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NNC Academy 2017 Plan 
 

 2017لعام   NNCخطة اكادميية 

 

 

 متسلسلة حسب تاريخ انعقادها

 اسم النشاط الرمز
تاريخ 

 البدء
تاريخ 
 االنتهاء

 نوع النشاط الرسم $ المكان 

NCTp28 15 خطة الطوارىء لمواجهة الكوارث الجسيمة-Jan 19-Jan البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCAP31 15 المفاهيم االساسية لعقود التجارة الدولية-Jan 19-Jan برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول 

NCFp20 15 االختبارات العملية لنظم الرقابة الداخلية-Jan 19-Jan ة والمصرفيةبرامج المالي 2250 كوااللمبور/استنبول 

NCWs28  15 المهارات المتقدمة للسكرتيرة العصرية-Jan 19-Jan ورشة عمل 3250 كوااللمبور/استنبول 

NCTp16 22 االسس الحديثة لصيانة المحركات-Jan 30-Jan البرامج الفنية والهندسية 2250 كوااللمبور/استنبول 

NCPm01 
 Mini MBA inماجستير ادارة موارد بشرية 

HR 
22-Jan 

30-Jan 
 الماجستير المهني 2450 كوااللمبور/استنبول

NCAP44 22 المفهوم العلمي الحديث إلدارة الموارد البشرية-Jan 26-Jan برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول 

NCFp39 
الرقابة المالية كنظام لتقييم الكفاءة و الفعالية  

 اإلقتصادية
22-Jan 

26-Jan 
 برامج المالية والمصرفية 3050 استنبولكوااللمبور/

NCLp19 
التخطيط االستراتيجي وتحقيق الريادة والتميز 

 المؤسسي
22-Jan 

26-Jan 
 برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول

NCWs30  22 القيادة وأسس قيادة التغيير-Jan 26-Jan ورشة عمل 2450 لندن / استنبول 

NCTp38 29 ارية ) انواعها وطرق تصميمها(المبدالت الحر-Jan 2-Feb البرامج الفنية والهندسية 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCAP35 
المفهوم المعاصر للعالقات والشراكات 

 اإلستراتيجية
29-Jan 

2-Feb 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول

NCFp33 
المهارات الحديثة للمدير المالي ومفهوم 

 المخاطر  رةادا
29-Jan 

2-Feb 
 برامج المالية والمصرفية 2250 كوااللمبور/استنبول

NCLp28 29 التخطيط االستراتيجي و قياس األداء-Jan 2-Feb برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCPd15 29 دبلوم في االعـــالم-Jan 
 ثالثة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs42 
المهارات المتقدمة في إدارة المؤتمرات 

 والمناسبات
29-Jan 

2-Feb 
 ورشة عمل 2550 لندن / استنبول

NCTp23 5 أسس السالمة والصحة المهنية فى الصناعة-Feb 9-Feb البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول 

NCPm10 
 Miniماجستير األعمال المهنى المصغر  

MBA in BA 
5-Feb 

13-Feb 
 الماجستير المهني 3050 لندن / استنبول
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NCAP45 5 الموارد البشرية وادارة شؤون الموظفين-Feb 9-Feb برامج اإلدارة واالعالم 2450 كواللمبور / استنبول 

NCFp19 5 حسابات القوائم المالية وطبيعتها واقفالها-Feb 9-Feb فيةبرامج المالية والمصر 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCLp01 
استراتيجيات التميز المؤسسي في االدارة 

 ومستلزمات تنفيذها
5-Feb 

9-Feb 
 برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول

NCPd21  5 دبلوم المهارات القيادية للمدير العصري-Feb 
 اسبوعين

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs03 
ة والمالية ومكافحة الدور العملي للرقابة االداري

 الفساد
5-Feb 

9-Feb 
 ورشة عمل 2450 لندن / استنبول

NCTp39  السالمة بالمختبرات المدرسية 
12-

Feb 20-Feb 
 البرامج الفنية والهندسية 2550 كوااللمبور/استنبول

NCAP46 
سياسة التحفيز ومهارات استقطاب الموظفين 

 الناجحين
12-

Feb 16-Feb 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 كواللمبور / استنبول

