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 احملرتمني السادة
 احملرتم مدير املوارد البشرية  عناية املكرم

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 
ن أاليةية املسععع لة ر يا ن تركيا   حد أيفشعععجمة عةوعة مارل ال أيسعععاديفا ن من دا ةادة املسععع  ب   

 .(2003)يفعععاعععةععع  ن ععععاذ الععع عععدريععع  معععنععع  ععععام يفععع عععوامععععععع  معععاعععكعععم لعععاعععر   عععدمعععاتعععنعععا الععع عععدريعععبعععيعععة 
 

 هم ال خصععصععال ال دريبية  والد يف دمشا بشععك  ر يسععي ن ا عع نبوذأبراعنا ال دريبية تغجمي ماظم و
 بريجمايفيا وا عبايفيايفنا يف دم برامج تدريبية ن غالبية الدوذ االوربية وال عيةا  أ  كةا  وباض الدوذ الاربية

 .وك لك ن ماليزيا
 2020 لاام  ورشال الاة   برامج ال ادة  املؤمترال  والدبلومال ال دريبية بالربامج ةا ةة أديفاه جتدون

لاام    جم نا ال دريبية ملشاهدة املزيد من ال فامي  عن  بني اديفاه  دعوتكم لزيارة الرابط امل  ويساديفي
 م. لديك الكةبيوتر على  أيضاً حتةيلشا ميكنكم  والد  2020

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

 . ا  فسار لديكم  وك لك موافاتكم بأية تفامي  ترغبوهنا ي أيسريفي االجابة على 
 

 .مع ك  الشكر واالحرتام وال  دير

 مدير ال دري  
 الياس مو ى 

 من دا ةادة املس  ب  
   البورد الدويل للمحرتفي   مركز تدرييب معتمد من  .1
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International Board for Professionals  
 من  جلودة ال دري   وحام  على ششادة املصادةة .2

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

 
 2020اخلجمة ال دريبية لاام  

تاريخ   ا م النشاط  الرمز
 البدء 

عدد  
 األيام 

 يفوع النشاط  الر م $ املكان  

FLF24   8 طرق تابئة وةياس املس ودعال البرتولية-
Jan 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF29  برامج اإلدارة  1450 ا  نبوذ أيام  5 املفاهيم اال ا ية لا ود ال  ارة الدولية 

FLF34  برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5 اال  بارال الاةلية لنظم الرةابة الدا لية 

FLF39  ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 املشارال امل  دمة للسكرترية الاصرية 

FLF44  15 ا س تشغي  وميايفة املضخال للفنيني-
Jan 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF49   الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن االدارة املاامرة 

FLF54   ما رت ادارة موارد بشريةMini MBA in HR 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF59 املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املؤمتر السنوي الاربي السادس لل جموير املؤ سي 

FLF64  برامج اإلدارة  1450 ا  نبوذ أيام  5 املفشوم الالةي احلديث إلدارة املوارد البشرية 

FLF69   ال خجميط اال رتاتي ي وحت يق الريادة وال ةيز
 املؤ سي

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF74     الرةابة املالية كنظام ل  ييم الكفاءة و الفاالية
 اإلة صادية 

 برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5

FLF79   ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 ال يادة وأ س ةيادة ال غيري 

FLF84  22 بريفامج تشغي  شبكة إطفاء احلرا ق ن موةع الاة-
Jan 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF89  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن االععععالم 

FLF94   برامج اإلدارة  1450 ا  نبوذ أيام  5 احلديثة ن تسويق املن  ال النفجميةاال رتاتي يال 

FLF99  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 ال خجميط اال رتاتي ي و ةياس األداء 
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FLF104 برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5 املخاطر   املشارال احلديثة للةدير املايل ومفشوم ادارة 

FLF109  ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 املشارال امل  دمة ن إدارة االملؤمترال واملنا بال 

FLF114  29  يا ال وبرامج ال اام  مع االزمال والكوارث-
Jan 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF119   الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم املشارال ال يادية للةدير الاصري 

FLF124   ما رت األعةاذ املشنى املصغرMini MBA in BA 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF129    املل  ى السنوي الاربي الرابع خلجمط ال دري
 احلكومية

 املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3

FLF134  برامج اإلدارة  1450 ا  نبوذ أيام  5 املوارد البشرية وادارة شؤون املوظفني 

FLF139   ا رتاتي يال ال ةيز املؤ سي ن االدارة ومس لزمال
 تنفي ها

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF144  برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5 حسابال ال وا م املالية وطبيا شا واةفاهلا 

