
course Name Location 
 Dubai انثششٌح و انرذسٌة وذكانٍف واذصاالخ ويخاطش وذىسٌذاخ انًشاسٌعاداسج انجىدج وانًىاسد 

 cairo االحرشاف فً اذخار انمشاساخ واداسج انًخاطش

 alexandria انرخطٍظ وانجذونح وضثظ انًشاسٌع تاسرخذاو تشًٌافٍشا

 malayzia ذمنٍاخ اداسج انًشاسٌع انًعرًذه واكرساب يهاساخ االداسج االسرشاذٍجٍح

 sharm el shekh ذخطٍظ وذطثٍك يكاذة اداسج انًشاسٌع وانرحضٍش نشهادج يذٌش يشاسٌع يحرشف

 Beirut االحرشاف فً اداسج انًشاسٌع وحم انًشاكم واذخار انمشاساخ

 casablanca االحرشاف فً اداسج انًشاسٌع وانرخطٍظ االسرشاذٍجً وانمٍادج انًرًٍزج

 Dubai ذخطٍظ وجذونح وضثظ انًشاسٌع

 PMP parisدوسج ذحضٍشٌح نشهادج اسرشاسي  –اداسج تشايج يشاسٌع 

 london اجادج انجذونح وانرحكى تانًشاسٌع واكرساب انًهاساخ االداسٌح

 Dubai إداسج انًشاسٌع واإلششاف عهى االسرشاسٌٍن وانًماونٍن

 cairo -اداسج انًشاسٌع انثشنايج انرأسٍسً فً 

 alexandria االحرشاف فً إداسج انًشاسٌع وذجنة انًخاطش وفن انرفاوض وانًهاساخ انمٍادٌح وتناء فشق انعًم

 malayzia يهاساخ اداسج انًشاسٌع واالداسج -انمائذ انًاسرش 

 sharm el shekh انرخصص فً إداسج انًشاسٌع وانرعايم انفعال يع انًرغٍشاخ االداسٌح

 Beirut ذمنٍاخ انرفاوض وانمٍادج انفعانح وتناء فشق عًم إداسج انًشاسٌع

 PSP casablancaتشنايج ذحضٍشي نشهادج  –ذخطٍظ وجذونح وضثظ انًشاسٌع 

 sharm el shekh االحرشاف فً اداسج انًشاسٌع وذطىٌش انًهاساخ االداسٌح وانمٍادٌح

 Dubai اداسج يشاسٌع ذكنىنىجٍا انًعهىياخ

 alexandria إلداسج انًركايهح ونطاق انعًم واداسج انىلد وانجىدج وانًىاسد انثششٌح و انرذسٌثىانركهفح نهًششوع

 paris االحرشاف فً اداسج يخاطش انًشاسٌع

 casablanca انثشنايج انًرمذو االحرشاف فً اداسج انًشاسٌع

 london ذمنٍاخ تذء انًششوع وذخطٍطو وذنفٍزه

 paris الحرشاف فً إداسج انًشاسٌع وذجنة انًخاطش وفن انرفاوض وانًهاساخ انمٍادٌح وتناء فشق انعًم

 casablanca انثشنايج األول فً اداسج انًشاسٌع نًجاالخ انًعشفح انرسعح وفما نهًمٍاس انعانًً انًىحذ

 casablanca إداسج إذصاالخ ويخاطش وذىسٌذاخ انًشاسٌع

 Dubai و تشًٌافٍشا MS Projectاداسج وتشيجح وذخطٍظ وجذونح وضثظ انًشاسٌع تاسرخذاو انحاسة االنً 

 alexandria انرحضٍش نشهادج اداسج تشايج ويكرة يشاسٌع

 paris انًركايهح الداسج انًششوعاخ وفما نهًمٍاس انعانًً انًىحذيجًىعح انعًهٍاخ 

 cairo انثشنايج االصهً نهرحضٍش نشهادج يذٌش يششوع يحرشف –انًهنٍح وانرخصص واالحرشاف فً إداسج انًشاسٌع

 london انرحضٍش نشهادج يذٌش يشاسٌع يعرًذ واكرساب انًهاساخ انشخصٍح واالداسٌح

 Dubai يرمذيو فً إداسج انًشاسٌع ، ويهاساخ انمٍادج وانرفاوض وانرعالذ وتناء فشق انعًم انفعانح يىاضٍع

 Dubai نثشنايج األول فً اداسج انًشاسٌع نًجاالخ انًعشفح انرسعح وفما نهًمٍاس انعانًً انًىحذ

 sharm el shekh اساسٍاخ اداسج انًشاسٌع

 cairo إداسج انًشاسٌع

 Beirut وسشح عًم يرمذيو فً انرحكى وإداسج انًشاسٌع واألدواخ انرعالذٌح انناجحح

 alexandria انرخصص فً إداسج انًشاسٌع وانرخطٍظ وانجذونح وانرحكى -تشنايج إداسج انًشاسٌع انشايم 

 Dubai اإلداسج انًركايهح نًشاحم ونطاق سٍش انًششوع واداسج انىلد
 


