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 رطاخملا ساسا ىلع يلخادلا قيقدتلا
 $5800 42 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 42 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 42 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 رطاخملا ةرادإو ةمدقتملا ةمكوحلا
 $5800 35 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 $5800 35 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 35 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 لايتحالا ةحفاكمو ةبساحملا
 $5800 38 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 38 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 $5800 38 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 تامولعملا ايجولونكت مادختساب لايتحالا فشكو قيقدتلا و ةبقارملا
 $5800 40 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 $5800 40 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 $5800 40 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 فرتحملا رطاخملا ريدمل ةينفلا تاراهملا
 $5800 661 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 661 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 661 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 يلخادلا ققدملل ريراقتلا ةباتك تايساسأ
 $5800 41 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 $5800 41 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 $5800 41 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم
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 تاسسؤملا يف رطاخملا ةرادإ
 $5800 37 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 37 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 لاثتمالاو رطاخملا ةرادإ
 $5800 39 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 39 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 $5800 39 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 دارفألل ةينامتئالا رطاخملا مييقت
 $5800 660 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 660 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 $5800 660 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 تاسسؤملا ةمكوح
 $5800 36 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 36 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 $5800 36 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 $5800 36 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 رطاخملا ةرادإ مسق ريدم
 $5800 662 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 $5800 662 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 662 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 $5800 662 ةمكوحلا و قيقدتلا يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 ةيجيتارتسألا قيوستلا ةطخ يف عادبالا و زيمتلا
 $5800 229 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 229 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 229 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 229 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم



 

  2023يسيلبت يف هدقعنملا جماربلا ةطخ     
 

 

 رعسلا دوكلا صاصتخالا ناكملا رهشلا خيراتلا
 

Tel: 0097142216779      Mob: 00971505182527      E-mail: info@almawrededu.ae 
 تاثیدحتلا رخأ ىلع عالطألل ينورتكلإلا عقوملا ةرایز ىجری اذل ریغتلل لباق ىوتحملا اذھ

www.almawrededu.ae 
  

 $5800 229 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 $5800 229 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

  يمالعالا طيطختلاو يقيوستلا لصاوتلا
 $5800 225 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 225 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 لاعفلا قيوستلا يئاصخأ
 $5800 220 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 $5800 220 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 ةيراجتلا ةمالعلا ليعفتو نيلماعتملا ةبرجت يئاصخأ
 $5800 223 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 223 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 $5800 223 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 223 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 $5800 223 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 $5800 223 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 لامعألا ريوطت يئاصخأ
 $5800 219 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 $5800 219 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 ريعستلا ةيجيتارتساو تاداريإلا ةرادإ تايساسأ
 $5800 226 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 $5800 226 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 ةيجيتارتسالا تاباسحلا ةرادإل قرطلا لضفأ
 $5800 228 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 ةحجانلا تاعيبملا ةفاقث ريوطت
 $5800 224 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 $5800 224 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم
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 تاعيبملا يئاصخأ ةداهش
 $5800 227 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 $5800 227 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 ةيفارتحالا قيوستلا ةرادإ ةداهش
 $5800 716 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 $5800 716 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

 ةيراجتلا ةمالعلا ريدم
 $5800 218 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 218 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 تاعيبملا ريدم
 $5800 221 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 فرتحم قيوست لوؤسم
 $5800 717 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 $5800 717 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 لامعألا ةرادإ يف نيفرتحملل ةيساسألا تاعيبملاو قيوستلا تاراهم
 $5800 222 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 $5800 222 تاعيبملا و قيوستلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

TQM ةلماشلا ةدوجلاةرادإ  
 $5800 714 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 ةيسسؤملا تايلمعلا يف زّيمتلا قيقحت ةيجيتارتسا
 $5800 288 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 $5800 288 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 ةدوجلل ةيكيرمألا ةيعمجلا نم امجيس ةيسادسل رضخألا مازحلا يف ةمدقتملا ةرودلا
 $5800 284 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 284 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم
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 تايلمعلا ةرادأ يف نيسحتلاو يطيطختلا مسرلا
 $5800 291 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 291 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 ةدوجلا مظن ةرادإ يئاصخأ
 $5800 286 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 $5800 286 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