FLF149   ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 واملالية ومكافحة الفساد الدور الاةلي للرةابة االدارية 

FLF154   5 السالمة باملخ ربال املدر ية-
Feb 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF159  برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5  يا ة ال حفيز ومشارال ا   جماب املوظفني الناجحني 

FLF164  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 مثلث ال وا اال رتاتي ية ومواجشة املنافسة 

FLF169    االجتاهال احلديثة ن املراجاة الدا لية وتأهي
 املراجع  

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

FLF174 ا  نبوذ   أيام  5 ال  نيال املاامرة لإلدارة البيئية- 
 ال اهرة 

 ورشال الاة   1950

FLF179  12 املد   احلديث لنظام إدارة السالمة والصحة املشنية-
Feb 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF184 الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم احملا بة احلكومية 

FLF189    ا  نبوذ   أيام  5 وال  ييم(احلةالل االعالمية ) ال خجميط وال نفي- 
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF194 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 مفاهيم اجلودة وا رتاتي يال ال جموير املؤ سي 

FLF199 برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 ا رتاتي يال ال اام  مع املخاطر وأ الي  ال دةيق 

FLF204  ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 اال س احلديثة لل فوق االداري 
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FLF209  19 الاةليال ال كنولوجية للغاز والنفط-
Feb 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 الربامج اهلند ية  1450

FLF214   املشينالدبلوم   4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم االدارة االلكرتويفية فى اجملاذ االداري 

FLF219 برامج اإلدارة  1450 ا  نبوذ أيام  5 مشارال اعداد ال  ارير 

FLF224  برامج اإلدارة  1750 ا  نبوذ أيام  5 بنعاء وتجمويععر اهلياكعع  ال نظيةيععة ن املنظةععال 

FLF229  ال ادة برامج   2100 ا  نبوذ أيام  10 ال خجميط اال رتاتي ي وال حالفال اال رتاتي ية 

FLF234  ا  نبوذ   أيام  5 مشارال ال ا د امل ةيز ن ال وام  واإلتصاذ واالةناع- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF239  26  جمة الجمواراء ملواجشة الكوارث اجلسيةة-
Feb 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF244    الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 للسكرتري امل ةيزدبلوم ن املشارال م  دمة 

FLF249    ما رت الاالةال الاامة املشنىMini MBA in PR 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF254  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املل  ى السنوي الاربي السادس خلرباء اجلودة 

FLF259    ا  نبوذ   أيام  5 ومياغة الا ود ال  ارية مشارال حتلي- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF264  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 مثلث ال وا اال رتاتي ية ومواجشة املنافسة 

FLF269  ا  نبوذ   أيام  5 حما بة ال كاليف ن شركال إيف اج البرتوذ والغاز- 
 كازباليفكا 

 املاليةبرامج   1750

FLF274   ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 تجمبي ال اجلودة الشاملة ن ال جماع ال اليةي 

FLF279 5 اال س احلديثة لصيايفة احملركال-
Mar 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF284  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ادارة املوارد البشرية املاامرة 

FLF289   املنظومة امل كاملة لوظا ف ومسارال إدارة املوارد
 البشرية احلديثة 

 برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF294  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 مياغة ا رتاتي يال املس  ب  وةيادة ال جموير لل ادة 

FLF299   ا  نبوذ   أيام  5 املايارية املوازيفال وال كلفة- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

FLF304  ا  نبوذ   أيام  5 كيف تكس  ماارك األعةاذ عرب و ا   االعالم؟- 
 ال اهرة 

 ورشال الاة   1950
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FLF309 )12 املبدالل احلرارية ) ايفواعشا وطرق تصةيةشا-
Mar 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 اهلند ية الربامج   1450

FLF314 ا  نبوذ   أيام  5 املنشج اإلداري امل كام  إلعداد وتجموير اإلدارة الو جمى- 
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF319   املشارال امل خصصة فى ال دةيق وال ف يش املايل
 واالداري 

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF324   برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 وماايري املراجاة وال دةيقمنظومة ال دةيق الدا لي 

FLF329 ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 ال فوق االداري وادارة ال فيري اال رتاتي ي 

FLF334  19 أ س السالمة والصحة املشنية فى الصناعة-
Mar 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 اهلند ية الربامج   1450

FLF339  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن امل اباة وال  ييم 

FLF344 ا  نبوذ   أيام  5 اإلدارة اإللكرتويفية للةوارد البشرية- 
 بريول

 برامج اإلدارة  1450

FLF349  ال ادة برامج   2100 ا  نبوذ أيام  10 املشارال امل  دمة لل فكري اال رتاتي ي لل ادة 

