




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

جدة14-02-102019-02-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

تونس14-02-102019-02-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
الریاض14-02-102019-02-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

القاھرة14-02-102019-02-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
المنامة14-02-102019-02-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
بیروت14-02-102019-02-2019العالمیة

الكویت14-02-102019-02-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
مراكش14-02-102019-02-2019والمنشآت

الدوحة14-02-102019-02-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

مسقط14-02-102019-02-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

برشلونة15-02-112019-02-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

برلین15-02-112019-02-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

بروكسل15-02-112019-02-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

زیورخ15-02-112019-02-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

بكین15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

بانكوك15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

تورنتو15-02-112019-02-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

سنغافورة15-02-112019-02-2019طرق التقییم العقاري1121

لندن15-02-112019-02-2019إدارة األمالك العقاریة1122

اسطنبول16-02-122019-02-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
جدة21-02-172019-02-2019العالمیة

تونس21-02-172019-02-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

القاھرة21-02-172019-02-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

المنامة21-02-172019-02-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
بیروت21-02-172019-02-2019األصول

الكویت21-02-172019-02-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

مراكش21-02-172019-02-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

الدوحة21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

مسقط21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

برشلونة22-02-182019-02-2019إدارة األمالك العقاریة1122

برلین22-02-182019-02-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

بروكسل22-02-182019-02-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716



زیورخ22-02-182019-02-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
بكین22-02-182019-02-2019والمنشآت

بانكوك22-02-182019-02-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

تورنتو22-02-182019-02-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

سنغافورة22-02-182019-02-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

لندن22-02-182019-02-2019طرق التقییم العقاري1121

جنیف22-02-182019-02-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

اسطنبول23-02-192019-02-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
جدة28-02-242019-02-2019األصول

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
تونس28-02-242019-02-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

القاھرة28-02-242019-02-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

المنامة28-02-242019-02-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

بیروت28-02-242019-02-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
الكویت28-02-242019-02-2019العالمیة

مراكش28-02-242019-02-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
الدوحة28-02-242019-02-2019والمنشآت

مسقط28-02-242019-02-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

برشلونة01-03-252019-02-2019طرق التقییم العقاري1121

برلین01-03-252019-02-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

بروكسل01-03-252019-02-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

زیورخ01-03-252019-02-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

بكین01-03-252019-02-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

بانكوك01-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

تورنتو01-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

سنغافورة01-03-252019-02-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

لندن01-03-252019-02-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

جنیف01-03-252019-02-2019إدارة األمالك العقاریة1122

فیینا01-03-252019-02-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

اسطنبول02-03-262019-02-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

جدة07-03-032019-03-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

القاھرة07-03-032019-03-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

المنامة07-03-032019-03-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

بیروت07-03-032019-03-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
الكویت07-03-032019-03-2019األصول

مراكش07-03-032019-03-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الدوحة07-03-032019-03-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

مسقط07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

برشلونة08-03-042019-03-2019دراسات الجدوى العقاریة1120



المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
العالمیة

برلین2019-03-042019-03-08

بروكسل08-03-042019-03-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

زیورخ08-03-042019-03-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

بكین08-03-042019-03-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
بانكوك08-03-042019-03-2019والمنشآت

تورنتو08-03-042019-03-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

سنغافورة08-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

لندن08-03-042019-03-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

جنیف08-03-042019-03-2019طرق التقییم العقاري1121

فیینا08-03-042019-03-2019إدارة األمالك العقاریة1122

میونیخ08-03-042019-03-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
اسطنبول09-03-052019-03-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

جدة14-03-102019-03-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
القاھرة14-03-102019-03-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

المنامة14-03-102019-03-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

بیروت14-03-102019-03-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

الكویت14-03-102019-03-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

مراكش14-03-102019-03-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

الدوحة14-03-102019-03-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
مسقط14-03-102019-03-2019والمنشآت

برشلونة15-03-112019-03-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
برلین15-03-112019-03-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
بروكسل15-03-112019-03-2019العالمیة

زیورخ15-03-112019-03-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

بكین15-03-112019-03-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

بانكوك15-03-112019-03-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

تورنتو15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

سنغافورة15-03-112019-03-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

لندن15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

جنیف15-03-112019-03-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

فیینا15-03-112019-03-2019طرق التقییم العقاري1121

میونیخ15-03-112019-03-2019إدارة األمالك العقاریة1122

براغ15-03-112019-03-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

جدة21-03-172019-03-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
المنامة21-03-172019-03-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

بیروت21-03-172019-03-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الكویت21-03-172019-03-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

أ



مراكش21-03-172019-03-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

الدوحة21-03-172019-03-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

مسقط21-03-172019-03-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

برشلونة22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

برلین22-03-182019-03-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
بروكسل22-03-182019-03-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
زیورخ22-03-182019-03-2019العالمیة

بكین22-03-182019-03-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

بانكوك22-03-182019-03-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
تورنتو22-03-182019-03-2019والمنشآت