  ةرودلا تقو ليلقتو ردهلا نم دحلا Lean ةيجهنم تاودأ
 $5800 290 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 $5800 290 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

 رمتسملا نيسحتلا تاودأ ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ
 $5800 294 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 $5800 294 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 ةدوجلا ةرادإ تايجيتارتسإ
 $5800 293 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 $5800 293 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 ةدوجلا ماظن ءاشنإ بيلاسأو مظن قيبطتل ةدوجلا يريدم ليهأت
 $5800 715 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 715 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 715 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 715 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 $5800 715 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 $5800 715 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 لمعلا تاءارجإو تايلمع طيسبت
 $5800 292 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 $5800 292 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم
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 فيلاكتلا ضفخو ةدوجلا نيسحتب ةيجاتنالا نيسحت
 $5800 289 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 $5800 289 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 ةدوجلا ةبقارمل عبسلا تاودألاو Spc ةيئاصحإلا تايلمعلا ةبقارم تاودأ قيبطت
 $5800 283 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 امجيس ةيسادس يف رضخألا مازحلا ةرود
 $5800 285 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 $5800 285 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 $5800 287 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 287 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 $5800 287 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 287 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 $5800 287 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 $5800 287 ةيجاتنالاو ةدوجلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 تامظنملل يلخادلا لاصتالاو ةماعلا تاقالعلا
 $5800 515 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 515 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 مالعإلا تاراهمو ةماعلا تاقالعلا
 $5800 282 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 282 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 لامعألا لوكوتوربو تيكيتإ
 $5800 279 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 279 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 279 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 279 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 $5800 279 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم



 

  2023يسيلبت يف هدقعنملا جماربلا ةطخ     
 

 

 رعسلا دوكلا صاصتخالا ناكملا رهشلا خيراتلا
 

Tel: 0097142216779      Mob: 00971505182527      E-mail: info@almawrededu.ae 
 تاثیدحتلا رخأ ىلع عالطألل ينورتكلإلا عقوملا ةرایز ىجری اذل ریغتلل لباق ىوتحملا اذھ

www.almawrededu.ae 
  

 يعامتجالا مالعإلا يف ةيسسؤملا ةعمسلا ةرادإ
 $5800 520 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 $5800 520 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 $5800 520 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 $5800 520 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 $5800 520 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 $5800 520 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 ةينهملا تاقالعلا ةكبش ةرادإ
 $5800 522 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 $5800 522 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 522 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 522 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

 تايلاعفلا ةرادإ يف ةداهش
 $5800 276 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 276 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 ةماعلا تاقالعلا ماسقأ ةرادإو ةدايق
 $5800 511 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 $5800 511 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 $5800 511 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 $5800 511 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 مالعإلا لئاسو عم لماعتلا تاراهم
 $5800 512 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 512 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 $5800 512 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 $5800 512 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم
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 تامزألا دنع لاعفلا لصاوتلا تاراهم
 $5800 278 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 $5800 278 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 $5800 278 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 $5800 278 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 $5800 278 ةماعلا تاقالعلا يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 فادهالاو جئاتنلا  قيقحت وحن ةرادإلا
 $5800 183 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 ةيفارغجلا تامولعملا مظن ةئيب ىف ةيناكملا ةجذمنلاو ليلحتلا
 $5800 902 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