FLF354  ا  نبوذ   أيام  5 املشاك  احملا بية واإلدارية لإليرادال و مااجل شا- 
 بريول

 برامج املالية 1750

FLF359 ا  نبوذ   أيام  5 مفشوم  دمال املالومال اإللكرتويفية وتسوي شا- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF364  26 الصحة والسالمة املشنية و ماايري األوشا-
Mar 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF369  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن يفظم املالومال اإلدارية 

FLF374   ا  نبوذ   أيام  5 تنةية مشارال مدراء مكات  اإلدارة الاليا ال نفي ية- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF379   برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 اال رتاتي ي وال يادة اال رتاتي يةال جموير 

FLF384 ا  نبوذ   أيام  5 أ س وضع وتجمبيق يفظام ال  ييم ن الشركال- 
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF389  ا  نبوذ   أيام  5 اال الي  احلديثة ل  ييم وت ويم االداء املؤ سي- 
 بريول

 الاة  ورشال   1950
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FLF394 2 هند ة تصةيم الجمرق و  احلةوالل احملورية-
Apr 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 الربامج اهلند ية  1450

FLF399   الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن الاالةال اخلارجية وال ااون الدويل 

FLF404   املدير احلكومى املا ةدCPM 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF409  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املؤمتر السنوي الاربي السابع للجماةة والغاز 

FLF414 برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 اة صاديال الشراء و ال خزين و مراةبة املخزون 

FLF419  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10  يناريوهال ر م املس  ب  وال فكري اال رتاتي ي 

FLF424 ا  نبوذ   أيام  5 مراجاة كفاءة وفاعلية االيففاق احلكومي- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

FLF429 ا  نبوذ   أيام  5 أمت ة وارشفة الوثا ق ن منظةال املالومال- 
 ال اهرة 

 ورشال الاة   1950

FLF434   9 وميايف شا االالل الدوارة طرق تشغيلشا-
Apr 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF439  ال نسيق وال نظيم وال خجميط اإلداري  ملوظفي ت نية
 املالومال

 -ا  نبوذ   أيام  5
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF444   ال يادة اال رتاتي ية وادارة املؤ سال ل ح يق الريادة
 باال واق 

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF449  برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 مصفوفة اخلجمر و الضوابط الرةابية  لنظام املاذ 

FLF454   املنظةال املاامرة )اال رتاتي ية وال نافسية
 وااليف اجية( 

 ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF459   16 األ س امل  دمة للشند ة ال يةية-
Apr 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF464  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن إدارة وتجموير املكات 

FLF469  برامج اإلدارة  3000 ا  نبوذ أيام  15 ماايري ةياس االداء للةدراء 

FLF474   اال رتاتي ي وحت يق الريادة وال ةيز  ال خجميط
 املؤ سي

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF479  برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5 خمصصال الديون امل اثرة و ر م  يا ال اال  ةان 

FLF484    ال سويق اإللكرتويفي و مشارال ا  خدام االيفرتيفت
 للرتويج 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950
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FLF489  23 ال خجميط وال صةيم اهلند ي للجمرق واجلسور-
Apr 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 الربامج اهلند ية  1450

FLF494  ا  نبوذ   أيام  5 األ س احلديثة ن مياغة وتنفي  الا ود- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF499   برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 عةليال الشراء وال خزين النظم اإللكرتويفية ن 

FLF504  ا  نبوذ   أيام  5 ةياس اإليرادال من منظور ال يةة الاادلة- 
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF509   ورشال الاة   3000 ا  نبوذ يوم  15 إعداد درا ال اجلدوا 

FLF514   املاام  واملخ ربال  االح ياطال والسالمة فى
 الكيةيا ية 

30-
Apr 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF519  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن الشؤون ال ايفويفية 

FLF524   ما رت ادارة موارد بشريةMini MBA in HR 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF529  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املل  ى الاربي الاام احلادي عشر ملدراء املوارد البشرية 

FLF534 برامج اإلدارة  3000 دبي  -ا  نبوذ   أيام  15 اإلدارة اال رتاتي ية للةوارد البشرية 

FLF539  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 ا رتاتي يال ال فوق على املنافسني 

FLF544 ا  نبوذ   أيام  5 األ الي  الكةية إلعداد املوازيفال ال خجميجمية- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