سنغافورة22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

لندن22-03-182019-03-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

جنیف22-03-182019-03-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

فیینا22-03-182019-03-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

میونیخ22-03-182019-03-2019طرق التقییم العقاري1121

براغ22-03-182019-03-2019إدارة األمالك العقاریة1122

روما22-03-182019-03-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

جدة28-03-242019-03-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
بیروت28-03-242019-03-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

الكویت28-03-242019-03-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
مراكش28-03-242019-03-2019العالمیة

الدوحة28-03-242019-03-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

مسقط28-03-242019-03-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

برشلونة29-03-252019-03-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

برلین29-03-252019-03-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

بروكسل29-03-252019-03-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
زیورخ29-03-252019-03-2019األصول

بكین29-03-252019-03-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

بانكوك29-03-252019-03-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

تورنتو29-03-252019-03-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
سنغافورة29-03-252019-03-2019والمنشآت

لندن29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

جنیف29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

فیینا29-03-252019-03-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

میونیخ29-03-252019-03-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

براغ29-03-252019-03-2019طرق التقییم العقاري1121

روما29-03-252019-03-2019إدارة األمالك العقاریة1122

جاكرتا29-03-252019-03-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123



الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
جدة04-04-312019-03-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

الكویت04-04-312019-03-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
مراكش04-04-312019-03-2019األصول

الدوحة04-04-312019-03-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

مسقط04-04-312019-03-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

برشلونة05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

باریس05-04-012019-04-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

برلین05-04-012019-04-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

بروكسل05-04-012019-04-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

زیورخ05-04-012019-04-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
بكین05-04-012019-04-2019العالمیة

بانكوك05-04-012019-04-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

تورنتو05-04-012019-04-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

سنغافورة05-04-012019-04-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
لندن05-04-012019-04-2019والمنشآت

جنیف05-04-012019-04-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

فیینا05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

میونیخ05-04-012019-04-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

براغ05-04-012019-04-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

روما05-04-012019-04-2019طرق التقییم العقاري1121

جاكرتا05-04-012019-04-2019إدارة األمالك العقاریة1122

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
الكویت11-04-072019-04-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

مراكش11-04-072019-04-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
الدوحة11-04-072019-04-2019العالمیة

مسقط11-04-072019-04-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
برشلونة12-04-082019-04-2019والمنشآت

باریس12-04-082019-04-2019إدارة األمالك العقاریة1122

برلین12-04-082019-04-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

بروكسل12-04-082019-04-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

زیورخ12-04-082019-04-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
بكین12-04-082019-04-2019األصول

بانكوك12-04-082019-04-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

تورنتو12-04-082019-04-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

سنغافورة12-04-082019-04-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

لندن12-04-082019-04-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

جنیف12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

فیینا12-04-082019-04-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075



میونیخ12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

براغ12-04-082019-04-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

روما12-04-082019-04-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

جاكرتا12-04-082019-04-2019طرق التقییم العقاري1121

ماربیال12-04-082019-04-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

مراكش18-04-142019-04-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
الدوحة18-04-142019-04-2019األصول

مسقط18-04-142019-04-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

برشلونة19-04-152019-04-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

باریس19-04-152019-04-2019طرق التقییم العقاري1121

امستردام19-04-152019-04-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
برلین19-04-152019-04-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

بروكسل19-04-152019-04-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

زیورخ19-04-152019-04-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

بكین19-04-152019-04-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
بانكوك19-04-152019-04-2019العالمیة

تورنتو19-04-152019-04-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

سنغافورة19-04-152019-04-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

لندن19-04-152019-04-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
جنیف19-04-152019-04-2019والمنشآت

فیینا19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

میونیخ19-04-152019-04-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

براغ19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

روما19-04-152019-04-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

جاكرتا19-04-152019-04-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

ماربیال19-04-152019-04-2019إدارة األمالك العقاریة1122

مراكش25-04-212019-04-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

الدوحة25-04-212019-04-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
مسقط25-04-212019-04-2019العالمیة

برشلونة26-04-222019-04-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

باریس26-04-222019-04-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

امستردام26-04-222019-04-2019إدارة األمالك العقاریة1122

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
بروكسل26-04-222019-04-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

زیورخ26-04-222019-04-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

بكین26-04-222019-04-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
بانكوك26-04-222019-04-2019األصول

تورنتو26-04-222019-04-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

سنغافورة26-04-222019-04-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714



لندن26-04-222019-04-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

جنیف26-04-222019-04-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
فیینا26-04-222019-04-2019والمنشآت

میونیخ26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

براغ26-04-222019-04-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

روما26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

جاكرتا26-04-222019-04-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

ماربیال26-04-222019-04-2019طرق التقییم العقاري1121

مدرید26-04-222019-04-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

مراكش02-05-282019-04-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الدوحة02-05-282019-04-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
مسقط02-05-282019-04-2019األصول

دبي02-05-282019-04-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

برشلونة03-05-292019-04-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

باریس03-05-292019-04-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

امستردام03-05-292019-04-2019طرق التقییم العقاري1121

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
زیورخ03-05-292019-04-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

بكین03-05-292019-04-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

بانكوك03-05-292019-04-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
تورنتو03-05-292019-04-2019العالمیة

