
 
 

January 5, 2017 

http://www.flfme.com/                  info@flfme.com                alesa.badran@gmail.com 

Future Leaders Forum is Subsidiary of MART EGITIM DANIŞ … LTD ŞTI            Reg.:6120700455 

Şırınevler Mh. Ist  34188 Toyak iş Merkezı  11/ 233 Istanbul- Turkey 

Mobil +9 0 552 203 28 21 (Istanbul)     T:  +9 212 503 1335 / +9 212 503 1336 (Istanbul) 

 

 احملرتمني السادة
 احملرتم مدير املوارد البشرية عناية املكرم

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
ن أعليعياة املساةلة راياا يف تركياا      حاد أنشا ة وعوعاة ماارت الت    أيسعدنا يف منتدى قاادة املساتلب    

 .(3002)نععاااااااا  يف وااااااااام التاااااااادري  مناااااااا  عااااااااام     نتواصاااااااا  معكاااااااام لعاااااااار   اااااااادماتنا التدريبيااااااااة    
 

 هم التخصصات التدريبية  واليت نلادماا بشاك  رسيساي يف اباتنبوم    أبراونا التدريبية تغ ي معظم و
 ننا نلدم برامج تدريبية يف غالبية الدوم االوربية والبيعا بري انيا واببانياأ  كعا وبعض الدوم العربية

 .وك لك يف ماليزيا
 3027 لعام   برامج اللادة  املؤمترات  والدبلومات   ورشات الععالتدريبية بالربامج قاسعة أدناه جتدون

لعام    تنا التدريبيةملشاهدة املزيد من التفاصي  عن بني ادناه يسعدني دعوتكم لزيارة الرابط املو 
 م.لديك الكعبيوتر على أيضاً حتعيلاا ميكنكم واليت  3027

http://www.flfme.com/?page_id=3340 
 

 .ابتفسار لديكم  وك لك موافاتكم بأية تفاصي  ترغبوهنا يأيسرني االجابة على 
 

 .مع ك  الشكر واالحرتام والتلدير
 مدير التدري 
 أليسا بدران

 
 منتدى قادة املستلب 

  البورد الدويل للمحرتفني مركز تدرييب معتمد من  .1

International Board for Professionals  
 من جلودة التدري  وحاص  على شاادة املصادقة .2

TECC international QUALITYASSURANCE 
 والشهادات املمنوحة منه ميكن تصديقها من مجيع سفارات العامل  Mart  EGITIMمسجل رمسياً يف تركيا .3

http://www.flfme.com/
mailto:info@flfme.com
mailto:%20alesa.badran@gmail.com
http://www.flfme.com/?page_id=3340
http://www.flfme.com/?page_id=3340
http://teccenter.co.uk/quality-assurance
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 7102تدريبية لعام اخل ة ال

تاريخ  ابم النشاط الرمز
 البدء

عدد 
 األيام

 نوع النشاط الربم $ املكان 

FLF24  8 طرق تعبئة وقياس املستودعات البرتولية-
Jan 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF29 رةبرامج اإلدا 1450 ابتنبوم أيام 5 املفاهيم االبابية لعلود التةارة الدولية 

FLF34 برامج املالية 1750 ابتنبوم أيام 5 اال تبارات الععلية لنظم الرقابة الدا لية 

FLF39  ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 املاارات املتلدمة للسكرترية العصرية 

FLF44 15 ابس تشغي  وصيانة املضخات للفنيني-
Jan 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF49  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 بلوم يف االدارة املعاصرةد 

FLF54  مابرت ادارة موارد بشريةMini MBA in HR 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF59 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 املؤمتر السنوي العربي السادس للت وير املؤبسي 

FLF64 برامج اإلدارة 1450 ابتنبوم أيام 5 ث إلدارة املوارد البشريةاملفاوم العلعي احلدي 

FLF69  التخ يط االبرتاتيةي وحتليق الريادة والتعيز
 املؤبسي

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF74   الرقابة املالية كنظام لتلييم الكفاءة و الفعالية
 اإلقتصادية

 برامج املالية 1750 ابتنبوم أيام 5

FLF79  ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 الليادة وأبس قيادة التغيري 

FLF84  22 برنامج تشغي  شبكة إطفاء احلراسق يف موقع العع-
Jan 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF89 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف االعاااالم 

FLF94 برامج اإلدارة 1450 ابتنبوم أيام 5 ة يف تسويق املنتةات النف يةاالبرتاتيةيات احلديث 

FLF99 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 التخ يط االبرتاتيةي و قياس األداء 

FLF104 برامج املالية 1750 ابتنبوم أيام 5 املخاطر  املاارات احلديثة للعدير املايل ومفاوم ادارة 

FLF109 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 لدمة يف إدارة االملؤمترات واملنابباتاملاارات املت 

