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في عالم يتسم حالياً بالتنافس والتغير المتسارع، أصبح إعداد وتطوير مهارات الموظفين لمواكبة هذه التحديات أمراً ملحاً وحيوياً لتحقيق 
التميز المؤسسي. ولتحقيق ذلك، يٌعد التطوير المهني المستمر للموظف أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح في العمل واالرتقاء به. وبالنظر 
إلى قلة الوقت والمصادر التي تواجهها المؤسسات، تتيح الدورات المهنية القصيرة للموظفين فرصة التعلم وتحديث معرفتهم ومهاراتهم 
بدون التغيب عن عملهم لفترات طويلة. وفي هذا الصدد، تقدم يوروماتيك للتدريب واالستشارات مجموعة من الدورات المهنية القصيرة 

المصممة للتطوير القيادي واالداري وتطوير الذات.

ونود أن نؤكد لكم، أنه يقوم على تقديم دوراتنا مجموعة من المحاضرين المتميزين المختصين ذوي المعرفة والخبرات العالية والقادرين 
على تطبيق خبراتهم ونقلها الى المشاركين

دورات مهنية قصيرة حسب الطلب
بمؤسساتكم.   وربطها  المحددة  متطلباتكم  لتلبية  قصيرة  مهنية  دورات  وتقديم  لتصميم  اإلمكانيات،  كافة  بامتالكها  متميزة  يوروماتيك 
ونستطيع موائمة قائمة الدورات لتالئم احتياجاتكم في حال احتياجكم إلى دورة ضمن برامج االدارة والقيادة وتطوير الذات ، فبمقدورنا 

إعداد وتصميم وتقديم الدورة لكم وذلك اعتماداً على طلبكم من المحتوى والتوقيت والمدة.

عملهم  مجال  في  المستجدات  آخر  على  لالطالع  القصيرة  دوراتنا  لحضور  الراغبين  الموظفين  ترشيح  إلى  دعوتكم  يوروماتيك  يسر 
واكتساب مهارات ومعرفة ذات صلة مباشرة بحقول جديدة من الخبرة. 

االستفسارات
 : الهواتف  على  يوروماتيك  في  التدريب  إدارة  مع  التواصل  منكم  نرجو  الدورات،  برامج  حول  استفسارات  أية  وجود  حالة  في 

 0097144571818 , 0097144571816
booking@euromatech.ae : البريد االلكتروني 

معهد القيادة واإلدارة )ILM( : يعد معهد القيادة واإلدارة ILM التابع لمجموعة )City & Guilds( من المعاهد 

الرائدة في منح المؤهالت وتنمية المهارات القيادية واإلدارية في المملكة المتحدة، علماً بأن المجموعة قد تم تأسيسها 

عام 1878، وبذلك تُعتبر أقدم وأكبر مؤسسة مانحة للمؤهالت المهنية في المملكة المتحدة. وقد نجحت يوروماتيك - EuroMaTech، في 

الحصول على اعتماد من معهد القيادة واإلدارة في أي من دورات يوروماتيك التدريبية المعتمدة من قبل المعهد والتي من خاللها يتمكن 

المشاركون من االستفادة من كم هائل من المعرفة والدعم المهني واألكاديمي في مجال القيادة واإلدارة.

اإلعتمادات الدولية :

Training and Consultancy
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية 

An ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 Certified Company

P.O Box 74693, Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 457 1800, Fax: +971 4 457 1801, E-mail: booking@euromatech.ae

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

Partner

MEMBER

mailto:booking%40euromatech.ae?subject=
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برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

سيكولوجية اإلدارة واساسيات القيادة التنفيذية

2900دبــي22 - 26 يونيو 2020

رابط البرنامج

4500باكو05 - 09 يوليو 2020

2900دبــي17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

القيادة عالية األداء في إدارة عمليات األعمال
إتقان وتفعيل الجدارات القيادية في األعمال

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي30 أغسطس - 03 سبتمبر 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

Agile Leadership القيادة المرنة والرشيقة

3500دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500باكو17 - 21 أغسطس 2020

