
 رسىو انبزامج داخم انممهكة بانزيال انسعىدي، ورسىو انبزامج خارج انممهكة باندوالر األمزيكي- فتنفذ بانهغة اإلنجهيزية  (.Eng)تنفذ كافة انبزامج بانهغة انعزبية، ما عدا اندورات انمؤشز عهيها بكهمة 
AL-TAWAILMANAGEMENT CONSULTING & TRAINING  بـدريـة والتــارات اإلداريــتشــلالسالطويل 

 

 (المدٌنة المنورة= م ) (أبها= ب ) (الدمام= د) (جـدة= ج ) (الرٌاض= ر )تارٌخ ومكان التنفٌذ 

 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

البرامج اإلدارٌة العامة 

   ر10–6   ج8–4   ج28–24    د21–17    4840  أٌام5الثقة بالنفس 

  ر28–24  م17–13   د28–24 4840  أٌام5المهارات اإلدارٌة والقٌادٌة 
   د5–1

  ر8–4   ب21–17
  د6–2

Eng. 
  ر22–18  ج10–6

  ج2/6–29/5

  ج29–25   ر13–9  د1/9–28/8     ج7–3  ر10–6   د28–24 4840  أٌام5 االبتكار والتفكٌر اإلبداعً 

   ج10–6   د1/9–28/8     ر21–17    4840  أٌام5 إدارة األزمات 

     ج22–18   ب14–10      ر11–7  4840  أٌام5 إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة 

مهارات كتابة وإعداد التقارٌر 
والمراسالت 

  ر11–7  4840  أٌام5
  د24–20

Eng. 
   ر6–2  د29–25   ب28–24  ج2/6–29/5 

  د29–25
Eng. 

   د16–14    ر3–1   ج29–27   3195  أٌام3 مهارات االتصـال الفعال
  ج4–2

Eng. 
   د29–27

   ر22–20   د20–18       ر8–6  ج16–14  3195  أٌام3 االستثمار الفعال للوقت

  رEng. 11–13 د1/11–30/10      ج10–8    د9–7  3195  أٌام3 التعامل مع ضغوط العمل

  م13–9  ج1/9–28/8    د5–1  ر21–17 ج31–27  د25–21  4840  أٌام5 مهارات بناء فرق العمل
  ر1/12–27/11

 
  د8–4

Eng. 

  ج28–24 4840  أٌام5 حل المشكالت واتخاذ القرارات 
  د7–3  د3/3–28/2

Eng. 
   م13–9 د 29–25  د11–07    م12–8

  ر29–25
Eng.  20–24ر  

مهارات التعامل مع اآلخرٌن فً بٌئة 
 العمل 

  د27–23    ب28–24   ر12–8   ج24–20   د21–17 4840  أٌام5
  ر10–6

Eng. 
  د29–25

  ج29–25 ر24–20  د20–16   ب11–07  د21–17    م21–17    د28–24 4840  أٌام5 مهارات التفاوض الفعال 

  د15–11  ج17–13  ر6–2   م4/8–31/7   ر12–8   د10–6   ج7–3 4840  أٌام5 مهارات اإلشراف الفعال

  ر8–4   ر27–23   م18–14    د19–15    ج25–21  ر14–10 4840  أٌام5 مهارات التخطٌط الفعال

  ج1/12–27/11   د8–4  م11–07    ر26–22   د31–27   4840  أٌام5 مهارات العرض الفعال 
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 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

   ر3/11–30/10       ر14–10   ج11–7  4840  أٌام5 مهارات اإلدارة الوسطى 

  ر22–18        ر26–22    ر25–21  4840  أٌام5 اإلدارة للمدٌرٌن الجدد

  ج22–18   د6–2   ب18–14     ر28–24   ج25–21  د14–10 4840  أٌام5 إدارة الوقت والذات والضغوط

  م1/12–27/11   ج22–18     د26–22   ر31–27  ج4/2–31/1 4840  أٌام5 األنماط الشخصٌة فً بٌئة العمل 