FLF549  ا  نبوذ   أيام  5 تجموير مشارال السكرتارية اإلبداعية- 
 ال اهرة 

 ورشال الاة   1950

FLF554  7 ال  نيال احلديثة لنظام إدارة السالمة والصحة املشنية-
May 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF559 ا  نبوذ   أيام  5 اال رتاتي يال احلديثة ن تسويق املن  ال النفجمية- 
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF564 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 يفظرية االدارة احلية وا رتاتي يال ال جموير املس ديم 

FLF569  برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 املوازيفال ال خجميجمية واال  ثةارية فى بيئة ال صنيع 

FLF574   ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 تجمبي ال مفاهيم اجلودة ن ال جموير اإلداري 

FLF579  14 احللوذ امل  دمة ملشاك  ال شغي  ن ح   النفط-
May 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 الربامج اهلند ية  1450

FLF584 الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن البحوث والدرا ال السوةية وال سوي ية 
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FLF589  ا  نبوذ   أيام  5 النظم اإللكرتويفية ن عةليال الشراء وال خزين- 
 بريول

 برامج اإلدارة  1450

FLF594   املؤ سي ن االدارة ومس لزمال  ا رتاتي يال ال ةيز
 تنفي ها

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF599   ال  نيال امل جمورة ل دةيق وضبط االح ياذ املاىل
 باحلا   

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 برامج املالية 1750

FLF604   الربيفامج الكام  ن ال خجميط اال رتاتي ي للةوارد
 البشرية 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF609 21 اال الي  احلديثة ل داوذ البضا ع باملوايفىء البحرية-
May 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF614   الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن ال جماع الصحي و إدارة اال رة 

FLF619   ا  نبوذ   أيام  5 اإلداري امل كام  إلعداد وتجموير اإلدارة الو جمىاملنشج- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF624  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 املشارال امل  دمة لل فكري اال رتاتي ي لل ادة 

FLF629  ا  نبوذ   أيام  5 آليال اعداد دلي  الدورة احملا بية ال كاليفية- 
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF634   ا  نبوذ   أيام  5 السكرتارية اإللكرتويفية و امت ة  أعةاذ السكرتارية- 
 بريول

 ورشال الاة   1950

FLF639  28 ال  نيال احلديثة لكشف اعجماذ احملركال-
May 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF644    الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 الدويل دبلوم ن ال ايفون 

FLF649  ا  نبوذ   أيام  5 بنعاء وتجمويععر اهلياكعع  ال نظيةيععة ن املنظةععال- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1750

FLF654 )برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 الا ود بأيفواعشا  ) حاالل عةلية 

FLF659  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 ا رتاتي يال ال فوق على املنافسني 

FLF664 ا  نبوذ   أيام  5 فرص ال حكيم ال  اري وحتدياته- 
 ال اهرة 

 ورشال الاة   1950

FLF669 4 احللوذ الالةية والاةلية ملااجلة الغاز الجمبياي-
Jun 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 اهلند ية الربامج   1450
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FLF674  ال نسيق وال نظيم وال خجميط اإلداري  ملوظفي ت نية
 املالومال

 -ا  نبوذ   أيام  15
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  3000

FLF679  مفشوم وأ الي  ادارة ال كلفة فى بيئة ال صنيع
 احلديثة 

 برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF684   ورشال الاة   3000 ا  نبوذ يوم  15 اجلدوا إعداد درا ال 

FLF689 11 املشارال امل  دمة لفين الصحة والسالمة املشنية-
Jun 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF694 برامج اإلدارة  3000 ا  نبوذ أيام  15 اال رتاتي يال احلديثة ن تسويق املن  ال النفجمية 

FLF699 برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5 الرةابة املالية و مشارال اعداد ت ارير املراجاة 

FLF704   إدارة عالةال الاةالءCRM 5  ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام 

FLF709 ) 23 السالمة والصحة املشنية اإليفشا ية ) األوشا-
Jul 

 اهلند ية الربامج   1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF714  ا  نبوذ   أيام  5 ع ود تأ يس الشركال وطرق ح  منازعاهتا- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF719  ا  نبوذ   أيام  5 الجمرق املاامرة لل دةيق والرةابة املالية باحلا   اآليل- 
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF724     ا  نبوذ   أيام  5 االج ةاعي ال سويق عن طريق شبكال ال وام- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF729   اال الي  امل جمورة ن ال ح يق االداري واحلد من
 الفساد 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 ورشال الاة   1950

FLF734 30 ماايري األوشا الصحة والسالمة املشنية-
Jul 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 اهلند ية الربامج   1450

FLF739   الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن الاالةال الاامة 

