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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات إدارة الرعاية الصحية - ) 2021 (

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 يناير 2021النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 يناير 2021إدارة نظم المعلومات في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 يناير 2021األساليب والمعايير الصحية في مكافحة العدوى

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 يناير 2021تطوير آلية أعمال المراقب الصحي

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 يناير 2021االدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبية

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 يناير 2021إدارة االزمات واألوبئة والجوائح والمخاطر المستجدة

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 يناير 2021تخطيط ومراقبة النظام الصحي وتقييمه

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 يناير 2021الدورة المتقدمة لمشرف الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021إدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021آليات إدارة االزمات الصحية والكوارث إعالميا

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 فبراير 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 فبراير 2021االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 مارس 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 أبريل 2021االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي06 - 10 يونيو 2021القيادة واالشراف االداري في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

E-Health رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021الصحة األلكترونية

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021آليات إدارة االزمات الصحية والكوارث إعالميا

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021مهارات االدارة االستراتيجية للرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021أساليب إدارة الرعاية الصحية والتأهب لحاالت الطوارئ واالزمات

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021دورة تدريبية متخصصة للتعقيم

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021إدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية في الرعاية الصحية
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات إدارة الرعاية الصحية - ) 2021 (

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021الدورة الكاملة في رسم السياسات الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021األساليب والمعايير الصحية في مكافحة العدوى

رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021إدارة االزمات واألوبئة والجوائح والمخاطر المستجدة

رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021إدارة نظم المعلومات في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021تطوير آلية أعمال المراقب الصحي

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021االدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبية

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021تخطيط ومراقبة النظام الصحي وتقييمه

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021الدورة المتقدمة لمشرف الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021القيادة واالشراف االداري في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021الدورة الكاملة في رسم السياسات الصحية

E-Health رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021الصحة األلكترونية

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021أساليب إدارة الرعاية الصحية والتأهب لحاالت الطوارئ واالزمات

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021دورة تدريبية متخصصة للتعقيم

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021آليات إدارة االزمات الصحية والكوارث إعالميا

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021مهارات االدارة االستراتيجية للرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021الدورة المتقدمة لمشرف الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021األساليب والمعايير الصحية في مكافحة العدوى

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021تخطيط ومراقبة النظام الصحي وتقييمه

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021تطوير آلية أعمال المراقب الصحي

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات إدارة الرعاية الصحية - ) 2021 (

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021إدارة االزمات واألوبئة والجوائح والمخاطر المستجدة

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021إدارة نظم المعلومات في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021االدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبية

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021القيادة واالشراف االداري في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021إدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021الدورة الكاملة في رسم السياسات الصحية

E-Health رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021الصحة األلكترونية

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021أساليب إدارة الرعاية الصحية والتأهب لحاالت الطوارئ واالزمات

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021دورة تدريبية متخصصة للتعقيم

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021مهارات االدارة االستراتيجية للرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021األساليب والمعايير الصحية في مكافحة العدوى

رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021تطوير آلية أعمال المراقب الصحي

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021االدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبية

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021إدارة االزمات واألوبئة والجوائح والمخاطر المستجدة

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021إدارة نظم المعلومات في الرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021تخطيط ومراقبة النظام الصحي وتقييمه

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021الدورة المتقدمة لمشرف الرعاية الصحية

E-Health رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021الصحة األلكترونية

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021إدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية في الرعاية الصحية
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D9%87
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-e-health
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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5 Training Calendar 2021

الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات إدارة الرعاية الصحية - ) 2021 (

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021االدارة الفعالة للمستشفيات والمنشآت الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021آليات إدارة االزمات الصحية والكوارث إعالميا

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021مهارات االدارة االستراتيجية للرعاية الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021الدورة الكاملة في رسم السياسات الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021أساليب إدارة الرعاية الصحية والتأهب لحاالت الطوارئ واالزمات

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021دورة تدريبية متخصصة للتعقيم

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 ديسمبر 2021القيادة واالشراف االداري في الرعاية الصحية

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9


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