  ج8–4    ر1/9–28/8    ج19–15   د17–13   4840  أٌام5 األسس اإلدارٌة 

     ج29–25     د19–15   ج24–20   ر21–17 4840  أٌام5 الذكاء الوجدانً

  ج15–11     ج18–14  د14–10    ر7–3   د4/2–31/1 4840  أٌام5 األدوار القٌادٌة واإلدارٌة للمدٌرٌن 

  د15–11         ر14–10    ر21–17 4840  أٌام5 إدارة العملٌات

    ج6–2   د25–21    ر12–8   ج17–13   4840  أٌام5 قٌادة الذات وتحقٌق التفوق

   ج17–13   ر22–18      ج14–10    4840  أٌام5 حفز وتدرٌب الموظفٌن إلنتاجٌة قصوى 

  د1/12–27/11     ج28–24    د7–3  ج3/3–28/2  4840  أٌام5 التنظٌم وتوزٌع العمل 

  م8–4  د17–13   ر29–25  ب11–07     م28–24  ج10–6  ر11–7  4840  أٌام5 مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرٌن 

  د24–20    ج11–07       ر4/2–31/1 4840  أٌام5 مهارات التمكٌن اإلداري

   م17–13     ج14–10     د31–27   4840  أٌام5 مهارات اإلقناع والتأثٌر

    د27–23   ر18–14    د5–1    ج18–14  4840  أٌام5 التأثٌر اإلٌجابً على اآلخرٌن

     د8–4   م28–24    د14–10    4840  أٌام5 تحلٌل وتبسٌط إجراءات العمل 

    ر27–23       م21–17  د24–20   4840  أٌام5 اإلدارة بالنتائج 

  م29–25         ج28–24   د18–14  4840  أٌام5 توفٌر بٌئة عمل فعالة
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 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

     ج29–25   ر14–10      د25–21  4840  أٌام5 إدارة الصراع

برامج اإلدارة االستراتٌجٌة 

  د22–18          ر31–27  د4/2–31/1 4944  أٌام5 إدارة التغٌٌر

   د10–6     ج21–17    م28–24  ر3/3–28/2  4944  أٌام5 التخطٌط االستراتٌجً

  ر29–25     د18–14    م5–1    ر25–21  4944  أٌام5 ( BSC)بطاقة األداء المتوازن 

مؤشرات قٌاس األداء والمقارنات 
 المرجعٌة

   م17–13     ج21–17    د21–17    4944  أٌام5

     د29–25 ر 4/8–31/7  ج2/6–29/5     4944  أٌام5 عوامل النجاح الحرجة 

 برامج الــجـــــــــودة

أساسٌات السجمات الستة  
(Sixsigma )

  ج8–4     ر11–07     د28–24    4944  أٌام5

    ج27–23    د28–24  ج2/6–29/5   ر17–13   4944  أٌام5 (TQM )إدارة الجودة الشاملة 

    ج20–16   م4/8–31/7     ر31–27   4944  أٌام5 التحسٌن المستمر للجودة

  د1/12–27/11    ر21–17     ج10–6   4944  أٌام5 ضمان الجودة

    د13–9   ج18–14        ر14–10 4944  أٌام5 رقابة الجودة

  ج22–18    ر8–4      ر7–3    4944  أٌام5 (2015:9001)مواصفة اآلٌزو 

المراجعةالداخلٌة لمواصفة اآلٌزو 
(2015:9001) 

   د10–6          ر18–14  4944  أٌام5

 برامج الموارد البشرٌة

االتجاهات الحدٌثة فً إدارة الموارد 
 البشرٌة 

  ر8–4     ج18–14      د3/3–28/2  4944  أٌام5
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 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

  ج24–20        ر7–3    4944  أٌام5 مراجعة وتقوٌم أداء العاملٌن 

     ج1/9–28/8    ر12–8     4944  أٌام5 تخطٌط الموارد البشرٌة 

   ر10–6     د14–10    ج31–27   4944  أٌام5 التخطٌط للتنمٌة الوظٌفٌة

      ر11–07    د5–1     4944  أٌام5 تدرٌب المدربٌن

  م29–25     ج4/8–31/7     ر17–13   4944  أٌام5 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة 