FLF744   ما رت االعالم الرةةي املصغرMini MBA DM 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF749  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املؤمتر السنوي الاربي الثالث عشر لل ادة الشباب 

FLF754  برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 ماايري ال ةيز املؤ سي ومنظومة ال ياس االوربي 

FLF759  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 ال خجميط اال رتاتي ي وال حالفال اال رتاتي ية 

FLF764  ا  نبوذ   أيام  5 املوازيفال ترشيد االيففاق احلكومي- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

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


 
 

May 2, 2020 

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 (Istanbul) 

 
     

 

FLF769 ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 ت نيال جناح املشاريع تكنولوجيا املالومال 

FLF774   6 ادارة مشروعال اهلند ة املديفية احلديثة-
Aug 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF779  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن تشغي  وميايفة املنشآل 

FLF784   ا  نبوذ   أيام  5 االجراءال(  -املراجاة    -ت ييم الااملني )ال خجميط- 
 بريول

 برامج اإلدارة  1450

FLF789   املشارال امل خصصة فى ال دةيق وال ف يش املايل
 واالداري 

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF794   ت ارير ال كاليف ن ال خجمجميط وال نفي   تجمبي ال
 والرةابة

 برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF799 ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 مفشوم  دمال املالومال اإللكرتويفية وتسوي شا 

FLF804  13 ادارة االزمال وطرق الوةاية من احلرا ق-
Aug 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF809 ا  نبوذ   أيام  5 الاالةال الاامة ن مواجشة االزمال- 
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF814 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 ال جموير اال رتاتي ي وال يادة اال رتاتي ية 

FLF819 ا  نبوذ   أيام  5 املراجع الدا لي و إدارة املخاطر املالية- 
 بريول

 برامج املالية 1750

FLF824  ا  نبوذ   أيام  5 ال جمبي ال الالةية ملفاهيم اجلودة ن ال ةيز االداري- 
 بريول

 ورشال الاة   1950

FLF829 20 يفظم االيف ار املبكر للكشف عن احلرا ق-
Aug 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 الربامج اهلند ية  1450

FLF834   ا  نبوذ   أيام  5 اإلداري امل كام  إلعداد وتجموير اإلدارة الو جمىاملنشج- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF839  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 ال خجميط اال رتاتي ي وال حالفال اال رتاتي ية 

FLF844  ا  نبوذ   أيام  5 ضريبة االفراد والشركال واالةرار الضريب- 
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF849 ا  نبوذ   أيام  5 ال فكري االبداعي ودوره ن ال فوق ال نظيةي- 
 ال اهرة 

 ورشال الاة   1950
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FLF854 27 املراجاة املا ةدة إلدارة السالمة املشنية-
Aug 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF859   الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 املواد واللوجس يالدبلوم ن إدارة 

FLF864 برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 الاالةال الاامة واملرا م والربتوكوذ واالتيكيت 

FLF869  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 النظم اإللكرتويفية ن عةليال الشراء وال خزين 

FLF874 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 مفاهيم اجلودة وا رتاتي يال ال جموير املؤ سي 

FLF879 ا  نبوذ   أيام  5 األ الي  احلديثة لل دةيق الدا لى و مراجاة النظم- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

FLF884  ا  نبوذ   أيام  5 املشارال امل  دمة ن ةيادة املؤ سال احلديثة- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF889 3 املفشوم امل  دم الدارة املخاطر-
Sep 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF894  برامج اإلدارة  1450 ا  نبوذ أيام  5 ال حكيم ن الا ود االدارية ن ظ  املناةصال احلكومية 

FLF899   برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 لالع ةادال املس ندية ال واعد و االعراف الدولية 

FLF904  ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 املشارال امل جمورة ألعضاء اجملالس احمللية و البلديال 

FLF909 10 حوادث الاة  واال اافال االولية-
Sep 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 اهلند ية الربامج   1450

FLF914 ا  نبوذ   أيام  5 ال وميف الوظيفي واهلياك  الوظيفية- 
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF919  برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5 املشارال احلديثة لل دةيق وال ف يش املايل واالداري 

FLF924   ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 الربيفامج امل كام  ملدراء مكات  اإلدارة الاليا 

FLF929  24 ا رتاتي ية ال ااةد ومفشوم الا د اهلند ى للةشاريع-
Sep 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF934 ا  نبوذ   أيام  5 املشام امل  دمة للاالةال الاامة باملاار  واالملؤمترال- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF939  ا  نبوذ   أيام  5 املراجاة وال دةيق ودورمها ن اختاذ ال رارال- 
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF944 ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 بناء وتأهي  الكادر االداري الدارة الكوارث واالزمال 