           ماهملا ذيفنت يف لاعفلا طيطختلا
 $5800 514 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 جئاتنلا لضفأ قيقحتل ةفلتخملا ةيرادإلا تايوتسملا عم لماعتلا
 $5800 185 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 ةيجيتارتسالا ةدايقلاو يليوحتلاو يرذجلا رييغتلا
 $5800 192 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 $5800 192 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 ةيعادبإلا تاقاطلا زيفحتو يرادإلا زيمتلا
 $5800 305 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 305 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 ةيلودلا تامظنملا يف يلودلاو يبرعلا داصتقالا نيب ةقالعلا
 $5800 817 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 تاكيتكتلاو تاودألا ةدايقلا
 $5800 163 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 163 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم
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  نيلوؤسملا رابكل ةيذيفنتلا ةدايقلا
 $5800 179 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 $5800 179 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 فرتحملا ريدملا
 $5800 166 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 نيسدنهملل تاينقتلاو ةيرادإلا تاراهملا
 $5800 182 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 مّلعتلا ةسسؤم ةرادإ
 $5800 169 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 تاءارجإلاو طيسبتو لمعلا مظن ريوطت
 $5800 526 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 ددجلا نيفرشملاو ءاردملل ةيرادإلا تاراهملا ةيمنت
 $5800 173 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 لامعألا تارارق ذاختا جذامن يف ةداهش
 $5800 164 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 حجانلا قيرفلا دئاق
 $5800 167 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 ربكأ رثأ قيقحتل لمعلا يف نيكمتلا موهفم
 $5800 170 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 مامألا ىلإ ريسلا ةرادإلا يف زاتمملا ىلإ ديجلا نم
 $5800 171 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 رفصالا مازحلا - امجيس ةتسلا ةيجهنم
 $5800 704 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 704 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 دوسألا مازحلا - امجيس ةتسلا ةيجهنم
 $5800 706 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم
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 ةيدايقلا ريكفتلا تاراهم
 $5800 529 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 $5800 529 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 داشرإلاو هيجوتلا تاراهم
 $5800 172 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 172 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 لاعفلاو لصاوتلاو ةدايقلا تاراهم
 $5800 178 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 نيرخآلا ةدايقو تاذلا ةرادإ تاراهم
 $5800 184 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 جئاتنلل ًاقفو يدايقلا يدحتلا لوح لمع ةشرو
 $5800 177 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 177 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 ةيفارغجلا تامولعملا مظن لمع ةشرو
 $5800 303 ةرادإلاو ةدايقلا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

CIA دمتعملا يلخادلاققدملا  
 $5800 746 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

ISO (31000) رطاخملا ةرادإل يلودلا رايعملا  
 $5800 747 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 ةيكنبلا تالافكلاو ةيدنتسملا تادامتعالا
 $5800 30 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 ةيلاملا ريراقتلا دادعإ يف ةثيدحلا بيلاسألا
 $5800 27 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 ةيونسلاو ةيرهشلا تاباسحلل عيرسلا لافقإلا
 $5800 18 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم
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 ةلويسلا ةرادإو ةيدقنلا تاقفدتلا
 $5800 749 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 $5800 749 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 ةيبساحملاو ةيرادإلا تاسرامملا ةنئادلا ممذلا
 $5800 3 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 3 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 مدقتم تاهجوتلا ثدحأو تاسرامملا لضفأ ةيبساحملاو ةيلاملا تايلمعلا
 $5800 17 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 لامعألا يف حاجنلا  ةيلاملا ةنطفلا
 $5800 21 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 CIPA دمتعملا يمالسالا ينوناقلا بساحملا
 $5800 750 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 ريراقتلا دادعإو ةيلاملا ةبساحملا
 $5800 20 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 $5800 20 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 ةينهملا ةبساحملا
 $5800 12 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 قيقدتلاو ةيلاملا ةبقارملاو ةبساحملا
 $5800 6 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 $5800 6 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا
 $5800 11 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 11 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 مدقتم IFRS ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا
 $5800 25 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم
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 مدقتم ةنيدملا ممذلا يئاصخأ
 $5800 14 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 مدقتملا يلاملا ليلحتلا تاودأ
 $5800 5 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 يلاملا ؤبنتلا تاينقتو تاودأ
 $5800 22 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 بتاورلا ةرادإ
 $5800 28 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 نامتئالا ةبقارمو ليصحتلا قرف ةرادإ
 $5800 26 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 ةتباثلا لوصألا ةبساحمو ةرادإ
 $5800 8 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 ةيونسلا ةيلاملا ريراقتلاو ةيلاملا مئاوقلا دادعإ
 $5800 29 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 29 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 29 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 مكحتلا تاحولو لامعألا ريراقت يف لسكإلا جمانرب
 $5800 15 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 لسكإلا جمانرب مادختساب ةيلاملا جذامنلا ديدحت
 $5800 23 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 قاقحتسالا ةبساحم
 $5800 818 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 فيلاكتلا ةبقارمو ليلحت لمع ةشرو
 $5800 9 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 فيلاكتلا ةباقرو ةلاعفلا تانزاوملا عضو
 $5800 16 ةيلاملا و ةبساحملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم
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 ريثأتلاو عانقإلا
 $5800 551 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 551 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 $5800 551 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 ضوافتلا
 $5800 557 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 ءالمعلا ةمدخ يف زيمتلا
 $5800 548 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 $5800 548 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 عبسلا تاداعلا
 $5800 553 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 $5800 553 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 $5800 553 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

