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
القاھرة18-04-142019-04-2019المحترف

المنامة18-04-142019-04-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776



777CRM بیروت18-04-142019-04-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
الكویت18-04-142019-04-2019المعلومات

دبي18-04-142019-04-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

عمان18-04-142019-04-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
شرم الشیخ25-04-142019-04-2019والمراجعین

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

الریاض18-04-142019-04-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

القاھرة18-04-142019-04-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

المنامة18-04-142019-04-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
برلین19-04-152019-04-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

بروكسل19-04-152019-04-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

زیورخ19-04-152019-04-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
بكین19-04-152019-04-2019لألسواق المستھدفة

بانكوك19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تورنتو19-04-152019-04-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
سنغافورة19-04-152019-04-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
لندن19-04-152019-04-2019الكبیرة

جنیف19-04-152019-04-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
فیینا19-04-152019-04-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
میونیخ19-04-152019-04-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
براغ19-04-152019-04-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
روما19-04-152019-04-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
جاكرتا19-04-152019-04-2019والجدیدة

ماربیال19-04-152019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

مدرید19-04-152019-04-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

كوااللمبور19-04-152019-04-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

طرابزون19-04-152019-04-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

كوااللمبور19-04-152019-04-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
طرابزون19-04-152019-04-2019والدبلوماسیة في األداء

امستردام19-04-152019-04-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

باریس19-04-152019-04-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
برشلونة19-04-152019-04-2019والحفاظ علیھم

اسطنبول20-04-162019-04-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

اسطنبول20-04-162019-04-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840



تونس25-04-212019-04-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

تونس25-04-212019-04-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

777CRM جدة25-04-212019-04-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مراكش25-04-212019-04-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
الدوحة25-04-212019-04-2019لألسواق المستھدفة

مسقط25-04-212019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

دبي25-04-212019-04-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

عمان25-04-212019-04-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

الریاض25-04-212019-04-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

القاھرة25-04-212019-04-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
المنامة25-04-212019-04-2019المحترف

بیروت25-04-212019-04-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
الكویت25-04-212019-04-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
دبي25-04-212019-04-2019المعلومات

عمان25-04-212019-04-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019والدبلوماسیة في األداء

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
الریاض02-05-212019-04-2019والمراجعین

القاھرة25-04-212019-04-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

المنامة25-04-212019-04-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

بیروت25-04-212019-04-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
بروكسل26-04-222019-04-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

زیورخ26-04-222019-04-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
بكین26-04-222019-04-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

بانكوك03-05-222019-04-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
تورنتو26-04-222019-04-2019العالمیة

سنغافورة26-04-222019-04-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
لندن26-04-222019-04-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
جنیف26-04-222019-04-2019والحفاظ علیھم

فیینا26-04-222019-04-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
میونیخ26-04-222019-04-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
براغ26-04-222019-04-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة



إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
روما26-04-222019-04-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
جاكرتا26-04-222019-04-2019التسویق والمبیعات

ماربیال26-04-222019-04-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

مدرید26-04-222019-04-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
كوااللمبور26-04-222019-04-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

طرابزون26-04-222019-04-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

كوااللمبور26-04-222019-04-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

طرابزون26-04-222019-04-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

امستردام26-04-222019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
باریس26-04-222019-04-2019والجدیدة

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
برشلونة26-04-222019-04-2019الكبیرة

اسطنبول27-04-232019-04-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

اسطنبول27-04-232019-04-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

تونس02-05-282019-04-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

جدة02-05-282019-04-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
تونس02-05-282019-04-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

جدة02-05-282019-04-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مراكش02-05-282019-04-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
الدوحة02-05-282019-04-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

مسقط09-05-282019-04-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

دبي02-05-282019-04-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
عمان02-05-282019-04-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

الریاض02-05-282019-04-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

القاھرة02-05-282019-04-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

المنامة02-05-282019-04-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
بیروت02-05-282019-04-2019المحترف

777CRM الكویت02-05-282019-04-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
دبي02-05-282019-04-2019المنظمة

عمان02-05-282019-04-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
الدار البیضاء09-05-282019-04-2019والمراجعین

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
الریاض02-05-282019-04-2019والدبلوماسیة في األداء

القاھرة02-05-282019-04-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822



المنامة02-05-282019-04-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

بیروت02-05-282019-04-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
زیورخ03-05-292019-04-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

بكین03-05-292019-04-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
بانكوك03-05-292019-04-2019لألسواق المستھدفة

تورنتو03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
سنغافورة03-05-292019-04-2019العالمیة

لندن03-05-292019-04-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
جنیف03-05-292019-04-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
فیینا03-05-292019-04-2019والحفاظ علیھم

میونیخ03-05-292019-04-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
براغ03-05-292019-04-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
روما03-05-292019-04-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
جاكرتا03-05-292019-04-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
ماربیال03-05-292019-04-2019والجدیدة

مدرید03-05-292019-04-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

كوااللمبور03-05-292019-04-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

طرابزون03-05-292019-04-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
كوااللمبور03-05-292019-04-2019المعلومات

طرابزون03-05-292019-04-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

امستردام03-05-292019-04-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
باریس03-05-292019-04-2019التسویق والمبیعات

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
برشلونة03-05-292019-04-2019ونجاح المؤسسات

اسطنبول04-05-302019-04-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

اسطنبول04-05-302019-04-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
تونس16-05-052019-05-2019والمراجعین

جدة09-05-052019-05-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

تونس09-05-052019-05-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
جدة09-05-052019-05-2019المحترف

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
مراكش09-05-052019-05-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

الدوحة09-05-052019-05-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
مسقط09-05-052019-05-2019لألسواق المستھدفة



دبي09-05-052019-05-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

عمان09-05-052019-05-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

الریاض09-05-052019-05-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

القاھرة09-05-052019-05-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

المنامة09-05-052019-05-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

بیروت09-05-052019-05-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

الكویت09-05-052019-05-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM دبي09-05-052019-05-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
عمان09-05-052019-05-2019المعلومات

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019والدبلوماسیة في األداء

الریاض09-05-052019-05-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

القاھرة09-05-052019-05-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

المنامة09-05-052019-05-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

بیروت09-05-052019-05-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

الكویت09-05-052019-05-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

بكین10-05-062019-05-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
بانكوك10-05-062019-05-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

تورنتو17-05-062019-05-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

سنغافورة10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
لندن10-05-062019-05-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
جنیف10-05-062019-05-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
فیینا10-05-062019-05-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
میونیخ10-05-062019-05-2019والحفاظ علیھم

براغ10-05-062019-05-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
روما10-05-062019-05-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
جاكرتا10-05-062019-05-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
ماربیال10-05-062019-05-2019التسویق والمبیعات

مدرید10-05-062019-05-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

كوااللمبور10-05-062019-05-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
طرابزون10-05-062019-05-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
كوااللمبور10-05-062019-05-2019المنظمة

طرابزون10-05-062019-05-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780



إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
والجدیدة

امستردام2019-05-062019-05-10

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
باریس10-05-062019-05-2019الناجحة والمؤثرة

برشلونة10-05-062019-05-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
اسطنبول11-05-072019-05-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

اسطنبول11-05-072019-05-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
تونس16-05-122019-05-2019والدبلوماسیة في األداء

جدة16-05-122019-05-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

تونس16-05-122019-05-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

جدة16-05-122019-05-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

الدوحة16-05-122019-05-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
مسقط16-05-122019-05-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

دبي16-05-122019-05-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

عمان16-05-122019-05-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
شرم الشیخ16-05-122019-05-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

الریاض16-05-122019-05-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
القاھرة16-05-122019-05-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

المنامة16-05-122019-05-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

بیروت16-05-122019-05-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
الكویت16-05-122019-05-2019المحترف

دبي16-05-122019-05-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
عمان16-05-122019-05-2019المنظمة

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

الریاض16-05-122019-05-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

القاھرة16-05-122019-05-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

المنامة16-05-122019-05-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

بیروت16-05-122019-05-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

الكویت16-05-122019-05-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
بكین17-05-132019-05-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

بانكوك17-05-132019-05-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
تورنتو17-05-132019-05-2019لألسواق المستھدفة

سنغافورة24-05-132019-05-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

لندن17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

جنیف17-05-132019-05-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751



إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
ونجاح المؤسسات

فیینا2019-05-132019-05-17

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
میونیخ17-05-132019-05-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
براغ17-05-132019-05-2019والحفاظ علیھم

روما17-05-132019-05-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
جاكرتا17-05-132019-05-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
ماربیال17-05-132019-05-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
مدرید17-05-132019-05-2019والجدیدة

كوااللمبور17-05-132019-05-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

طرابزون17-05-132019-05-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

777CRM كوااللمبور17-05-132019-05-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
طرابزون17-05-132019-05-2019المعلومات

برلین17-05-132019-05-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
امستردام17-05-132019-05-2019التسویق والمبیعات

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
باریس17-05-132019-05-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
برشلونة17-05-132019-05-2019العالمیة

اسطنبول18-05-142019-05-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
اسطنبول25-05-142019-05-2019والمراجعین

تونس23-05-192019-05-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

جدة23-05-192019-05-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

تونس23-05-192019-05-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

جدة23-05-192019-05-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
الدوحة23-05-192019-05-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

مسقط23-05-192019-05-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
دبي23-05-192019-05-2019والجدیدة

