




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

جدة14-02-102019-02-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

تونس14-02-102019-02-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
الریاض14-02-102019-02-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019الصناعیة والھندسیة

القاھرة14-02-102019-02-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

المنامة14-02-102019-02-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

بیروت14-02-102019-02-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الكویت14-02-102019-02-2019رعـایة المعوقـین649

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
مراكش14-02-102019-02-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
الدوحة14-02-102019-02-2019والمراكز الطبیة

مسقط14-02-102019-02-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
دبي14-02-102019-02-2019للعاملین

عمان14-02-102019-02-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

برشلونة15-02-112019-02-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

باریس15-02-112019-02-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

امستردام15-02-112019-02-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

برلین15-02-112019-02-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

بروكسل15-02-112019-02-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

زیورخ15-02-112019-02-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
بكین15-02-112019-02-2019الخدمیة واالجتماعیة

بانكوك15-02-112019-02-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

تورنتو15-02-112019-02-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
سنغافورة15-02-112019-02-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
لندن15-02-112019-02-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
جنیف15-02-112019-02-2019الصحیة

فیینا15-02-112019-02-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

میونیخ15-02-112019-02-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

براغ15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

روما15-02-112019-02-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
جاكرتا15-02-112019-02-2019والھندسیة

ماربیال15-02-112019-02-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

مدرید15-02-112019-02-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069



كوااللمبور15-02-112019-02-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

طرابزون15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول16-02-122019-02-2019التحكم في التلوث الصناعي584

جدة21-02-172019-02-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
تونس21-02-172019-02-2019الصناعیة والھندسیة

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019ومعالجة التلوث

القاھرة21-02-172019-02-2019التحكم في التلوث الصناعي584

المنامة21-02-172019-02-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

بیروت21-02-172019-02-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

الكویت21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

مراكش21-02-172019-02-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
الدوحة21-02-172019-02-2019الخدمیة واالجتماعیة

مسقط21-02-172019-02-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

دبي21-02-172019-02-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

عمان21-02-172019-02-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

شرم الشیخ21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
برشلونة22-02-182019-02-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
باریس22-02-182019-02-2019والھندسیة

امستردام22-02-182019-02-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

برلین22-02-182019-02-2019رعـایة المعوقـین649

بروكسل22-02-182019-02-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

زیورخ22-02-182019-02-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
بكین22-02-182019-02-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
بانكوك22-02-182019-02-2019والمراكز الطبیة

تورنتو22-02-182019-02-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

سنغافورة22-02-182019-02-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
لندن22-02-182019-02-2019المستشفیات

جنیف22-02-182019-02-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
فیینا22-02-182019-02-2019الصحیة

میونیخ22-02-182019-02-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

براغ22-02-182019-02-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

روما22-02-182019-02-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

جاكرتا22-02-182019-02-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

ماربیال22-02-182019-02-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

مدرید22-02-182019-02-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
كوااللمبور22-02-182019-02-2019للعاملین



طرابزون22-02-182019-02-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

اسطنبول23-02-192019-02-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

جدة28-02-242019-02-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
تونس28-02-242019-02-2019ومعالجة التلوث

الریاض28-02-242019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

القاھرة28-02-242019-02-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

المنامة28-02-242019-02-2019التحكم في التلوث الصناعي584

بیروت28-02-242019-02-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الكویت28-02-242019-02-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

مراكش28-02-242019-02-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
الدوحة28-02-242019-02-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
مسقط28-02-242019-02-2019والمراكز الطبیة

دبي28-02-242019-02-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
عمان28-02-242019-02-2019للعاملین

شرم الشیخ28-02-242019-02-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
برشلونة01-03-252019-02-2019المستشفیات

باریس01-03-252019-02-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

امستردام01-03-252019-02-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

برلین01-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

بروكسل01-03-252019-02-2019رعـایة المعوقـین649

زیورخ01-03-252019-02-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

بكین01-03-252019-02-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
بانكوك01-03-252019-02-2019الخدمیة واالجتماعیة

تورنتو01-03-252019-02-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

سنغافورة01-03-252019-02-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

لندن01-03-252019-02-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
جنیف01-03-252019-02-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

فیینا01-03-252019-02-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
میونیخ01-03-252019-02-2019الصحیة

براغ01-03-252019-02-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

روما01-03-252019-02-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

جاكرتا01-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
ماربیال01-03-252019-02-2019والھندسیة

مدرید01-03-252019-02-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

كوااللمبور01-03-252019-02-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

طرابزون01-03-252019-02-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

اسطنبول02-03-262019-02-2019الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537



الصناعیة والھندسیة

جدة07-03-032019-03-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الریاض07-03-032019-03-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
القاھرة07-03-032019-03-2019الصناعیة والھندسیة

المنامة07-03-032019-03-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

بیروت07-03-032019-03-2019التحكم في التلوث الصناعي584

الكویت07-03-032019-03-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

مراكش07-03-032019-03-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

الدوحة07-03-032019-03-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
مسقط07-03-032019-03-2019الخدمیة واالجتماعیة

دبي07-03-032019-03-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

عمان07-03-032019-03-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

الدار البیضاء07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

برشلونة08-03-042019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

باریس08-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
امستردام08-03-042019-03-2019والھندسیة

برلین08-03-042019-03-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

بروكسل08-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

زیورخ08-03-042019-03-2019رعـایة المعوقـین649

بكین08-03-042019-03-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
بانكوك08-03-042019-03-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
تورنتو08-03-042019-03-2019والمراكز الطبیة

سنغافورة08-03-042019-03-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

لندن08-03-042019-03-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
جنیف08-03-042019-03-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
فیینا08-03-042019-03-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

میونیخ08-03-042019-03-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
براغ08-03-042019-03-2019الصحیة

روما08-03-042019-03-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

جاكرتا08-03-042019-03-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

ماربیال08-03-042019-03-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

مدرید08-03-042019-03-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

كوااللمبور08-03-042019-03-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
طرابزون08-03-042019-03-2019للعاملین

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
اسطنبول09-03-052019-03-2019ومعالجة التلوث



تونس14-03-102019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

جدة14-03-102019-03-2019التحكم في التلوث الصناعي584

الریاض14-03-102019-03-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
القاھرة14-03-102019-03-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
المنامة14-03-102019-03-2019الصناعیة والھندسیة

بیروت14-03-102019-03-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

الكویت14-03-102019-03-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

مراكش14-03-102019-03-2019رعـایة المعوقـین649

الدوحة14-03-102019-03-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
مسقط14-03-102019-03-2019الخیریة واالجتماعیة

دبي14-03-102019-03-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

عمان14-03-102019-03-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
شرم الشیخ14-03-102019-03-2019للعاملین

الدار البیضاء14-03-102019-03-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

برشلونة15-03-112019-03-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

باریس15-03-112019-03-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

امستردام15-03-112019-03-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

برلین15-03-112019-03-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

بروكسل15-03-112019-03-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

زیورخ15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

بكین15-03-112019-03-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

بانكوك15-03-112019-03-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
تورنتو15-03-112019-03-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
سنغافورة15-03-112019-03-2019والمراكز الطبیة

لندن15-03-112019-03-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

جنیف15-03-112019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
فیینا15-03-112019-03-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
میونیخ15-03-112019-03-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

براغ15-03-112019-03-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
روما15-03-112019-03-2019الصحیة

جاكرتا15-03-112019-03-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

ماربیال15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
مدرید15-03-112019-03-2019والھندسیة

كوااللمبور15-03-112019-03-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

طرابزون15-03-112019-03-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

تونس21-03-172019-03-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115



جدة21-03-172019-03-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
الریاض21-03-172019-03-2019للعاملین

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
المنامة21-03-172019-03-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
بیروت21-03-172019-03-2019الصناعیة والھندسیة

الكویت21-03-172019-03-2019التحكم في التلوث الصناعي584

مراكش21-03-172019-03-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

الدوحة21-03-172019-03-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

مسقط21-03-172019-03-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
دبي21-03-172019-03-2019والھندسیة

عمان21-03-172019-03-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

برشلونة22-03-182019-03-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

باریس22-03-182019-03-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

امستردام22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

برلین22-03-182019-03-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

بروكسل22-03-182019-03-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

زیورخ22-03-182019-03-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

بكین22-03-182019-03-2019رعـایة المعوقـین649

بانكوك22-03-182019-03-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
تورنتو22-03-182019-03-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
سنغافورة22-03-182019-03-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
لندن22-03-182019-03-2019والمراكز الطبیة

جنیف22-03-182019-03-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

فیینا22-03-182019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
میونیخ22-03-182019-03-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
براغ22-03-182019-03-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

روما22-03-182019-03-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
جاكرتا22-03-182019-03-2019الصحیة

