
course name Location 
 Dubai االحتراف في إدارة الجودة

 cairo الرقابة على الجودة فى مشروعات التشٌٌد 

 alexandria ادارة الجودة الشاملة 

(ISO 17025)  أدارة الجودة الشاملة فً المختبرات malayzia 

 sharm el shekh تكنولوجٌا المعامل وضبط جودة مٌاه الشرب 

 Beirut 13021الجودة الشاملة فى المختبرات واالٌزو

 casablanca ظبط جودة مٌاه الشرب 

 Dubai ادارة الجودة فى المختبرات الطبٌة 

 paris تطبٌقات مفاهٌم الجودة الشاملة فى االدارة المحلٌة والبلدٌة 

 london الطرق واالسالٌب االحصائٌة لمراقبة الجودة 

 Dubai المعاٌٌر الدولٌة فى جودة خدمة العمالء

 cairo إعداد المراجعٌٌن الداخلٌٌن لنظام إدارة الجودة 

 alexandria الجودة الشاملة فً مختبرات التحالٌل الطبٌة والكٌمٌائٌة 

 malayzia ادارة الجودة الشاملة فى المختبرات الكٌمٌائٌة 

(QA) Quality Assurance   توكٌد الجودة sharm el shekh 

 Beirut  ( ISOالمراجعة الداخلٌة لنظم الجودة ) 

