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2Training Calendar 2020

الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات وورش عمل العالقات العامة واإلعالم ) 2020 (

CRM اإلدارة الفعالة لعالقات العمالء 

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر- 01 أكتوبر 2020

4500لندن26 - 30 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

استراتيجيات التميز في خدمة العمالء - مستوى متقدم
األداء اإلبداعي في التعامل المميّز
وخدمة العمالء واسعاد المتعاملين

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر- 01 أكتوبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

فن الذكاء العاطفي في خدة العمالء

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر- 01 أكتوبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

CEM الجودة و التميز في تجربة المتعاملين
قياس ومراقبه وتحسين تجربه العمالء

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر- 01 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

أسس التصوير االحترافي

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المهارات-الشاملة-في-ادارة-علاقات-العملاء-crm
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التميز-في-خدمة-العملاء-المستوى-المتقدم
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/خبير-خدمة-عملاء-معتمد-customer-care-specialist
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الجودة-و-التميز-في-تجربة-المتعاملين-cem
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أسس-التصوير-الاحترافي
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دورات وورش عمل العالقات العامة واإلعالم ) 2020 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

أخصائي معتمد إدارة السمعة المؤسسية
أحدث األدوات التحليلية لتقييم التحديات

والمخاطر المؤثرة على السمعة المؤسسية

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

3500 اسطنبول15 - 19 فبراير 2021

إعداد وتقييم وإدارة اإلتصاالت وحمالت العالقات العامة

30 أغسطس - 03 سبتمبر 
2900دبــي2020

رابط البرنامج

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

29 نوفمبر - 03 ديسمبر 
2900دبــي2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

الممارسات والمهارات اإلعالمية للعالقات العامة

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول24 - 28 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

الناطق اإلعالمي، المتحدث الرسمي - المستوى اإلحترافي
المهارات االتصالية واإلعالمية واإلقناعية والكاريزما

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

العالقات العامة والمهارات اإلعالمية اإلبداعية - 10 ايام

5400دبــي19 - 30 يوليو 2020

رابط البرنامج

5400دبــي13 - 24 سبتمبر 2020

5400دبــي25 أكتوبر- 05 نوفمبر 2020

5400دبــي15 - 26 نوفمبر 2020

5400دبــي13 - 24 ديسمبر 2020

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أخصائي-معتمد-إدارة-السمعة-المؤسسية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/استراتيجيات-الاتصال-والعلاقات-العامة-المتميزة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/العلاقات-العامة-وفنون-التفاعل-مع-الجمهور
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الناطق-الإعلامي،-المتحدث-الرسمي-المستوى-الإحترافي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/العلاقات-العامة-والمهارات-الإعلامية-الإبداعية-10-ايام
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات وورش عمل العالقات العامة واإلعالم ) 2020 (

مهارات التواصل وفن المراسم والبروتوكوالت وفنون االتيكيت

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

استراتيجيات وممارسات العالقات العامة الرقمية

3500القاهرة28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

3500 اسطنبول05 - 09 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

الدبلوم االحترافي إدارة الفعاليات

Event Management Diploma

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

30 أغسطس - 03 سبتمبر 
2900دبــي2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول19 - 23 أكتوبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

المهارات المتقدمة في العرض وااللقاء والخطابة
فن الخطابة والمناظرة والحوار والمهارات اإللقائية

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

المهارات المتكاملة في العالقات العامة والمراسم والبروتوكول
إدارة التميز في العالقات العامة واألداء البروتوكولي

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/آداب-المراسم-والبرتوكول-وفنون-إدارة-وتنظيم-التشريفات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/استراتيجيات-وممارسات-العلاقات-العامة-الرقمية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الدبلوم-الاحترافي-إدارة-الفعاليات-event-management-diploma
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/فن-الخطابة-والمناظرة-والحوار-والمهارات-الإلقائية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/العلاقات-العامة-وفن-الإتيكيت-والبروتوكول
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دورات وورش عمل العالقات العامة واإلعالم ) 2020 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

إدارة العالقات العامة االستراتيجية

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

التخطيط اإلعالمي وإقامة المناسبات والفعاليات

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

30 أغسطس - 03 سبتمبر 
2900دبــي2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

احدث ممارسات ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

29 نوفمبر - 03 ديسمبر 
2900دبــي2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

التخطيط اإلستراتيجي لبرامج العالقات العامة
إدارة العالقات العامة وبرامجها وممارستها وفق معايير التميز