NCFp01 
االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية وتأهيل 

 المراجع 
12-

Feb 16-Feb 
 برامج المالية والمصرفية 2250 لندن / استنبول

NCLp30 مثلث القوى االستراتيجية ومواجهة المنافسة 
12-

Feb 16-Feb 
لندن / استنبول / 

 استنبول
 والقادة برامج المدراء 2450

NCWs39 التقنيات المعاصرة لإلدارة البيئية 
12-

Feb 16-Feb 
 ورشة عمل 2550 كوااللمبور/استنبول

NCTp02 
المدخل الحديث لنظام إدارة السالمة والصحة 

 المهنية
19-

Feb 23-Feb 
 البرامج الفنية والهندسية 2250 كوااللمبور/استنبول

NCAP08 لتنفيذ والتقييم(الحمالت االعالمية ) التخطيط وا 
19-

Feb 23-Feb 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول

NCFp29 
استراتيجيات التعامل مع المخاطر وأساليب 

 التدقيق
19-

Feb 23-Feb 
لندن / استنبول / 

 استنبول
 برامج المالية والمصرفية 2550

NCLp16 مفاهيم الجودة واستراتيجيات التطوير المؤسسي 
19-

Feb 23-Feb 
 برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول

NCPd24 
 دبلوم المحاسبة الحكومية

19-
Feb اسبوعين 

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs21 االسس الحديثة للتفوق االداري 
19-

Feb 23-Feb 
 ورشة عمل 2550 لندن / استنبول

NCTp34 العمليات التكنولوجية للغاز والنفط 
26-

Feb 6-Mar 
 البرامج الفنية والهندسية 2550 كوااللمبور/استنبول

NCAP15 مهارات اعداد التقارير 
26-

Feb 2-Mar 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول

NCFp36 قائمة التدفقات النقدية مفهومها وتخطيطها 
26-

Feb 2-Mar 
 يةبرامج المالية والمصرف 2550 كوااللمبور/استنبول

NCLp06 التخطيط االستراتيجي والتحالفات االستراتيجية 
26-

Feb 2-Mar 
 برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول

NCPd02  دبلوم االدارة االلكترونية فى المجال االداري 
26-

Feb اسبوعين 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs20 
واإلتصال مهارات القائد المتميز في التواصل 

 واالقناع
26-

Feb 2-Mar 
 ورشة عمل 2550 كوااللمبور/استنبول

NCTp04  5 طرق تعبئة وقياس المستودعات البترولية-Mar 9-Mar البرامج الفنية والهندسية 2250 كوااللمبور/استنبول 

http://www.nncacademy.com/
mailto:info@nncacademy.com


 
 

January 19, 2017 

www.nncacademy.com                  info@nncacademy.com  

USA - California 1621 Meadow Glen Rd. CA 91765 / Turkey – Istanbul / Iraq – Baghdad- Erbil / Great Britain – London/ UAE – Abu Dhabi / Saudi Ara-
bia – Jeddah / Syria – Damascus / Jordan – Amman / Sultanate of Oman – Muscat / Qatar - Doha / Libya – Tripoli 

 T+9 0 552 203 28 21 (Istanbul) / 00902125031336        +1 909 580 91 72 (USA)     

NCPm06 
 Miniماجستير العالقات العامة المهنى  

MBA in PR 
5-Mar 

13-Mar 
 الماجستير المهني 2450 لندن / استنبول

NCAP06 5 مهارات تحليل وصياغة العقود التجارية-Mar 9-Mar برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول 

NCFp47 
محاسبة التكاليف في شركات إنتاج البترول 

 والغاز
5-Mar 

9-Mar 
 برامج المالية والمصرفية 2550 كواللمبور / استنبول

NCLp15 5 ستراتيجية ومواجهة المنافسةمثلث القوى اال-Mar 9-Mar برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCPd05  5 دبلوم في المهارات متقدمة للسكرتير المتميز-Mar 
 ثالثة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs07  5 تطبيقات الجودة الشاملة في القطاع التعليمي-Mar 9-Mar ورشة عمل 2450 بور/استنبولكوااللم 