QMS نظام إدارة وتوكٌد الجودة casablanca 

 sharm el shekh نظام ضمان الجودة فى المستشفٌات

(ISO17025) إدارة الجودة الشاملة فً المختبرات Dubai 

 MRPًادارة المشترٌات والمخازن ـ الجودة الشاملة ف alexandria 

 paris تطبٌق الجودة فً تقنٌة المعلومات 

 casablanca التمٌٌز و االبداع فى ادارة الخدمات العامة فى ظل منهج الجودة الشاملة

 london 13021الجودة الشاملة فً المختبرات واألٌزو  

 paris التخطٌط االستراتٌجى فى تطوٌر المنتج وتحقٌق الجودة الشاملة 

 casablanca ادارة الجودة الشاملة فى المختبرات الطبٌة 

 casablanca ضبط وتوكٌد جودة الخرسانة 

 Dubai القٌادة االبتكارٌة و تطوٌراداء الجودة و بناء القدرات 

 alexandria الجودة الشاملة فى المختبرات والتعامل مع العٌنات 

 paris ادارة الجودة الشاملة فى الخدمات الصحٌة 

 cairo الجودة الشاملة فً المختبرات الكٌمٌائٌة 

 london اعداد المراجع الداخلى لنظام ادارة الجودة واالنتاج

 Dubai معاٌٌر األمن والسالمة البٌولوجٌة وتوكٌد الجودة فى المعامل والمختبرات 



"spss" التحلٌل اإلحصائً لنظم الجودة Dubai 

 sharm el shekh االخطاء الشائعة لتطبٌقات الجودة

 cairo نظم التحكم فى وثائق الجودة 

 Beirut العملٌات االحصائٌة للجودة وعالقتها باتخاذ القرارات 

ISO9001 – 2000 المواصفات القٌاسٌة العالمٌة الحدٌثة alexandria 

 Dubai قٌاس دور ضابط الجودة 

- HACCPاعداد مراجع داخلى نظم سالمة الغذاء malayzia 

 Beirut سٌجما 2التمٌز فً األداء من خالل مدخل  

 sharm el shekh الطرق واالسالٌب االحصائٌة لمراقبة الجودة 

 sharm el shekh التحكم وضبط الجودة فً المعمل البٌولوجً 

 Beirut ضبط الجودة فً المختبرات

ISO9001 – 2000 المواصفات القٌاسٌة العالمٌة الحدٌثة malayzia 

 Dubai إدارة الجودة الشاملة فى المكتبات ومراكز المعلومات 

 alexandria نظم معلومات مراقبة الجودة ضبط جودة االنتاج 

 Beirut المعاٌرة الجهزة االختبار والقٌاس 

ISO17025دورة ادارة الجودة الشاملة فً المختبرات cairo 

 sharm el shekh إدارة األزمة األمنٌة طبقاً لنظام الجودة العالمى 

 Dubai 13021/2001اٌزو  -برنامج التدقٌق الداخلً لالختبار ومختبرات المعاٌرة  

 Dubai مراقبة ضبط الجودة وفقا للمعاٌٌرالدولٌة

 cairo إدارة جودة العملٌات للوصول للتمٌز اإلداري 

 Dubai تحكم ومراقبة الجودة فً المختبر البٌولوجً 

 alexandria 10001تطبٌقات االٌزو  

 casablanca الجامعات ومراكز البحوث العلمٌةاإلدارة االستراتٌجٌة للجودة الشاملة فى  

 paris 10001/2000شهادة اعداد كبٌر مراجعى األٌزو  

 london ادارة الجودة الشاملة فى الشركات والمنظمات

 Dubai المختبرات الكٌمٌائٌة لمعدات وأدوات الجودة 

 cairo مراقبة الجودة الموثقة 

 alexandria مراقبة الجودة المشروع 

 malayzia اعداد المراجع الداخلى لنظام ادارة الجودة 

 sharm el shekh اإلدارة بالجودة الشاملة كمدخل للتنافسٌة والتمٌز

 Beirut القٌاس واالختبارات المٌكانٌكٌة  

 casablanca تطبٌق الجودة فً التعلٌم األكادٌمً 

 Dubai إدارة الجودة الشاملة للشركات والمنظمات 

 paris كٌف تحقق التمٌز لمنظمتك من خالل اإلدارة بالجودة الشاملة 



 london الطرق المختلفة لتقدٌر جودة المنتجات الزراعٌة 

 Dubai مهارات التدقٌق على الجـودة

 cairo المالٌزٌة فً اإلدارة االستراتٌجٌةمنهج التجربة 

 alexandria الجودة الشاملة فً إدارة التدرٌب والتطوٌر 

 malayzia المفاهٌم المتقدمة للجودة الشاملة فى إدارة المكاتب 

 sharm el shekh إدارة المستشفٌات 

 Beirut دبلوم الجودة الشاملة

 casablanca المستشفٌاتدبلوم إدارة 

 sharm el shekh دورة خبٌر الجودة 

 Dubai تنمٌة المهارات المهنٌة و اإلدارٌة واألكادٌمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس

 alexandria تنمٌة المهارات اإلشرافٌة على الخدمات العامة لألثاث والمكتبٌة

 paris الشاملة فً المستشفٌات والمراكز الصحٌةتطبٌقات مفاهٌم الجودة 

 casablanca سٌجما 2تطبٌقات إدارة الجودة الشاملة وتطوٌر األداء باستخدام 

 london تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فى نظـم التدرٌب

 paris تسوٌق الخدمات الصحٌة وأثره فً تعزٌز التنافسٌة فً المستشفٌات

 casablanca تخطٌط القوي العاملة من منظور إدارة الجودة الشاملة

 casablanca تحدٌد مفهوم العمل الجماعً للجودة الشاملة فـً إدارة المـكاتب

 Dubai تبسٌط اجراءات نظم العمل فى ظل منهج الجودة الشاملة

 alexandria التخطٌط االستراتٌجً وتحقٌق الجودة الشاملةالمنهج االوربً فً 

 paris المفهوم الحدٌث للخدمات العامة فى ظل منهج الجودة الشاملة

 cairo المفاهٌم المتقدمة فً الجودة الشاملة فً إدارة المكاتب االدارٌة

 london المداخل اإلبداعٌة فى إدارة المستشفٌات

 Dubai الماجستٌر المهنً فً إدارة األعمال

 Dubai الرؤٌة االستراتٌجٌة إلدارة الموارد البشرٌة وقٌاس األداء فى ظل منهجٌة الجودة الشاملة

 sharm el shekh الجودة الشاملة فً المؤسسات التعلٌمٌة والجامعات

 cairo ادارة الخدمات العامة وتطبٌق معاٌٌر األٌزوالجودة الشاملة فً 

 Beirut الجودة الشاملة فى التعلٌم الجامعً

 alexandria الجودة االدارٌة الشاملة فً إدارة األعمال بروح الفرٌق الواحد

 Dubai الخطوات العملٌة إلدارة الجودة بروح الفرٌق

 malayzia ادارة الخدمات العامة فى ظل منهج الجودة الشاملةالتمٌز واإلبداع فى 

 Beirut التمٌز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرٌة و شــؤون الموظفٌن والتطوٌر االدارى

 Sigma 6 sharm el shekhالتطبٌقات الحدٌثة للجودة 

 sharm el shekh لتبسٌط اجراءات نظم العمل فى ظل منهج الجودة الشاملةاألسالٌب الحدٌثة 

 Beirut األسالٌب الحدٌثة فً إدارة المستشفٌات



 malayzia اإلدارة اللوجستٌة للمواد وفقاً لمدخل إدارة الجودة الشاملة

 Dubai للجـودة الشاملـة فى المستشفٌات والقطاعات الصحٌةاإلدارة اإلستراتٌجٌـة 

 alexandria سٌجما 2إدارة الجودة الشاملة 

 Beirut تطبٌق معاٌٌر الجودة فً المختبرات

 cairo إدارة الجودة الشاملِة فً المستشفٌات

 sharm el shekh سٌجما 2استراتٌجٌات الجودة الشاملة باستخدام 

 Dubai سٌجما 2استراتٌجٌات الجودة الشاملة فى االداء الحكومً باستخدام 

 Dubai اإلبداع والتمٌز فً اإلدارة فً ظل منهج الجودة الشاملة

 cairo 2004/  5000البرنامج المتكامل للتعرٌف باألٌزو  

ISO17025دورة ادارة الجودة الشاملة فً المختبرات Dubai 

 alexandria 2004-5001المراجعة الداخلٌة لنظم الجودة األٌزو  

   