3500 اسطنبول24 - 28 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

3500 اسطنبول08 - 12 فبراير 2021

المراسم والتشريفات والعالقات العامة الدولية

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تصميم-وبناء-استراتيجيات-العلاقات-العامة-الفعالة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/استراتيجيات-الإعلام-الاجتماعي-الفعال
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/احدث-ممارسات-ادارة-العلاقات-العامة-والاتصال-المؤسسي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إعداد-قيادات-العلاقات-العامة-والإعلام
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-العلاقات-العامة-الدولية
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات وورش عمل العالقات العامة واإلعالم ) 2020 (

ممارسات الخدمة المتميزة للمتعاملين والجمهور

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

األخصائي المعتمد في فن االتيكيت والبروتوكول الدولي

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

اإلدارة الفعالة لالتصال االستراتيجي والعالقات العاّمة

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

29 نوفمبر - 03 ديسمبر 
2900دبــي2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

إستراتيجيات بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900دبــي27 سبتمبر- 01 أكتوبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

برنامج اإلدارة اإلستراتيجية للفعاليات

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

رابط البرنامج
3500ماليزيا  16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تطوير-جودة-الخدمات-وتحقيق-رضا-وسعادة-المتعاملين
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأخصائي-المعتمد-في-فن-الاتيكيت-والبروتوكول-الدولي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإدارة-الفعالة-للاتصال-الاستراتيجي-والعلاقات-العامّة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/العلاقات-العامة-وإدارة-السمعة-المؤسسية-والصورة-الذهنية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/برنامج-الإدارة-الإستراتيجية-للفعاليات
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دورات وورش عمل العالقات العامة واإلعالم ) 2020 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

أفضل الممارسات والتطبيقات العملية في العالقات العامة

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

تخطيط وإدارة حمالت العالقات العامة الفعالة

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

أخصائي االعالم الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

المهارات المتقدمة في تصميم استراتيجيات العالقات العامة

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

رابط البرنامج

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أفضل-الممارسات-والتطبيقات-العملية-في-العلاقات-العامة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تخطيط-وإدارة-حملات-العلاقات-العامة-الفعالة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أخصائي-الاعلام-الرقمي-وشبكات-التواصل-الاجتماعي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المهارات-المتقدمة-في-تصميم-استراتيجيات-العلاقات-العامة
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات وورش عمل العالقات العامة واإلعالم ) 2020 (

الحمالت االعالمية وفن مخاطبة الجمهور

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

دبلوماسية الحوار والتحدث الناجح واإللقاء الفعال

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

رابط البرنامج

30 أغسطس - 03 سبتمبر 
2900دبــي2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

اإلبداع في إدارة المواقف والتعامل مع كبار الشخصيات

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

دبلوماسية ومهارات االتصال االقناعي والتأثيري في الرأي العام

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

رابط البرنامج 2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

الشهادة االحترافية في ممارسة العالقات العامة - 10 أيام

5400دبــي28 يونيو - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

5400ماليزيا  19 - 30 أكتوبر 2020

5400دبــي25 أكتوبر- 05 نوفمبر 2020

29 نوفمبر - 10 ديسمبر 
5400دبــي2020

5400دبــي17 - 28 يناير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الحملات-الاعلامية-وفن-مخاطبة-الجمهور
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإبداع-في-فن-الإلقاء-والإقناع-والاتصال-الفعال
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإبداع-في-إدارة-المواقف-والتعامل-مع-كبار-الشخصيات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/دبلوماسية-ومهارات-الاتصال-الاقناعي-والتأثيري-في-الرأي-العام
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/برنامج-مكثف-في-الاتصال-والعلاقات-العامة-10-أيام
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دورات وورش عمل العالقات العامة واإلعالم ) 2020 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

اإلتيكيت والبروتوكول وفن التعامل مع كبار الشخصيات

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

3500 اسطنبول08 - 12 فبراير 2021

CPRS اخصائي عالقات عامة ومراسم

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

29 نوفمبر - 03 ديسمبر 
2900دبــي2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

المهارات االدارية والسلوكية للعالقات العامة

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

تخطيط وتنظيم برامج وحمالت العالقات العامة

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير- 04 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/بروتوكول-وفن-التعامل-مع-الشخصيات-المهمة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/اخصائي-علاقات-عامة-معتمد-cprs
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-العلاقات-العامة-والتسويق-الاجتماعي-والمؤسسي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تخطيط-وتنظيم-برامج-وحملات-العلاقات-العامة


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