     ج22–18      ر14–10   د4/2–31/1 4944  أٌام5 مهارات إجراء المقابالت الشخصٌة

       ر21–17       ج14–10 4944  أٌام5 إدارة أداء المرؤوسٌن

     ر29–25        د18–14  4944  أٌام5 تخطٌط المسارات الوظٌفٌة

   ر3/11–30/10       د28–24    4944  أٌام5 تحلٌل وتصنٌف الوظائف

  ج1/12–27/11   د22–18        ر11–7  4944  أٌام5 إدارة العملٌةالتدرٌبٌة

جذب الموظفٌن ذوي األداء العالً 
 والمحافظة علٌهم

   د17–13       ر19–15     4944  أٌام5

    ج20–16       م21–17    4944  أٌام5 مهارات منسقً التدرٌب

 برامج التسوٌق والبٌع

     ر8–4       د31–27   ج14–10 4840  أٌام5 المهارات البٌعٌة 

  د22–18        ج26–22   ر24–20   4840  أٌام5 استراتٌجٌات وخطط التسوٌق

  ر24–20   د22–18   ج14–10      د11–7  4840  أٌام5 مهارات العناٌة بالعمٌل

    ج13–9        د17–13   4840  أٌام5 إدارة المبٌعات

       ر28–24    ج14–10    4840  أٌام5 إعداد خطط العالقات العامة
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 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

   د3/11–30/10       ج28–24    د21–17 4840  أٌام5 بحوث التسوٌق

 ج6–4     ر23–21        3195  أٌام3 مهارات البٌع عبر الهاتف

      ج2/8 –31/7   د31–29   ر1/3–28/2  3195  أٌام3 تنمٌة مهارات موظفً االستقبال

    م20–16    د21–17      ج25–21  4840  أٌام5 الخدمة المتمٌزة

     د29–25      ج21–17    4840  أٌام5 التسوٌق اإللكترونً

     ج1/9–28/8      د10–6   4840  أٌام5 المشكالت البٌعٌة وطرق معالجتها

  ر1/12–27/11      د2/6–29/5  ج7–3    4840  أٌام5 إدارة عالقات العمالء

      ر18–14    ج5–1    د18–14  4840  أٌام5 مهارات التحصٌل

    ر27–23      م12–8     ج28–24 4840  أٌام5 االتصاالت التسوٌقٌة الفعالة

 برامج إدارة المشارٌع

برمجة ومتابعة المشارٌع باستخدام 

MS–Project 
    ر13–9      ر12–8     4944  أٌام5

   ر17–13    ج11–07     د14–10    4944  أٌام5 إدارة المشارٌع

  ر15–11      د28–24     ج17–13   4944  أٌام5 دراسات الجدوى االقتصادٌة

    ج27–23    د14–10      ر18–14  4944  أٌام5 إدارةالمشارٌع االحترافٌة

برامج السكرتارٌة واإلدارة المكتبٌة 

المهارات السلوكٌة واإلدارٌة لمدٌر 

 [جدٌد]المكتب والسكرتٌر التنفٌذي
   د10–6     م21–17   ر19–15   د10–6   4840  أٌام5

  د22–18   م20–16    ب14–10    د14–10    ج28–24 4840  أٌام5 التطوٌر الذاتً للمساعدٌن اإلدارٌٌن

  ج15–11  د3/11–30/10   ب18–14     ر7–3   د4/2–31/1 4840  أٌام5 مهارات السكرتارٌة اإللكترونٌة 



 رسىو انبزامج داخم انممهكة بانزيال انسعىدي، ورسىو انبزامج خارج انممهكة باندوالر األمزيكي- فتنفذ بانهغة اإلنجهيزية  (.Eng)تنفذ كافة انبزامج بانهغة انعزبية، ما عدا اندورات انمؤشز عهيها بكهمة 
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 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

  د8–4   ج13–9  ر1/9–28/8    د12–8   ج3/3–28/2  4840  أٌام5 [جدٌد]إدارة وتنظٌم األرشفة اإللكترونٌة