FLF114 29 بيابات وبرامج التعام  مع االزمات والكوارث-
Jan 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF119  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم املاارات الليادية للعدير العصري 

FLF124   مابرت األععام املانى املصغرMini MBA in BA 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF129   امللتلى السنوي العربي الرابع خل ط التدري
 احلكومية

 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2

FLF134 برامج اإلدارة 1450 ابتنبوم أيام 5 املوارد البشرية وادارة شؤون املوظفني 

FLF139  ابرتاتيةيات التعيز املؤبسي يف االدارة ومستلزمات
 تنفي ها

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF144 برامج املالية 1750 ابتنبوم أيام 5 حسابات اللواسم املالية وطبيعتاا واقفاهلا 
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FLF149 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 الدور الععلي للرقابة االدارية واملالية ومكافحة الفساد 

FLF154  5 السالمة باملختربات املدربية-
Feb 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF159 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5 بيابة التحفيز وماارات ابتل اب املوظفني الناجحني 

FLF164 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 مثلث اللوى االبرتاتيةية ومواجاة املنافسة 

FLF169   االجتاهات احلديثة يف املراجعة الدا لية وتأهي
 املراجع 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 برامج املالية 1750

FLF174 ابتنبوم  أيام 5 التلنيات املعاصرة لإلدارة البيئية- 
 اللاهرة

 ورشات العع  1950

FLF179 12 ارة السالمة والصحة املانيةاملد   احلديث لنظام إد-
Feb 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF184 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم احملاببة احلكومية 

FLF189 )ابتنبوم  أيام 5 احلعالت االعالمية ) التخ يط والتنفي  والتلييم- 
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF194 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 مفاهيم اجلودة وابرتاتيةيات الت وير املؤبسي 

FLF199 برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5 ابرتاتيةيات التعام  مع املخاطر وأبالي  التدقيق 

FLF204 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5 االبس احلديثة للتفوق االداري 

FLF209 19 الععليات التكنولوجية للغاز والنفط-
Feb 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF214  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم االدارة االلكرتونية فى اجملام االداري 

FLF219 برامج اإلدارة 1450 ابتنبوم أيام 5 ماارات اعداد التلارير 

FLF224 برامج اإلدارة 1750 ابتنبوم أيام 5 اء وت وياار اهلياكاا  التنظيعيااة يف املنظعاااتبنا 

FLF229 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 التخ يط االبرتاتيةي والتحالفات االبرتاتيةية 

FLF234 ابتنبوم  أيام 5 ماارات اللاسد املتعيز يف التواص  واإلتصام واالقناع- 
 كازبالنكا

 ورشات العع  1950

FLF239 26   ة ال وارىء ملواجاة الكوارث اجلسيعة-
Feb 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF244  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف املاارات متلدمة للسكرتري املتعيز 

FLF249   مابرت العالقات العامة املانىMini MBA in PR 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF254 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 امللتلى السنوي العربي السادس خلرباء اجلودة 

FLF259 ابتنبوم  أيام 5 ماارات حتلي  وصياغة العلود التةارية- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF264 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 فسةمثلث اللوى االبرتاتيةية ومواجاة املنا 

FLF269 ابتنبوم  أيام 5 حماببة التكاليف يف شركات إنتاج البرتوم والغاز- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750
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FLF274  ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 ت بيلات اجلودة الشاملة يف الل اع التعليعي 

FLF279 5 ركاتاالبس احلديثة لصيانة احمل-
Mar 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF284 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم ادارة املوارد البشرية املعاصرة 

FLF289  املنظومة املتكاملة لوظاسف ومسارات إدارة املوارد
 البشرية احلديثة

 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF294 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 صياغة ابرتاتيةيات املستلب  وقيادة الت وير لللادة 

FLF299 ابتنبوم  أيام 5 املوازنات والتكلفة املعيارية- 
 اللاهرة

 برامج املالية 1750

FLF304 ابتنبوم  أيام 5 كيف تكس  معارك األععام عرب وباس  االعالم؟- 
 اللاهرة

 العع ورشات  1950

FLF309 )12 املبدالت احلرارية ) انواعاا وطرق تصعيعاا-
Mar 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF314 ابتنبوم  أيام 5 املناج اإلداري املتكام  إلعداد وت وير اإلدارة الوب ى- 
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF319 تفتيش املايل املاارات املتخصصة فى التدقيق وال
 واالداري

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF324 برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5 منظومة التدقيق الدا لي ومعايري املراجعة والتدقيق 

FLF329 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5 التفوق االداري وادارة التفيري االبرتاتيةي 

FLF334  19 السالمة والصحة املانية فى الصناعةأبس-
Mar 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF339  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف املتابعة والتلييم 