ماربیال22-03-182019-03-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

مدرید22-03-182019-03-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

كوااللمبور22-03-182019-03-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

طرابزون22-03-182019-03-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

اسطنبول23-03-192019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

تونس28-03-242019-03-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

جدة28-03-242019-03-2019الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537



الصناعیة والھندسیة

الریاض28-03-242019-03-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
بیروت28-03-242019-03-2019ومعالجة التلوث

الكویت28-03-242019-03-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

مراكش28-03-242019-03-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الدوحة28-03-242019-03-2019رعـایة المعوقـین649

مسقط28-03-242019-03-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

دبي28-03-242019-03-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

عمان28-03-242019-03-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
الدار البیضاء28-03-242019-03-2019للعاملین

القاھرة28-03-242019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
برشلونة29-03-252019-03-2019والمراكز الطبیة

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
باریس29-03-252019-03-2019الصحیة

امستردام29-03-252019-03-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

برلین29-03-252019-03-2019التحكم في التلوث الصناعي584

بروكسل29-03-252019-03-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

زیورخ29-03-252019-03-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

بكین29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

بانكوك29-03-252019-03-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

تورنتو29-03-252019-03-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
سنغافورة29-03-252019-03-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
لندن29-03-252019-03-2019الخدمیة واالجتماعیة

جنیف29-03-252019-03-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

فیینا29-03-252019-03-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

میونیخ29-03-252019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
براغ29-03-252019-03-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
روما29-03-252019-03-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

جاكرتا29-03-252019-03-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

ماربیال29-03-252019-03-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

مدرید29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
كوااللمبور29-03-252019-03-2019والھندسیة

طرابزون29-03-252019-03-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

اسطنبول30-03-262019-03-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
تونس04-04-312019-03-2019للعاملین

جدة04-04-312019-03-2019التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530



ومعالجة التلوث

الریاض04-04-312019-03-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
الكویت04-04-312019-03-2019الصناعیة والھندسیة

مراكش04-04-312019-03-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

الدوحة04-04-312019-03-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

مسقط04-04-312019-03-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

دبي04-04-312019-03-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
عمان04-04-312019-03-2019والھندسیة

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

القاھرة04-04-312019-03-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

المنامة04-04-312019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
برشلونة05-04-012019-04-2019الخدمیة واالجتماعیة

باریس05-04-012019-04-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

امستردام05-04-012019-04-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

برلین05-04-012019-04-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

بروكسل05-04-012019-04-2019التحكم في التلوث الصناعي584

زیورخ05-04-012019-04-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

بكین05-04-012019-04-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

بانكوك05-04-012019-04-2019رعـایة المعوقـین649

تورنتو05-04-012019-04-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

سنغافورة05-04-012019-04-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
لندن05-04-012019-04-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
جنیف05-04-012019-04-2019والمراكز الطبیة

فیینا05-04-012019-04-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

میونیخ05-04-012019-04-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

براغ05-04-012019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
روما05-04-012019-04-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
جاكرتا05-04-012019-04-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
ماربیال05-04-012019-04-2019الصحیة

مدرید05-04-012019-04-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

كوااللمبور05-04-012019-04-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

طرابزون05-04-012019-04-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

اسطنبول06-04-022019-04-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

تونس11-04-072019-04-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

الریاض11-04-072019-04-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
ومعالجة التلوث

الكویت2019-04-072019-04-11



مراكش11-04-072019-04-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الدوحة11-04-072019-04-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

مسقط11-04-072019-04-2019رعـایة المعوقـین649

دبي11-04-072019-04-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

عمان11-04-072019-04-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

القاھرة11-04-072019-04-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

المنامة11-04-072019-04-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

بیروت11-04-072019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
برشلونة12-04-082019-04-2019الخیریة واالجتماعیة

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
باریس12-04-082019-04-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
امستردام12-04-082019-04-2019الصحیة

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
برلین12-04-082019-04-2019الصناعیة والھندسیة

بروكسل12-04-082019-04-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

زیورخ12-04-082019-04-2019التحكم في التلوث الصناعي584

بكین12-04-082019-04-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

بانكوك12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

تورنتو12-04-082019-04-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

سنغافورة12-04-082019-04-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

لندن12-04-082019-04-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
جنیف12-04-082019-04-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
فیینا12-04-082019-04-2019والمراكز الطبیة

میونیخ12-04-082019-04-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

براغ12-04-082019-04-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

روما12-04-082019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
جاكرتا12-04-082019-04-2019المستشفیات

ماربیال12-04-082019-04-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مدرید12-04-082019-04-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

كوااللمبور12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
طرابزون12-04-082019-04-2019والھندسیة

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
اسطنبول13-04-092019-04-2019للعاملین

جدة18-04-142019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

تونس18-04-142019-04-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

الریاض18-04-142019-04-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

مراكش18-04-142019-04-2019التحكم في التلوث الصناعي584



الدوحة18-04-142019-04-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

مسقط18-04-142019-04-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

دبي18-04-142019-04-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

عمان18-04-142019-04-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019والھندسیة

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
القاھرة18-04-142019-04-2019للعاملین

المنامة18-04-142019-04-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

بیروت18-04-142019-04-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

برشلونة19-04-152019-04-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
باریس19-04-152019-04-2019المستشفیات

امستردام19-04-152019-04-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
برلین19-04-152019-04-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
بروكسل19-04-152019-04-2019الصناعیة والھندسیة

زیورخ19-04-152019-04-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

بكین19-04-152019-04-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

بانكوك19-04-152019-04-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

تورنتو19-04-152019-04-2019رعـایة المعوقـین649

سنغافورة19-04-152019-04-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

لندن19-04-152019-04-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
جنیف19-04-152019-04-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
فیینا19-04-152019-04-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
میونیخ19-04-152019-04-2019والمراكز الطبیة

براغ19-04-152019-04-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

روما19-04-152019-04-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

جاكرتا19-04-152019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
ماربیال19-04-152019-04-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
مدرید19-04-152019-04-2019الصحیة

كوااللمبور19-04-152019-04-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

طرابزون19-04-152019-04-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

اسطنبول20-04-162019-04-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

جدة25-04-212019-04-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

تونس25-04-212019-04-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
الریاض25-04-212019-04-2019والھندسیة

مراكش25-04-212019-04-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577



الدوحة25-04-212019-04-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

مسقط25-04-212019-04-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
دبي25-04-212019-04-2019الصحیة

عمان25-04-212019-04-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

القاھرة25-04-212019-04-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
المنامة25-04-212019-04-2019للعاملین

بیروت25-04-212019-04-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

الكویت25-04-212019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

برشلونة26-04-222019-04-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

باریس26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
امستردام26-04-222019-04-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
بروكسل26-04-222019-04-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
زیورخ26-04-222019-04-2019الصناعیة والھندسیة

بكین26-04-222019-04-2019التحكم في التلوث الصناعي584

بانكوك26-04-222019-04-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

تورنتو26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

سنغافورة26-04-222019-04-2019رعـایة المعوقـین649

لندن26-04-222019-04-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

جنیف26-04-222019-04-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
فیینا26-04-222019-04-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
میونیخ26-04-222019-04-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
براغ26-04-222019-04-2019والمراكز الطبیة

روما26-04-222019-04-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

جاكرتا26-04-222019-04-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
ماربیال26-04-222019-04-2019المستشفیات

مدرید26-04-222019-04-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

كوااللمبور26-04-222019-04-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

طرابزون26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

اسطنبول27-04-232019-04-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

جدة02-05-282019-04-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

تونس02-05-282019-04-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

الریاض02-05-282019-04-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
مراكش02-05-282019-04-2019الصناعیة والھندسیة

الدوحة02-05-282019-04-2019التحكم في التلوث الصناعي584



مسقط02-05-282019-04-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

دبي02-05-282019-04-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

عمان02-05-282019-04-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019والھندسیة

القاھرة02-05-282019-04-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

المنامة02-05-282019-04-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
بیروت02-05-282019-04-2019للعاملین

الكویت02-05-282019-04-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

دبي02-05-282019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

برشلونة03-05-292019-04-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

باریس03-05-292019-04-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
امستردام03-05-292019-04-2019المستشفیات

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
زیورخ03-05-292019-04-2019ومعالجة التلوث

بكین03-05-292019-04-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

بانكوك03-05-292019-04-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

تورنتو03-05-292019-04-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

سنغافورة03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

لندن03-05-292019-04-2019رعـایة المعوقـین649

جنیف03-05-292019-04-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

فیینا03-05-292019-04-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
میونیخ03-05-292019-04-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
براغ03-05-292019-04-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
روما03-05-292019-04-2019والمراكز الطبیة

جاكرتا03-05-292019-04-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

ماربیال03-05-292019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
مدرید03-05-292019-04-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
كوااللمبور03-05-292019-04-2019الصحیة

طرابزون03-05-292019-04-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

اسطنبول04-05-302019-04-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
جدة09-05-052019-05-2019للعاملین