مهارات اإلتٌكٌت والبروتوكول 
للسكرتارٌٌن التنفٌذٌٌن ومدراء 

 [جدٌد]المكاتب
  ج29–25  ر17–13    د11–07    ج5–1  ر21–17   د18–14  4840  أٌام5

االتجاهات الحدٌثة فً أعمال ومهام 
 [جدٌد]السكرتارٌة 

  ج24–20    ر4/8–31/7   د26–22   م17–13   ر21–17 4840  أٌام5

  ج1/12–27/11    د25–21      د31–27   ر7–3 4840  أٌام5 تقنٌات تنظٌم االجتماعات

تنظٌم ملفات المعامالت والوثائق 
 [جدٌد]فٌمنظمات األعمال

  د1/12–27/11  ج27–23  ر22–18      د28–24  ج24–20   4840  أٌام5

مهارات كتابة وإعداد التقارٌر 
 والمراسالت

  ر11–7  4840  أٌام5
  د24–20

Eng. 
   ر6–2  د29–25   ب28–24 ج 2/6–29/5 

  د29–25
Eng. 

البرامج البنكٌة 

   د17–13        ر28–24    4944  أٌام5 أساسٌات التحلٌل االئتمانً

   ج24–20          ر25–21  4944  أٌام5 تموٌل التجارة الخارجٌة

الجوانب القانونٌة لألعمال المصرفٌة 
وتعلٌمات مؤسسة النقد العربً 

 السعودي
  ج22–18     د18–14        4944  أٌام5

     ج8–4     ر5–1     4944  أٌام5 أساسٌات االستثمار

    ر20–16       ج21–17    4944  أٌام5 تحلٌل مخاطر االئتمان للشركات

  ج15–11      ر28–24       4944  أٌام5إدارة ومعالجة الدٌون المتعثرة 

       د21–17      ر11–7  4944  أٌام5 إدارة المحافظ االستثمارٌة

  ر1/12–27/11    ج25–21        4944  أٌام5 تموٌل العقود

      ر11–07       ج18–14  4944  أٌام5 أساسٌات االئتمان المصرفً
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 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