FLF344 ابتنبوم  أيام 5 اإلدارة اإللكرتونية للعوارد البشرية- 
 بريوت

 برامج اإلدارة 1450

FLF349 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 املاارات املتلدمة للتفكري االبرتاتيةي لللادة 

FLF354 ابتنبوم  أيام 5 املشاك  احملاببية واإلدارية لإليرادات و معاجلتاا- 
 بريوت

 برامج املالية 1750

FLF359 ابتنبوم  أيام 5 مفاوم  دمات املعلومات اإللكرتونية وتسويلاا- 
 نكاكازبال

 ورشات العع  1950

FLF364 26 الصحة والسالمة املانية و معايري األوشا-
Mar 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF369 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف نظم املعلومات اإلدارية 

FLF374  ابتنبوم  أيام 5 تنعية ماارات مدراء مكات  اإلدارة العليا التنفي ية- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF379 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 الت وير االبرتاتيةي والليادة االبرتاتيةية 

FLF384 ابتنبوم  أيام 5 أبس وضع وت بيق نظام التلييم يف الشركات- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750
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FLF389 ابتنبوم  أيام 5 تلويم االداء املؤبسياالبالي  احلديثة لتلييم و- 
 بريوت

 ورشات العع  1950

FLF394 2 هندبة تصعيم ال رق و  احلعوالت احملورية-
Apr 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF399  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف العالقات اخلارجية والتعاون الدويل 

FLF404  املدير احلكومى املعتعدCPM 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF409 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 املؤمتر السنوي العربي السابع لل اقة والغاز 

FLF414 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5 اقتصاديات الشراء و التخزين و مراقبة املخزون 

FLF419 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 هات ربم املستلب  والتفكري االبرتاتيةيبيناريو 

FLF424 ابتنبوم  أيام 5 مراجعة كفاءة وفاعلية االنفاق احلكومي- 
 اللاهرة

 برامج املالية 1750

FLF429 ابتنبوم  أيام 5 أمتتة وارشفة الوثاسق يف منظعات املعلومات- 
 اللاهرة

 ورشات العع  1950

FLF434 9 االالت الدوارة طرق تشغيلاا وصيانتاا-
Apr 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF439  التنسيق والتنظيم والتخ يط اإلداري  ملوظفي تلنية
 املعلومات

 -ابتنبوم  أيام 5
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF444 حليق الريادة الليادة االبرتاتيةية وادارة املؤبسات لت
 باالبواق

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF449 برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5 مصفوفة اخل ر و الضوابط الرقابية  لنظام املام 

FLF454  املنظعات املعاصرة )االبرتاتيةية والتنافسية
 واالنتاجية(

 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF459  16 األبس املتلدمة للاندبة الليعية-
Apr 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF464  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف إدارة وت وير املكات 

FLF469 برامج اإلدارة 3000 ابتنبوم أيام 25 معايري قياس االداء للعدراء 

FLF474 اتيةي وحتليق الريادة والتعيز التخ يط االبرت
 املؤبسي

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF479 برامج املالية 1750 ابتنبوم أيام 5 خمصصات الديون املتعثرة و ربم بيابات االستعان 

FLF484   التسويق اإللكرتوني و ماارات ابتخدام االنرتنت
 للرتويج

 -ابتنبوم  أيام 5
 كازبالنكا

 رشات العع و 1950

FLF489 23 التخ يط والتصعيم اهلندبي لل رق واجلسور-
Apr 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF494 ابتنبوم  أيام 5 األبس احلديثة يف صياغة وتنفي  العلود- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF499 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 النظم اإللكرتونية يف ععليات الشراء والتخزين 
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FLF504 ابتنبوم  أيام 5 قياس اإليرادات من منظور الليعة العادلة- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750

FLF509  ورشات العع  3000 ابتنبوم يوم 25 إعداد درابات اجلدوى 

FLF514  االحتياطات والسالمة فى املعام  واملختربات
 الكيعياسية

30-
Apr 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF519 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف الشؤون اللانونية 

FLF524  مابرت ادارة موارد بشريةMini MBA in HR 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF529 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 البشرية امللتلى العربي العام احلادي عشر ملدراء املوارد 

FLF534 برامج اإلدارة 3000 دبي -ابتنبوم  أيام 25 اإلدارة االبرتاتيةية للعوارد البشرية 

FLF539 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 ابرتاتيةيات التفوق على املنافسني 

FLF544 ابتنبوم  أيام 5 األبالي  الكعية إلعداد املوازنات التخ ي ية- 
 اللاهرة

 برامج املالية 1750

FLF549 ابتنبوم  أيام 5 ت وير ماارات السكرتارية اإلبداعية- 
 اللاهرة

 ورشات العع  1950

FLF554 7 التلنيات احلديثة لنظام إدارة السالمة والصحة املانية-
May 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF559 ابتنبوم  أيام 5 ات احلديثة يف تسويق املنتةات النف يةاالبرتاتيةي- 
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF564 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 نظرية االدارة احلية وابرتاتيةيات الت وير املستديم 