سنغافورة03-05-292019-04-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

لندن03-05-292019-04-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

جنیف03-05-292019-04-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

فیینا03-05-292019-04-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
میونیخ03-05-292019-04-2019والمنشآت

براغ03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

روما03-05-292019-04-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

جاكرتا03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

ماربیال03-05-292019-04-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

مدرید03-05-292019-04-2019إدارة األمالك العقاریة1122

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
مراكش09-05-052019-05-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

الدوحة09-05-052019-05-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

مسقط09-05-052019-05-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

دبي09-05-052019-05-2019إدارة األمالك العقاریة1122

برشلونة10-05-062019-05-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

باریس10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

امستردام10-05-062019-05-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

بكین10-05-062019-05-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525



بانكوك10-05-062019-05-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
تورنتو10-05-062019-05-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
سنغافورة10-05-062019-05-2019العالمیة

لندن10-05-062019-05-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

جنیف10-05-062019-05-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

فیینا10-05-062019-05-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

میونیخ10-05-062019-05-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
براغ10-05-062019-05-2019والمنشآت

روما10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

جاكرتا10-05-062019-05-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

ماربیال10-05-062019-05-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

مدرید10-05-062019-05-2019طرق التقییم العقاري1121

كوااللمبور10-05-062019-05-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الدوحة16-05-122019-05-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

مسقط16-05-122019-05-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

دبي16-05-122019-05-2019طرق التقییم العقاري1121

عمان16-05-122019-05-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

برشلونة17-05-132019-05-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

باریس17-05-132019-05-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

امستردام17-05-132019-05-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
بكین17-05-132019-05-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

بانكوك17-05-132019-05-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

تورنتو17-05-132019-05-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
سنغافورة17-05-132019-05-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
لندن17-05-132019-05-2019العالمیة

جنیف17-05-132019-05-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

فیینا17-05-132019-05-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

میونیخ17-05-132019-05-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

براغ17-05-132019-05-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
روما17-05-132019-05-2019والمنشآت

جاكرتا17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

ماربیال17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

مدرید17-05-132019-05-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

كوااللمبور17-05-132019-05-2019إدارة األمالك العقاریة1122

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
الدوحة23-05-192019-05-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

مسقط23-05-192019-05-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

دبي23-05-192019-05-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

ة أل



عمان23-05-192019-05-2019إدارة األمالك العقاریة1122

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
برشلونة24-05-202019-05-2019العالمیة

باریس24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

امستردام24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

بانكوك24-05-202019-05-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

تورنتو24-05-202019-05-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

سنغافورة24-05-202019-05-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
لندن24-05-202019-05-2019األصول

جنیف24-05-202019-05-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

فیینا24-05-202019-05-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

میونیخ24-05-202019-05-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

براغ24-05-202019-05-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

روما24-05-202019-05-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
جاكرتا24-05-202019-05-2019والمنشآت

ماربیال24-05-202019-05-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

مدرید24-05-202019-05-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

كوااللمبور24-05-202019-05-2019طرق التقییم العقاري1121

طرابزون24-05-202019-05-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

مسقط30-05-262019-05-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

دبي30-05-262019-05-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

عمان30-05-262019-05-2019طرق التقییم العقاري1121

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
برشلونة31-05-272019-05-2019األصول

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
باریس31-05-272019-05-2019والمنشآت

امستردام31-05-272019-05-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
بانكوك31-05-272019-05-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

تورنتو31-05-272019-05-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

سنغافورة31-05-272019-05-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

لندن31-05-272019-05-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
جنیف31-05-272019-05-2019العالمیة

فیینا31-05-272019-05-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

میونیخ31-05-272019-05-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

براغ31-05-272019-05-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

روما31-05-272019-05-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

جاكرتا31-05-272019-05-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

ماربیال31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

مدرید31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

كوااللمبور31-05-272019-05-2019دراسات الجدوى العقاریة1120



طرابزون31-05-272019-05-2019إدارة األمالك العقاریة1122

الریاض06-06-022019-06-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
مسقط06-06-022019-06-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

دبي06-06-022019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

عمان06-06-022019-06-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019إدارة األمالك العقاریة1122

برشلونة07-06-032019-06-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

باریس07-06-032019-06-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

امستردام07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

تورنتو07-06-032019-06-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

سنغافورة07-06-032019-06-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

لندن07-06-032019-06-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
جنیف07-06-032019-06-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
فیینا07-06-032019-06-2019العالمیة

میونیخ07-06-032019-06-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

براغ07-06-032019-06-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

روما07-06-032019-06-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

جاكرتا07-06-032019-06-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
ماربیال07-06-032019-06-2019والمنشآت

مدرید07-06-032019-06-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

كوااللمبور07-06-032019-06-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

طرابزون07-06-032019-06-2019طرق التقییم العقاري1121

الریاض13-06-092019-06-2019إدارة األمالك العقاریة1122

دبي13-06-092019-06-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

عمان13-06-092019-06-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019طرق التقییم العقاري1121