FLF949 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 الشبكال اهليدروليكية و املجمرةة املا ية 
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FLF954  1 ماايري الصحة والسالمة املشنية ن الصناعال-
Oct 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 بريول

 الربامج اهلند ية  1450

FLF959  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن ال خجميط اال رتاتي ي و ت ييم األداء 

FLF964    املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام  10 ادارة املكات املا رت املصغر ن 

FLF969  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املؤمتر السنوي الاربي اخلامس حوذ احلكومال ال كية 

FLF974   املنظومة امل كاملة لوظا ف ومسارال إدارة املوارد
 البشرية احلديثة 

 اإلدارة برامج   1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF979  برامج اإلدارة  1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 بنعاء وتجمويععر اهلياكعع  ال نظيةيععة ن املنظةععال 

FLF984  ا  نبوذ   أيام  5 ع ود شركال النفط والغاز وطرق ح  منازعاهتا- 
 بريول

 برامج اإلدارة  1450

FLF989   برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 اال رتاتي ية يفظم ختجميط املوارد البشرية واالدارة 

FLF994 ا  نبوذ   أيام  5 املشارال امل  دمة للةدير املايل املاامر- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

FLF999   ا  نبوذ   يوم  15 إعداد درا ال اجلدوا- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   3000

FLF1004   ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 تنةية االعةاذ  ي ةا ن    6تجمبي ال ا رتاتي ال 

FLF1009  8 احملجمال البخارية و مكويفاهتا  للةشند ني-
Oct 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 كازباليفكا 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF1014  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم إدارة املوارد البشرية 

FLF1019   ا  نبوذ   أيام  5 الاةليال ن اختاذ ال رارال اإلدارية ا  خدام حبوث- 
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF1024 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 ال جموير اال رتاتي ي وال يادة اال رتاتي ية 

FLF1029   ا  نبوذ   أيام  5 متوي  املنشأة وو ا   ال ةوي- 
 بريول

 برامج املالية 1750

FLF1034  ا  نبوذ   أيام  5 تأهي  ال يادال وال ةكني- 
 بريول

 ورشال الاة   1950

FLF1039    15 مكويفاهتا(    –ال وربينال الغازية )أيفواعشا-
Oct 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450
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FLF1044   ا  نبوذ   أيام  5 أ س ال ح يق احلديثة ن حوادث الاة- 
 بريول

 الربامج اهلند ية  1450

FLF1049  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم النظم واال رتاتي يال االدارية املاامرة 

FLF1054  اإلدارة بال حفيز للوموذ لل ةيز و اإلبداع الوظيفي ن
 بيئة الاة 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF1059   برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 برامج الزيارال للشخصيال اهلامة إعداد وتنظيم 

FLF1064  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 مياغة ا رتاتي يال املس  ب  وةيادة ال جموير لل ادة 

FLF1069   احنرافال املوازيفال ال خجميجمية فى بيئة ال صنيع
 احلديثة 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF1074  ا  نبوذ   أيام  5 الربيفامج امل كام  ن املشرتيال وإدارة املس ودعال- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

FLF1079  ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 الاالمة ال  ارية وأ س حتسني السةاة عرب االيفرتيفت 

FLF1084   ا  نبوذ   أيام  5 لل اام  مع شكاوي اجلةشور والاةالء املشارال امل  دمة- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF1089  22 يفظام  املراةبة وال حكم والسيجمرة بالكامريال-
Oct 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF1094  الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 ال شغي  االمث  ملادال ح وذ النفط 

FLF1099  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم احملا بة املالية واملراجاة 

FLF1104 برامج اإلدارة  1450 ا  نبوذ أيام  5 ادارة الاالةال الاامة وتكنولوجيا املالومال 

FLF1109   اال س ال ايفويفية احلاكةة لصياغة الا ود واالتفاةيال
 الدولية 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF1114   املشارال امل خصصة فى ال دةيق وال ف يش املايل
 واالداري 

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF1119  املاليةبرامج   1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 املؤشرال املالية ل حلي  ةا ةة الد   مل خ ا ال رار 

FLF1124  برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5 كشف املصروفال ال حليلى 

FLF1129  ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 الاالةال الاامة وال كنولوجيا املاامرة 

FLF1134  الاة  ورشال   1950 ا  نبوذ أيام  5 اال الي  املب كرة لرعاية االبداع وال فوق واالب كار 

FLF1139 29 الصحة والسالمة املشنية ن الصناعال الغ ا ية-
Oct 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450
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FLF1144  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 ال يادة وحمددال ال يم الشخصية  وجودهتا 