           لمعلا ةدوجب ةيانعلا

 $5800 549 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 $5800 549 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 549 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 تاذلا ةرادإ

 $5800 550 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 550 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 $5800 550 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 ةيئاهنلا ديعاوملاب مازتلالاو تايولوألا بيترتو ةددعتملا ماهملا ةرادإ

 $5800 155 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 155 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم
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 لمعلا يف ةمادتسملا زيفحتلا ةفاقث
 $5800 151 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 151 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 151 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

  جئاتنلا ىلإ لوصولل  ةيجاتنإلا تامس

 $5800 150 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 جئاتنلا لالخ نم يلاعلا ءادألا تاذ لمعلا قرف

 $5800 152 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 152 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 152 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 نيعجارملاو روهمجلا عم لماعتلا نف

 $5800 545 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 تاعازنلا ةرادإ يف ريثأتلا ةوق
 $5800 154 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 154 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 $5800 154 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 يباجيإلا ريكفتلا ةوق

 $5800 156 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 رثؤملا ضوافتلا تاراهم
 $5800 153 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 $5800 153 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 153 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 تاعامتجالا ريسيت تاراهم
 $5800 547 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 يفطاعلا ءاكذلا لمع ةشرو
 $5800 149 تاذلا ريوطتو ةيصخشلا تاراهملا يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم
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( رابتخالريضحتلا  CMRP) ةيقوثوملاو ةنايصلا يف ةمّدقتملا ةرودلا  
 $5800 212 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 212 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 ةيسدنهلا تاسرامملا ثدحأ يف زيمتلا
 $5800 215 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 215 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 $5800 215 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 ةيؤبنتلاو ةيئاقولا ةنايصلا
 $5800 206 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 206 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 ةلاّعفلا ةفلكتلا تاذ ةنايصلا
 $5800 208 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 ةنايصلا يف تاسرامملا لضفأ
 $5800 210 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 210 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 ةمدقتملا ةنايصلا ةرادإ
 $5800 202 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 $5800 202 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 تاعاطقنالاو ليغشتلا ةداعإو فاقيا يف ةمدقتملا ةرادإ
 $5800 213 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 213 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 ةماعلا قفارملا طيطختو ةرادإ
 $5800 209 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 209 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 ةلودجو ةنايصلا طيطخت
 $5800 211 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم
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 $5800 211 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 $5800 211 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 لاطعألل ةيرذجلا بابسألا ليلحتو تالآلا صيخشت
 $5800 216 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 لوصألا ةرادإ يف ةداهش
 $5800 204 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 ةنايصلا ةرادإ يف ةداهش
 $5800 205 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 205 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 ةنايصلا تاقيقدت ناقتإ نف
 $5800 214 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 214 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 دمتعملا ةنايصلا ططخم
 $5800 207 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 ثلاثلا ىوتسملا رابتخا  دمتعم يراقع ميقم
 $5800 731 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 يناثلا ىوتسملا رابتخا  دمتعم يراقع ميقم
 $5800 730 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 $5800 730 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 730 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 عبارلا ىوتسملا رابتخا  دمتعم يراقع ميقم
 $5800 732 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 732 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 ةميقلا ةسدنه
 $5800 217 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 217 لوصألا ةرادإو ةنايصلا لامعأ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم
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 ةمّدقتملا تاينقتلاو تاودألا دمتعملا يجيتارتسالا