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

برشلونة14-06-102019-06-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

باریس14-06-102019-06-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
امستردام14-06-102019-06-2019والمنشآت

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
تورنتو14-06-102019-06-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

سنغافورة14-06-102019-06-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

لندن14-06-102019-06-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

جنیف14-06-102019-06-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
فیینا14-06-102019-06-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
میونیخ14-06-102019-06-2019العالمیة

براغ14-06-102019-06-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712



روما14-06-102019-06-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

جاكرتا14-06-102019-06-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

ماربیال14-06-102019-06-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

مدرید14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

كوااللمبور14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

طرابزون14-06-102019-06-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

تونس20-06-162019-06-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

دبي20-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

عمان20-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

الریاض20-06-162019-06-2019طرق التقییم العقاري1121

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019إدارة األمالك العقاریة1122

برشلونة21-06-172019-06-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

باریس21-06-172019-06-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

امستردام21-06-172019-06-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
سنغافورة21-06-172019-06-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

لندن21-06-172019-06-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

جنیف21-06-172019-06-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

فیینا21-06-172019-06-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
میونیخ21-06-172019-06-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
براغ21-06-172019-06-2019العالمیة

روما21-06-172019-06-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

جاكرتا21-06-172019-06-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

ماربیال21-06-172019-06-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
مدرید21-06-172019-06-2019والمنشآت

كوااللمبور21-06-172019-06-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

طرابزون21-06-172019-06-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

تونس27-06-232019-06-2019إدارة األمالك العقاریة1122

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
دبي27-06-232019-06-2019والمنشآت

عمان27-06-232019-06-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

الریاض27-06-232019-06-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019طرق التقییم العقاري1121

برشلونة28-06-242019-06-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

باریس28-06-242019-06-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

امستردام28-06-242019-06-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
لندن28-06-242019-06-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

جنیف28-06-242019-06-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544



فیینا28-06-242019-06-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

میونیخ28-06-242019-06-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
براغ28-06-242019-06-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
روما28-06-242019-06-2019العالمیة

جاكرتا28-06-242019-06-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

ماربیال28-06-242019-06-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

مدرید28-06-242019-06-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

كوااللمبور28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

طرابزون28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

اسطنبول29-06-252019-06-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

تونس04-07-302019-06-2019طرق التقییم العقاري1121

دبي04-07-302019-06-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

عمان04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

الریاض04-07-302019-06-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

القاھرة04-07-302019-06-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
برشلونة05-07-012019-07-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

باریس05-07-012019-07-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

امستردام05-07-012019-07-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

جنیف05-07-012019-07-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

فیینا05-07-012019-07-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

میونیخ05-07-012019-07-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

براغ05-07-012019-07-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
روما05-07-012019-07-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
جاكرتا05-07-012019-07-2019العالمیة

ماربیال05-07-012019-07-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

مدرید05-07-012019-07-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
كوااللمبور05-07-012019-07-2019والمنشآت

طرابزون05-07-012019-07-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

اسطنبول06-07-022019-07-2019إدارة األمالك العقاریة1122

تونس11-07-072019-07-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

دبي11-07-072019-07-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
عمان11-07-072019-07-2019والمنشآت

الریاض11-07-072019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

القاھرة11-07-072019-07-2019إدارة األمالك العقاریة1122



المنامة11-07-072019-07-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
باریس12-07-082019-07-2019العالمیة

امستردام12-07-082019-07-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
جنیف12-07-082019-07-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

فیینا12-07-082019-07-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

میونیخ12-07-082019-07-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

براغ12-07-082019-07-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

روما12-07-082019-07-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
جاكرتا12-07-082019-07-2019األصول

ماربیال12-07-082019-07-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

مدرید12-07-082019-07-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

كوااللمبور12-07-082019-07-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

طرابزون12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

اسطنبول13-07-092019-07-2019طرق التقییم العقاري1121

تونس18-07-142019-07-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

دبي18-07-142019-07-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الریاض18-07-142019-07-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

عمان18-07-142019-07-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

القاھرة18-07-142019-07-2019طرق التقییم العقاري1121

المنامة18-07-142019-07-2019إدارة األمالك العقاریة1122

بیروت18-07-142019-07-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
باریس19-07-152019-07-2019األصول

امستردام19-07-152019-07-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
فیینا19-07-152019-07-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

میونیخ19-07-152019-07-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

براغ19-07-152019-07-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

روما19-07-152019-07-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

جاكرتا19-07-152019-07-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
ماربیال19-07-152019-07-2019العالمیة

مدرید19-07-152019-07-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

كوااللمبور19-07-152019-07-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
طرابزون19-07-152019-07-2019والمنشآت

اسطنبول20-07-162019-07-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

جدة25-07-212019-07-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

تونس25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076



دبي25-07-212019-07-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

الریاض25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

عمان25-07-212019-07-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019والمنشآت

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

القاھرة25-07-212019-07-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

المنامة25-07-212019-07-2019طرق التقییم العقاري1121

بیروت25-07-212019-07-2019إدارة األمالك العقاریة1122

باریس26-07-222019-07-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
امستردام26-07-222019-07-2019العالمیة