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
تونس09-05-052019-05-2019والھندسیة

الریاض09-05-052019-05-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
مراكش09-05-052019-05-2019ومعالجة التلوث

الدوحة09-05-052019-05-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577



مسقط09-05-052019-05-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
دبي09-05-052019-05-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
عمان09-05-052019-05-2019الصحیة

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

القاھرة09-05-052019-05-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

المنامة09-05-052019-05-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

بیروت09-05-052019-05-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

الكویت09-05-052019-05-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

دبي09-05-052019-05-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

برشلونة10-05-062019-05-2019رعـایة المعوقـین649

باریس10-05-062019-05-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

امستردام10-05-062019-05-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
بكین10-05-062019-05-2019الصناعیة والھندسیة

بانكوك10-05-062019-05-2019التحكم في التلوث الصناعي584

تورنتو10-05-062019-05-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

سنغافورة10-05-062019-05-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

لندن10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

جنیف10-05-062019-05-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

فیینا10-05-062019-05-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

میونیخ10-05-062019-05-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
براغ10-05-062019-05-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
روما10-05-062019-05-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
جاكرتا10-05-062019-05-2019والمراكز الطبیة

ماربیال10-05-062019-05-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
مدرید10-05-062019-05-2019المستشفیات

كوااللمبور10-05-062019-05-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

طرابزون10-05-062019-05-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

كوااللمبور10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول11-05-072019-05-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

جدة16-05-122019-05-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

تونس16-05-122019-05-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

الریاض16-05-122019-05-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
الدوحة16-05-122019-05-2019الصناعیة والھندسیة

مسقط16-05-122019-05-2019التحكم في التلوث الصناعي584

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
دبي16-05-122019-05-2019المستشفیات



عمان16-05-122019-05-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

القاھرة16-05-122019-05-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

المنامة16-05-122019-05-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

بیروت16-05-122019-05-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
الكویت16-05-122019-05-2019للعاملین

دبي16-05-122019-05-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

عمان16-05-122019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

برشلونة17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
باریس17-05-132019-05-2019والمراكز الطبیة

امستردام17-05-132019-05-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
بكین17-05-132019-05-2019ومعالجة التلوث

بانكوك17-05-132019-05-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

تورنتو17-05-132019-05-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

سنغافورة17-05-132019-05-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

لندن17-05-132019-05-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

جنیف17-05-132019-05-2019رعـایة المعوقـین649

فیینا17-05-132019-05-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

میونیخ17-05-132019-05-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

براغ17-05-132019-05-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
روما17-05-132019-05-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
جاكرتا17-05-132019-05-2019الخدمیة واالجتماعیة

ماربیال17-05-132019-05-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

مدرید17-05-132019-05-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
كوااللمبور17-05-132019-05-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
طرابزون17-05-132019-05-2019الصحیة

كوااللمبور17-05-132019-05-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
اسطنبول18-05-142019-05-2019والھندسیة

جدة23-05-192019-05-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

تونس23-05-192019-05-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

الریاض23-05-192019-05-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
الدوحة23-05-192019-05-2019ومعالجة التلوث

مسقط23-05-192019-05-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

دبي23-05-192019-05-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
عمان23-05-192019-05-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)



مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
الصحیة

شرم الشیخ2019-05-192019-05-23

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
القاھرة23-05-192019-05-2019والھندسیة

المنامة23-05-192019-05-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

بیروت23-05-192019-05-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

الكویت23-05-192019-05-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
دبي23-05-192019-05-2019للعاملین

عمان23-05-192019-05-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

برشلونة24-05-202019-05-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
باریس24-05-202019-05-2019الخدمیة واالجتماعیة

امستردام24-05-202019-05-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
بانكوك24-05-202019-05-2019الصناعیة والھندسیة

تورنتو24-05-202019-05-2019التحكم في التلوث الصناعي584

سنغافورة24-05-202019-05-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

لندن24-05-202019-05-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

جنیف24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

فیینا24-05-202019-05-2019رعـایة المعوقـین649

میونیخ24-05-202019-05-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

براغ24-05-202019-05-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

روما24-05-202019-05-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
جاكرتا24-05-202019-05-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
ماربیال24-05-202019-05-2019والمراكز الطبیة

مدرید24-05-202019-05-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
كوااللمبور24-05-202019-05-2019المستشفیات

طرابزون24-05-202019-05-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

كوااللمبور24-05-202019-05-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

طرابزون24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول25-05-212019-05-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

جدة30-05-262019-05-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

تونس30-05-262019-05-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
الریاض30-05-262019-05-2019الصحیة

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
مسقط30-05-262019-05-2019الصناعیة والھندسیة

دبي30-05-262019-05-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
عمان30-05-262019-05-2019المستشفیات

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960



الدار البیضاء30-05-262019-05-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

القاھرة30-05-262019-05-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
المنامة30-05-262019-05-2019والھندسیة

بیروت30-05-262019-05-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

الكویت30-05-262019-05-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

دبي30-05-262019-05-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

عمان30-05-262019-05-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

برشلونة31-05-272019-05-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
باریس31-05-272019-05-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
امستردام31-05-272019-05-2019والمراكز الطبیة

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
بانكوك31-05-272019-05-2019ومعالجة التلوث

تورنتو31-05-272019-05-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

سنغافورة31-05-272019-05-2019التحكم في التلوث الصناعي584

لندن31-05-272019-05-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

جنیف31-05-272019-05-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

فیینا31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

میونیخ31-05-272019-05-2019رعـایة المعوقـین649

براغ31-05-272019-05-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

روما31-05-272019-05-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

جاكرتا31-05-272019-05-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
ماربیال31-05-272019-05-2019الخدمیة واالجتماعیة

مدرید31-05-272019-05-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

كوااللمبور31-05-272019-05-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
طرابزون31-05-272019-05-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
كوااللمبور31-05-272019-05-2019للعاملین

طرابزون31-05-272019-05-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

اسطنبول01-06-282019-05-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

جدة06-06-022019-06-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

تونس06-06-022019-06-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

الریاض06-06-022019-06-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

الریاض06-06-022019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
مسقط06-06-022019-06-2019ومعالجة التلوث

دبي06-06-022019-06-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

عمان06-06-022019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966



الصحیة

القاھرة06-06-022019-06-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

المنامة06-06-022019-06-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
بیروت06-06-022019-06-2019والھندسیة

الكویت06-06-022019-06-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

دبي06-06-022019-06-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
عمان06-06-022019-06-2019للعاملین

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

برشلونة07-06-032019-06-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

باریس07-06-032019-06-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
امستردام07-06-032019-06-2019الخدمیة واالجتماعیة

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
تورنتو07-06-032019-06-2019الصناعیة والھندسیة

سنغافورة07-06-032019-06-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

لندن07-06-032019-06-2019التحكم في التلوث الصناعي584

جنیف07-06-032019-06-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

فیینا07-06-032019-06-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

میونیخ07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

براغ07-06-032019-06-2019رعـایة المعوقـین649

روما07-06-032019-06-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

جاكرتا07-06-032019-06-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
ماربیال07-06-032019-06-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
مدرید07-06-032019-06-2019والمراكز الطبیة

كوااللمبور07-06-032019-06-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
طرابزون07-06-032019-06-2019المستشفیات

كوااللمبور07-06-032019-06-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

طرابزون07-06-032019-06-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

اسطنبول08-06-042019-06-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
جدة13-06-092019-06-2019والھندسیة

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
تونس13-06-092019-06-2019الصحیة

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
الریاض13-06-092019-06-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

الریاض13-06-092019-06-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
دبي13-06-092019-06-2019والمراكز الطبیة

عمان13-06-092019-06-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019المستشفیات

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960



القاھرة13-06-092019-06-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

المنامة13-06-092019-06-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

بیروت13-06-092019-06-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

الكویت13-06-092019-06-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

دبي13-06-092019-06-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

عمان13-06-092019-06-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

برشلونة14-06-102019-06-2019التحكم في التلوث الصناعي584

باریس14-06-102019-06-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
امستردام14-06-102019-06-2019الخیریة واالجتماعیة

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
تورنتو14-06-102019-06-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
سنغافورة14-06-102019-06-2019الصناعیة والھندسیة

لندن14-06-102019-06-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

جنیف14-06-102019-06-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

فیینا14-06-102019-06-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

میونیخ14-06-102019-06-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

براغ14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

روما14-06-102019-06-2019رعـایة المعوقـین649

جاكرتا14-06-102019-06-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

ماربیال14-06-102019-06-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
مدرید14-06-102019-06-2019الخدمیة واالجتماعیة

كوااللمبور14-06-102019-06-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

طرابزون14-06-102019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

كوااللمبور14-06-102019-06-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
طرابزون14-06-102019-06-2019للعاملین