عمان23-05-192019-05-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
الریاض23-05-192019-05-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

القاھرة23-05-192019-05-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
المنامة23-05-192019-05-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

بیروت23-05-192019-05-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

الكویت23-05-192019-05-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
المحترف

دبي2019-05-192019-05-23



777CRM عمان23-05-192019-05-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019المعلومات

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

الریاض23-05-192019-05-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
القاھرة30-05-192019-05-2019والمراجعین

المنامة23-05-192019-05-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

بیروت23-05-192019-05-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

الكویت23-05-192019-05-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

بانكوك24-05-202019-05-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
تورنتو24-05-202019-05-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
سنغافورة24-05-202019-05-2019لألسواق المستھدفة

لندن31-05-202019-05-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
جنیف24-05-202019-05-2019العالمیة

فیینا24-05-202019-05-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
میونیخ24-05-202019-05-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
براغ24-05-202019-05-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
روما24-05-202019-05-2019والحفاظ علیھم

جاكرتا24-05-202019-05-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
ماربیال24-05-202019-05-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
مدرید24-05-202019-05-2019التسویق والمبیعات

كوااللمبور24-05-202019-05-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

طرابزون24-05-202019-05-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

كوااللمبور24-05-202019-05-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
طرابزون24-05-202019-05-2019المنظمة

برلین24-05-202019-05-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

بروكسل24-05-202019-05-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
امستردام24-05-202019-05-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
باریس24-05-202019-05-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

برشلونة24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

اسطنبول25-05-212019-05-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
اسطنبول25-05-212019-05-2019والدبلوماسیة في األداء

تونس30-05-262019-05-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

جدة30-05-262019-05-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821



تونس30-05-262019-05-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

جدة30-05-262019-05-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

مسقط30-05-262019-05-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
دبي30-05-262019-05-2019التسویق والمبیعات

عمان30-05-262019-05-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
الدار البیضاء30-05-262019-05-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

الریاض30-05-262019-05-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

القاھرة30-05-262019-05-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

المنامة30-05-262019-05-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
بیروت30-05-262019-05-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

الكویت30-05-262019-05-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

دبي30-05-262019-05-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

عمان30-05-262019-05-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019المنظمة

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
الریاض30-05-262019-05-2019المعلومات

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
القاھرة30-05-262019-05-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
المنامة06-06-262019-05-2019والمراجعین

بیروت30-05-262019-05-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

الكویت30-05-262019-05-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
بانكوك31-05-272019-05-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

تورنتو31-05-272019-05-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
سنغافورة31-05-272019-05-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
لندن31-05-272019-05-2019لألسواق المستھدفة

جنیف31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
فیینا31-05-272019-05-2019العالمیة

میونیخ31-05-272019-05-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
براغ31-05-272019-05-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
روما31-05-272019-05-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
جاكرتا31-05-272019-05-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
ماربیال31-05-272019-05-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الناجحة والمؤثرة

مدرید2019-05-272019-05-31



إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
كوااللمبور31-05-272019-05-2019والجدیدة

طرابزون31-05-272019-05-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
كوااللمبور31-05-272019-05-2019المحترف

777CRM طرابزون31-05-272019-05-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

برلین31-05-272019-05-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

بروكسل31-05-272019-05-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

زیورخ31-05-272019-05-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
امستردام31-05-272019-05-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

باریس31-05-272019-05-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

برشلونة07-06-272019-05-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

اسطنبول01-06-282019-05-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

اسطنبول01-06-282019-05-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تونس06-06-022019-06-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

جدة06-06-022019-06-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
تونس06-06-022019-06-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
جدة06-06-022019-06-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
مسقط06-06-022019-06-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
دبي06-06-022019-06-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
عمان06-06-022019-06-2019والجدیدة

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

الریاض06-06-022019-06-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

القاھرة06-06-022019-06-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

المنامة06-06-022019-06-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

بیروت06-06-022019-06-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

الكویت06-06-022019-06-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

دبي06-06-022019-06-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
عمان06-06-022019-06-2019المحترف

777CRM شرم الشیخ06-06-022019-06-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019المعلومات

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
الریاض06-06-022019-06-2019المنظمة

القاھرة06-06-022019-06-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
المنامة06-06-022019-06-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
بیروت13-06-022019-06-2019والمراجعین



الكویت06-06-022019-06-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

مراكش06-06-022019-06-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

تورنتو07-06-032019-06-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

سنغافورة07-06-032019-06-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
لندن07-06-032019-06-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

جنیف14-06-032019-06-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

فیینا07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
میونیخ07-06-032019-06-2019العالمیة

براغ07-06-032019-06-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
روما07-06-032019-06-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
جاكرتا07-06-032019-06-2019الكبیرة

ماربیال07-06-032019-06-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
مدرید07-06-032019-06-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
كوااللمبور07-06-032019-06-2019التسویق والمبیعات

طرابزون07-06-032019-06-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

كوااللمبور07-06-032019-06-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

طرابزون07-06-032019-06-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

برلین07-06-032019-06-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

بروكسل07-06-032019-06-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

زیورخ07-06-032019-06-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
امستردام07-06-032019-06-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
باریس07-06-032019-06-2019والحفاظ علیھم

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
برشلونة07-06-032019-06-2019لألسواق المستھدفة

اسطنبول08-06-042019-06-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

اسطنبول08-06-042019-06-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
تونس13-06-092019-06-2019المعلومات

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
جدة20-06-092019-06-2019والمراجعین

تونس13-06-092019-06-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

جدة13-06-092019-06-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
دبي13-06-092019-06-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
عمان13-06-092019-06-2019التسویق والمبیعات

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

الریاض13-06-092019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763



القاھرة13-06-092019-06-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

المنامة13-06-092019-06-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

بیروت13-06-092019-06-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
الكویت13-06-092019-06-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

دبي13-06-092019-06-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

عمان13-06-092019-06-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019المنظمة

777CRM الریاض13-06-092019-06-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

القاھرة13-06-092019-06-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

المنامة13-06-092019-06-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
بیروت13-06-092019-06-2019والدبلوماسیة في األداء

الكویت13-06-092019-06-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

مراكش13-06-092019-06-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
تورنتو14-06-102019-06-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

سنغافورة14-06-102019-06-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

لندن14-06-102019-06-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
جنیف14-06-102019-06-2019لألسواق المستھدفة

فیینا21-06-102019-06-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

میونیخ14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
براغ14-06-102019-06-2019العالمیة

روما14-06-102019-06-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
جاكرتا14-06-102019-06-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
ماربیال14-06-102019-06-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
مدرید14-06-102019-06-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
كوااللمبور14-06-102019-06-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
طرابزون14-06-102019-06-2019والجدیدة

كوااللمبور14-06-102019-06-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
طرابزون14-06-102019-06-2019المحترف

برلین14-06-102019-06-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

بروكسل14-06-102019-06-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

زیورخ14-06-102019-06-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

بكین14-06-102019-06-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

امستردام14-06-102019-06-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

باریس14-06-102019-06-2019إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754



الكبیرة

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
برشلونة14-06-102019-06-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
اسطنبول15-06-112019-06-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

اسطنبول15-06-112019-06-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
تونس20-06-162019-06-2019المنظمة

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
جدة20-06-162019-06-2019والدبلوماسیة في األداء

تونس20-06-162019-06-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

جدة20-06-162019-06-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
دبي20-06-162019-06-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
عمان20-06-162019-06-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019والجدیدة

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

الریاض20-06-162019-06-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
القاھرة20-06-162019-06-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

المنامة20-06-162019-06-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

بیروت20-06-162019-06-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

الكویت20-06-162019-06-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
دبي20-06-162019-06-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

عمان20-06-162019-06-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019المحترف

777CRM الدار البیضاء20-06-162019-06-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

الریاض20-06-162019-06-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

القاھرة20-06-162019-06-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

المنامة20-06-162019-06-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

بیروت20-06-162019-06-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
الكویت27-06-162019-06-2019والمراجعین

مراكش20-06-162019-06-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

الدوحة20-06-162019-06-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
سنغافورة21-06-172019-06-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

لندن21-06-172019-06-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
جنیف21-06-172019-06-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
فیینا21-06-172019-06-2019لألسواق المستھدفة

میونیخ28-06-172019-06-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

براغ21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222



تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
روما21-06-172019-06-2019العالمیة

جاكرتا21-06-172019-06-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
ماربیال21-06-172019-06-2019الكبیرة

مدرید21-06-172019-06-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
كوااللمبور21-06-172019-06-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
طرابزون21-06-172019-06-2019التسویق والمبیعات

كوااللمبور21-06-172019-06-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

طرابزون21-06-172019-06-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

برلین21-06-172019-06-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

بروكسل21-06-172019-06-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

زیورخ21-06-172019-06-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

بكین21-06-172019-06-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
امستردام21-06-172019-06-2019والحفاظ علیھم

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
باریس21-06-172019-06-2019ونجاح المؤسسات

برشلونة21-06-172019-06-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اسطنبول22-06-182019-06-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
اسطنبول22-06-182019-06-2019المعلومات

777CRM تونس27-06-232019-06-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

جدة27-06-232019-06-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تونس27-06-232019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

جدة27-06-232019-06-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

دبي27-06-232019-06-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
عمان27-06-232019-06-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019التسویق والمبیعات

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
الریاض27-06-232019-06-2019والجدیدة