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
میونیخ26-07-222019-07-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

براغ26-07-222019-07-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

روما26-07-222019-07-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

جاكرتا26-07-222019-07-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
ماربیال26-07-222019-07-2019األصول

مدرید26-07-222019-07-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

كوااللمبور26-07-222019-07-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

طرابزون26-07-222019-07-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

اسطنبول27-07-232019-07-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

جدة01-08-282019-07-2019إدارة األمالك العقاریة1122

تونس01-08-282019-07-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
الریاض01-08-282019-07-2019والمنشآت

دبي01-08-282019-07-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

عمان01-08-282019-07-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

القاھرة01-08-282019-07-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

المنامة01-08-282019-07-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

بیروت01-08-282019-07-2019طرق التقییم العقاري1121

الكویت01-08-282019-07-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

باریس02-08-292019-07-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
امستردام02-08-292019-07-2019األصول

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
براغ02-08-292019-07-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

روما02-08-292019-07-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

جاكرتا02-08-292019-07-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

ماربیال02-08-292019-07-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
مدرید02-08-292019-07-2019العالمیة



كوااللمبور02-08-292019-07-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

طرابزون02-08-292019-07-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

اسطنبول03-08-302019-07-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

جدة08-08-042019-08-2019طرق التقییم العقاري1121

تونس08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

الریاض08-08-042019-08-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
دبي08-08-042019-08-2019العالمیة

عمان08-08-042019-08-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019والمنشآت

القاھرة08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

المنامة08-08-042019-08-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

بیروت08-08-042019-08-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

الكویت08-08-042019-08-2019إدارة األمالك العقاریة1122

دبي08-08-042019-08-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

باریس09-08-052019-08-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

امستردام09-08-052019-08-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
روما09-08-052019-08-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

جاكرتا09-08-052019-08-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

ماربیال09-08-052019-08-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
مدرید09-08-052019-08-2019األصول

كوااللمبور09-08-052019-08-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

طرابزون09-08-052019-08-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

اسطنبول10-08-062019-08-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

جدة15-08-112019-08-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
تونس15-08-112019-08-2019والمنشآت

الریاض15-08-112019-08-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
دبي15-08-112019-08-2019األصول

عمان15-08-112019-08-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

القاھرة15-08-112019-08-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

المنامة15-08-112019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

بیروت15-08-112019-08-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

الكویت15-08-112019-08-2019طرق التقییم العقاري1121

دبي15-08-112019-08-2019إدارة األمالك العقاریة1122

باریس16-08-122019-08-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

امستردام16-08-122019-08-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546



الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

جاكرتا2019-08-122019-08-16

ماربیال16-08-122019-08-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

مدرید16-08-122019-08-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
كوااللمبور16-08-122019-08-2019العالمیة

طرابزون16-08-122019-08-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

كوااللمبور16-08-122019-08-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

اسطنبول17-08-132019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

جدة22-08-182019-08-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

تونس22-08-182019-08-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

الریاض22-08-182019-08-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

دبي22-08-182019-08-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
عمان22-08-182019-08-2019العالمیة

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

القاھرة22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

المنامة22-08-182019-08-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

بیروت22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

الكویت22-08-182019-08-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

دبي22-08-182019-08-2019طرق التقییم العقاري1121

عمان22-08-182019-08-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
باریس23-08-192019-08-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

امستردام23-08-192019-08-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

ماربیال23-08-192019-08-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

مدرید23-08-192019-08-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
كوااللمبور23-08-192019-08-2019األصول

طرابزون23-08-192019-08-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

كوااللمبور23-08-192019-08-2019إدارة األمالك العقاریة1122

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
اسطنبول24-08-202019-08-2019والمنشآت

جدة29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

تونس29-08-252019-08-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

الریاض29-08-252019-08-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

دبي29-08-252019-08-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
عمان29-08-252019-08-2019األصول

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
القاھرة29-08-252019-08-2019والمنشآت

المنامة29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074



بیروت29-08-252019-08-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

الكویت29-08-252019-08-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

دبي29-08-252019-08-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

عمان29-08-252019-08-2019إدارة األمالك العقاریة1122

امستردام30-08-262019-08-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
ماربیال30-08-262019-08-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

مدرید30-08-262019-08-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

كوااللمبور30-08-262019-08-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
طرابزون30-08-262019-08-2019العالمیة

كوااللمبور30-08-262019-08-2019طرق التقییم العقاري1121

طرابزون30-08-262019-08-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

اسطنبول31-08-272019-08-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

جدة05-09-012019-09-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

تونس05-09-012019-09-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الریاض05-09-012019-09-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

دبي05-09-012019-09-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

عمان05-09-012019-09-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019العالمیة

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

القاھرة05-09-012019-09-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
المنامة05-09-012019-09-2019والمنشآت

بیروت05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

الكویت05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

دبي05-09-012019-09-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

عمان05-09-012019-09-2019طرق التقییم العقاري1121

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
امستردام06-09-022019-09-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