اسطنبول15-06-112019-06-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

تونس20-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

جدة20-06-162019-06-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تونس20-06-162019-06-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
الریاض20-06-162019-06-2019المستشفیات

الریاض20-06-162019-06-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
دبي20-06-162019-06-2019الخدمیة واالجتماعیة

عمان20-06-162019-06-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

القاھرة20-06-162019-06-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971



المنامة20-06-162019-06-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

بیروت20-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
الكویت20-06-162019-06-2019والھندسیة

دبي20-06-162019-06-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

عمان20-06-162019-06-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019للعاملین

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

برشلونة21-06-172019-06-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

باریس21-06-172019-06-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

امستردام21-06-172019-06-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
سنغافورة21-06-172019-06-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
لندن21-06-172019-06-2019الصناعیة والھندسیة

جنیف21-06-172019-06-2019التحكم في التلوث الصناعي584

فیینا21-06-172019-06-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

میونیخ21-06-172019-06-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

براغ21-06-172019-06-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

روما21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

جاكرتا21-06-172019-06-2019رعـایة المعوقـین649

ماربیال21-06-172019-06-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
مدرید21-06-172019-06-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
كوااللمبور21-06-172019-06-2019والمراكز الطبیة

طرابزون21-06-172019-06-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

كوااللمبور21-06-172019-06-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

طرابزون21-06-172019-06-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
اسطنبول22-06-182019-06-2019الصحیة

تونس27-06-232019-06-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

جدة27-06-232019-06-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
تونس27-06-232019-06-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

الریاض27-06-232019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
الریاض27-06-232019-06-2019للعاملین

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
دبي27-06-232019-06-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
عمان27-06-232019-06-2019والمراكز الطبیة

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019المستشفیات

القاھرة27-06-232019-06-2019مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966



الصحیة

المنامة27-06-232019-06-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

بیروت27-06-232019-06-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

الكویت27-06-232019-06-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
دبي27-06-232019-06-2019والھندسیة

عمان27-06-232019-06-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
برشلونة28-06-242019-06-2019الصناعیة والھندسیة

باریس28-06-242019-06-2019رعـایة المعوقـین649

امستردام28-06-242019-06-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
لندن28-06-242019-06-2019ومعالجة التلوث

جنیف28-06-242019-06-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

فیینا28-06-242019-06-2019التحكم في التلوث الصناعي584

میونیخ28-06-242019-06-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

براغ28-06-242019-06-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

روما28-06-242019-06-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

جاكرتا28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

ماربیال28-06-242019-06-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

مدرید28-06-242019-06-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
كوااللمبور28-06-242019-06-2019الخدمیة واالجتماعیة

طرابزون28-06-242019-06-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

كوااللمبور28-06-242019-06-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

طرابزون28-06-242019-06-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

اسطنبول29-06-252019-06-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

اسطنبول29-06-252019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

تونس04-07-302019-06-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

جدة04-07-302019-06-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
تونس04-07-302019-06-2019المستشفیات

الریاض04-07-302019-06-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

الریاض04-07-302019-06-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

دبي04-07-302019-06-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
عمان04-07-302019-06-2019الخدمیة واالجتماعیة

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

القاھرة04-07-302019-06-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
المنامة04-07-302019-06-2019الصحیة

بیروت04-07-302019-06-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971



الكویت04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

دبي04-07-302019-06-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

عمان04-07-302019-06-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019للعاملین

القاھرة04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
برشلونة05-07-012019-07-2019ومعالجة التلوث

باریس05-07-012019-07-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

امستردام05-07-012019-07-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
جنیف05-07-012019-07-2019الصناعیة والھندسیة

فیینا05-07-012019-07-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

میونیخ05-07-012019-07-2019التحكم في التلوث الصناعي584

براغ05-07-012019-07-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

روما05-07-012019-07-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

جاكرتا05-07-012019-07-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

ماربیال05-07-012019-07-2019رعـایة المعوقـین649

مدرید05-07-012019-07-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
كوااللمبور05-07-012019-07-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
طرابزون05-07-012019-07-2019والمراكز الطبیة

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
كوااللمبور05-07-012019-07-2019والھندسیة

طرابزون05-07-012019-07-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
اسطنبول06-07-022019-07-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

اسطنبول06-07-022019-07-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
تونس11-07-072019-07-2019للعاملین

جدة11-07-072019-07-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

تونس11-07-072019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

الریاض11-07-072019-07-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

الریاض11-07-072019-07-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

دبي11-07-072019-07-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
عمان11-07-072019-07-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019والمراكز الطبیة

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
القاھرة11-07-072019-07-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

المنامة11-07-072019-07-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
الصحیة

بیروت2019-07-072019-07-11



الكویت11-07-072019-07-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

دبي11-07-072019-07-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
عمان11-07-072019-07-2019والھندسیة

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

القاھرة11-07-072019-07-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

المنامة11-07-072019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

باریس12-07-082019-07-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

امستردام12-07-082019-07-2019رعـایة المعوقـین649

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
جنیف12-07-082019-07-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
فیینا12-07-082019-07-2019الصناعیة والھندسیة

میونیخ12-07-082019-07-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

براغ12-07-082019-07-2019التحكم في التلوث الصناعي584

روما12-07-082019-07-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

جاكرتا12-07-082019-07-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

ماربیال12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

مدرید12-07-082019-07-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

كوااللمبور12-07-082019-07-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
طرابزون12-07-082019-07-2019الخدمیة واالجتماعیة

كوااللمبور12-07-082019-07-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

طرابزون12-07-082019-07-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
اسطنبول13-07-092019-07-2019المستشفیات

اسطنبول13-07-092019-07-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

تونس18-07-142019-07-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
جدة18-07-142019-07-2019الصحیة

تونس18-07-142019-07-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
الریاض18-07-142019-07-2019والمراكز الطبیة

الریاض18-07-142019-07-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

دبي18-07-142019-07-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

عمان18-07-142019-07-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الخدمیة واالجتماعیة

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
القاھرة18-07-142019-07-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
المنامة18-07-142019-07-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

بیروت18-07-142019-07-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

الكویت18-07-142019-07-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971



دبي18-07-142019-07-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

عمان18-07-142019-07-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

القاھرة18-07-142019-07-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

المنامة18-07-142019-07-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

بیروت18-07-142019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

باریس19-07-152019-07-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

امستردام19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
فیینا19-07-152019-07-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
میونیخ19-07-152019-07-2019الصناعیة والھندسیة

براغ19-07-152019-07-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

روما19-07-152019-07-2019التحكم في التلوث الصناعي584

جاكرتا19-07-152019-07-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

ماربیال19-07-152019-07-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

مدرید19-07-152019-07-2019رعـایة المعوقـین649

كوااللمبور19-07-152019-07-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
طرابزون19-07-152019-07-2019الخیریة واالجتماعیة

كوااللمبور19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
طرابزون19-07-152019-07-2019والھندسیة

اسطنبول20-07-162019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
اسطنبول20-07-162019-07-2019للعاملین

جدة25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

تونس25-07-212019-07-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

جدة25-07-212019-07-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

تونس25-07-212019-07-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
الریاض25-07-212019-07-2019الخدمیة واالجتماعیة

الریاض25-07-212019-07-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

دبي25-07-212019-07-2019رعـایة المعوقـین649

عمان25-07-212019-07-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019والمراكز الطبیة

القاھرة25-07-212019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
المنامة25-07-212019-07-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
بیروت25-07-212019-07-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

الكویت25-07-212019-07-2019مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966



الصحیة

دبي25-07-212019-07-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

عمان25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019والھندسیة

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
القاھرة25-07-212019-07-2019للعاملین

المنامة25-07-212019-07-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

بیروت25-07-212019-07-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

باریس26-07-222019-07-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

امستردام26-07-222019-07-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
میونیخ26-07-222019-07-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
براغ26-07-222019-07-2019الصناعیة والھندسیة

روما26-07-222019-07-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

جاكرتا26-07-222019-07-2019التحكم في التلوث الصناعي584

ماربیال26-07-222019-07-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

مدرید26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

كوااللمبور26-07-222019-07-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

طرابزون26-07-222019-07-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

كوااللمبور26-07-222019-07-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

طرابزون26-07-222019-07-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

اسطنبول27-07-232019-07-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

اسطنبول27-07-232019-07-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

جدة01-08-282019-07-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

تونس01-08-282019-07-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
جدة01-08-282019-07-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
تونس01-08-282019-07-2019والمراكز الطبیة

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
الریاض01-08-282019-07-2019الخیریة واالجتماعیة

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
الریاض01-08-282019-07-2019والھندسیة

دبي01-08-282019-07-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

عمان01-08-282019-07-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019الخدمیة واالجتماعیة

القاھرة01-08-282019-07-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

المنامة01-08-282019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
بیروت01-08-282019-07-2019المستشفیات