القاھرة27-06-232019-06-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
المنامة27-06-232019-06-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

بیروت27-06-232019-06-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

الكویت27-06-232019-06-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

دبي27-06-232019-06-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

عمان27-06-232019-06-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
المحترف

الریاض2019-06-232019-06-27



التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
القاھرة27-06-232019-06-2019المعلومات

المنامة27-06-232019-06-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

بیروت27-06-232019-06-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
الكویت27-06-232019-06-2019والدبلوماسیة في األداء

مراكش27-06-232019-06-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

الدوحة27-06-232019-06-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
لندن28-06-242019-06-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

جنیف28-06-242019-06-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
فیینا28-06-242019-06-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
میونیخ28-06-242019-06-2019لألسواق المستھدفة

براغ05-07-242019-06-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

روما28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
جاكرتا28-06-242019-06-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
ماربیال28-06-242019-06-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
مدرید28-06-242019-06-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
كوااللمبور28-06-242019-06-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
طرابزون28-06-242019-06-2019الناجحة والمؤثرة

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
كوااللمبور28-06-242019-06-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

طرابزون28-06-242019-06-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
برلین05-07-242019-06-2019والمراجعین

بروكسل28-06-242019-06-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

زیورخ28-06-242019-06-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

بكین28-06-242019-06-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

بانكوك28-06-242019-06-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
امستردام28-06-242019-06-2019الكبیرة

باریس28-06-242019-06-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

برشلونة28-06-242019-06-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

اسطنبول29-06-252019-06-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
اسطنبول29-06-252019-06-2019المنظمة

تونس04-07-302019-06-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

جدة04-07-302019-06-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تونس04-07-302019-06-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

جدة04-07-302019-06-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767



إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
والحفاظ علیھم

دبي2019-06-302019-07-04

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
عمان04-07-302019-06-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019والجدیدة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
الریاض04-07-302019-06-2019التسویق والمبیعات

القاھرة04-07-302019-06-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

المنامة04-07-302019-06-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
بیروت04-07-302019-06-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

الكویت04-07-302019-06-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

دبي04-07-302019-06-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
عمان04-07-302019-06-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019المحترف

الریاض04-07-302019-06-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
القاھرة04-07-302019-06-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
المنامة04-07-302019-06-2019المعلومات

بیروت04-07-302019-06-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

الكویت04-07-302019-06-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

مراكش04-07-302019-06-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

الدوحة04-07-302019-06-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

مسقط04-07-302019-06-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

جنیف05-07-012019-07-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

فیینا05-07-012019-07-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
میونیخ05-07-012019-07-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
براغ05-07-012019-07-2019لألسواق المستھدفة

روما12-07-012019-07-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

جاكرتا05-07-012019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

ماربیال05-07-012019-07-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
مدرید05-07-012019-07-2019الكبیرة

كوااللمبور05-07-012019-07-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
طرابزون05-07-012019-07-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

كوااللمبور05-07-012019-07-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

طرابزون05-07-012019-07-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
أل ة

برلین2019-07-012019-07-05



والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
بروكسل12-07-012019-07-2019والمراجعین

زیورخ05-07-012019-07-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

بكین05-07-012019-07-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

بانكوك05-07-012019-07-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
امستردام05-07-012019-07-2019ونجاح المؤسسات

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
باریس05-07-012019-07-2019العالمیة

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
برشلونة05-07-012019-07-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

اسطنبول06-07-022019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

777CRM اسطنبول06-07-022019-07-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
تونس11-07-072019-07-2019المحترف

جدة11-07-072019-07-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
تونس11-07-072019-07-2019والجدیدة

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
جدة11-07-072019-07-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
دبي11-07-072019-07-2019الكبیرة

عمان11-07-072019-07-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الریاض11-07-072019-07-2019الناجحة والمؤثرة

القاھرة11-07-072019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

المنامة11-07-072019-07-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

بیروت11-07-072019-07-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

الكویت11-07-072019-07-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

دبي11-07-072019-07-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

عمان11-07-072019-07-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

الریاض11-07-072019-07-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

777CRM القاھرة11-07-072019-07-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
المنامة11-07-072019-07-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
بیروت11-07-072019-07-2019المعلومات

الكویت11-07-072019-07-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

مراكش11-07-072019-07-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

الدوحة11-07-072019-07-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822



مسقط11-07-072019-07-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
جنیف12-07-082019-07-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

فیینا12-07-082019-07-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

میونیخ12-07-082019-07-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
براغ12-07-082019-07-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
روما12-07-082019-07-2019لألسواق المستھدفة

جاكرتا19-07-082019-07-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
ماربیال12-07-082019-07-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
مدرید12-07-082019-07-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
كوااللمبور12-07-082019-07-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
طرابزون12-07-082019-07-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

كوااللمبور12-07-082019-07-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
طرابزون12-07-082019-07-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

برلین12-07-082019-07-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
بروكسل12-07-082019-07-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
زیورخ19-07-082019-07-2019والمراجعین

بكین12-07-082019-07-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

بانكوك12-07-082019-07-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

تورنتو12-07-082019-07-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

امستردام12-07-082019-07-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

باریس12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

اسطنبول13-07-092019-07-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

اسطنبول13-07-092019-07-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

تونس18-07-142019-07-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
جدة18-07-142019-07-2019المعلومات

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
تونس18-07-142019-07-2019التسویق والمبیعات

جدة18-07-142019-07-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
دبي18-07-142019-07-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
عمان18-07-142019-07-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019الناجحة والمؤثرة

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
الریاض18-07-142019-07-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة



القاھرة18-07-142019-07-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

المنامة18-07-142019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

بیروت18-07-142019-07-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
الكویت18-07-142019-07-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

دبي18-07-142019-07-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

عمان18-07-142019-07-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

الریاض18-07-142019-07-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

القاھرة18-07-142019-07-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM المنامة18-07-142019-07-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
بیروت18-07-142019-07-2019المنظمة

الكویت18-07-142019-07-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
مراكش25-07-142019-07-2019والمراجعین

الدوحة18-07-142019-07-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

مسقط18-07-142019-07-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
فیینا19-07-152019-07-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

میونیخ19-07-152019-07-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

براغ19-07-152019-07-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
روما19-07-152019-07-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
جاكرتا19-07-152019-07-2019لألسواق المستھدفة

ماربیال19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

مدرید19-07-152019-07-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
كوااللمبور19-07-152019-07-2019الكبیرة

طرابزون19-07-152019-07-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

كوااللمبور19-07-152019-07-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

طرابزون19-07-152019-07-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

برلین19-07-152019-07-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

بروكسل19-07-152019-07-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
زیورخ19-07-152019-07-2019والدبلوماسیة في األداء

بكین19-07-152019-07-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

بانكوك19-07-152019-07-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

تورنتو19-07-152019-07-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

سنغافورة19-07-152019-07-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
امستردام19-07-152019-07-2019العالمیة

باریس26-07-152019-07-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221



إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
والجدیدة

اسطنبول2019-07-162019-07-20

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
اسطنبول20-07-162019-07-2019المحترف

تونس25-07-212019-07-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
جدة25-07-212019-07-2019المنظمة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
تونس25-07-212019-07-2019الناجحة والمؤثرة

جدة25-07-212019-07-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

دبي25-07-212019-07-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
عمان25-07-212019-07-2019الكبیرة

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
الریاض25-07-212019-07-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
القاھرة25-07-212019-07-2019والجدیدة

المنامة25-07-212019-07-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

بیروت25-07-212019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

الكویت25-07-212019-07-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
دبي25-07-212019-07-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

عمان25-07-212019-07-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
الریاض25-07-212019-07-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
القاھرة25-07-212019-07-2019المحترف

المنامة25-07-212019-07-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM بیروت25-07-212019-07-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
الكویت25-07-212019-07-2019المعلومات

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
مراكش25-07-212019-07-2019والدبلوماسیة في األداء

الدوحة25-07-212019-07-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

مسقط25-07-212019-07-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
میونیخ26-07-222019-07-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

براغ26-07-222019-07-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

روما26-07-222019-07-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
جاكرتا26-07-222019-07-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

ماربیال02-08-222019-07-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
العالمیة

مدرید2019-07-222019-07-26



إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
كوااللمبور26-07-222019-07-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
طرابزون26-07-222019-07-2019والحفاظ علیھم

كوااللمبور26-07-222019-07-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

طرابزون26-07-222019-07-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

برلین26-07-222019-07-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

بروكسل26-07-222019-07-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

زیورخ26-07-222019-07-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
بكین02-08-222019-07-2019والمراجعین

بانكوك26-07-222019-07-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

تورنتو26-07-222019-07-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

سنغافورة26-07-222019-07-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

لندن26-07-222019-07-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

امستردام26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
باریس26-07-222019-07-2019لألسواق المستھدفة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
اسطنبول27-07-232019-07-2019التسویق والمبیعات

اسطنبول27-07-232019-07-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

تونس01-08-282019-07-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

777CRM جدة01-08-282019-07-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
تونس01-08-282019-07-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

جدة01-08-282019-07-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
دبي01-08-282019-07-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
عمان01-08-282019-07-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

الریاض01-08-282019-07-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
القاھرة01-08-282019-07-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
المنامة01-08-282019-07-2019والجدیدة