 $5800 247 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 247 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

 لامعألا ليلحت يف دمتعملا يئاصخألا
 $5800 239 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 ةلاعفلا و ةحجانلا ةباقرلاو ميظنتلاو طيطختلا
 $5800 246 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 246 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 ةيلالدتسالا تارارقلا ذاختاو يليلحتلا ريكفتلا
 $5800 236 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 236 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 ةمداقلا ةيسفانتلا ةزيملا  يميمصتلا ريكفتلا
 $5800 233 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 $5800 233 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 يجيتارتسالا طيطختلاو ريكفتلا
 $5800 244 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 $5800 244 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 244 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 لامعألا تانايب ليلحتو ريراقتلا دادعإ يف ةزيمتملا تاينقتلا
 $5800 231 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 لامعألا ةجذمن يف ةمّدقتملا ةرودلا
 $5800 232 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 232 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا
 $5800 242 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم
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 لاعفلا و حجانلا للحملا
 $5800 241 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 241 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 $5800 241 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 ةماعلاو ةيموكحلا تاعاطقلا يف ةيجيتارتسالا ةرادإ
 $5800 245 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 $5800 245 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 ىودجلا تاسارد مييقتو ليلحتو دادعإ
 $5800 235 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 $5800 235 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 ءادألا يف زيمتلا قيقحت نزاوتملا ءادألا ةقاطب
 $5800 230 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 230 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 ةحجان لمع ةلاح ميدقتو ءانب
 $5800 237 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 $5800 237 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 $5800 237 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 يجيتارتسالا فارشتسالا ريوطتل تاودأ لبقتسملا ليكشت
 $5800 243 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 243 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 ةسيئرلا ءادألا تارشؤم يف ةداهش
 $5800 238 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 دمتعملا لامعألا تانايب لّلحم
 $5800 240 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 240 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 240 ةيجيتارتسألا و طيطختلا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم
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(PMI-ACP) ةقيشرلا عيراشملا ةرادإ يف دمتعملا سرامملا ةداهشلدادعإلا  

 $5800 272 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 $5800 272 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

PMI-ACP فرتحملا لياجأ ةيجهنم سرامم  

 $5800 703 عيراشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 703 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 $5800 703 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

PMI-SP عيراشملا ةلودجةرادإ  
 $5800 697 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 697 عيراشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

 $5800 697 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

PMP ةيفارتحالا عيراشملا ةرادإةرود  
 $5800 695 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 $5800 695 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

PRINCE2 Agile لياجأ ةيجهنمب ةمكحملا ةئيبلا يف عيراشملا ةرادإ  
 $5800 696 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 $5800 696 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

PRINCE2 ةمكحملا ةئيبلا يف عيراشملا ةرادإ  
 $5800 699 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 اهريفوت تاينقت و فيلاكتلا ريدقتو عيراشملا ةنزاوم دادعا
 $5800 273 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 273 عيراشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 تامولعملا ةينقت عيراشمل ةلاّعفلا ةرادإلا
 $5800 267 عيراشملا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 $5800 267 عيراشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 $5800 267 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم
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 عيراشملل ةمدقتملا ةرادإلا
 $5800 264 عيراشملا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 )PMP( عيراشملا ةرادإ يئاصخأ ةداهشل دادعإلا
 $5800 271 عيراشملا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم تارشؤم ىتحو سيسأتلا نم  PMO عيراشملا ةرادإ بتكم ةبقارمو ناقتإ
 $5800 270 عيراشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 270 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 $5800 270 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 ةحجانلا جماربلا ةرادإ
 $5800 698 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 ةقيشرلا عيراشملا ةرادإ
 $5800 266 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 عورشملل ةحلصملا باحصأ ةرادإ
 $5800 269 عيراشملا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 عيراشملا ظفاحم ةرادإ
 $5800 268 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 عورشملا رطاخم ليلحت و ةرادإ
 $5800 275 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 275 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 ىودجلا تاسارد مييقتو ليلحتو دادعإ
 $5800 265 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 265 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 $5800 265 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 عيراشملا ةرادإ تايجيتارتساو تاراهم
 $5800 274 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 $5800 274 عيراشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم



 

  2023يسيلبت يف هدقعنملا جماربلا ةطخ     
 

 

 رعسلا دوكلا صاصتخالا ناكملا رهشلا خيراتلا
 

Tel: 0097142216779      Mob: 00971505182527      E-mail: info@almawrededu.ae 
 تاثیدحتلا رخأ ىلع عالطألل ينورتكلإلا عقوملا ةرایز ىجری اذل ریغتلل لباق ىوتحملا اذھ

www.almawrededu.ae 
  

(CILT ) تايرتشملا ةميق نيسحتل تاوطخ عبسلا تاذ يجيتارتسالا ديروتلا ةيجهنم  
 $5800 254 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 254 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

(CILT) داوملاو ديروتلا ةلسلسةرادإ  
 $5800 253 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 $5800 253 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

(CILT) ديروتلا ةلسلس رطاخمةرادإ  
 $5800 256 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

(CILT) تايرتشملا ةرادإ يف دمتعملايئاصخألا  
 $5800 251 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

CILT ةيمقرلا ديروتلا ةلسلس ةيجيتارتساةداهش  
 $5800 249 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

CILT ةيتسجوللا تايلمعلاو ديروتلا لسالس ةرادإ يفةداهش  
 $5800 250 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

CILT لقنلاو لوطسألا تامدخ ةرادا يفةداهش  
 $5800 248 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 248 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

CILT ةيتسجوللا تامدخلاةرادإ  
 $5800 252 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

 يئارشلا ضوافتلاو نيدروملا رايتخاو تاءاطعلاو تايرتشملا ةرادا
 $5800 366 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

 تاصقانملا ةرادإو تايرتشملل لاعفلا طيطختلا
 $5800 260 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم

 ةفلكتلا ليلقت بيلاسأو تايرتشملا ةرادإ يف زيمتلا
 $5800 261 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم
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 ديروتلا ةراداو ةيتسجوللا تامدخلا
 $5800 372 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 $5800 372 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 حجانلا يرتشملا
 $5800 262 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 ةيئارش ةميق لضفأ قيقحتل ضوافتلا تايجيتارتسا لضفأ
 $5800 259 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 259 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

 نيدروملا تاقالع ةرادإو ةدايق يف تاسارامملا لضفأ
 $5800 258 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 $5800 258 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 تاعدوتسملا ةرادإ

 $5800 719 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

 $5800 719 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 يلآلا بساحلا مادختساب تاعدوتسملا ةرادإ
 $5800 723 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 تايرتشملا ةرادإ

 $5800 376 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

 $5800 376 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 ةمدقتملا تايرتشملا ةرادإ
 $5800 377 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 نيدروملا ةرادإ
 $5800 378 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

 تاعدوتسملا ةرادإو ليغشت
 $5800 263 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم
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 ةمدخلا ىوتسم تايقافتاو تايرتشملا ةرادإ تايلمع و تاسايس
 $5800 257 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

 ةيفارتحالا تايرتشملا ةداهش

 $5800 362 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 نوزخملا ةبقارم

 $5800 724 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 724 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 نزاخملاو تاعدوتسملا ءانمأ تاراهم

 $5800 720 ديروتلا ةلسلسو تايرتشملا ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