الكویت01-08-282019-07-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960



مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
الصحیة

دبي2019-07-282019-08-01

عمان01-08-282019-07-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

القاھرة01-08-282019-07-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
المنامة01-08-282019-07-2019للعاملین

بیروت01-08-282019-07-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

الكویت01-08-282019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

باریس02-08-292019-07-2019التحكم في التلوث الصناعي584

امستردام02-08-292019-07-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
براغ02-08-292019-07-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
روما02-08-292019-07-2019الصناعیة والھندسیة

جاكرتا02-08-292019-07-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

ماربیال02-08-292019-07-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

مدرید02-08-292019-07-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

كوااللمبور02-08-292019-07-2019رعـایة المعوقـین649

طرابزون02-08-292019-07-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

كوااللمبور02-08-292019-07-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

طرابزون02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

اسطنبول03-08-302019-07-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

اسطنبول03-08-302019-07-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

جدة08-08-042019-08-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

تونس08-08-042019-08-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
جدة08-08-042019-08-2019المستشفیات

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
تونس08-08-042019-08-2019الخدمیة واالجتماعیة

الریاض08-08-042019-08-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

الریاض08-08-042019-08-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

دبي08-08-042019-08-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

عمان08-08-042019-08-2019رعـایة المعوقـین649

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019الخیریة واالجتماعیة

القاھرة08-08-042019-08-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

المنامة08-08-042019-08-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

بیروت08-08-042019-08-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
الكویت08-08-042019-08-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

دبي08-08-042019-08-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

عمان08-08-042019-08-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971



شرم الشیخ08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019والھندسیة

القاھرة08-08-042019-08-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

المنامة08-08-042019-08-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
بیروت08-08-042019-08-2019للعاملین

الكویت08-08-042019-08-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

باریس09-08-052019-08-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

امستردام09-08-052019-08-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
روما09-08-052019-08-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
جاكرتا09-08-052019-08-2019الصناعیة والھندسیة

ماربیال09-08-052019-08-2019التحكم في التلوث الصناعي584

مدرید09-08-052019-08-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

كوااللمبور09-08-052019-08-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

طرابزون09-08-052019-08-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
كوااللمبور09-08-052019-08-2019الصحیة

طرابزون09-08-052019-08-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

برلین09-08-052019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
اسطنبول10-08-062019-08-2019والمراكز الطبیة

اسطنبول10-08-062019-08-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
جدة15-08-112019-08-2019للعاملین

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
تونس15-08-112019-08-2019والھندسیة

جدة15-08-112019-08-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
تونس15-08-112019-08-2019الخیریة واالجتماعیة

الریاض15-08-112019-08-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

الریاض15-08-112019-08-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

دبي15-08-112019-08-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

عمان15-08-112019-08-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
القاھرة15-08-112019-08-2019والمراكز الطبیة

المنامة15-08-112019-08-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

بیروت15-08-112019-08-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
الكویت15-08-112019-08-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
دبي15-08-112019-08-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

عمان15-08-112019-08-2019مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966



الصحیة

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

القاھرة15-08-112019-08-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

المنامة15-08-112019-08-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

بیروت15-08-112019-08-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

الكویت15-08-112019-08-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
باریس16-08-122019-08-2019الصناعیة والھندسیة

امستردام16-08-122019-08-2019التحكم في التلوث الصناعي584

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
جاكرتا16-08-122019-08-2019ومعالجة التلوث

ماربیال16-08-122019-08-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

مدرید16-08-122019-08-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

كوااللمبور16-08-122019-08-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

طرابزون16-08-122019-08-2019رعـایة المعوقـین649

كوااللمبور16-08-122019-08-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

طرابزون16-08-122019-08-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

برلین16-08-122019-08-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

بروكسل16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
اسطنبول17-08-132019-08-2019الخدمیة واالجتماعیة

اسطنبول17-08-132019-08-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

جدة22-08-182019-08-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

تونس22-08-182019-08-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

جدة22-08-182019-08-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تونس22-08-182019-08-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

الریاض22-08-182019-08-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

الریاض22-08-182019-08-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

دبي22-08-182019-08-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

عمان22-08-182019-08-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019رعـایة المعوقـین649

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
القاھرة22-08-182019-08-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
المنامة22-08-182019-08-2019والمراكز الطبیة

بیروت22-08-182019-08-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

الكویت22-08-182019-08-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
دبي22-08-182019-08-2019المستشفیات

عمان22-08-182019-08-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038



القاھرة22-08-182019-08-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

المنامة22-08-182019-08-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

بیروت22-08-182019-08-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
الكویت22-08-182019-08-2019للعاملین

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
باریس23-08-192019-08-2019ومعالجة التلوث

امستردام23-08-192019-08-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
ماربیال23-08-192019-08-2019الصناعیة والھندسیة

مدرید23-08-192019-08-2019التحكم في التلوث الصناعي584

كوااللمبور23-08-192019-08-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

طرابزون23-08-192019-08-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
كوااللمبور23-08-192019-08-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
طرابزون23-08-192019-08-2019الصحیة

برلین23-08-192019-08-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

بروكسل23-08-192019-08-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

زیورخ23-08-192019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
اسطنبول24-08-202019-08-2019الخیریة واالجتماعیة

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
اسطنبول24-08-202019-08-2019والھندسیة

جدة29-08-252019-08-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

تونس29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

جدة29-08-252019-08-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

تونس29-08-252019-08-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

الریاض29-08-252019-08-2019رعـایة المعوقـین649

الریاض29-08-252019-08-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

دبي29-08-252019-08-2019التحكم في التلوث الصناعي584

عمان29-08-252019-08-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
القاھرة29-08-252019-08-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
المنامة29-08-252019-08-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
بیروت29-08-252019-08-2019والمراكز الطبیة

الكویت29-08-252019-08-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

دبي29-08-252019-08-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
عمان29-08-252019-08-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019الصحیة

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004



تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
والھندسیة

القاھرة2019-08-252019-08-29

المنامة29-08-252019-08-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

بیروت29-08-252019-08-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

الكویت29-08-252019-08-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

مراكش29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
امستردام30-08-262019-08-2019الصناعیة والھندسیة

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
ماربیال30-08-262019-08-2019ومعالجة التلوث

مدرید30-08-262019-08-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

كوااللمبور30-08-262019-08-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

طرابزون30-08-262019-08-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
كوااللمبور30-08-262019-08-2019المستشفیات

طرابزون30-08-262019-08-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
برلین30-08-262019-08-2019للعاملین

بروكسل30-08-262019-08-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

زیورخ30-08-262019-08-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

اسطنبول31-08-272019-08-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

اسطنبول31-08-272019-08-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

جدة05-09-012019-09-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

تونس05-09-012019-09-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
جدة05-09-012019-09-2019والمراكز الطبیة

تونس05-09-012019-09-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

الریاض05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
الریاض05-09-012019-09-2019الصحیة

دبي05-09-012019-09-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

عمان05-09-012019-09-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019رعـایة المعوقـین649

القاھرة05-09-012019-09-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
المنامة05-09-012019-09-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
بیروت05-09-012019-09-2019الخدمیة واالجتماعیة

الكویت05-09-012019-09-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

دبي05-09-012019-09-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
عمان05-09-012019-09-2019المستشفیات

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

القاھرة05-09-012019-09-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

ة ة ة أل



تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
والھندسیة

المنامة2019-09-012019-09-05

بیروت05-09-012019-09-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

الكویت05-09-012019-09-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

مراكش05-09-012019-09-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
امستردام06-09-022019-09-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
مدرید06-09-022019-09-2019الصناعیة والھندسیة

كوااللمبور06-09-022019-09-2019التحكم في التلوث الصناعي584

طرابزون06-09-022019-09-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

كوااللمبور06-09-022019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
طرابزون06-09-022019-09-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

برلین06-09-022019-09-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
بروكسل06-09-022019-09-2019للعاملین

زیورخ06-09-022019-09-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

بكین06-09-022019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول07-09-032019-09-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

اسطنبول07-09-032019-09-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

جدة12-09-082019-09-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

تونس12-09-082019-09-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
جدة12-09-082019-09-2019الخدمیة واالجتماعیة

تونس12-09-082019-09-2019رعـایة المعوقـین649

الریاض12-09-082019-09-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الریاض12-09-082019-09-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
دبي12-09-082019-09-2019الصناعیة والھندسیة

عمان12-09-082019-09-2019التحكم في التلوث الصناعي584

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

القاھرة12-09-082019-09-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنامة12-09-082019-09-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
بیروت12-09-082019-09-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
الكویت12-09-082019-09-2019والمراكز الطبیة

دبي12-09-082019-09-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

عمان12-09-082019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019الصحیة

القاھرة12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038



المنامة12-09-082019-09-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
بیروت12-09-082019-09-2019والھندسیة

الكویت12-09-082019-09-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

مراكش12-09-082019-09-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

الدوحة12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
مدرید13-09-092019-09-2019ومعالجة التلوث