بیروت01-08-282019-07-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

الكویت01-08-282019-07-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

دبي01-08-282019-07-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

عمان01-08-282019-07-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

الریاض01-08-282019-07-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770



القاھرة01-08-282019-07-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
المنامة01-08-282019-07-2019المحترف

بیروت01-08-282019-07-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
الكویت01-08-282019-07-2019المنظمة

مراكش01-08-282019-07-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
الدوحة08-08-282019-07-2019والمراجعین

مسقط01-08-282019-07-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
براغ02-08-292019-07-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

روما02-08-292019-07-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

جاكرتا02-08-292019-07-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
ماربیال02-08-292019-07-2019لألسواق المستھدفة

مدرید02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

كوااللمبور02-08-292019-07-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
طرابزون02-08-292019-07-2019الكبیرة

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
كوااللمبور02-08-292019-07-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

طرابزون02-08-292019-07-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
برلین02-08-292019-07-2019المعلومات

بروكسل02-08-292019-07-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

زیورخ02-08-292019-07-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
بكین02-08-292019-07-2019والدبلوماسیة في األداء

بانكوك02-08-292019-07-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

تورنتو02-08-292019-07-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

سنغافورة02-08-292019-07-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

لندن02-08-292019-07-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

برشلونة02-08-292019-07-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

امستردام09-08-292019-07-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
باریس02-08-292019-07-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
اسطنبول03-08-302019-07-2019الناجحة والمؤثرة

اسطنبول03-08-302019-07-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
تونس08-08-042019-08-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

جدة08-08-042019-08-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
تونس08-08-042019-08-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

جدة08-08-042019-08-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

دبي08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222



عمان08-08-042019-08-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019الكبیرة

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
الریاض08-08-042019-08-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
القاھرة08-08-042019-08-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
المنامة08-08-042019-08-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
بیروت08-08-042019-08-2019والجدیدة

الكویت08-08-042019-08-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

دبي08-08-042019-08-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
عمان08-08-042019-08-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

الریاض08-08-042019-08-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

القاھرة08-08-042019-08-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

المنامة08-08-042019-08-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
بیروت08-08-042019-08-2019المحترف

777CRM الكویت08-08-042019-08-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مراكش08-08-042019-08-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
الدوحة08-08-042019-08-2019والدبلوماسیة في األداء

مسقط08-08-042019-08-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
روما09-08-052019-08-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

جاكرتا09-08-052019-08-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
ماربیال09-08-052019-08-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

مدرید16-08-052019-08-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
كوااللمبور09-08-052019-08-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
طرابزون09-08-052019-08-2019ونجاح المؤسسات

كوااللمبور09-08-052019-08-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

طرابزون09-08-052019-08-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
برلین09-08-052019-08-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
بروكسل09-08-052019-08-2019المعلومات

زیورخ09-08-052019-08-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

بكین09-08-052019-08-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
بانكوك16-08-052019-08-2019والمراجعین



تورنتو09-08-052019-08-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

سنغافورة09-08-052019-08-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

لندن09-08-052019-08-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

جنیف09-08-052019-08-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برشلونة09-08-052019-08-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
امستردام09-08-052019-08-2019لألسواق المستھدفة

باریس09-08-052019-08-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
اسطنبول10-08-062019-08-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

اسطنبول10-08-062019-08-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

تونس15-08-112019-08-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
جدة15-08-112019-08-2019المحترف

تونس15-08-112019-08-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
جدة15-08-112019-08-2019والجدیدة

دبي22-08-112019-08-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
عمان15-08-112019-08-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019والحفاظ علیھم

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
الریاض15-08-112019-08-2019الكبیرة

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
القاھرة15-08-112019-08-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
المنامة15-08-112019-08-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
بیروت15-08-112019-08-2019التسویق والمبیعات

الكویت15-08-112019-08-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

دبي15-08-112019-08-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

عمان15-08-112019-08-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

الریاض15-08-112019-08-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

القاھرة15-08-112019-08-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

المنامة15-08-112019-08-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

بیروت15-08-112019-08-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

الكویت15-08-112019-08-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مراكش15-08-112019-08-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

الدوحة15-08-112019-08-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
مسقط22-08-112019-08-2019والمراجعین

جاكرتا16-08-122019-08-2019األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128



التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

ماربیال16-08-122019-08-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
مدرید16-08-122019-08-2019لألسواق المستھدفة

كوااللمبور16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

طرابزون16-08-122019-08-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

كوااللمبور16-08-122019-08-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
طرابزون16-08-122019-08-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

777CRM برلین16-08-122019-08-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
بروكسل16-08-122019-08-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
زیورخ16-08-122019-08-2019المعلومات

بكین16-08-122019-08-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
بانكوك16-08-122019-08-2019والدبلوماسیة في األداء

تورنتو16-08-122019-08-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

سنغافورة16-08-122019-08-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

لندن16-08-122019-08-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

جنیف16-08-122019-08-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

فیینا16-08-122019-08-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برشلونة16-08-122019-08-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
امستردام16-08-122019-08-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

باریس16-08-122019-08-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
اسطنبول17-08-132019-08-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
اسطنبول17-08-132019-08-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

تونس22-08-182019-08-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

جدة22-08-182019-08-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
تونس22-08-182019-08-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
جدة22-08-182019-08-2019التسویق والمبیعات

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
دبي22-08-182019-08-2019لألسواق المستھدفة

عمان22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019الكبیرة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
الریاض22-08-182019-08-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
القاھرة22-08-182019-08-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
المنامة22-08-182019-08-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة



إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الناجحة والمؤثرة

بیروت2019-08-182019-08-22

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
الكویت22-08-182019-08-2019والجدیدة

دبي22-08-182019-08-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

عمان22-08-182019-08-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

الریاض22-08-182019-08-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
القاھرة22-08-182019-08-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

المنامة22-08-182019-08-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

بیروت22-08-182019-08-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
الكویت22-08-182019-08-2019المحترف

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
مراكش22-08-182019-08-2019المعلومات

الدوحة22-08-182019-08-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
مسقط22-08-182019-08-2019والدبلوماسیة في األداء

ماربیال23-08-192019-08-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
مدرید23-08-192019-08-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

كوااللمبور30-08-192019-08-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
طرابزون23-08-192019-08-2019العالمیة

كوااللمبور23-08-192019-08-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

طرابزون23-08-192019-08-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

برلین23-08-192019-08-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM بروكسل23-08-192019-08-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
زیورخ23-08-192019-08-2019المنظمة

بكین23-08-192019-08-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

بانكوك23-08-192019-08-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
تورنتو30-08-192019-08-2019والمراجعین

سنغافورة23-08-192019-08-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

لندن23-08-192019-08-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

جنیف23-08-192019-08-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

فیینا23-08-192019-08-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

میونیخ23-08-192019-08-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برشلونة23-08-192019-08-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

امستردام23-08-192019-08-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
باریس23-08-192019-08-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

اسطنبول24-08-202019-08-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756



اسطنبول24-08-202019-08-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

تونس29-08-252019-08-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

جدة29-08-252019-08-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
تونس29-08-252019-08-2019الكبیرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
جدة29-08-252019-08-2019الناجحة والمؤثرة

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
دبي29-08-252019-08-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

عمان05-09-252019-08-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019ونجاح المؤسسات

الریاض29-08-252019-08-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

القاھرة29-08-252019-08-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
المنامة29-08-252019-08-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
بیروت29-08-252019-08-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
الكویت29-08-252019-08-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
دبي29-08-252019-08-2019والجدیدة

عمان29-08-252019-08-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
الریاض29-08-252019-08-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

القاھرة29-08-252019-08-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
المنامة29-08-252019-08-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

بیروت29-08-252019-08-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

الكویت29-08-252019-08-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
مراكش29-08-252019-08-2019المنظمة

الدوحة29-08-252019-08-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

مسقط29-08-252019-08-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
ماربیال30-08-262019-08-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

مدرید30-08-262019-08-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
كوااللمبور30-08-262019-08-2019لألسواق المستھدفة

طرابزون30-08-262019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

كوااللمبور30-08-262019-08-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

طرابزون30-08-262019-08-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
برلین30-08-262019-08-2019المحترف



بروكسل30-08-262019-08-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM زیورخ30-08-262019-08-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
بكین30-08-262019-08-2019المعلومات

بانكوك30-08-262019-08-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
تورنتو30-08-262019-08-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
سنغافورة06-09-262019-08-2019والمراجعین

لندن30-08-262019-08-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

جنیف30-08-262019-08-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

فیینا30-08-262019-08-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

میونیخ30-08-262019-08-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

براغ30-08-262019-08-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برشلونة30-08-262019-08-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

امستردام30-08-262019-08-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
اسطنبول31-08-272019-08-2019والحفاظ علیھم

اسطنبول31-08-272019-08-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

تونس05-09-012019-09-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

جدة05-09-012019-09-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
تونس05-09-012019-09-2019ونجاح المؤسسات

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
جدة05-09-012019-09-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

دبي05-09-012019-09-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
عمان05-09-012019-09-2019لألسواق المستھدفة

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
الریاض05-09-012019-09-2019العالمیة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
القاھرة05-09-012019-09-2019والحفاظ علیھم

المنامة05-09-012019-09-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
بیروت05-09-012019-09-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الكویت05-09-012019-09-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
دبي05-09-012019-09-2019التسویق والمبیعات