مدرید06-09-022019-09-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

كوااللمبور06-09-022019-09-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
طرابزون06-09-022019-09-2019األصول

كوااللمبور06-09-022019-09-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

طرابزون06-09-022019-09-2019إدارة األمالك العقاریة1122

اسطنبول07-09-032019-09-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

الریاض12-09-082019-09-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

جدة12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

تونس12-09-082019-09-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
الریاض12-09-082019-09-2019العالمیة

دبي12-09-082019-09-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525



عمان12-09-082019-09-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019األصول

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

القاھرة12-09-082019-09-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

المنامة12-09-082019-09-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
بیروت12-09-082019-09-2019والمنشآت

الكویت12-09-082019-09-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

دبي12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

عمان12-09-082019-09-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019إدارة األمالك العقاریة1122

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
مدرید13-09-092019-09-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

كوااللمبور13-09-092019-09-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

طرابزون13-09-092019-09-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

كوااللمبور13-09-092019-09-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

طرابزون13-09-092019-09-2019طرق التقییم العقاري1121

اسطنبول14-09-102019-09-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الریاض19-09-152019-09-2019إدارة األمالك العقاریة1122

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
جدة19-09-152019-09-2019والمنشآت

تونس19-09-152019-09-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
الریاض19-09-152019-09-2019األصول

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
دبي19-09-152019-09-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

عمان19-09-152019-09-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019العالمیة

القاھرة19-09-152019-09-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

المنامة19-09-152019-09-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

بیروت19-09-152019-09-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

الكویت19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

دبي19-09-152019-09-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

عمان19-09-152019-09-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019طرق التقییم العقاري1121

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

كوااللمبور20-09-162019-09-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

طرابزون20-09-162019-09-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

كوااللمبور20-09-162019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

طرابزون20-09-162019-09-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

اسطنبول21-09-172019-09-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

أ



تونس26-09-222019-09-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

جدة26-09-222019-09-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
تونس26-09-222019-09-2019العالمیة

الریاض26-09-222019-09-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

عمان26-09-222019-09-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019األصول

القاھرة26-09-222019-09-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

المنامة26-09-222019-09-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

بیروت26-09-222019-09-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
الكویت26-09-222019-09-2019والمنشآت

دبي26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

عمان26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019إدارة األمالك العقاریة1122

الریاض26-09-222019-09-2019طرق التقییم العقاري1121

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
كوااللمبور27-09-232019-09-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

طرابزون27-09-232019-09-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

كوااللمبور27-09-232019-09-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

طرابزون27-09-232019-09-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

اسطنبول28-09-242019-09-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

تونس03-10-292019-09-2019إدارة األمالك العقاریة1122

جدة03-10-292019-09-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
تونس03-10-292019-09-2019األصول

الریاض03-10-292019-09-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
عمان03-10-292019-09-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

القاھرة03-10-292019-09-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

المنامة03-10-292019-09-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

بیروت03-10-292019-09-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الكویت03-10-292019-09-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
دبي03-10-292019-09-2019والمنشآت

عمان03-10-292019-09-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

الریاض03-10-292019-09-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019طرق التقییم العقاري1121

طرابزون04-10-302019-09-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525



كوااللمبور04-10-302019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

طرابزون04-10-302019-09-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
اسطنبول05-10-012019-10-2019العالمیة

اسطنبول05-10-012019-10-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

تونس10-10-062019-10-2019طرق التقییم العقاري1121

جدة10-10-062019-10-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

تونس10-10-062019-10-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

الریاض10-10-062019-10-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
القاھرة10-10-062019-10-2019العالمیة

المنامة10-10-062019-10-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

بیروت10-10-062019-10-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

الكویت10-10-062019-10-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

دبي10-10-062019-10-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

عمان10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

الریاض10-10-062019-10-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

القاھرة10-10-062019-10-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
طرابزون11-10-072019-10-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
كوااللمبور11-10-072019-10-2019والمنشآت

طرابزون11-10-072019-10-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
اسطنبول12-10-082019-10-2019األصول

اسطنبول12-10-082019-10-2019إدارة األمالك العقاریة1122

تونس17-10-132019-10-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

جدة17-10-132019-10-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

تونس17-10-132019-10-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

الریاض17-10-132019-10-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
القاھرة17-10-132019-10-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
المنامة17-10-132019-10-2019العالمیة

بیروت17-10-132019-10-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

الكویت17-10-132019-10-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

دبي17-10-132019-10-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

عمان17-10-132019-10-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060



والمنشآت

الریاض17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

القاھرة17-10-132019-10-2019إدارة األمالك العقاریة1122

المنامة17-10-132019-10-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

كوااللمبور18-10-142019-10-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

طرابزون18-10-142019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

اسطنبول19-10-152019-10-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

اسطنبول19-10-152019-10-2019طرق التقییم العقاري1121

تونس24-10-202019-10-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

جدة24-10-202019-10-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

تونس24-10-202019-10-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
الریاض24-10-202019-10-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

القاھرة24-10-202019-10-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
المنامة24-10-202019-10-2019األصول

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
بیروت24-10-202019-10-2019العالمیة