كوااللمبور13-09-092019-09-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

طرابزون13-09-092019-09-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

كوااللمبور13-09-092019-09-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
طرابزون13-09-092019-09-2019المستشفیات

برلین13-09-092019-09-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

بروكسل13-09-092019-09-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
زیورخ13-09-092019-09-2019للعاملین

بكین13-09-092019-09-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

اسطنبول14-09-102019-09-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

اسطنبول14-09-102019-09-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
جدة19-09-152019-09-2019والھندسیة

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
تونس19-09-152019-09-2019الصحیة

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
جدة19-09-152019-09-2019الخیریة واالجتماعیة

تونس19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

الریاض19-09-152019-09-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
الریاض19-09-152019-09-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
دبي19-09-152019-09-2019ومعالجة التلوث

عمان19-09-152019-09-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

القاھرة19-09-152019-09-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

المنامة19-09-152019-09-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

بیروت19-09-152019-09-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
الكویت19-09-152019-09-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
دبي19-09-152019-09-2019والمراكز الطبیة

عمان19-09-152019-09-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019المستشفیات

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

القاھرة19-09-152019-09-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004



المنامة19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

بیروت19-09-152019-09-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

الكویت19-09-152019-09-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
مراكش19-09-152019-09-2019للعاملین

الدوحة19-09-152019-09-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
كوااللمبور20-09-162019-09-2019الصناعیة والھندسیة

طرابزون20-09-162019-09-2019التحكم في التلوث الصناعي584

كوااللمبور20-09-162019-09-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

طرابزون20-09-162019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

برلین20-09-162019-09-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

بروكسل20-09-162019-09-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

زیورخ20-09-162019-09-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

بكین20-09-162019-09-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

بانكوك20-09-162019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول21-09-172019-09-2019رعـایة المعوقـین649

اسطنبول21-09-172019-09-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

جدة26-09-222019-09-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تونس26-09-222019-09-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

جدة26-09-222019-09-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تونس26-09-222019-09-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الریاض26-09-222019-09-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
الریاض26-09-222019-09-2019المستشفیات

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
عمان26-09-222019-09-2019الصناعیة والھندسیة

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019التحكم في التلوث الصناعي584

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

القاھرة26-09-222019-09-2019رعـایة المعوقـین649

المنامة26-09-222019-09-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

بیروت26-09-222019-09-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
الكویت26-09-222019-09-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
دبي26-09-222019-09-2019الخدمیة واالجتماعیة

عمان26-09-222019-09-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

القاھرة26-09-222019-09-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

المنامة26-09-222019-09-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

بیروت26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
الكویت26-09-222019-09-2019والھندسیة



مراكش26-09-222019-09-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

الدوحة26-09-222019-09-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

مسقط26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
كوااللمبور27-09-232019-09-2019ومعالجة التلوث

طرابزون27-09-232019-09-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
كوااللمبور27-09-232019-09-2019والمراكز الطبیة

طرابزون27-09-232019-09-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

برلین27-09-232019-09-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

بروكسل27-09-232019-09-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

زیورخ27-09-232019-09-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
بكین27-09-232019-09-2019للعاملین

بانكوك27-09-232019-09-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

اسطنبول28-09-242019-09-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
اسطنبول28-09-242019-09-2019الصحیة

جدة03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
تونس03-10-292019-09-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

جدة03-10-292019-09-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

تونس03-10-292019-09-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

الریاض03-10-292019-09-2019التحكم في التلوث الصناعي584

الریاض03-10-292019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
عمان03-10-292019-09-2019ومعالجة التلوث

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

القاھرة03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

المنامة03-10-292019-09-2019رعـایة المعوقـین649

بیروت03-10-292019-09-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

الكویت03-10-292019-09-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
دبي03-10-292019-09-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
عمان03-10-292019-09-2019والمراكز الطبیة

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019المستشفیات

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
القاھرة03-10-292019-09-2019الصحیة

المنامة03-10-292019-09-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

بیروت03-10-292019-09-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

الكویت03-10-292019-09-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

مراكش03-10-292019-09-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

ة ة أ



أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
للعاملین

الدوحة2019-09-292019-10-03

مسقط03-10-292019-09-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
طرابزون04-10-302019-09-2019الصناعیة والھندسیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
كوااللمبور04-10-302019-09-2019الخدمیة واالجتماعیة

طرابزون04-10-302019-09-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
برلین04-10-302019-09-2019والھندسیة

بروكسل04-10-302019-09-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

زیورخ04-10-302019-09-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

بكین04-10-302019-09-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

بانكوك04-10-302019-09-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

تورنتو04-10-302019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول05-10-012019-10-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

اسطنبول05-10-012019-10-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

جدة10-10-062019-10-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
تونس10-10-062019-10-2019المستشفیات

جدة10-10-062019-10-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

تونس10-10-062019-10-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الریاض10-10-062019-10-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

الریاض10-10-062019-10-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019الصناعیة والھندسیة

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019التحكم في التلوث الصناعي584

القاھرة10-10-062019-10-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

المنامة10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

بیروت10-10-062019-10-2019رعـایة المعوقـین649

الكویت10-10-062019-10-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

دبي10-10-062019-10-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
عمان10-10-062019-10-2019الخدمیة واالجتماعیة

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

القاھرة10-10-062019-10-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
المنامة10-10-062019-10-2019الصحیة

بیروت10-10-062019-10-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

الكویت10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

مراكش10-10-062019-10-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

الدوحة10-10-062019-10-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

مسقط10-10-062019-10-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
ومعالجة التلوث

طرابزون2019-10-072019-10-11



المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
كوااللمبور11-10-072019-10-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
طرابزون11-10-072019-10-2019والمراكز الطبیة

برلین11-10-072019-10-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
بروكسل11-10-072019-10-2019والھندسیة

زیورخ11-10-072019-10-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

بكین11-10-072019-10-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
بانكوك11-10-072019-10-2019للعاملین

تورنتو11-10-072019-10-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

سنغافورة11-10-072019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول12-10-082019-10-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
اسطنبول12-10-082019-10-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

جدة17-10-132019-10-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

تونس17-10-132019-10-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

جدة17-10-132019-10-2019رعـایة المعوقـین649

تونس17-10-132019-10-2019التحكم في التلوث الصناعي584

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
الریاض17-10-132019-10-2019الصناعیة والھندسیة

الریاض17-10-132019-10-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019ومعالجة التلوث

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

القاھرة17-10-132019-10-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

المنامة17-10-132019-10-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

بیروت17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

الكویت17-10-132019-10-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

دبي17-10-132019-10-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
عمان17-10-132019-10-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019والمراكز الطبیة

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
القاھرة17-10-132019-10-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

المنامة17-10-132019-10-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
بیروت17-10-132019-10-2019الصحیة

الكویت17-10-132019-10-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

مراكش17-10-132019-10-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

الدوحة17-10-132019-10-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
مسقط17-10-132019-10-2019للعاملین



كوااللمبور18-10-142019-10-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
طرابزون18-10-142019-10-2019الخدمیة واالجتماعیة

برلین18-10-142019-10-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

بروكسل18-10-142019-10-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
زیورخ18-10-142019-10-2019والھندسیة

بكین18-10-142019-10-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

بانكوك18-10-142019-10-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

تورنتو18-10-142019-10-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

سنغافورة18-10-142019-10-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

لندن18-10-142019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول19-10-152019-10-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
اسطنبول19-10-152019-10-2019المستشفیات

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
جدة24-10-202019-10-2019الصحیة

تونس24-10-202019-10-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

جدة24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

تونس24-10-202019-10-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
الریاض24-10-202019-10-2019ومعالجة التلوث

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
الریاض24-10-202019-10-2019والمراكز الطبیة

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019الصناعیة والھندسیة

القاھرة24-10-202019-10-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

المنامة24-10-202019-10-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

بیروت24-10-202019-10-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الكویت24-10-202019-10-2019رعـایة المعوقـین649

دبي24-10-202019-10-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

عمان24-10-202019-10-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019الخدمیة واالجتماعیة

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
القاھرة24-10-202019-10-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
المنامة24-10-202019-10-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

بیروت24-10-202019-10-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

الكویت24-10-202019-10-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
مراكش24-10-202019-10-2019والھندسیة

الدوحة24-10-202019-10-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

مسقط24-10-202019-10-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

برشلونة25-10-212019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131



كوااللمبور25-10-212019-10-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
طرابزون25-10-212019-10-2019الخیریة واالجتماعیة

برلین25-10-212019-10-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

بروكسل25-10-212019-10-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

زیورخ25-10-212019-10-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

بكین25-10-212019-10-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

بانكوك25-10-212019-10-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
تورنتو25-10-212019-10-2019للعاملین