FLF569  برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5 املوازنات التخ ي ية واالبتثعارية فى بيئة التصنيع 

FLF574  ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5 ت بيلات مفاهيم اجلودة يف الت وير اإلداري 

FLF579 14 احللوم املتلدمة ملشاك  التشغي  يف حل  النفط-
May 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF584 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 التسويليةدبلوم يف البحوث والدرابات السوقية و 

FLF589 ابتنبوم  أيام 5 النظم اإللكرتونية يف ععليات الشراء والتخزين- 
 بريوت

 برامج اإلدارة 1450

FLF594  ابرتاتيةيات التعيز املؤبسي يف االدارة ومستلزمات
 تنفي ها

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF599 ات املت ورة لتدقيق وضبط االحتيام املاىل التلني
 باحلاب 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 برامج املالية 1750

FLF604  الربنامج الكام  يف التخ يط االبرتاتيةي للعوارد
 البشرية

 -ابتنبوم  أيام 5
 كازبالنكا

 ورشات العع  1950

FLF609 21 االبالي  احلديثة لتداوم البضاسع باملوانىء البحرية-
May 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF614  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف الل اع الصحي و إدارة االبرة 
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FLF619 ابتنبوم  أيام 5 املناج اإلداري املتكام  إلعداد وت وير اإلدارة الوب ى- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF624 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 اارات املتلدمة للتفكري االبرتاتيةي لللادةامل 

FLF629 ابتنبوم  أيام 5 آليات اعداد دلي  الدورة احملاببية التكاليفية- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750

FLF634  ابتنبوم  أيام 5 السكرتارية اإللكرتونية و امتتة  أععام السكرتارية- 
 وتبري

 ورشات العع  1950

FLF639 28 التلنيات احلديثة لكشف اع ام احملركات-
May 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF644  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف اللانون الدويل 

FLF649 نبوم ابت أيام 5 بنااء وت وياار اهلياكاا  التنظيعيااة يف املنظعااات- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1750

FLF654 )برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5 العلود بأنواعاا  ) حاالت ععلية 

FLF659 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 ابرتاتيةيات التفوق على املنافسني 

FLF664 ابتنبوم  أيام 5 فرص التحكيم التةاري وحتدياته- 
 اللاهرة

 ورشات العع  1950

FLF669 4 احللوم العلعية والععلية ملعاجلة الغاز ال بيعي-
Jun 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF674  التنسيق والتنظيم والتخ يط اإلداري  ملوظفي تلنية
 املعلومات

 -ابتنبوم  أيام 25
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 3000

FLF679   ادارة التكلفة فى بيئة التصنيع مفاوم وأبالي
 احلديثة

 برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF684 ورشات العع  3000 ابتنبوم يوم 25 إعداد درابات اجلدوى 

FLF689 11 املاارات املتلدمة لفين الصحة والسالمة املانية-
Jun 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF694 برامج اإلدارة 3000 ابتنبوم أيام 25 االبرتاتيةيات احلديثة يف تسويق املنتةات النف ية 

FLF699 برامج املالية 1750 ابتنبوم أيام 5 الرقابة املالية و ماارات اعداد تلارير املراجعة 

FLF704  إدارة عالقات الععالءCRM 5 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 

FLF709 23 سالمة والصحة املانية اإلنشاسية ) األوشا (ال-
Jul 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF714 ابتنبوم  أيام 5 علود تأبيس الشركات وطرق ح  منازعاهتا- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF719 بوم ابتن أيام 5 ال رق املعاصرة للتدقيق والرقابة املالية باحلاب  اآليل- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750

FLF724  ابتنبوم  أيام 5 التسويق عن طريق شبكات التواص  االجتعاعي- 
 كازبالنكا

 ورشات العع  1950
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FLF729  االبالي  املت ورة يف التحليق االداري واحلد من
 الفساد

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 ورشات العع  1950

FLF734 30 لصحة والسالمة املانيةمعايري األوشا ا-
Jul 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF739  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف العالقات العامة 

FLF744  مابرت االعالم الرقعي املصغرMini MBA DM 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF749 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 عربي الثالث عشر لللادة الشباباملؤمتر السنوي ال 

FLF754 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5 معايري التعيز املؤبسي ومنظومة اللياس االوربي 

FLF759 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 التخ يط االبرتاتيةي والتحالفات االبرتاتيةية 

FLF764  ابتنبوم  أيام 5 املوازنات ترشيد االنفاق احلكومي- 
 اللاهرة

 برامج املالية 1750

FLF769 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 تلنيات جناح املشاريع تكنولوجيا املعلومات 

