
Location Course name 
Dubai االسخزاحُجُبث انًخمذيت نخذذَذ وحطبُك انذهىل انُبجذت نألسىاق انًسخهذفت 

Cairo األدوار انًسخمبهُت نهعاللبث انعبيت و يهبراث اإلحصبل انفعبل يع انعًالء 

Alexandria شهبدة خذيت انعًالء االدخزافُت 

Malaysian  انًزدهت انًخمذيت -خذيت انعًالء 

sharm el sheikh حُفُذ وإدارة َظبو شكبوي انعًالء 

Beirut انخًُز فٍ خذيت انعًالء 

Casablanca  حىفُز خذيبث عبنُت انجىدة -حذمُك انخًُز فٍ خذيت انعًالء 

Dubai حخطُط وإدارة دًالث انعاللبث انعبيت 

Paris يبجسخُز فٍ إدارة انًبُعبث 

London األسبنُب انذذَثت فٍ وضع خطط واسخزاحُجُبث انخسىَك 

Dubai فعبنُت إدارة انعاليت انخجبرَت 

Cairo  انًبُعبث وانخسىَك انًبنٍ: إعذاد انخمبرَز وانخذهُم ببسخخذاوExcel 

Alexandria شهبدة انخسىَك انًهُُت 

Malaysian شهبدة يذَز انًبُعبث 

sharm el shekh ٍيفهىو انبُع االسخزاحُجٍ وأثزِ عهً انكسب وانًذبفظت عهً انزببئ 

Beirut اسخزاحُجُت حخطُط وحطىَز انًُخجبث انذبنُت وانجذَذة 

Casablanca انخًُز اإلبخكبرٌ نًشزفٍ انًبُعبث وانخسىَك 

sharm el sheikh خذيبث يب بعذ انبُع كًذخم نالدخفبظ ببنعًالء 

Dubai انًُهج انًخكبيم فٍ انخخطُط انخسىَمٍ يٍ االسخزاحُجُبث انً انخطط انخشغُهُت 

Alexandria انذراسبث انخسىَمُت ويهبراث فخخ أسىاق جذَذة 

Paris األداء المتميز فى خدمة العمالء 

Casablanca مفهوم العناية بكبار العمالء 

london أساليب أعداد خطط وبرامج التسويق الفعال 

Paris مهارات رجل المبيعات المحترف 

Casablanca أسس أدارة المبيعات لمديري المبيعات 

Casablanca تنمية مهارات مسئولى المبيعات 

Dubai تحليل المشكالت التسويقية والمبيعات 

Alexandria أدارة عالقات العمالء 

Paris مهارات التسويق وكيفية التعامل مع العمالء 

Cairo مهارات وأستراتيجيات التفاوض 

London مهارات التفاوض وأجراء المقابالت البيعية 

Dubai أستراتيجية التسويق وأعداد الخطط التسويقية وتنشيط المبيعات 

Dubai التسويق األلكترونى 

sharm el sheikh األستراتيجيات التسويقية لتحليل السوق والمنافسين 

Cairo يعبنجت يشبكم انبُع انُبحجت عٍ االعخزاضبث عهً انسعز 

Beirut إدارة انعاللت يع انزببئٍ عٍ طزَك رسى اسخزاحُجُت خبرطت انطزَك 

Alexandria انًبُعبث وانخسىَك فٍ بُئت حُبفسُت 

Dubai ٌانخعزَز انفعبل نهخسىَك واسخزاحُجُبث اإلعال 

Malaysia وفبء انعًالء : االسخزاحُجُبث وانمُبس 

Beirut انخسىَك عبز االَخزَج ووسبئم اإلعالو االجخًبعُت 

sharm el sheikh شهبدة انًبُعبث االدخزافُت 



sharm el sheikh انطزق انذذَثت فٍ طزح انًُخج انجذَذ عٍ طزَك االحصبالث انخسىَمُت 

Beirut لىة انبُع 

Malaysia األدارة الفعالة للتسويق 

Dubai األداء المتميز فى خدمة العمالء 

Alexandria مهارات التعامل مع األنماط  الصعبة من العمالء 

Beirut المدخل الحديث للتسويق وتنمية المبيعات 

Cairo أساليب مهارات العرض واألقناع 

sharm el sheikh األتجاهات الحديثة فى أدارة التسويق 

Dubai المنظومة المتكاملة ألدارة التسويق والمبيعات 

Dubai مهارات التفاوض وأبرام الصفقات التسويقية الناجحة 

   