سنغافورة25-10-212019-10-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

لندن25-10-212019-10-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

اسطنبول26-10-222019-10-2019التحكم في التلوث الصناعي584

اسطنبول26-10-222019-10-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

جدة31-10-272019-10-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

تونس31-10-272019-10-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

جدة31-10-272019-10-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
تونس31-10-272019-10-2019الصناعیة والھندسیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
الریاض31-10-272019-10-2019الخدمیة واالجتماعیة

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019ومعالجة التلوث

القاھرة31-10-272019-10-2019التحكم في التلوث الصناعي584

المنامة31-10-272019-10-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

بیروت31-10-272019-10-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

الكویت31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

دبي31-10-272019-10-2019رعـایة المعوقـین649

عمان31-10-272019-10-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019والمراكز الطبیة

القاھرة31-10-272019-10-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
المنامة31-10-272019-10-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
بیروت31-10-272019-10-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
الكویت31-10-272019-10-2019الصحیة

مراكش31-10-272019-10-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

الدوحة31-10-272019-10-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

مسقط31-10-272019-10-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

برشلونة01-11-282019-10-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

كوااللمبور01-11-282019-10-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

طرابزون01-11-282019-10-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675



برلین01-11-282019-10-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

بروكسل01-11-282019-10-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

زیورخ01-11-282019-10-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
بكین01-11-282019-10-2019والھندسیة

بانكوك01-11-282019-10-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

تورنتو01-11-282019-10-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
سنغافورة01-11-282019-10-2019للعاملین

لندن01-11-282019-10-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

جنیف01-11-282019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول02-11-292019-10-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

اسطنبول02-11-292019-10-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
جدة07-11-032019-11-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
تونس07-11-032019-11-2019والمراكز الطبیة

جدة07-11-032019-11-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
تونس07-11-032019-11-2019ومعالجة التلوث

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
الریاض07-11-032019-11-2019الخیریة واالجتماعیة

القاھرة07-11-032019-11-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

المنامة07-11-032019-11-2019التحكم في التلوث الصناعي584

بیروت07-11-032019-11-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الكویت07-11-032019-11-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

دبي07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

عمان07-11-032019-11-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019الخدمیة واالجتماعیة

القاھرة07-11-032019-11-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

المنامة07-11-032019-11-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
بیروت07-11-032019-11-2019المستشفیات

الكویت07-11-032019-11-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مراكش07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
الدوحة07-11-032019-11-2019والھندسیة

مسقط07-11-032019-11-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

برشلونة08-11-042019-11-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

كوااللمبور08-11-042019-11-2019رعـایة المعوقـین649

طرابزون08-11-042019-11-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
برلین08-11-042019-11-2019الصحیة

بروكسل08-11-042019-11-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971



زیورخ08-11-042019-11-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

بكین08-11-042019-11-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

بانكوك08-11-042019-11-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

تورنتو08-11-042019-11-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

سنغافورة08-11-042019-11-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
لندن08-11-042019-11-2019للعاملین

جنیف08-11-042019-11-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

فیینا08-11-042019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
اسطنبول09-11-052019-11-2019الصناعیة والھندسیة

اسطنبول09-11-052019-11-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
جدة14-11-102019-11-2019المستشفیات

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
تونس14-11-102019-11-2019الخدمیة واالجتماعیة

جدة14-11-102019-11-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الریاض14-11-102019-11-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
القاھرة14-11-102019-11-2019الصناعیة والھندسیة

المنامة14-11-102019-11-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

بیروت14-11-102019-11-2019التحكم في التلوث الصناعي584

الكویت14-11-102019-11-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

دبي14-11-102019-11-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

عمان14-11-102019-11-2019رعـایة المعوقـین649

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019الخیریة واالجتماعیة

القاھرة14-11-102019-11-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

المنامة14-11-102019-11-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

بیروت14-11-102019-11-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
الكویت14-11-102019-11-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مراكش14-11-102019-11-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

الدوحة14-11-102019-11-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

مسقط14-11-102019-11-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
برشلونة15-11-112019-11-2019للعاملین

كوااللمبور15-11-112019-11-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

طرابزون15-11-112019-11-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

برلین15-11-112019-11-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
بروكسل15-11-112019-11-2019الصحیة

زیورخ15-11-112019-11-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

بكین15-11-112019-11-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

بانكوك15-11-112019-11-2019تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059



والھندسیة

تورنتو15-11-112019-11-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

سنغافورة15-11-112019-11-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

لندن15-11-112019-11-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

جنیف15-11-112019-11-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

فیینا15-11-112019-11-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

میونیخ15-11-112019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
اسطنبول16-11-122019-11-2019ومعالجة التلوث

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
اسطنبول16-11-122019-11-2019والمراكز الطبیة

جدة21-11-172019-11-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
تونس21-11-172019-11-2019الخیریة واالجتماعیة

جدة21-11-172019-11-2019التحكم في التلوث الصناعي584

الریاض21-11-172019-11-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
القاھرة21-11-172019-11-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
المنامة21-11-172019-11-2019الصناعیة والھندسیة

بیروت21-11-172019-11-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

الكویت21-11-172019-11-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

دبي21-11-172019-11-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

عمان21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
القاھرة21-11-172019-11-2019والمراكز الطبیة

المنامة21-11-172019-11-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

بیروت21-11-172019-11-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
الكویت21-11-172019-11-2019المستشفیات

مراكش21-11-172019-11-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

الدوحة21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
مسقط21-11-172019-11-2019والھندسیة

برشلونة22-11-182019-11-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

كوااللمبور22-11-182019-11-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

طرابزون22-11-182019-11-2019رعـایة المعوقـین649

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
برلین22-11-182019-11-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

بروكسل22-11-182019-11-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
زیورخ22-11-182019-11-2019الصحیة

بكین22-11-182019-11-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

بانكوك22-11-182019-11-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058



تورنتو22-11-182019-11-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

سنغافورة22-11-182019-11-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

لندن22-11-182019-11-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
جنیف22-11-182019-11-2019للعاملین

فیینا22-11-182019-11-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

میونیخ22-11-182019-11-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

براغ22-11-182019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
اسطنبول23-11-192019-11-2019الخدمیة واالجتماعیة

جدة28-11-242019-11-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تونس28-11-242019-11-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

جدة28-11-242019-11-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

الریاض28-11-242019-11-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
المنامة28-11-242019-11-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
بیروت28-11-242019-11-2019الصناعیة والھندسیة

الكویت28-11-242019-11-2019التحكم في التلوث الصناعي584

دبي28-11-242019-11-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

عمان28-11-242019-11-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019رعـایة المعوقـین649

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
القاھرة28-11-242019-11-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
المنامة28-11-242019-11-2019والمراكز الطبیة

بیروت28-11-242019-11-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

الكویت28-11-242019-11-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
مراكش28-11-242019-11-2019الصحیة

الدوحة28-11-242019-11-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

مسقط28-11-242019-11-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

برشلونة29-11-252019-11-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

كوااللمبور29-11-252019-11-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

طرابزون29-11-252019-11-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
برلین29-11-252019-11-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
بروكسل29-11-252019-11-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

زیورخ29-11-252019-11-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

بكین29-11-252019-11-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

بانكوك29-11-252019-11-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
تورنتو29-11-252019-11-2019والھندسیة

سنغافورة29-11-252019-11-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066



لندن29-11-252019-11-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

جنیف29-11-252019-11-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
فیینا29-11-252019-11-2019للعاملین

میونیخ29-11-252019-11-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

براغ29-11-252019-11-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

روما29-11-252019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
اسطنبول30-11-262019-11-2019الخیریة واالجتماعیة

جدة05-12-012019-12-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

تونس05-12-012019-12-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
جدة05-12-012019-12-2019الصناعیة والھندسیة

الریاض05-12-012019-12-2019رعـایة المعوقـین649

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
بیروت05-12-012019-12-2019ومعالجة التلوث

الكویت05-12-012019-12-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

دبي05-12-012019-12-2019التحكم في التلوث الصناعي584

عمان05-12-012019-12-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
القاھرة05-12-012019-12-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
المنامة05-12-012019-12-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
بیروت05-12-012019-12-2019والمراكز الطبیة

الكویت05-12-012019-12-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

مراكش05-12-012019-12-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

الدوحة05-12-012019-12-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

مسقط05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

برشلونة06-12-022019-12-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

كوااللمبور06-12-022019-12-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

طرابزون06-12-022019-12-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

برلین06-12-022019-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
بروكسل06-12-022019-12-2019المستشفیات

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
زیورخ06-12-022019-12-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
بكین06-12-022019-12-2019الصحیة

بانكوك06-12-022019-12-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

تورنتو06-12-022019-12-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
سنغافورة06-12-022019-12-2019والھندسیة

لندن06-12-022019-12-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066



جنیف06-12-022019-12-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

فیینا06-12-022019-12-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
میونیخ06-12-022019-12-2019للعاملین