(CISM) دمتعملا تامولعملا نمأ ريدمةرود  

 $5800 582 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 05 ىلا 01 نم

 $5800 582 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 21 ىلا 17 نم

ASPNET 

 $5800 562 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 11 ىلا 07 نم

 $5800 562 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 3 ىلا ويلوي 30 نم

Blockchain Investigations Analysis 

 $5800 1001 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 07 ىلا 03 نم

 $5800 1001 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 07 ىلا 03 نم

Business Analysis & Design 

 $5800 563 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 16 ىلا 12 نم

Excel 2016-Level 1, 2 & 3           

 $5800 569 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 15 ىلا 11 نم

ISTQB Software Testing Foundation 

 $5800 567 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 22 ىلا 18 نم

ITIL Foundation 

 $5800 574 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 26 ىلا 22 نم
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Oracle Database 11g Performance Tuning DBA 

 $5800 560 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 18 ىلا 14 نم

 $5800 560 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 17 ىلا 13 نم

Programming with PLSQL 
 $5800 565 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ويلوي 2023 ويلوي 29 ىلا 25 نم

SharePoint Administration 

 $5800 566 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 09 ىلا 05 نم

Web Services Development 

 $5800 561 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 10 ىلا 06 نم

 $5800 561 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 23 ىلا 19 نم

 يناربيسلا نمألا
 $5800 501 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ويام 2023 ويام 25 ىلا 21 نم

 $5800 501 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 31 ىلا 27 نم

 بيردتلا لاجم يف تامولعملا مظن ءانبو ميمصت يف زيمتلا
 $5800 594 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 21 ىلا 17 نم

 $5800 594 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 14 ىلا 10 نم

 ةكبشلا نمأ تايساسأ

 $5800 592 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 08 ىلا 04 نم

 $5800 592 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 28 ىلا 24 نم

 تامولعملا نمأ تايساسأ

 $5800 577 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 22 ىلا 18 نم

 تفوسوركيام تاكبش ةرادإ تايساسأ
 $5800 576 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 19 ىلا 15 نم

 $5800 576 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2024 رياني 04 ىلا 2023 ربمسيد 31 نم

 

 



 

  2023يسيلبت يف هدقعنملا جماربلا ةطخ     
 

 

 رعسلا دوكلا صاصتخالا ناكملا رهشلا خيراتلا
 

Tel: 0097142216779      Mob: 00971505182527      E-mail: info@almawrededu.ae 
 تاثیدحتلا رخأ ىلع عالطألل ينورتكلإلا عقوملا ةرایز ىجری اذل ریغتلل لباق ىوتحملا اذھ

www.almawrededu.ae 
  

 CCNA وكسيس تاكبش تايساسأ
 $5800 578 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربوتكأ 12 ىلا 08 نم

 $5800 578 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمسيد 2023 ربمسيد 29 ىلا 24 نم

 فتاهلا تاكبش نمأ

 $5800 810 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ويام 2023 وينوي 1 ىلا ويام 28 نم

 $5800 810 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمتبس 2023 ربمتبس 14 ىلا 10 نم

 ITIL ميهافم بسح لاطعألاو تابلطلا ةرادإ
 $5800 568 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربوتكأ 2023 ربمفون 2 ىلا ربوتكأ 29 نم

 )Disaster Recovery Datacenter( ثراوكلا نم يفاعتلا تانايب زكارم ةرادإ

 $5800 575 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 29 ىلا 25 نم

 تامولعملا مظن ةمكوح
 $5800 581 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت وينوي 2023 وينوي 15 ىلا 11 نم

 يرادالا حالصإلاو ةيمنتلا : ةينورتكلالا ةموكحلا وحن لمع ةشرو

 $5800 500 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت سطسغأ 2023 سطسغأ 24 ىلا 20 نم

 $5800 500 تامولعملا ةينقت ةرادإ يسيلبت ربمفون 2023 ربمفون 30 ىلا 26 نم

 

 