        ر2/6–29/5    ج4/2–31/1 4944  أٌام5 إدارة خدمات الخزٌنة وأسواق النقد

إدارة المخاطرالمالٌة لدى المصارف 

 والشركات
     ر1/9–28/8      ر31–27   4944  أٌام5

      ر4/8–31/7     ر10–6   4944  أٌام5 كشف التزٌٌف والتزوٌر المصرفً

    ر13–9      ر19–15     د14–10 4944  أٌام5 أساسٌات العمل المصرفً

   ج10–6         ر3/3–28/2  4944  أٌام5 أساسٌات العمل المصرفً اإلسالمً

  ر29–25         ر7–3    4944  أٌامCME–1 5الدورة التحضٌرٌة 

   ر17–13       ر12–8     4944  أٌامCME–2 5الدورة التحضٌرٌة 

       ر14–10   ر26–22     4944  أٌامCME–3 5الدورة التحضٌرٌة 

    ر20–18         ر5–3 3195  أٌام3 االمتثال المصرفً

     ر22–21         ر7–6 1978 ٌومان2 المٌثاق المهنً فً القطاع المصرفً

الدورة التحضٌرٌة المتحان الشهادة 

 المهنٌة فً أساسٌات مصرفٌة األفراد
    ر27–23       ر14–10    4944  أٌام5

   ر3/11–30/10        ج17–13   4944  أٌام5 تموٌل الشركات

التصنٌف االئتمانً للمشارٌع الصغٌرة 

 والمتوسطة
  ج8–4          ر24–20   4944  أٌام5

     ر29–25         د21–17 4944  أٌام5 الرقابة الداخلٌة فً الفروع

البرامج المحاسبٌة والمالٌة 

  ج22–18        ر5–1    ج18–14  4840  أٌام5 التحلٌل المالً

إعداد التقارٌر والقوائم المالٌة باستخدام 

 الجداول اإللكترونٌة
    ر6–2        ر10–6   4840  أٌام5

   ر10–6    د11–07      ج31–27   4840  أٌام5 االتجاهات الحدٌثة للمراجعة الداخلٌة



 رسىو انبزامج داخم انممهكة بانزيال انسعىدي، ورسىو انبزامج خارج انممهكة باندوالر األمزيكي- فتنفذ بانهغة اإلنجهيزية  (.Eng)تنفذ كافة انبزامج بانهغة انعزبية، ما عدا اندورات انمؤشز عهيها بكهمة 
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 (المدٌنة المنورة= م ) (أبها= ب ) (الدمام= د) (جـدة= ج ) (الرٌاض= ر )تارٌخ ومكان التنفٌذ 

 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

  م1/12–27/11    ر25–21  د14–10     ج24–20   4840  أٌام5 المهارات المالٌة لغٌر المالٌٌن

    د13–9    م21–17      ج11–7  4840  أٌام5 التخطٌط المالً وإعداد الموازنات

    ج20–18       ر24–20   4840  أٌام5 المحاسبة الحكومٌة

    د27–23  ج29–25  م18–14        ر28–24 4840  أٌام5 المحاسبة لغٌر المحاسبٌن

     د8–4     ج26–22     4840  أٌام5 [جدٌد]البٌانات المالٌةواتخاذالقرارات

  د24–20       ج19–15     ر14–10 4840  أٌام5 تحلٌل التدفقات النقدٌة 

التكالٌف التقلٌدٌة محاسبةنظم 

 [جدٌد]والحدٌثة
    ر6–2       د14–10    ج21–17 4840  أٌام5

   ج3/11–30/10       د7–3   ج4/2–31/1 4840  أٌام5 (1)المحاسبة المالٌة 

   ر17–13       ج12–8    د25–21  4840  أٌام5 (2)المحاسبة المالٌة 

  ر8–4     د4/8–31/7     ج10–6   4840  أٌام5 المحاسبة المالٌة المتقدمة

  ج29–25    د1/9–28/8     ر21–17    4840  أٌام5 القوائم المالٌة الموحدة

البرامج الـقانونٌة 

   ر3/11–30/10       ج14–10    4944  أٌام5 العقود اإلدارٌة 

  ر24–20         د3/3–28/2  4944  أٌام5 أصول نظام العمل

 برامج المشترٌات والمستودعات

  د15–11     ر18–14        4840  أٌام5 اإلدارة الحدٌثة للمستودعات والمخازن

   ج10–6   د8–4     م5–1     4840  أٌام5 إدارة المواد ومراقبة المخزون

   د17–13     م28–24     ج17–13   4840  أٌام5 اإلدارة الحدٌثة للمشترٌات والعقود



 رسىو انبزامج داخم انممهكة بانزيال انسعىدي، ورسىو انبزامج خارج انممهكة باندوالر األمزيكي- فتنفذ بانهغة اإلنجهيزية  (.Eng)تنفذ كافة انبزامج بانهغة انعزبية، ما عدا اندورات انمؤشز عهيها بكهمة 
AL-TAWAILMANAGEMENT CONSULTING & TRAINING  بـدريـة والتــارات اإلداريــتشــلالسالطويل 

 

 (المدٌنة المنورة= م ) (أبها= ب ) (الدمام= د) (جـدة= ج ) (الرٌاض= ر )تارٌخ ومكان التنفٌذ 