FLF774  6 ادارة مشروعات اهلندبة املدنية احلديثة-
Aug 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 بيةالربامج اهلند 1450

FLF779  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف تشغي  وصيانة املنشآت 

FLF784  ابتنبوم  أيام 5 االجراءات( -املراجعة  -تلييم العاملني )التخ يط- 
 بريوت

 برامج اإلدارة 1450

FLF789  املاارات املتخصصة فى التدقيق والتفتيش املايل
 واالداري

 برامج اللادة 2100 ومابتنب أيام 20

FLF794   ت بيلات تلارير التكاليف يف التخ  يط والتنفي
 والرقابة

 برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF799 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5 مفاوم  دمات املعلومات اإللكرتونية وتسويلاا 

FLF804 13 اسقادارة االزمات وطرق الوقاية من احلر-
Aug 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF809 ابتنبوم  أيام 5 العالقات العامة يف مواجاة االزمات- 
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF814 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 الت وير االبرتاتيةي والليادة االبرتاتيةية 

FLF819 ابتنبوم  أيام 5 ارة املخاطر املاليةاملراجع الدا لي و إد- 
 بريوت

 برامج املالية 1750

FLF824 ابتنبوم  أيام 5 الت بيلات العلعية ملفاهيم اجلودة يف التعيز االداري- 
 بريوت

 ورشات العع  1950

FLF829 20 نظم االن ار املبكر للكشف عن احلراسق-
Aug 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 يةالربامج اهلندب 1450

FLF834 ابتنبوم  أيام 5 املناج اإلداري املتكام  إلعداد وت وير اإلدارة الوب ى- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF839 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 التخ يط االبرتاتيةي والتحالفات االبرتاتيةية 

http://www.flfme.com/
mailto:info@flfme.com
mailto:%20alesa.badran@gmail.com


 
 

January 5, 2017 

http://www.flfme.com/                  info@flfme.com                alesa.badran@gmail.com 

Future Leaders Forum is Subsidiary of MART EGITIM DANIŞ … LTD ŞTI            Reg.:6120700455 

Şırınevler Mh. Ist  34188 Toyak iş Merkezı  11/ 233 Istanbul- Turkey 

Mobil +9 0 552 203 28 21 (Istanbul)     T:  +9 212 503 1335 / +9 212 503 1336 (Istanbul) 

FLF844 بوم ابتن أيام 5 ضريبة االفراد والشركات واالقرار الضرييب- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750

FLF849 ابتنبوم  أيام 5 التفكري االبداعي ودوره يف التفوق التنظيعي- 
 اللاهرة

 ورشات العع  1950

FLF854 27 املراجعة املعتعدة إلدارة السالمة املانية-
Aug 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF859 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 واد واللوجستياتدبلوم يف إدارة امل 

FLF864 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5 العالقات العامة واملرابم والربتوكوم واالتيكيت 

FLF869 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 النظم اإللكرتونية يف ععليات الشراء والتخزين 

FLF874 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 دة وابرتاتيةيات الت وير املؤبسيمفاهيم اجلو 

FLF879 ابتنبوم  أيام 5 األبالي  احلديثة للتدقيق الدا لى و مراجعة النظم- 
 اللاهرة

 برامج املالية 1750

FLF884 ابتنبوم  أيام 5 املاارات املتلدمة يف قيادة املؤبسات احلديثة- 
 كازبالنكا

 ات العع ورش 1950

FLF889 3 املفاوم املتلدم الدارة املخاطر-
Sep 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF894 برامج اإلدارة 1450 ابتنبوم أيام 5 التحكيم يف العلود االدارية يف ظ  املناقصات احلكومية 

FLF899 برامج املالية 1750 دبي -بتنبوم ا أيام 5 اللواعد و االعراف الدولية لالعتعادات املستندية 

FLF904 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5 املاارات املت ورة ألعضاء اجملالس احمللية و البلديات 

FLF909 10 حوادث العع  واالبعافات االولية-
Sep 

 -ابتنبوم  أيام 5
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF914 ابتنبوم  أيام 5 لوظيفيةالتوصيف الوظيفي واهلياك  ا- 
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF919 برامج املالية 1750 ابتنبوم أيام 5 املاارات احلديثة للتدقيق والتفتيش املايل واالداري 

FLF924  ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 الربنامج املتكام  ملدراء مكات  اإلدارة العليا 

FLF929 24 لتعاقد ومفاوم العلد اهلندبى للعشاريعابرتاتيةية ا-
Sep 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF934 ابتنبوم  أيام 5 املاام املتلدمة للعالقات العامة باملعار  واالملؤمترات- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF939 ابتنبوم  مأيا 5 املراجعة والتدقيق ودورمها يف اختاذ اللرارات- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750