براغ06-12-022019-12-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

روما06-12-022019-12-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

جاكرتا06-12-022019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول07-12-032019-12-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
جدة12-12-082019-12-2019والمراكز الطبیة

تونس12-12-082019-12-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
جدة12-12-082019-12-2019ومعالجة التلوث

الریاض12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
الكویت12-12-082019-12-2019الصناعیة والھندسیة

دبي12-12-082019-12-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

عمان12-12-082019-12-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019رعـایة المعوقـین649

القاھرة12-12-082019-12-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
المنامة12-12-082019-12-2019الخیریة واالجتماعیة

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
بیروت12-12-082019-12-2019الخدمیة واالجتماعیة

الكویت12-12-082019-12-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
مراكش12-12-082019-12-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
الدوحة12-12-082019-12-2019الصحیة

مسقط12-12-082019-12-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

برشلونة13-12-092019-12-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

باریس13-12-092019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

كوااللمبور13-12-092019-12-2019التحكم في التلوث الصناعي584

طرابزون13-12-092019-12-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

برلین13-12-092019-12-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

بروكسل13-12-092019-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
زیورخ13-12-092019-12-2019المستشفیات

بكین13-12-092019-12-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

بانكوك13-12-092019-12-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

تورنتو13-12-092019-12-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

سنغافورة13-12-092019-12-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
لندن13-12-092019-12-2019والھندسیة

جنیف13-12-092019-12-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067



فیینا13-12-092019-12-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068

میونیخ13-12-092019-12-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
براغ13-12-092019-12-2019للعاملین

روما13-12-092019-12-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

جاكرتا13-12-092019-12-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

اسطنبول14-12-102019-12-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
جدة19-12-152019-12-2019الخدمیة واالجتماعیة

تونس19-12-152019-12-2019رعـایة المعوقـین649

الریاض19-12-152019-12-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
الكویت19-12-152019-12-2019ومعالجة التلوث

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
دبي19-12-152019-12-2019الصناعیة والھندسیة

عمان19-12-152019-12-2019التحكم في التلوث الصناعي584

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

القاھرة19-12-152019-12-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنامة19-12-152019-12-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
بیروت19-12-152019-12-2019الخیریة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
الكویت19-12-152019-12-2019والمراكز الطبیة

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
مراكش19-12-152019-12-2019المستشفیات

الدوحة19-12-152019-12-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

مسقط19-12-152019-12-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
برشلونة20-12-162019-12-2019والھندسیة

باریس20-12-162019-12-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

كوااللمبور20-12-162019-12-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

طرابزون20-12-162019-12-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

برلین20-12-162019-12-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

بروكسل20-12-162019-12-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

زیورخ20-12-162019-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
بكین20-12-162019-12-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
بانكوك20-12-162019-12-2019الصحیة

تورنتو20-12-162019-12-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

سنغافورة20-12-162019-12-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

لندن20-12-162019-12-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

جنیف20-12-162019-12-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

فیینا20-12-162019-12-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

میونیخ20-12-162019-12-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068



براغ20-12-162019-12-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
روما20-12-162019-12-2019للعاملین

جاكرتا20-12-162019-12-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

ماربیال20-12-162019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول21-12-172019-12-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
جدة26-12-222019-12-2019الخیریة واالجتماعیة

تونس26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638

الریاض26-12-222019-12-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
دبي26-12-222019-12-2019ومعالجة التلوث

عمان26-12-222019-12-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

القاھرة26-12-222019-12-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

المنامة26-12-222019-12-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

بیروت26-12-222019-12-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
الكویت26-12-222019-12-2019الخدمیة واالجتماعیة

مراكش26-12-222019-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
الدوحة26-12-222019-12-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
مسقط26-12-222019-12-2019الصحیة

برشلونة27-12-232019-12-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

باریس27-12-232019-12-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

امستردام27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
كوااللمبور27-12-232019-12-2019الصناعیة والھندسیة

طرابزون27-12-232019-12-2019التحكم في التلوث الصناعي584

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
برلین27-12-232019-12-2019والمراكز الطبیة

بروكسل27-12-232019-12-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

زیورخ27-12-232019-12-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
بكین27-12-232019-12-2019المستشفیات

بانكوك27-12-232019-12-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

تورنتو27-12-232019-12-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

سنغافورة27-12-232019-12-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

لندن27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
جنیف27-12-232019-12-2019والھندسیة

فیینا27-12-232019-12-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

میونیخ27-12-232019-12-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

براغ27-12-232019-12-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068



روما27-12-232019-12-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
جاكرتا27-12-232019-12-2019للعاملین

ماربیال27-12-232019-12-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

اسطنبول28-12-242019-12-2019رعـایة المعوقـین649

جدة02-01-292020-12-2019تخطیط وتقویم المشروعات العامة وبرامج الخدمات االجتماعیة675

تونس02-01-292020-12-2019إجراءات التحقیق في الحوادث والقضایا البیئیة615

الریاض02-01-292020-12-2019الحوادث البیئیة وإجراءاتھا وإستراتیجیات السالمة البیئیة605

الطرق الحدیثة لتقییم ومعالجة األثر البیئي للمشروعات537
عمان02-01-292020-12-2019الصناعیة والھندسیة

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019التحكم في التلوث الصناعي584

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019اإلدارة البیئیة السلیمة للتعامل مع النفایات والمواد الخطرة612

القاھرة02-01-292020-12-2019رعـایة المعوقـین649

المنامة02-01-292020-12-2019طـرق وأسالیـب إجراء المقابالت النفسیة673

بیروت02-01-292020-12-2019إدارة وتطویر الخدمات في المشاریع الخیریة ذات النفع العام674

المنظومة المتكاملة واإلبداعیة في إدارة الجمعیات والمؤسسات676
الكویت02-01-292020-12-2019الخیریة واالجتماعیة

مراكش02-01-292020-12-2019االتجاھات التطبیقیة الحدیثة إلدارة المستشفیات932

تسویق الخدمات الصحیة وأثره في تعزیز التنافسیة في934
الدوحة02-01-292020-12-2019المستشفیات

مسقط02-01-292020-12-2019مراقبة، معالجة واالستفادة من موارد المیاه الجوفیة960

برشلونة03-01-302020-12-2019البرنامج المتكامل في تطویر وإدارة خدمات اإلسكان1038

أسالیب تطویر الخدمات االجتماعیة وتدعیم القدرات النفسیة1070
باریس03-01-302020-12-2019للعاملین

امستردام03-01-302020-12-2019إدارة الخدمات الصحیة فى ظروف الكوارث1115

التوجھات العالمیة الحدیثة لحمایة البیئة وإدارة المخلفات530
كوااللمبور03-01-302020-12-2019ومعالجة التلوث

طرابزون03-01-302020-12-2019تخطیط وحمایة البیئة ومراقبة التلوث البیئي577

تقییم ودراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع الخیریة، االنتاجیة،677
برلین03-01-302020-12-2019الخدمیة واالجتماعیة

المداخل اإلبداعیة والجودة الشاملة في إدارة المستشفیات678
بروكسل03-01-302020-12-2019والمراكز الطبیة

زیورخ03-01-302020-12-2019اإلرشاد االجتماعي والمھني679

بكین03-01-302020-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة المستشفیات933

اإلدارة اإلستراتیجیة للجـودة الشاملة في المستشفیات935
بانكوك03-01-302020-12-2019والقطاعات الصحیة (إعداد المدیر اإلستراتیجي)

مھارات التعامل مع الزوار والمرضى في المشتشفیات والمراكز966
تورنتو03-01-302020-12-2019الصحیة

سنغافورة03-01-302020-12-2019النفـایـات اإلكلینیكیة971

لندن03-01-302020-12-2019إدارة وتخطیط البیئة باستخدام االستشعار عن بعـد1004

جنیف03-01-302020-12-2019نظم اإلدارة البیئیة ومعالجة التلوث الصناعي1058

تحلیل وتقییم األثار البیئیة المختلفة للمشاریع الصناعیة1059
فیینا03-01-302020-12-2019والھندسیة

میونیخ03-01-302020-12-2019اإلدارة الفعالة للمستشفیات والعیادات الخارجیة1066

براغ03-01-302020-12-2019اإلدارة الحدیثة في الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة1067

روما03-01-302020-12-2019التنمیة والتخطیط للخدمات العامة في المستشفیات1068



جاكرتا03-01-302020-12-2019اإلدارة اإلستراتیجیة في التغییر والتطویر للمستشفیات1069

ماربیال03-01-302020-12-2019التنمیة الذاتیة والمھنیة للنظام الصحي وجودة الخدمة1071

مدرید03-01-302020-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة المستشفیات والسجالت الطبیة1131

اسطنبول04-01-312020-12-2019البرنامج المتكامل في الصحة البیئیة638