الكویت24-10-202019-10-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

دبي24-10-202019-10-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

عمان24-10-202019-10-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

الریاض24-10-202019-10-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

القاھرة24-10-202019-10-2019طرق التقییم العقاري1121

المنامة24-10-202019-10-2019إدارة األمالك العقاریة1122

بیروت24-10-202019-10-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

كوااللمبور25-10-212019-10-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
طرابزون25-10-212019-10-2019والمنشآت

اسطنبول26-10-222019-10-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

اسطنبول26-10-222019-10-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

جدة31-10-272019-10-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

تونس31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
جدة31-10-272019-10-2019العالمیة

تونس31-10-272019-10-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

القاھرة31-10-272019-10-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

المنامة31-10-272019-10-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549



النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
األصول

بیروت2019-10-272019-10-31

الكویت31-10-272019-10-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

دبي31-10-272019-10-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

الریاض31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

عمان31-10-272019-10-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019والمنشآت

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

القاھرة31-10-272019-10-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

المنامة31-10-272019-10-2019طرق التقییم العقاري1121

بیروت31-10-272019-10-2019إدارة األمالك العقاریة1122

كوااللمبور01-11-282019-10-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

طرابزون01-11-282019-10-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

اسطنبول02-11-292019-10-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

اسطنبول02-11-292019-10-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

جدة07-11-032019-11-2019إدارة األمالك العقاریة1122

تونس07-11-032019-11-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
جدة07-11-032019-11-2019األصول

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
تونس07-11-032019-11-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

القاھرة07-11-032019-11-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

المنامة07-11-032019-11-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

بیروت07-11-032019-11-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
الكویت07-11-032019-11-2019العالمیة

دبي07-11-032019-11-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
الریاض07-11-032019-11-2019والمنشآت

عمان07-11-032019-11-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

القاھرة07-11-032019-11-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

المنامة07-11-032019-11-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

بیروت07-11-032019-11-2019طرق التقییم العقاري1121

الكویت07-11-032019-11-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

كوااللمبور08-11-042019-11-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

طرابزون08-11-042019-11-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

اسطنبول09-11-052019-11-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

اسطنبول09-11-052019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

جدة14-11-102019-11-2019طرق التقییم العقاري1121

تونس14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

جدة14-11-102019-11-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549



القاھرة14-11-102019-11-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

المنامة14-11-102019-11-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

بیروت14-11-102019-11-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
الكویت14-11-102019-11-2019األصول

الریاض14-11-102019-11-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
دبي14-11-102019-11-2019العالمیة

عمان14-11-102019-11-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019والمنشآت

القاھرة14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

المنامة14-11-102019-11-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

بیروت14-11-102019-11-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

الكویت14-11-102019-11-2019إدارة األمالك العقاریة1122

كوااللمبور15-11-112019-11-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

طرابزون15-11-112019-11-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

برلین15-11-112019-11-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
اسطنبول16-11-122019-11-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

اسطنبول16-11-122019-11-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

جدة21-11-172019-11-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
تونس21-11-172019-11-2019والمنشآت

جدة21-11-172019-11-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
القاھرة21-11-172019-11-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

المنامة21-11-172019-11-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

بیروت21-11-172019-11-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

الریاض21-11-172019-11-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

الكویت21-11-172019-11-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
دبي21-11-172019-11-2019األصول

عمان21-11-172019-11-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

القاھرة21-11-172019-11-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

المنامة21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

بیروت21-11-172019-11-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

الكویت21-11-172019-11-2019طرق التقییم العقاري1121

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
كوااللمبور22-11-182019-11-2019العالمیة

طرابزون22-11-182019-11-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

برلین22-11-182019-11-2019إدارة األمالك العقاریة1122

أ



بروكسل22-11-182019-11-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

اسطنبول23-11-192019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

جدة28-11-242019-11-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

تونس28-11-242019-11-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

جدة28-11-242019-11-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
المنامة28-11-242019-11-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

بیروت28-11-242019-11-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الریاض28-11-242019-11-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الكویت28-11-242019-11-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

دبي28-11-242019-11-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
عمان28-11-242019-11-2019العالمیة

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

القاھرة28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

المنامة28-11-242019-11-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

بیروت28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

الكویت28-11-242019-11-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
كوااللمبور29-11-252019-11-2019األصول

طرابزون29-11-252019-11-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

برلین29-11-252019-11-2019طرق التقییم العقاري1121

بروكسل29-11-252019-11-2019إدارة األمالك العقاریة1122

زیورخ29-11-252019-11-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
اسطنبول30-11-262019-11-2019والمنشآت

جدة05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

تونس05-12-012019-12-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

جدة05-12-012019-12-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

الریاض05-12-012019-12-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
بیروت05-12-012019-12-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

الكویت05-12-012019-12-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

دبي05-12-012019-12-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
عمان05-12-012019-12-2019األصول

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
القاھرة05-12-012019-12-2019والمنشآت

المنامة05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

بیروت05-12-012019-12-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

الكویت05-12-012019-12-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

مراكش05-12-012019-12-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123



كوااللمبور06-12-022019-12-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
طرابزون06-12-022019-12-2019العالمیة