FLF944 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 بناء وتأهي  الكادر االداري الدارة الكوارث واالزمات 

FLF949 1 الشبكات اهليدروليكية و امل رقة املاسية-
Oct 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF954 ابتنبوم  أيام 5 مة املانية يف الصناعاتمعايري الصحة والسال- 
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF959  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف التخ يط االبرتاتيةي و تلييم األداء 
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FLF964  املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 20 املابرت املصغر يف  ادارة املكات 

FLF969 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 سنوي العربي اخلامس حوم احلكومات ال كيةاملؤمتر ال 

FLF974  املنظومة املتكاملة لوظاسف ومسارات إدارة املوارد
 البشرية احلديثة

 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF979 برامج اإلدارة 1750 دبي -م ابتنبو أيام 5 بنااء وت وياار اهلياكاا  التنظيعيااة يف املنظعااات 

FLF984 ابتنبوم  أيام 5 علود شركات النفط والغاز وطرق ح  منازعاهتا- 
 بريوت

 برامج اإلدارة 1450

FLF989 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 نظم خت يط املوارد البشرية واالدارة االبرتاتيةية 

FLF994 ابتنبوم  أيام 5 صراملاارات املتلدمة للعدير املايل املعا- 
 اللاهرة

 برامج املالية 1750

FLF999  ابتنبوم  يوم 25 إعداد درابات اجلدوى- 
 كازبالنكا

 ورشات العع  3000

FLF1004  ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5 بيةعا يف تنعية االععام 6ت بيلات ابرتاتيةات 

FLF1009 8 ندبنياحمل ات البخارية و مكوناهتا  للعا-
Oct 

 -ابتنبوم  أيام 5
 كازبالنكا

 الربامج اهلندبية 1450

FLF1014 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم إدارة املوارد البشرية 

FLF1019 ابتنبوم  أيام 5 ابتخدام حبوث الععليات يف اختاذ اللرارات اإلدارية- 
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF1024 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 ر االبرتاتيةي والليادة االبرتاتيةيةالت وي 

FLF1029  ابتنبوم  أيام 5 متوي  املنشأة ووباس  التعوي- 
 بريوت

 برامج املالية 1750

FLF1034 ابتنبوم  أيام 5 تأهي  الليادات والتعكني- 
 بريوت

 ورشات العع  1950

FLF1039  ( أنواعاا التوربينات الغازية–  )15 مكوناهتا-
Oct 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF1044  ابتنبوم  أيام 5 أبس التحليق احلديثة يف حوادث العع- 
 بريوت

 الربامج اهلندبية 1450

FLF1049 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم النظم واالبرتاتيةيات االدارية املعاصرة 

FLF1054  اإلدارة بالتحفيز للوصوم للتعيز و اإلبداع الوظيفي يف
 بيئة العع 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF1059 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5 إعداد وتنظيم برامج الزيارات للشخصيات اهلامة 

FLF1064 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 لت وير لللادةصياغة ابرتاتيةيات املستلب  وقيادة ا 

FLF1069  احنرافات املوازنات التخ ي ية فى بيئة التصنيع
 احلديثة

 -ابتنبوم  أيام 5
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750
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FLF1074 ابتنبوم  أيام 5 الربنامج املتكام  يف املشرتيات وإدارة املستودعات- 
 اللاهرة

 اليةبرامج امل 1750

FLF1079 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 العالمة التةارية وأبس حتسني السععة عرب االنرتنت 

FLF1084 ابتنبوم  أيام 5 املاارات املتلدمة للتعام  مع شكاوي اجلعاور والععالء- 
 كازبالنكا

 ورشات العع  1950

FLF1089 22 نظام  املراقبة والتحكم والسي رة بالكامريات-
Oct 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF1094 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5 التشغي  االمث  ملعدات حلوم النفط 

FLF1099 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم احملاببة املالية واملراجعة 

FLF1104 برامج اإلدارة 1450 ابتنبوم أيام 5 اتادارة العالقات العامة وتكنولوجيا املعلوم 

FLF1109  االبس اللانونية احلاكعة لصياغة العلود واالتفاقيات
 الدولية

 -ابتنبوم  أيام 5
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF1114  املاارات املتخصصة فى التدقيق والتفتيش املايل
 واالداري

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF1119 برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5 املؤشرات املالية لتحلي  قاسعة الد   ملتخ ى اللرار 

FLF1124 برامج املالية 1750 ابتنبوم أيام 5 كشف املصروفات التحليلى 

FLF1129 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5 العالقات العامة والتكنولوجيا املعاصرة 

FLF1134 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 االبالي  املبتكرة لرعاية االبداع والتفوق واالبتكار 