عمان05-09-012019-09-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

الریاض05-09-012019-09-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

القاھرة05-09-012019-09-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769



المنامة05-09-012019-09-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
بیروت05-09-012019-09-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

الكویت05-09-012019-09-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

777CRM مراكش05-09-012019-09-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
الدوحة05-09-012019-09-2019المعلومات

مسقط05-09-012019-09-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

مدرید06-09-022019-09-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
كوااللمبور06-09-022019-09-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

طرابزون13-09-022019-09-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
كوااللمبور06-09-022019-09-2019والجدیدة

طرابزون06-09-022019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

برلین06-09-022019-09-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
بروكسل06-09-022019-09-2019المحترف

زیورخ06-09-022019-09-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
بكین06-09-022019-09-2019المنظمة

بانكوك06-09-022019-09-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

تورنتو06-09-022019-09-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
سنغافورة06-09-022019-09-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
لندن13-09-022019-09-2019والمراجعین

جنیف06-09-022019-09-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

فیینا06-09-022019-09-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

میونیخ06-09-022019-09-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

براغ06-09-022019-09-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

روما06-09-022019-09-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

برشلونة06-09-022019-09-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
امستردام06-09-022019-09-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
اسطنبول07-09-032019-09-2019الكبیرة

اسطنبول07-09-032019-09-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
تونس12-09-082019-09-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
جدة12-09-082019-09-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

تونس12-09-082019-09-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
جدة12-09-082019-09-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

دبي12-09-082019-09-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
عمان12-09-082019-09-2019التعامل مع العمالء والمراجعین



شرم الشیخ19-09-082019-09-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019العالمیة

الریاض12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
القاھرة12-09-082019-09-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
المنامة12-09-082019-09-2019والحفاظ علیھم

بیروت12-09-082019-09-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
الكویت12-09-082019-09-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
دبي12-09-082019-09-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
عمان12-09-082019-09-2019والجدیدة

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

الریاض12-09-082019-09-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

القاھرة12-09-082019-09-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

المنامة12-09-082019-09-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

بیروت12-09-082019-09-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

الكویت12-09-082019-09-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

مراكش12-09-082019-09-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
الدوحة12-09-082019-09-2019المنظمة

مسقط12-09-082019-09-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
مدرید13-09-092019-09-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

كوااللمبور13-09-092019-09-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
طرابزون13-09-092019-09-2019لألسواق المستھدفة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
كوااللمبور13-09-092019-09-2019التسویق والمبیعات

طرابزون13-09-092019-09-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

برلین13-09-092019-09-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

بروكسل13-09-092019-09-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
زیورخ13-09-092019-09-2019المحترف

777CRM بكین13-09-092019-09-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
بانكوك13-09-092019-09-2019المعلومات

تورنتو13-09-092019-09-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

سنغافورة13-09-092019-09-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
لندن13-09-092019-09-2019والدبلوماسیة في األداء

جنیف13-09-092019-09-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

فیینا13-09-092019-09-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821



میونیخ13-09-092019-09-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

براغ13-09-092019-09-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

روما13-09-092019-09-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

جاكرتا13-09-092019-09-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
برشلونة20-09-092019-09-2019والمراجعین

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
اسطنبول14-09-102019-09-2019ونجاح المؤسسات

اسطنبول14-09-102019-09-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

تونس19-09-152019-09-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

جدة19-09-152019-09-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
تونس19-09-152019-09-2019العالمیة

جدة19-09-152019-09-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
دبي19-09-152019-09-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

عمان19-09-152019-09-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019لألسواق المستھدفة

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

الریاض26-09-152019-09-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
القاھرة19-09-152019-09-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
المنامة19-09-152019-09-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
بیروت19-09-152019-09-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
الكویت19-09-152019-09-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
دبي19-09-152019-09-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
عمان19-09-152019-09-2019التسویق والمبیعات

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

الریاض19-09-152019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

القاھرة19-09-152019-09-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

المنامة19-09-152019-09-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

بیروت19-09-152019-09-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
الكویت19-09-152019-09-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
مراكش19-09-152019-09-2019المحترف

777CRM الدوحة19-09-152019-09-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
مسقط19-09-152019-09-2019المعلومات

كوااللمبور20-09-162019-09-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

طرابزون20-09-162019-09-2019المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219



التعامل مع العمالء والمراجعین

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
كوااللمبور20-09-162019-09-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
طرابزون20-09-162019-09-2019والجدیدة

برلین20-09-162019-09-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

بروكسل20-09-162019-09-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

زیورخ20-09-162019-09-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

بكین20-09-162019-09-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
بانكوك20-09-162019-09-2019المنظمة

تورنتو20-09-162019-09-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

سنغافورة20-09-162019-09-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

لندن20-09-162019-09-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
جنیف27-09-162019-09-2019والمراجعین

فیینا20-09-162019-09-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

میونیخ20-09-162019-09-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

براغ20-09-162019-09-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

روما20-09-162019-09-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

جاكرتا20-09-162019-09-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

باریس20-09-162019-09-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
برشلونة20-09-162019-09-2019والدبلوماسیة في األداء

اسطنبول21-09-172019-09-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
اسطنبول21-09-172019-09-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

تونس26-09-222019-09-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

جدة26-09-222019-09-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

تونس26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
جدة26-09-222019-09-2019والحفاظ علیھم

عمان26-09-222019-09-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

الدار البیضاء03-10-222019-09-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
الریاض26-09-222019-09-2019لألسواق المستھدفة

القاھرة26-09-222019-09-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
المنامة26-09-222019-09-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
بیروت26-09-222019-09-2019الكبیرة

الكویت26-09-222019-09-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
دبي26-09-222019-09-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

عمان26-09-222019-09-2019إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759



الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019والجدیدة

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

الریاض26-09-222019-09-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
القاھرة26-09-222019-09-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

المنامة26-09-222019-09-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

بیروت26-09-222019-09-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

الكویت26-09-222019-09-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

مراكش26-09-222019-09-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

الدوحة26-09-222019-09-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
مسقط26-09-222019-09-2019المنظمة

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
كوااللمبور27-09-232019-09-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

طرابزون27-09-232019-09-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
كوااللمبور27-09-232019-09-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
طرابزون27-09-232019-09-2019التسویق والمبیعات

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
برلین27-09-232019-09-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

بروكسل27-09-232019-09-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

زیورخ27-09-232019-09-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
بكین27-09-232019-09-2019المحترف

777CRM بانكوك27-09-232019-09-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
تورنتو27-09-232019-09-2019المعلومات

سنغافورة27-09-232019-09-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

لندن27-09-232019-09-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
جنیف27-09-232019-09-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
فیینا04-10-232019-09-2019والمراجعین

میونیخ27-09-232019-09-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

براغ27-09-232019-09-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

روما27-09-232019-09-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

جاكرتا27-09-232019-09-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

ماربیال27-09-232019-09-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

باریس27-09-232019-09-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

برشلونة27-09-232019-09-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
اسطنبول28-09-242019-09-2019العالمیة

اسطنبول28-09-242019-09-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

تونس03-10-292019-09-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763



جدة03-10-292019-09-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

تونس10-10-292019-09-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
جدة03-10-292019-09-2019الكبیرة

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
عمان03-10-292019-09-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019لألسواق المستھدفة

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
الریاض03-10-292019-09-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
القاھرة03-10-292019-09-2019العالمیة

المنامة03-10-292019-09-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
بیروت03-10-292019-09-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
الكویت03-10-292019-09-2019والحفاظ علیھم

دبي03-10-292019-09-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
عمان03-10-292019-09-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019التسویق والمبیعات

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
الریاض03-10-292019-09-2019والجدیدة

القاھرة03-10-292019-09-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
المنامة03-10-292019-09-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

بیروت03-10-292019-09-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

الكویت03-10-292019-09-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

مراكش03-10-292019-09-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
الدوحة03-10-292019-09-2019المحترف

777CRM مسقط03-10-292019-09-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

طرابزون04-10-302019-09-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
كوااللمبور04-10-302019-09-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
طرابزون04-10-302019-09-2019الناجحة والمؤثرة

برلین04-10-302019-09-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
بروكسل04-10-302019-09-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

زیورخ04-10-302019-09-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

بكین04-10-302019-09-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

بانكوك04-10-302019-09-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
تورنتو04-10-302019-09-2019المنظمة



التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
المعلومات

سنغافورة2019-09-302019-10-04

لندن04-10-302019-09-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

جنیف04-10-302019-09-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
فیینا04-10-302019-09-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
میونیخ11-10-302019-09-2019والمراجعین

براغ04-10-302019-09-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

روما04-10-302019-09-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

جاكرتا04-10-302019-09-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

ماربیال04-10-302019-09-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

امستردام04-10-302019-09-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

باریس04-10-302019-09-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

برشلونة04-10-302019-09-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

اسطنبول05-10-012019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

اسطنبول05-10-012019-10-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

تونس10-10-062019-10-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

جدة10-10-062019-10-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
تونس10-10-062019-10-2019لألسواق المستھدفة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
جدة10-10-062019-10-2019ونجاح المؤسسات

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

الریاض10-10-062019-10-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

القاھرة10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
المنامة10-10-062019-10-2019العالمیة

بیروت10-10-062019-10-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
الكویت10-10-062019-10-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
دبي10-10-062019-10-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
عمان10-10-062019-10-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019والجدیدة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
الریاض10-10-062019-10-2019التسویق والمبیعات