 المـدة البرنامج
الرسوم 
 باللاير

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

     ر22–18 د 4/8–31/7    ج7–3    4840  أٌام5 المخزون الراكد وعالج مشكالته

المهارات األساسٌة لجرد المستودعات 
 والعهد

  م8–4  ج3/11–30/10         ر18–14  4840  أٌام5

قواعد وإجراءات المنافسات 
 والمشترٌات الحكومٌة

  د24–20    ج25–21        4840  أٌام5

األسالٌب اللوجستٌة الكمٌة وسلسلة 
 التورٌد 

  د29–25      ر14–10    د28–24    4840  أٌام5

    ج6–2    ب21–17   د12–8     ر28–24 4840  أٌام5 مهارات أمناء المستودعات والمخازن

 البرامج اإلحصائٌة

 د29–25     ج25–21    ج19–15    ر4/2–31/1 4944  أٌام5 جمع وتحلٌل البٌانات

   ج17–13        د21–17    4944  أٌام5 الرقابة اإلحصائٌة على العملٌات 

  ر15–11      ر21–17       4944  أٌام5 (SPSS)مهارات استخدام برنامج 

   ج3/11–30/10       د28–24    4944  أٌام5 المهارات اإلحصائٌة لإلدارٌٌن 

     د29–25     ر26–22     4944  أٌام5 تحلٌل السالسل الزمنٌة والتنبؤ

 برامج األمن والسالمة

    د6–2          د7–3 4944  أٌام5 السالمة الصناعٌة

إدارة السالمة المهنٌة  
(OHSAS 18001:2007 )

   ج24–20       د12–8     4944  أٌام5

الوقاٌة من حوادث األمن والسالمة 
 والتحقٌق فٌها

     د1/9–28/8    ج5–1    د25–21  4944  أٌام5

 
 
 



 رسىو انبزامج داخم انممهكة بانزيال انسعىدي، ورسىو انبزامج خارج انممهكة باندوالر األمزيكي- فتنفذ بانهغة اإلنجهيزية  (.Eng)تنفذ كافة انبزامج بانهغة انعزبية، ما عدا اندورات انمؤشز عهيها بكهمة 
AL-TAWAILMANAGEMENT CONSULTING & TRAINING  بـدريـة والتــارات اإلداريــتشــلالسالطويل 

 

البرامجالخارجٌة 

 المـدة البرنامج
الرسوم 
 بالدوالر

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌة ماٌو إبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

تطوٌر المهارات القٌادٌة فً بٌئة سرٌعة 
التغٌٌر 

    $2420 أٌام 5
13-17 

 دبً
    

21-25 
 إسطنبول 

    

  $2420 أٌام 5 اتخاذ القرارات المؤثرة
10-14 

 شرم الشٌخ
   

29/5-2/6 
دبً 

  
4-8 

 إسطنبول 
   

         $2420 أٌام 5إعداد الخطط التنفٌذٌة 
14-18 

 دبً
  

13-17 
كواال المبور 

 

    $2420 أٌام 5إدارة الذات والتعامل مع الضغوط  
13-17 

 إسطنبول 
    

28/8-1/9 
 كواال المبور

   

العالقات اإلنسانٌة واإلٌجابٌة فً بٌئة 
العمل 

      $2420 أٌام 5
29/5-2/6 

 إسطنبول
    

13-17 
دبً 

 

  $2420 أٌام 5المهارات اإلدارٌة للمشرفٌن 
10-14 

 دبً
         

13-17 
 إسطنبول 

 

مؤشرات قٌاس األداء والمقارنات 
المرجعٌة 

    $2420 أٌام 5
13-17 

 شرم الشٌخ
     

4-8 
 دبً

   

    $2420 أٌام 5تطوٌر مهارات المدربٌن 
13-17 

 دبً
    

14-18 
 إسطنبول

    

         $2420 أٌام 5إدارة المشارٌع المتقدمة 
21-25 

 دبً
  

13-17 
 إسطنبول 

 

 لمكاتب االحترافٌةأسالٌب السكرتارٌة 
القادة التنفٌذٌٌن 

    $2420 أٌام 5
13-17 

 كواال المبور
     

4-8 
 إسطنبول 

   

  $2420 أٌام 5تطوٌر المهارات المالٌة لغٌر المالٌٌن 
10-14 

 دبً
      

21-25 
 إسطنبول 

    

إدارة المخاطر المالٌة لدى المصارف 
والشركات 

      $2420 أٌام 5
29/5-2/6 

دبً 
    

13-17 
كواال المبور 

 

إعداد القوائم المالٌة وفقا للمعاٌٌر 
 [جدٌد]الدولٌة

    $2420 أٌام 5
13-17  

 دبً
   

14-18  
 إسطنبول 

    

 

 

 