FLF1139 29 الصحة والسالمة املانية يف الصناعات الغ اسية-
Oct 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF1144 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 الليادة وحمددات الليم الشخصية  وجودهتا 

FLF1149  مابرت االعالم الرقعي املصغرMini MBA DM 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF1154 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 املؤمتر السنوي العربي التابع لتلييم األداء األكادميي 

FLF1159 التنسيق والتنظيم والتخ يط اإلداري  ملوظفي تلنية 
 املعلومات

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF1164 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 اعداد وتنفي  وتلييم اخل ط االبرتاتيةية 

FLF1169 ابتنبوم  أيام 5 االبس احلديثة للعراجعة الدا لية- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750

FLF1174 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 ع ألصع  الععالءماارات التعام  والبي 

FLF1179 5 تنعية ماارات اعداد درابات اجلدوى-
Nov 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF1184  املنظومة املتكاملة لوظاسف ومسارات إدارة املوارد
 البشرية احلديثة

 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF1189 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 اعداد وتنفي  وتلييم اخل ط االبرتاتيةية 

FLF1194 ابتنبوم  أيام 5 املعاجلة احملاببية لألصوم واملشاك  املرتب ة هبا- 
 اللاهرة

 برامج املالية 1750
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FLF1199 ابتنبوم  أيام 5 االبالي  احلديثة لألرشفة اإللكرتونية- 
 كازبالنكا

 ورشات العع  1950

FLF1204 12 اال تبارات اهليدروليكية للعوانى-
Nov 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF1209 الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم الشؤون املالية واإلدارية 

FLF1214   مابرت إدارة األععام املانىMini MBA in BA 20 املاين املابرت 2100 ابتنبوم أيام 

FLF1219 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 امللتلى العربي العاشر ملتخصصي العالقات العامة 

FLF1224 ابتنبوم  أيام 5 العالقات العامة واألعالم الفعام- 
 بريوت

 برامج اإلدارة 1450

FLF1229  الليادة االبرتاتيةية وادارة املؤبسات لتحليق الريادة
 باالبواق

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF1234 برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5 التحلي  املايل بإبتخدام النس  واملؤشرات املالية 

FLF1239 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5  التلنيات املت ورة يف التخ يط وإعداد املوازنات 

FLF1244 19 مة املانية يف النفط والغازاملاارات املتلدمة لفين السال-
Nov 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF1249  مابرت العالقات العامة املانىMini MBA in PR 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF1254 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 امللتلى السنوي العربي الثالث عشر للعدربني 

FLF1259 ابتنبوم  أيام 5 املفاهيم احلديثة للعالقات العامة- 
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF1264 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 نظم خت يط املوارد البشرية واالدارة االبرتاتيةية 

FLF1269 ابتنبوم  أيام 5 التحلي  املايل و دور التلارير املالية يف حتليق الرقابة- 
 بريوت

 برامج املالية 1750

FLF1274 ابتنبوم  أيام 5 تشخيص وحلوم مشكالت تنفي  العلود- 
 بريوت

 ورشات العع  1950

FLF1279 26 حتلي  ابباب وقوع احلراسق واجراءات منع حصوهلا-
Nov 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF1284  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم يف  اإلدارة األبرتاتيةية 

FLF1289 ابتنبوم  أيام 5 املناج اإلداري املتكام  إلعداد وت وير اإلدارة الوب ى- 
 اللاهرة

 برامج اإلدارة 1450

FLF1294 ابتنبوم  أيام 5 بنااء وت وياار اهلياكاا  التنظيعيااة يف املنظعااات- 
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1750

FLF1299 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 التخ يط االبرتاتيةي و قياس األداء 

FLF1304  ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 النظم اآللية وتكاملاا يف املكتبات ت وير 

FLF1309 3 االدارة احلديثة للعوانئ البحرية-
Dec 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF1314  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 م يف اإلدارة االلكرتونيةدبلو 

FLF1319  مابرت االدارة االلكرتونية املصغرMini MBA EM 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 
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FLF1324 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 امللتلى العربي اخلامس للتخ يط الععراني وإدارة املدن 

FLF1329 إلدارة بالتحفيز للوصوم للتعيز و اإلبداع الوظيفي يف ا
 بيئة العع 

 برامج اإلدارة 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF1334  ابرتاتيةيات التعيز املؤبسي يف االدارة ومستلزمات
 تنفي ها

 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20

FLF1339  ابتنبوم  يامأ 5 الربنامج املتكام  يف احملاببة احلكومية- 
 اللاهرة

 برامج املالية 1750

FLF1344 ابتنبوم  أيام 5 اجلودة الشاملة ومعايري الت وير املؤبساتي- 
 كازبالنكا

 ورشات العع  1950

FLF1349 10 االبابيات احلديثة للعحركات احلثية الثالثية االوجة-
Dec 

 الربامج اهلندبية 1450 ابتنبوم أيام 5

FLF1354  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دارة املشاريعدبلوم إ 