القاھرة10-10-062019-10-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

المنامة10-10-062019-10-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
بیروت10-10-062019-10-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

الكویت10-10-062019-10-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768



مراكش10-10-062019-10-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

الدوحة10-10-062019-10-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

مسقط10-10-062019-10-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
طرابزون11-10-072019-10-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

كوااللمبور11-10-072019-10-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
طرابزون11-10-072019-10-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

برلین11-10-072019-10-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

بروكسل11-10-072019-10-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
زیورخ11-10-072019-10-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

بكین11-10-072019-10-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
بانكوك11-10-072019-10-2019المحترف

777CRM تورنتو11-10-072019-10-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
سنغافورة11-10-072019-10-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
لندن11-10-072019-10-2019المعلومات

جنیف11-10-072019-10-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

فیینا11-10-072019-10-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
میونیخ11-10-072019-10-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
براغ18-10-072019-10-2019والمراجعین

روما11-10-072019-10-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

جاكرتا11-10-072019-10-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

ماربیال11-10-072019-10-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

مدرید11-10-072019-10-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

امستردام11-10-072019-10-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

باریس11-10-072019-10-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

برشلونة11-10-072019-10-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

اسطنبول19-10-082019-10-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

اسطنبول12-10-082019-10-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
تونس17-10-132019-10-2019والجدیدة

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
جدة17-10-132019-10-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
تونس17-10-132019-10-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

جدة17-10-132019-10-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

الریاض17-10-132019-10-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

القاھرة24-10-132019-10-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221



المنامة17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
بیروت17-10-132019-10-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
الكویت17-10-132019-10-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
دبي17-10-132019-10-2019الكبیرة

عمان17-10-132019-10-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الریاض17-10-132019-10-2019الناجحة والمؤثرة

القاھرة17-10-132019-10-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

المنامة17-10-132019-10-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

بیروت17-10-132019-10-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

الكویت17-10-132019-10-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
مراكش17-10-132019-10-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

الدوحة17-10-132019-10-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
مسقط17-10-132019-10-2019المحترف

دبي17-10-132019-10-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
كوااللمبور18-10-142019-10-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
طرابزون18-10-142019-10-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

برلین18-10-142019-10-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

بروكسل18-10-142019-10-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

زیورخ18-10-142019-10-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

بكین18-10-142019-10-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

بانكوك18-10-142019-10-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

تورنتو18-10-142019-10-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM سنغافورة18-10-142019-10-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
لندن18-10-142019-10-2019المنظمة

جنیف18-10-142019-10-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

فیینا18-10-142019-10-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

میونیخ18-10-142019-10-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
براغ18-10-142019-10-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
روما25-10-142019-10-2019والمراجعین

جاكرتا18-10-142019-10-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

ماربیال18-10-142019-10-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

مدرید18-10-142019-10-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

أل ة ة



امستردام18-10-142019-10-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

باریس18-10-142019-10-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
برشلونة18-10-142019-10-2019المعلومات

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
اسطنبول19-10-152019-10-2019لألسواق المستھدفة

اسطنبول19-10-152019-10-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
تونس24-10-202019-10-2019التسویق والمبیعات

جدة24-10-202019-10-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

تونس24-10-202019-10-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
جدة24-10-202019-10-2019العالمیة

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
الریاض24-10-202019-10-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
القاھرة24-10-202019-10-2019لألسواق المستھدفة

المنامة31-10-202019-10-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

بیروت24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

الكویت24-10-202019-10-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
دبي24-10-202019-10-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
عمان24-10-202019-10-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019الناجحة والمؤثرة

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
الریاض24-10-202019-10-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

القاھرة24-10-202019-10-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

المنامة24-10-202019-10-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

بیروت24-10-202019-10-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
الكویت24-10-202019-10-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

مراكش24-10-202019-10-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

الدوحة24-10-202019-10-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

مسقط24-10-202019-10-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

دبي24-10-202019-10-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
كوااللمبور25-10-212019-10-2019الكبیرة

طرابزون25-10-212019-10-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

برلین25-10-212019-10-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

بروكسل25-10-212019-10-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

زیورخ25-10-212019-10-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
بكین25-10-212019-10-2019لمشرفي المبیعات والتسویق



بانكوك25-10-212019-10-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
تورنتو25-10-212019-10-2019المحترف

سنغافورة25-10-212019-10-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM لندن25-10-212019-10-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
جنیف25-10-212019-10-2019المعلومات

فیینا25-10-212019-10-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

میونیخ25-10-212019-10-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

براغ25-10-212019-10-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
روما25-10-212019-10-2019والدبلوماسیة في األداء

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
جاكرتا01-11-212019-10-2019والمراجعین

ماربیال25-10-212019-10-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

مدرید25-10-212019-10-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

كوااللمبور25-10-212019-10-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

امستردام25-10-212019-10-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

باریس25-10-212019-10-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
برشلونة25-10-212019-10-2019المنظمة

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
اسطنبول26-10-222019-10-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
اسطنبول26-10-222019-10-2019والجدیدة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
تونس31-10-272019-10-2019الناجحة والمؤثرة

جدة31-10-272019-10-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

تونس31-10-272019-10-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

جدة31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
القاھرة31-10-272019-10-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
المنامة31-10-272019-10-2019لألسواق المستھدفة

بیروت07-11-272019-10-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
الكویت31-10-272019-10-2019العالمیة

دبي31-10-272019-10-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
عمان31-10-272019-10-2019الكبیرة

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
الریاض31-10-272019-10-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

القاھرة31-10-272019-10-2019إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761



والجدیدة

المنامة31-10-272019-10-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

بیروت31-10-272019-10-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

الكویت31-10-272019-10-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

مراكش31-10-272019-10-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
الدوحة31-10-272019-10-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

مسقط31-10-272019-10-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

دبي31-10-272019-10-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

عمان31-10-272019-10-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
كوااللمبور01-11-282019-10-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
طرابزون01-11-282019-10-2019والحفاظ علیھم

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
برلین01-11-282019-10-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

بروكسل01-11-282019-10-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

زیورخ01-11-282019-10-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

بكین01-11-282019-10-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

بانكوك01-11-282019-10-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

تورنتو01-11-282019-10-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
سنغافورة01-11-282019-10-2019المحترف

لندن01-11-282019-10-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
جنیف01-11-282019-10-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
فیینا01-11-282019-10-2019المعلومات

میونیخ01-11-282019-10-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

براغ01-11-282019-10-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

روما01-11-282019-10-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
جاكرتا01-11-282019-10-2019والدبلوماسیة في األداء

ماربیال01-11-282019-10-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

مدرید01-11-282019-10-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

كوااللمبور01-11-282019-10-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

امستردام01-11-282019-10-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
باریس08-11-282019-10-2019والمراجعین

777CRM برشلونة01-11-282019-10-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

اسطنبول02-11-292019-10-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
اسطنبول02-11-292019-10-2019التسویق والمبیعات

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
تونس07-11-032019-11-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

جدة07-11-032019-11-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

ة أل



األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

تونس2019-11-032019-11-07

جدة14-11-032019-11-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

القاھرة07-11-032019-11-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
المنامة07-11-032019-11-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
بیروت07-11-032019-11-2019لألسواق المستھدفة

الكویت07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
دبي07-11-032019-11-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
عمان07-11-032019-11-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

الریاض07-11-032019-11-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
القاھرة07-11-032019-11-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
المنامة07-11-032019-11-2019والجدیدة

بیروت07-11-032019-11-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

الكویت07-11-032019-11-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

مراكش07-11-032019-11-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

الدوحة07-11-032019-11-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

مسقط07-11-032019-11-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

دبي07-11-032019-11-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

عمان07-11-032019-11-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

كوااللمبور08-11-042019-11-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
طرابزون08-11-042019-11-2019الكبیرة

برلین08-11-042019-11-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
بروكسل08-11-042019-11-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

زیورخ08-11-042019-11-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

بكین08-11-042019-11-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
بانكوك08-11-042019-11-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

تورنتو08-11-042019-11-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

سنغافورة08-11-042019-11-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
لندن08-11-042019-11-2019المحترف

777CRM جنیف08-11-042019-11-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
فیینا08-11-042019-11-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
میونیخ08-11-042019-11-2019المعلومات



براغ08-11-042019-11-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

روما08-11-042019-11-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

جاكرتا08-11-042019-11-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
ماربیال15-11-042019-11-2019والمراجعین

مدرید08-11-042019-11-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

كوااللمبور08-11-042019-11-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

طرابزون08-11-042019-11-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

امستردام08-11-042019-11-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
باریس08-11-042019-11-2019والدبلوماسیة في األداء

برشلونة08-11-042019-11-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

اسطنبول09-11-052019-11-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
اسطنبول09-11-052019-11-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
تونس14-11-102019-11-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

جدة14-11-102019-11-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
جدة14-11-102019-11-2019لألسواق المستھدفة

القاھرة14-11-102019-11-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنامة14-11-102019-11-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
بیروت14-11-102019-11-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

الكویت21-11-102019-11-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

دبي14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

عمان14-11-102019-11-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019الكبیرة

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
الریاض14-11-102019-11-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
القاھرة14-11-102019-11-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
المنامة14-11-102019-11-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
بیروت14-11-102019-11-2019والجدیدة