برلین06-12-022019-12-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

بروكسل06-12-022019-12-2019طرق التقییم العقاري1121

زیورخ06-12-022019-12-2019إدارة األمالك العقاریة1122

اسطنبول07-12-032019-12-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

جدة12-12-082019-12-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

تونس12-12-082019-12-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
جدة12-12-082019-12-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

الریاض12-12-082019-12-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

الكویت12-12-082019-12-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

دبي12-12-082019-12-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

عمان12-12-082019-12-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019العالمیة

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

القاھرة12-12-082019-12-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
المنامة12-12-082019-12-2019والمنشآت

بیروت12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

الكویت12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

مراكش12-12-082019-12-2019إدارة األمالك العقاریة1122

كوااللمبور13-12-092019-12-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
طرابزون13-12-092019-12-2019األصول

برلین13-12-092019-12-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

بروكسل13-12-092019-12-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

زیورخ13-12-092019-12-2019طرق التقییم العقاري1121

بكین13-12-092019-12-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

اسطنبول14-12-102019-12-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

جدة19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

تونس19-12-152019-12-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
الریاض19-12-152019-12-2019العالمیة

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
الكویت19-12-152019-12-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

دبي19-12-152019-12-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

عمان19-12-152019-12-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019األصول

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

القاھرة19-12-152019-12-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

المنامة19-12-152019-12-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847



التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
والمنشآت

بیروت2019-12-152019-12-19

الكویت19-12-152019-12-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

مراكش19-12-152019-12-2019طرق التقییم العقاري1121

الدوحة19-12-152019-12-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

كوااللمبور20-12-162019-12-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

طرابزون20-12-162019-12-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

برلین20-12-162019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

بروكسل20-12-162019-12-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

زیورخ20-12-162019-12-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

بكین20-12-162019-12-2019إدارة األمالك العقاریة1122

اسطنبول21-12-172019-12-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
جدة26-12-222019-12-2019والمنشآت

تونس26-12-222019-12-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
الریاض26-12-222019-12-2019األصول

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
دبي26-12-222019-12-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

عمان26-12-222019-12-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019العالمیة

القاھرة26-12-222019-12-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

المنامة26-12-222019-12-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

بیروت26-12-222019-12-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

الكویت26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

مراكش26-12-222019-12-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

الدوحة26-12-222019-12-2019إدارة األمالك العقاریة1122

كوااللمبور27-12-232019-12-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

طرابزون27-12-232019-12-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

برلین27-12-232019-12-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

بروكسل27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

زیورخ27-12-232019-12-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

بكین27-12-232019-12-2019طرق التقییم العقاري1121

بانكوك27-12-232019-12-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

اسطنبول28-12-242019-12-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

جدة02-01-292020-12-2019التمیز واإلبداع في إدارة األصول والممتلكات في الشركات847

المنظومة المتكاملة إلدارة البلدیات وتطویر المدن بالمعاییر672
تونس02-01-292020-12-2019العالمیة

الریاض02-01-292020-12-2019النظم المتقدمة الدارة وصیانة االصول549

عمان02-01-292020-12-2019اإلدارة الذكیة للتنمیة العمرانیة ودورھا في بناء مدن المعرفة525

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019الصیانة الوقائیة للمباني والمنشآت546

النظم والتقنیات المتقدمة في صیانة المنشآت والمرافق وسالمة571
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019األصول



القاھرة02-01-292020-12-2019االتجاھات الحـدیثـة في إدارة العقـارات714

المنامة02-01-292020-12-2019سالمة األنفاق والمنشآت تحت األرض716

بیروت02-01-292020-12-2019اإلستراتیجیات الحدیثة في إدارة الممتلكات845

التكنولوجیا المتقدمة لعملیات الصیانة والتشغیل للمباني1060
الكویت02-01-292020-12-2019والمنشآت

مراكش02-01-292020-12-2019مھارات إدارة العقـارات والممتلكـات1092

الدوحة02-01-292020-12-2019طرق التقییم العقاري1121

مسقط02-01-292020-12-2019أسالیب وتطویر إدارة خدمات االسكان1123

الفكر المتقدم والنظم العالمیة المحدثة إلدارة وصیانة المباني194
كوااللمبور03-01-302020-12-2019والمنشآت (إدارة وصیانة األصول)

طرابزون03-01-302020-12-2019التكنولوجیا المتقدمة لعملیات صیانة األصول والمنشآت544

برلین03-01-302020-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة األمالك العقاریة1074

بروكسل03-01-302020-12-2019اآللیات الحدیثة في التطویر العقاري1075

زیورخ03-01-302020-12-2019البرنامج المتكامل في إدارة اإلسكان والمباني1076

بكین03-01-302020-12-2019دراسات الجدوى العقاریة1120

بانكوك03-01-302020-12-2019إدارة األمالك العقاریة1122

اسطنبول04-01-312020-12-2019أسس إدارة العقارات ومقومات التقییم واالستثمار712