FLF1149   ما رت االعالم الرةةي املصغرMini MBA DM 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF1154  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املؤمتر السنوي الاربي ال ا ع ل  ييم األداء األكادميي 

FLF1159  ال نسيق وال نظيم وال خجميط اإلداري  ملوظفي ت نية
 املالومال

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF1164 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 اعداد وتنفي  وت ييم اخلجمط اال رتاتي ية 

FLF1169 ا  نبوذ   أيام  5 اال س احلديثة للةراجاة الدا لية- 
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF1174    ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 الاةالءمشارال ال اام  والبيع ألما 

FLF1179  5 تنةية مشارال اعداد درا ال اجلدوا-
Nov 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF1184   املنظومة امل كاملة لوظا ف ومسارال إدارة املوارد
 البشرية احلديثة 

 برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF1189 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 اعداد وتنفي  وت ييم اخلجمط اال رتاتي ية 

FLF1194 ا  نبوذ   أيام  5 املااجلة احملا بية لألموذ واملشاك  املرتبجمة هبا- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750

FLF1199  ا  نبوذ   أيام  5 اال الي  احلديثة لألرشفة اإللكرتويفية- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF1204 12 اال  بارال اهليدروليكية للةوايفى-
Nov 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF1209  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم الشؤون املالية واإلدارية 

FLF1214    ما رت إدارة األعةاذ املشنىMini MBA in BA 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF1219  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املل  ى الاربي الااشر مل خصصي الاالةال الاامة 

FLF1224  ا  نبوذ   أيام  5 الاالةال الاامة واألعالم الفااذ- 
 بريول

 برامج اإلدارة  1450

FLF1229   الريادة  ال يادة اال رتاتي ية وادارة املؤ سال ل ح يق
 باال واق 

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF1234 برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 ال حلي  املايل بإ  خدام النس  واملؤشرال املالية 

FLF1239  ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5  ال  نيال امل جمورة ن ال خجميط وإعداد املوازيفال 

FLF1244  الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 املشارال امل  دمة لفين السالمة املشنية ن النفط والغاز 
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FLF1249   ما رت الاالةال الاامة املشنىMini MBA in PR 19-
Nov 

 املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF1254   املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 للةدربني املل  ى السنوي الاربي الثالث عشر 

FLF1259 ا  نبوذ   أيام  5 املفاهيم احلديثة للاالةال الاامة- 
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF1264  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 يفظم ختجميط املوارد البشرية واالدارة اال رتاتي ية 

FLF1269   ا  نبوذ   أيام  5 ال  ارير املالية ن حت يق الرةابةال حلي  املايل و دور- 
 بريول

 برامج املالية 1750

FLF1274  ا  نبوذ   أيام  5 تشخيص وحلوذ مشكالل تنفي  الا ود- 
 بريول

 ورشال الاة   1950

FLF1279  26 حتلي  ا باب وةوع احلرا ق واجراءال منع حصوهلا-
Nov 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF1284  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن  اإلدارة األ رتاتي ية 

FLF1289 ا  نبوذ   أيام  5 املنشج اإلداري امل كام  إلعداد وتجموير اإلدارة الو جمى- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF1294    ا  نبوذ   أيام  5 ال نظيةيععة ن املنظةععال بنعاء وتجمويععر اهلياكعع- 
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1750

FLF1299  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 ال خجميط اال رتاتي ي و ةياس األداء 

FLF1304   ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 النظم اآللية وتكاملشا ن املك بال تجموير 

FLF1309 3 االدارة احلديثة للةوايفئ البحرية-
Dec 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF1314   الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم ن اإلدارة االلكرتويفية 

FLF1319   ما رت االدارة االلكرتويفية املصغرMini MBA EM 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF1324  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املل  ى الاربي اخلامس لل خجميط الاةرايفي وإدارة املدن 

FLF1329  اإلدارة بال حفيز للوموذ لل ةيز و اإلبداع الوظيفي ن
 بيئة الاة 

 برامج اإلدارة  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF1334   االدارة ومس لزمال  ا رتاتي يال ال ةيز املؤ سي ن
 تنفي ها

 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10

FLF1339   ا  نبوذ   أيام  5 الربيفامج امل كام  ن احملا بة احلكومية- 
 ال اهرة 

 برامج املالية 1750
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FLF1344 ا  نبوذ   أيام  5 اجلودة الشاملة وماايري ال جموير املؤ ساتي- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF1349  10 اال ا يال احلديثة للةحركال احلثية الثالثية االوجة-
Dec 