الكویت14-11-102019-11-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

مراكش14-11-102019-11-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

الدوحة14-11-102019-11-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
مسقط14-11-102019-11-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

دبي14-11-102019-11-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

عمان14-11-102019-11-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

كوااللمبور15-11-112019-11-2019تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572



العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
طرابزون15-11-112019-11-2019ونجاح المؤسسات

برلین15-11-112019-11-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

بروكسل15-11-112019-11-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
زیورخ15-11-112019-11-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

بكین15-11-112019-11-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

بانكوك15-11-112019-11-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

تورنتو15-11-112019-11-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

سنغافورة15-11-112019-11-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

لندن15-11-112019-11-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

جنیف15-11-112019-11-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM فیینا15-11-112019-11-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
میونیخ15-11-112019-11-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
براغ15-11-112019-11-2019المعلومات

روما15-11-112019-11-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

جاكرتا15-11-112019-11-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
ماربیال15-11-112019-11-2019والدبلوماسیة في األداء

مدرید15-11-112019-11-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

كوااللمبور15-11-112019-11-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

طرابزون15-11-112019-11-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
امستردام22-11-112019-11-2019والمراجعین

باریس15-11-112019-11-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
برشلونة15-11-112019-11-2019المحترف

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
اسطنبول16-11-122019-11-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
اسطنبول16-11-122019-11-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

تونس21-11-172019-11-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
جدة21-11-172019-11-2019والجدیدة

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
جدة21-11-172019-11-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
القاھرة21-11-172019-11-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

المنامة21-11-172019-11-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

بیروت21-11-172019-11-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
الكویت21-11-172019-11-2019لألسواق المستھدفة

دبي28-11-172019-11-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
عمان21-11-172019-11-2019العالمیة



إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019والحفاظ علیھم

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
الریاض21-11-172019-11-2019الكبیرة

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
القاھرة21-11-172019-11-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
المنامة21-11-172019-11-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
بیروت21-11-172019-11-2019التسویق والمبیعات

الكویت21-11-172019-11-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
مراكش21-11-172019-11-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

الدوحة21-11-172019-11-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

مسقط21-11-172019-11-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

دبي21-11-172019-11-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

عمان21-11-172019-11-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

الریاض21-11-172019-11-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

كوااللمبور22-11-182019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

طرابزون22-11-182019-11-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

برلین22-11-182019-11-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

بروكسل22-11-182019-11-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

زیورخ22-11-182019-11-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

بكین22-11-182019-11-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

بانكوك22-11-182019-11-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
تورنتو22-11-182019-11-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

سنغافورة22-11-182019-11-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

لندن22-11-182019-11-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
جنیف22-11-182019-11-2019المحترف

فیینا22-11-182019-11-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM میونیخ22-11-182019-11-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
براغ22-11-182019-11-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
روما22-11-182019-11-2019المعلومات

جاكرتا22-11-182019-11-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

ماربیال22-11-182019-11-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
مدرید29-11-182019-11-2019والمراجعین

كوااللمبور22-11-182019-11-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

طرابزون22-11-182019-11-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
أل ة

امستردام2019-11-182019-11-22



والدبلوماسیة في األداء

باریس22-11-182019-11-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

برشلونة22-11-182019-11-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
اسطنبول23-11-192019-11-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
تونس28-11-242019-11-2019والحفاظ علیھم

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
جدة28-11-242019-11-2019التسویق والمبیعات

جدة28-11-242019-11-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
المنامة28-11-242019-11-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

بیروت28-11-242019-11-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
الكویت28-11-242019-11-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
دبي28-11-242019-11-2019لألسواق المستھدفة

عمان28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019الكبیرة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
الریاض28-11-242019-11-2019ونجاح المؤسسات

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
القاھرة28-11-242019-11-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
المنامة28-11-242019-11-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
بیروت28-11-242019-11-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
الكویت28-11-242019-11-2019والجدیدة

مراكش28-11-242019-11-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

الدوحة28-11-242019-11-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

مسقط28-11-242019-11-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
دبي05-12-242019-11-2019والمراجعین

عمان28-11-242019-11-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

الریاض28-11-242019-11-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

كوااللمبور06-12-252019-11-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
طرابزون29-11-252019-11-2019العالمیة

برلین29-11-252019-11-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

بروكسل29-11-252019-11-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

زیورخ29-11-252019-11-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
بكین29-11-252019-11-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن



بانكوك29-11-252019-11-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

تورنتو29-11-252019-11-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
سنغافورة29-11-252019-11-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

لندن29-11-252019-11-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

جنیف29-11-252019-11-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
فیینا29-11-252019-11-2019المحترف

میونیخ29-11-252019-11-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM براغ29-11-252019-11-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
روما29-11-252019-11-2019المنظمة

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
جاكرتا29-11-252019-11-2019المعلومات

ماربیال29-11-252019-11-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
مدرید29-11-252019-11-2019والدبلوماسیة في األداء

كوااللمبور29-11-252019-11-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

طرابزون29-11-252019-11-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

امستردام29-11-252019-11-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

باریس29-11-252019-11-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

برشلونة29-11-252019-11-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

اسطنبول30-11-262019-11-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

تونس05-12-012019-12-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
تونس05-12-012019-12-2019الكبیرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
جدة05-12-012019-12-2019الناجحة والمؤثرة

جدة05-12-012019-12-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
بیروت05-12-012019-12-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

الكویت05-12-012019-12-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
دبي05-12-012019-12-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

عمان12-12-012019-12-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019العالمیة

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019ونجاح المؤسسات

الریاض05-12-012019-12-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

القاھرة05-12-012019-12-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
المنامة05-12-012019-12-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
بیروت05-12-012019-12-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
الكویت05-12-012019-12-2019التسویق والمبیعات

مراكش05-12-012019-12-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764



التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
الدوحة05-12-012019-12-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

مسقط05-12-012019-12-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
دبي05-12-012019-12-2019والدبلوماسیة في األداء

عمان05-12-012019-12-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

الریاض05-12-012019-12-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
كوااللمبور06-12-022019-12-2019لألسواق المستھدفة

طرابزون06-12-022019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
برلین06-12-022019-12-2019والجدیدة

بروكسل06-12-022019-12-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

زیورخ06-12-022019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

بكین06-12-022019-12-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

بانكوك06-12-022019-12-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

تورنتو06-12-022019-12-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

سنغافورة06-12-022019-12-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
لندن06-12-022019-12-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

جنیف06-12-022019-12-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

فیینا06-12-022019-12-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
میونیخ06-12-022019-12-2019المحترف

براغ06-12-022019-12-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM روما06-12-022019-12-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
جاكرتا06-12-022019-12-2019المنظمة

ماربیال06-12-022019-12-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

مدرید06-12-022019-12-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
كوااللمبور13-12-022019-12-2019والمراجعین

طرابزون06-12-022019-12-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

امستردام06-12-022019-12-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
باریس06-12-022019-12-2019المعلومات

برشلونة06-12-022019-12-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
اسطنبول07-12-032019-12-2019والحفاظ علیھم

تونس12-12-082019-12-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
تونس12-12-082019-12-2019ونجاح المؤسسات

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
جدة12-12-082019-12-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

جدة12-12-082019-12-2019األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128



التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

الكویت12-12-082019-12-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

دبي12-12-082019-12-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
عمان12-12-082019-12-2019لألسواق المستھدفة

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
الریاض12-12-082019-12-2019العالمیة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
القاھرة12-12-082019-12-2019والحفاظ علیھم

المنامة12-12-082019-12-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
بیروت12-12-082019-12-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الكویت12-12-082019-12-2019الناجحة والمؤثرة

مراكش12-12-082019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

الدوحة12-12-082019-12-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

مسقط12-12-082019-12-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

دبي12-12-082019-12-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
عمان19-12-082019-12-2019والمراجعین

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

الریاض12-12-082019-12-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
كوااللمبور13-12-092019-12-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

طرابزون20-12-092019-12-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
برلین13-12-092019-12-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
بروكسل13-12-092019-12-2019والجدیدة

زیورخ13-12-092019-12-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

بكین13-12-092019-12-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
بانكوك13-12-092019-12-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

تورنتو13-12-092019-12-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

سنغافورة13-12-092019-12-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

لندن13-12-092019-12-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

جنیف13-12-092019-12-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

فیینا13-12-092019-12-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

میونیخ13-12-092019-12-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
براغ13-12-092019-12-2019المحترف

روما13-12-092019-12-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

777CRM جاكرتا13-12-092019-12-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء



التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
المعلومات

ماربیال2019-12-092019-12-13

مدرید13-12-092019-12-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
كوااللمبور13-12-092019-12-2019والدبلوماسیة في األداء

طرابزون13-12-092019-12-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

امستردام13-12-092019-12-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
باریس13-12-092019-12-2019المنظمة

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
برشلونة13-12-092019-12-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
اسطنبول14-12-102019-12-2019الكبیرة

اسطنبول14-12-102019-12-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

تونس19-12-152019-12-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

تونس19-12-152019-12-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
جدة19-12-152019-12-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
الكویت19-12-152019-12-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

دبي19-12-152019-12-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
عمان19-12-152019-12-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

شرم الشیخ26-12-152019-12-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019العالمیة

الریاض19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
القاھرة19-12-152019-12-2019الكبیرة

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
المنامة19-12-152019-12-2019والحفاظ علیھم