3500دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

) Mini MBA (  برنامج القيادة التنفيذية

5400لندن06 - 17 يوليو 2020

رابط البرنامج

5400 اسطنبول10 - 21 أغسطس 2020

5400ماليزيا  10 - 21 أغسطس 2020

5400دبــي18 - 29 أكتوبر 2020

5400دبــي29 نوفمبر - 10 ديسمبر 2020

5400دبــي07 - 18 فبراير 2021

افضل ممارسات القيادة بالتحدي واإلدارة بالنتائج -  10 ايام

5400ماليزيا  10 - 21 أغسطس 2020

رابط البرنامج

5400 اسطنبول10 - 21 أغسطس 2020

5400دبــي25 أكتوبر - 05 نوفمبر 2020

5400دبــي29 نوفمبر - 10 ديسمبر 2020

5400دبــي24 يناير - 04 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أساسيات-القيادة-التنفيذية-وسيكولوجية-الإدارة-الفعالة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إتقان-وتفعيل-الجدارات-القيادية-في-الأعمال
http://
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مهارات-الإدارة-والقيادة-التنفيذية-mini-mba
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/افضل-ممارسات-القيادة-بالتحدي-والإدارة-بالنتائج-10-ايام
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (

القيادة وتحفيز وإلهام الفرق وخلق بيئة عمل إيجابية

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

3500ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

مهارات التوجيه واإلرشاد لقادة الفرق والمشرفين

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

اتقان اإلبداع وتوجيهه نحو األهداف وتحقيق النتائج

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500باكو17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

القيادة االستراتيجية والتميز المؤسسي

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/القيادة-وتحفيز-وإلهام-الفرق-وخلق-بيئة-عمل-إيجابية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مهارات-التفويض-والإرشاد-والتوجيه-الإداري
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الذكاء-القيادي-واتخاذ-القرارات-الفعالة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/القيادة-الاستراتيجية-والتميز-المؤسسي
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برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

القائد المؤثّر °360 : القيادة الفّعالة من منظور ديناميكي
كيفية التأثير وتحفيز اآلخرين من خالل القيادة المثالية

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

3500ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

مهارات القيادة المتقدمة والقدرة على التكيف والمرونة

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

3900 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

3900ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

مهارات الذكاء العاطفي في الممارسات القيادية
قيادة وتوجيه وتحفيز برؤية ملهمة باستخدام الذكاء العاطفي

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

فنون القيادة ومهارات التواصل المتقدمة
أنماط ومهارات القيادة الفعالة واالتصال والتواصل الموجه

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/القائد-المؤثّر
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأساليب-والمهارات-القيادية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/دورة-الذكاء-العاطفي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/القائد-الإداري-المبدع-فى-بيئة-العمل
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (

اإلدارة والقيادة : أحدث المنهجيات وأساليب التميز

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

3500ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

الشخصية القيادية المميزة والحضور القيادي الفعال

3800 اسطنبول31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

)CLIT( القيادة االبداعية والتفكير االبتكاري المتميز
Creative Leadership and Innovative Thinking

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

3500 اسطنبول24 - 28 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

القيادة واإلدارة الفاعلة في أوقات الضغط واألزمات

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

4500لندن10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الفكر-والابداع-والابتكار-في-الادارة-والقيادة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الشخصية-القيادية-والحضور-القيادي-الفعال
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/القيادة-الابداعية-والتفكير-الابتكاري-المتميز-clit
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/فرق-عمل
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برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

تنظيم وقيادة العمل الجماعي وإدارة فريق العمل
اتقان افضل ممارسات تمكين، تحفيز، توجيه وإلهام اآلخرين

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

األدوات والممارسات االستراتيجية للقيادة الفعالة
المهارات اإلدارية للقيادة األكثر تميزا