FLF1359  املدير احلكومى املعتعدCPM 20 املابرت املاين 2100 ابتنبوم أيام 

FLF1364 املؤمترات 1100 ابتنبوم أيام 2 امللتلى العربي الثامن للعحللني واملدراء املاليني 

FLF1369 برامج اإلدارة 1450 ابتنبوم أيام 5 حتلي  بوق العع  وحتديد االحتياجات 

FLF1374 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 بيناريوهات ربم املستلب  والتفكري االبرتاتيةي 

FLF1379 برامج املالية 1750 دبي -ابتنبوم  أيام 5 التحلي  املايل ملصادر وابتخدامات املوارد 

FLF1384 ورشات العع  1950 دبي -ابتنبوم  أيام 5 ي واللياديتلنيات  لق بيئة التفكري االبداع 

FLF1389 17 الصيانة الوقاسية للعنشآت احليوية وفق املناج األوروبي-
Dec 

 الربامج اهلندبية 1450 دبي -ابتنبوم  أيام 5

FLF1394  الدبلوم املاين 4200 ابتنبوم أبابيع 4 دبلوم السالمة املانية 

FLF1399 م والتخ يط اإلداري  ملوظفي تلنية التنسيق والتنظي
 املعلومات

 -ابتنبوم  أيام 5
 كازبالنكا

 برامج اإلدارة 1450

FLF1404 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 املاارات املتلدمة للتفكري االبرتاتيةي لللادة 

FLF1409 ليةبرامج املا 1750 ابتنبوم أيام 5 االبس احلديثة لتلويم احملفظة املالية 

FLF1414  ورشات العع  3000 ابتنبوم يوم 25 إعداد درابات اجلدوى 

FLF1419 ) 24 الصحة والسالمة املانية اإلنشاسية ) األوشا-
Dec 

 -ابتنبوم  أيام 5
 اللاهرة

 الربامج اهلندبية 1450

FLF1424 ابتنبوم  أيام 5 ضوابط صياغة علود العع  والتوظيف- 
 اللاهرة

 ارةبرامج اإلد 1450

FLF1429 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20 نظرية االدارة احلية وابرتاتيةيات الت وير املستديم 

FLF1434 ابتنبوم  أيام 5 حماببة األبتثعار وفق معايري احملاببة الدولية- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750

FLF1439 ابتنبوم  مأيا 5 التفوق االداري وادارة التفيري االبرتاتيةي- 
 كازبالنكا

 ورشات العع  1950

FLF1444 برامج اللادة 2100 ابتنبوم أيام 20-26 اعداد وتنفي  وتلييم اخل ط االبرتاتيةية 
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FLF1449 االبس احلديثة للعراجعة الدا لية Dec 5 ابتنبوم  أيام- 
 كازبالنكا

 برامج املالية 1750

FLF1454 الدارة ومستلزمات ابرتاتيةيات التعيز املؤبسي يف ا
 تنفي ها

 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5

FLF1459 ورشات العع  1950 ابتنبوم أيام 5 ماارات التعام  والبيع ألصع  الععالء 

 

 مجيع الربامج أعاله ميكن تنفيذها يف أي دولة اوربية تطلبوهنا

غري احملددة باجلدول  املدينة اليت حتددوهناويف  سبكم انتميف املواعيد اليت تنا  من هذه اخلطة كما ميكن تنفيذ اي برنامج

 مخسة متدربنيعلى أن اليقل عدد املشاركني عن  أعاله

 "رسم التسجيل لتنفيذ الربنامج يف إحدى املدن األوربية خيتلف عما هو حمدد أعاله، ويسعدنا تواصلكم معنا للتعرف على متطلباتكم" 

 ملزيد من املعلومات ميكنكم التواص  مع

 

 

 

 

 

 

وإفادتنا مبن  هذه الربامج التدريبيةعلى املهتمني مبــوضـوع  مضمون هذه الدعوةكم للمشاركة وتعميم يسعدنا دعوت
 تقرتحون توجيه الدعوة هلم 

 رسم املشرتك الرابع جماني مع كل ثالثة مشرتكني 
  .يوم 03% لكل مشرتك يتم تسديد رسم اشرتاكه قبل تاريخ موعد انعقاد الربنامج مبدة 5حسم  

 نياتنا لكم بدوام النةاح والتوفيقمع مت

 رسيس ولس اإلدارة/  د. ععاد الشاي  

 أليسا بدران

alesa.badran@gmail.com 
OR alesa@flfme.com 

(اميو - فايرب – اب ) واتس 5585000550900  
 55850000550550هاتف ارضي 

55850000550550 
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