بیروت19-12-152019-12-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
الكویت19-12-152019-12-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

مراكش19-12-152019-12-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

الدوحة19-12-152019-12-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
مسقط19-12-152019-12-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

دبي19-12-152019-12-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
عمان19-12-152019-12-2019والدبلوماسیة في األداء

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

الریاض19-12-152019-12-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

القاھرة19-12-152019-12-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

كوااللمبور20-12-162019-12-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
طرابزون20-12-162019-12-2019لألسواق المستھدفة



إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
الناجحة والمؤثرة

برلین2019-12-162019-12-20

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
بروكسل20-12-162019-12-2019التسویق والمبیعات

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
زیورخ20-12-162019-12-2019والجدیدة

بكین20-12-162019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

بانكوك20-12-162019-12-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

تورنتو20-12-162019-12-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

سنغافورة20-12-162019-12-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

لندن20-12-162019-12-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
جنیف20-12-162019-12-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

فیینا20-12-162019-12-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

میونیخ20-12-162019-12-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

براغ20-12-162019-12-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
روما20-12-162019-12-2019المحترف

جاكرتا20-12-162019-12-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
ماربیال20-12-162019-12-2019المنظمة

مدرید20-12-162019-12-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

كوااللمبور20-12-162019-12-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
طرابزون27-12-162019-12-2019والمراجعین

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
امستردام20-12-162019-12-2019المعلومات

777CRM باریس20-12-162019-12-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

برشلونة20-12-162019-12-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
اسطنبول21-12-172019-12-2019ونجاح المؤسسات

اسطنبول21-12-172019-12-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

تونس26-12-222019-12-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
تونس26-12-222019-12-2019العالمیة

جدة26-12-222019-12-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
دبي26-12-222019-12-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

عمان26-12-222019-12-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019لألسواق المستھدفة

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

الریاض02-01-222020-12-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
القاھرة26-12-222019-12-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
المنامة26-12-222019-12-2019الكبیرة

بیروت26-12-222019-12-2019إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755



والحفاظ علیھم

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
الكویت26-12-222019-12-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
مراكش26-12-222019-12-2019والجدیدة

الدوحة26-12-222019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

مسقط26-12-222019-12-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

دبي26-12-222019-12-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

عمان26-12-222019-12-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
شرم الشیخ02-01-222020-12-2019والمراجعین

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

الریاض26-12-222019-12-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

القاھرة26-12-222019-12-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

المنامة26-12-222019-12-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

كوااللمبور27-12-232019-12-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
طرابزون27-12-232019-12-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
برلین27-12-232019-12-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
بروكسل27-12-232019-12-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
زیورخ27-12-232019-12-2019التسویق والمبیعات

بكین27-12-232019-12-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

بانكوك27-12-232019-12-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766
تورنتو27-12-232019-12-2019والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

سنغافورة27-12-232019-12-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

لندن27-12-232019-12-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

جنیف27-12-232019-12-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
فیینا27-12-232019-12-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

میونیخ27-12-232019-12-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

براغ27-12-232019-12-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

روما27-12-232019-12-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
جاكرتا27-12-232019-12-2019المحترف

777CRM ماربیال27-12-232019-12-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
مدرید27-12-232019-12-2019المعلومات

كوااللمبور27-12-232019-12-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
طرابزون27-12-232019-12-2019والدبلوماسیة في األداء

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
امستردام27-12-232019-12-2019المنظمة

باریس27-12-232019-12-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

أ ة



برشلونة27-12-232019-12-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

اسطنبول28-12-242019-12-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

اسطنبول28-12-242019-12-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

تونس02-01-292020-12-2019مھارات قیاس رضاء العمالء821

تونس02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مدیري التسویق والمبیعات222

إستراتیجیات البیع وخدمات ما بعد البیع ومفاھیم كسب العمالء755
جدة02-01-292020-12-2019والحفاظ علیھم

عمان02-01-292020-12-2019التمیز والجودة في خدمة العمالء الممیزین وكبار الشخصیات205

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في التمیز والجودة ومھارات219
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019التعامل مع العمالء والمراجعین

الدار البیضاء09-01-292020-12-2019نظم المعلومات التسویقیة ومھارات إعداد بحوث التسویق221

اإلستراتیجیات المتقدمة لتحدید وتطبیق الحلول الناجحة220
الریاض02-01-292020-12-2019لألسواق المستھدفة

القاھرة02-01-292020-12-2019إستراتیجیات التسویق والبیع الحدیثة751

إدارة وتخطیط العملیات التسویقیة وعالقتھا بزیادة المبیعات752
المنامة02-01-292020-12-2019ونجاح المؤسسات

إعداد مدیري التسویق وفق اإلستراتیجیات الحدیثة للشركات754
بیروت02-01-292020-12-2019الكبیرة

الكویت02-01-292020-12-2019إستراتیجیات الذكاء التسویقي ابعاده، محاوره، تطبیقاتھ756

إستراتیجیات وتقنیات تطویر مھارات وأسالیب البیع لموظفي760
مراكش02-01-292020-12-2019التسویق والمبیعات

الدوحة02-01-292020-12-2019تنمیة مھارات التسویق لموظفي الشركات الصناعیة762

مسقط02-01-292020-12-2019اإلستراتیجیات اإلبداعیة للفكر التسویقي764

التجارة االلكترونیة والتسویق اإللكتروني في عصر تقنیة779
دبي02-01-292020-12-2019المعلومات

عمان02-01-292020-12-2019إستراتیجیة تحقیق رضا العمالء من منظور الجودة الشاملة793

تحقیق األداء المتمیز في الخدمة والعنایة بالعمالء809
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019والدبلوماسیة في األداء

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019تقنیات تطویر خدمة العمالء في المؤسسات الخدمیة820

التمیز في جودة الخدمة ومھارات التعامل مع العمالء818
الریاض09-01-292020-12-2019والمراجعین

القاھرة02-01-292020-12-2019الوصول الى التمیز في خدمة العمالء والسرعة في األداء840

المنامة02-01-292020-12-2019مھارات التسویق الدوائي المتقدمة959

بیروت02-01-292020-12-2019استراتیجیات التوزیع ومنافذ البیع1078

األداء اإلبداعي في إستراتیجیة التعامل مع التحدیات والضغوط128
كوااللمبور03-01-302020-12-2019التي تواجھ ضمان الجودة في خدمة العمالء

طرابزون03-01-302020-12-2019إستراتیجیات التسویق والدعایة217

إستراتیجیات التخطیط التسویقي، إدارة وتنفیذ الخطط التشغیلیة757
برلین03-01-302020-12-2019وتوقع وتتبع قوى السوق

التمیز وإستراتیجیات ومھارات التسویق والبیع في ظل األزمات758
بروكسل03-01-302020-12-2019االقتصادیة ومواجھة التحدیات المعاصرة

إستراتیجیات وممارسات الحمالت اإلعالنیة والتسویقیة759
زیورخ03-01-302020-12-2019الناجحة والمؤثرة

إستراتیجیات تخطیط، تطویر وتسویق المنتجات الحالیة761
بكین03-01-302020-12-2019والجدیدة

بانكوك03-01-302020-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تسویق الخدمات763

تورنتو03-01-302020-12-2019االستراتیجیات العالمیة للتسویق السیاحى والفندقي765

سنغافورة03-01-302020-12-2019التسویق والبیع اإللكتروني ومھارات استخدام اإلنترنت766



والشبكة العنكبوتیة في التسویق والدعایة واالعالن

لندن03-01-302020-12-2019فنون ومھارات التسویق العقاري767

جنیف03-01-302020-12-2019الدراسات التسویقیة ومھارات فتح أسواق جدیدة769

فیینا03-01-302020-12-2019التمیز واإلبداع في خدمة العمالء والتسویق اإلستراتیجي الفعال770

محاور التمیز اإلبتكاري في اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي771
میونیخ03-01-302020-12-2019لمشرفي المبیعات والتسویق

براغ03-01-302020-12-2019إدارة المبیعات باستخدام قواعد بیانات التقاریر البیعیة772

روما03-01-302020-12-2019أسالیب إعداد الخطط التسویقیة وإدارة قنوات التوزیع773

جاكرتا03-01-302020-12-2019اإلدارة الفعالة للتسویق774

ماربیال03-01-302020-12-2019فن البیع وكیفیة اقناع العمیل776

مھارات وفنون ادارة التخطیط التسویقي وصیاغة استراتیجیة778
مدرید03-01-302020-12-2019المنظمة

كوااللمبور03-01-302020-12-2019مھارات التفاوض وإجراء المقابالت البیعیة780

طرابزون03-01-302020-12-2019اإلبداع والتمیز في التعامالت اإللكترونیة لخدمة العمالء806

777CRM امستردام03-01-302020-12-2019إدارة التسویق الحدیث باستخدام إدارة عالقات العمالء

إستراتیجیات وتقنیات ومفاھیم البیع الذكي لموظف المبیعات775
باریس03-01-302020-12-2019المحترف

برشلونة03-01-302020-12-2019مفاھیم ومھارات التفاوض البیعي768

تخطیط ومتابعة ومراقبة اإلنتاج في ظل المعاییر والمتغیرات572
اسطنبول04-01-312020-12-2019العالمیة

اسطنبول04-01-312020-12-2019وسائل واستراتیجیات تطویر العنایة بالعمالء وتحقیق الوالء822