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

المهارات والقدرات القيادية فى التخطيط والتفكير الفعال

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول03 - 07 أغسطس 2020

3500ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

التميز االداري والفعالية القيادية والتفكير االبداعي

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

3500 اسطنبول08 - 12 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-العمل-الجماعي-تمكين،-تحفيز-وتوجيه-وإلهام-الآخرين
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/القيادات-الإدارية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المهارات-والقدرات-القيادية-فى-التخطيط-والتفكير-الفعال
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التميز-الإداري
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (

الممارسات الحديثة في التميز القيادي واألداء اإلبداعي

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

اإلدارة والقيادة االبتكارية المؤثرة والفعالة
القيادة عالية األداء واالبداع الفكري وتحقيق النتائج

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

اتقان إدارة األفراد والتميز في قيادة الفريق
Mastering People Management & Team Leadership

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

مهارات وفنون القيادة واإلدارة اإلبداعية للتنفيذيين - 10 ايام

6400لندن06 - 17 يوليو 2020

رابط البرنامج

5400دبــي20 سبتمب ر- 01 أكتوبر 2020

5400دبــي25 أكتوبر - 05 نوفمبر 2020

5400دبــي06 - 17 ديسمبر 2020

5400دبــي24 يناير - 04 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الممارسات-الحديثة-في-التميز-القيادي-والأداء-الإبداعي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/القيادة-الابتكارية-وبناء-فرق-العمل-عالية-الأداء
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/اتقان-إدارة-الأفراد-والتميز-في-قيادة-الفريق
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/جدارات-القيادات-العليا
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برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

مهارات وممارسات القيادة التكيفية

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

القائد االستراتيجي المبدع والملِهم
منهجيات القيادة والقائد اإلستراتيجى واإلداري المتميز

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

 اإلبداع القيادي وصناعة التميز في األداء

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول23 - 27 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

برنامج قادة التميز - 10 أيام

Leaders for Excellence

5400ماليزيا  10 - 21 أغسطس 2020

رابط البرنامج

5400دبــي16 - 27 أغسطس 2020

5400دبــي08 - 19 نوفمبر 2020

5400دبــي06 - 17 ديسمبر 2020

5400دبــي24 يناير - 04 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مهارات-وممارسات-القيادة-التكيفية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مهارات-وممارسات-القائد-الاستراتيجي-المبدع
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/استراتيجيات-الإبداع-القيادي-وصناعة-التميز-في-الأداء
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/برنامج-قادة-التميز-10-أيام-leaders-for-excellence
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (

القيادة التحويلية ومهارات االبداع اإلداري
اتقان القيادة التحويلية والذكاء التنفيذي في بيئة االعمال الحديثة

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

4200لندن12 - 16 يوليو 2020

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

مهارات القيادة واإلدارة لغير المديرين

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

اإلدارة الفعالة الستمرارية األعمال

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

االستراتيجيات القيادية لصناعة بيئة عمل محفزة

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  31 أغسطس - 04 سبتمبر 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/القيادة-التحويلية-ومهارات-الابداع-الإداري
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مهارات-القيادة-والإدارة-لغير-المديرين
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المنظومة-الحديثة-لإدارة-المخاطر-واستمرارية-الأعمال
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الاستراتيجيات-القيادية-لصناعة-بيئة-عمل-محفزة
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برامج اعداد القادة ) 2020 - 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

استراتيحيات التميز القيادي

وبناء وتمكين فرق األداء العالي - 10 ايام

5400دبــي31 مايو - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

5400لندن13 - 24 يوليو 2020

5400دبــي16 - 27 أغسطس 2020

5400دبــي15 - 26 نوفمبر 2020

5400دبــي27 ديسمبر - 07 يناير 2021

5400دبــي07 - 18 فبراير 2021

5400ماليزيا  15 - 26 فبراير 2021

مهارات القيادة والتواصل وإعداد المشاريع وآليّات تنفيذها

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التميز-القيادي-وبناء-وإدارة-فريق-العمل-الفعال
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مهارات-القيادة-والتواصل-فى-المشاريع
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نمـــــوذج التسجيــــــل
هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

:  9.00 صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 
السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقدًا
c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك
رسوم األشترا

طريقة الدفع
اسـتمارة الـحجز

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com