 الربامج اهلند ية  1450 ا  نبوذ أيام  5

FLF1354   الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم إدارة املشاريع 

FLF1359   املدير احلكومى املا ةدCPM 10  املا رت املشين  2100 ا  نبوذ أيام 

FLF1364  املؤمترال 1100 ا  نبوذ أيام  3 املل  ى الاربي الثامن للةحللني واملدراء املاليني 

FLF1369  برامج اإلدارة  1450 ا  نبوذ أيام  5 حتلي   وق الاة  وحتديد االح ياجال 

FLF1374  ال ادة برامج   2100 ا  نبوذ أيام  10  يناريوهال ر م املس  ب  وال فكري اال رتاتي ي 

FLF1379 برامج املالية 1750 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 ال حلي  املايل ملصادر وا  خدامال املوارد 

FLF1384  ورشال الاة   1950 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5 ت نيال  لق بيئة ال فكري االبداعي وال يادي 

FLF1389   17 األوروبيالصيايفة الوةا ية للةنشآل احليوية وفق املنشج-
Dec 

 الربامج اهلند ية  1450 دبي  -ا  نبوذ   أيام  5

FLF1394  الدبلوم املشين 4200 ا  نبوذ أ ابيع  4 دبلوم السالمة املشنية 

FLF1399  ال نسيق وال نظيم وال خجميط اإلداري  ملوظفي ت نية
 املالومال

 -ا  نبوذ   أيام  5
 كازباليفكا 

 برامج اإلدارة  1450

FLF1404  برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 املشارال امل  دمة لل فكري اال رتاتي ي لل ادة 

FLF1409 برامج املالية 1750 ا  نبوذ أيام  5 اال س احلديثة ل  ويم احملفظة املالية 

FLF1414   ورشال الاة   3000 ا  نبوذ يوم  15 إعداد درا ال اجلدوا 

FLF1419   24 والسالمة املشنية اإليفشا ية ) األوشا (الصحة-
Dec 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 ال اهرة 

 الربامج اهلند ية  1450

FLF1424 ا  نبوذ   أيام  5 ضوابط مياغة ع ود الاة  وال وظيف- 
 ال اهرة 

 برامج اإلدارة  1450

FLF1429 برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 يفظرية االدارة احلية وا رتاتي يال ال جموير املس ديم 

FLF1434  ا  نبوذ   أيام  5 حما بة األ  ثةار وفق ماايري احملا بة الدولية- 
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF1439 ا  نبوذ   أيام  5 ال فوق االداري وادارة ال فيري اال رتاتي ي- 
 كازباليفكا 

 ورشال الاة   1950

FLF1444    برامج ال ادة  2100 ا  نبوذ أيام  10 وت ييم اخلجمط اال رتاتي يةاعداد وتنفي 
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FLF1449 26 اال س احلديثة للةراجاة الدا لية-
Dec 

 -ا  نبوذ   أيام  5
 كازباليفكا 

 برامج املالية 1750

FLF1454   ا رتاتي يال ال ةيز املؤ سي ن االدارة ومس لزمال
 تنفي ها

 الاة  ورشال   1950 ا  نبوذ أيام  5

FLF1459 ورشال الاة   1950 ا  نبوذ أيام  5 مشارال ال اام  والبيع ألما  الاةالء 

 

 مجيع الربامج أعاله ميكن تنفيذها يف أي دولة اوربية تطلبوهنا 

غري احملددة باجلدول   املدينة اليت حتددوهنا ويف   يف املواعيد اليت تناسبكم انتم   من هذه اخلطة  كما ميكن تنفيذ اي برنامج 

 مخسة متدربي على أن اليقل عدد املشاركي عن   أعاله

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

 ملزيد من املالومال ميكنكم ال وام  مع 

 

 

 

 

 

 

وإفادتنا مبن   هذه الربامج التدريبيةعلى املهتمني مبــوضـوع   مضمون هذه الدعوةيسعدنا دعوتكم للمشاركة وتعميم  
 تقرتحون توجيه الدعوة هلم  

 رسم املشرتك الرابع جماني مع كل ثالثة مشرتكني  

 أليسا بدران

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

( اب واتس) 0090552032821  
 00902125031335هاتف ارضي  
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  .يوم 30% لكل مشرتك يتم تسديد رسم اشرتاكه قبل تاريخ موعد انعقاد الربنامج مبدة 5حسم  

 مع متنياتنا لكم بدوام الن اح وال وفيق 

 ر يس علس اإلدارة  /عادذ احلسنيد. 
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