NCTp36 اسس تشغيل وصيانة المضخات للفنيين 
12-

Mar 16-Mar 
 البرامج الفنية والهندسية 3050 كوااللمبور/استنبول

NCAP18 تخطيط اإلحالل والمسار الوظيفى 
12-

Mar 16-Mar 
 برامج اإلدارة واالعالم 2250 كوااللمبور/استنبول

NCFp24  المعياريةالموازنات والتكلفة 
12-

Mar 16-Mar 
 برامج المالية والمصرفية 2550 لندن / استنبول

NCLp29 
صياغة استراتيجيات المستقبل وقيادة التطوير 

 للقادة
12-

Mar 16-Mar 
 برامج المدراء والقادة 2450 لندن / استنبول

NCPd06 دبلوم ادارة الموارد البشرية المعاصرة 
12-

Mar ستة اشهر 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs19 كيف تكسب معارك األعمال عبر وسائل االعالم؟ 
12-

Mar 16-Mar 
 ورشة عمل 2250 كوااللمبور/استنبول

NCTp15 
برنامج تشغيل شبكة إطفاء الحرائق في موقع 

 العمل
19-

Mar 27-Mar 
 البرامج الفنية والهندسية 2550 كوااللمبور/استنبول

NCAP22 ة العداد السيرة الذاتيةالمهارات الحديث 
19-

Mar 23-Mar 
 برامج اإلدارة واالعالم 2250 لندن / استنبول

NCFp48 
منظومة التدقيق الداخلي ومعايير المراجعة 

 والتدقيق
19-

Mar 23-Mar 
 برامج المالية والمصرفية 2550 كواللمبور / استنبول

NCLp38 
صياغة استراتيجيات المستقبل وتنفيذها 

 وتقييمها
19-

Mar 23-Mar 
 برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول

NCWs43 التفوق االداري وادارة التفيير االستراتيجي 
19-

Mar 23-Mar 
 ورشة عمل 2450 لندن / استنبول

NCTp22 سياسات وبرامج التعامل مع االزمات والكوارث 
26-

Mar 30-Mar 
 سيةالبرامج الفنية والهند 3050 لندن / استنبول

NCAP07 اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية 
26-

Mar 30-Mar 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول

NCFp13 
المشاكل المحاسبية واإلدارية لإليرادات و 

 معالجتها
26-

Mar 30-Mar 
 برامج المالية والمصرفية 2550 كوااللمبور/استنبول

NCLp21 تفكير االستراتيجي للقادةالمهارات المتقدمة لل 
26-

Mar 30-Mar 
 برامج المدراء والقادة 2450 لندن / استنبول

NCPd09  دبلوم في المتابعة والتقييم 
26-

Mar اسبوعين 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs23 مفهوم خدمات المعلومات اإللكترونية وتسويقها 
26-

Mar 30-Mar 
 ملورشة ع 2950 لندن / استنبول
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NCTp31 2 الصحة والسالمة المهنية و معايير األوشا-Apr 10-Apr البرامج الفنية والهندسية 2550 لندن / استنبول 

NCAP19 
تنمية مهارات مدراء مكاتب اإلدارة العليا  

 التنفيذية
2-Apr 

6-Apr 
 برامج اإلدارة واالعالم 2250 كوااللمبور/استنبول

NCFp34 2 تقييم في الشركاتأسس وضع وتطبيق نظام ال-Apr 6-Apr برامج المالية والمصرفية 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCLp35 2 التطوير االستراتيجي والقيادة االستراتيجية-Apr 6-Apr برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCPd27 2 دبلوم في نظم المعلومات اإلدارية-Apr 
 اسبوعين

 استنبول
فضالً 

 لاتص
 دبلومات مهنية

NCWs40 2 االساليب الحديثة لتقييم وتقويم االداء المؤسسي-Apr 6-Apr ورشة عمل 3050 كوااللمبور/استنبول 

NCTp48 9 هندسة تصميم الطرق و  الحموالت المحورية-Apr 13-Apr البرامج الفنية والهندسية 3050 كواللمبور / استنبول 

NCPm02  المدير الحكومى المعتمدCPM 9-Apr 17-Apr الماجستير المهني 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCAP14 )9 عقود الوكالة والتوزيع ) االعداد والصياغة-Apr 13-Apr برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCFp18 9 مراجعة كفاءة وفاعلية االنفاق الحكومي-Apr 13-Apr المالية والمصرفيةبرامج  2550 كوااللمبور/استنبول 

NCLp10 
سيناريوهات رسم المستقبل والتفكير 

 االستراتيجي
9-Apr 

13-Apr 
 برامج المدراء والقادة 2450 لندن / استنبول

NCPd01  9 دبلوم في العالقات الخارجية والتعاون الدولي-Apr 
 ستة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs34 9 ي منظمات المعلوماتأتمتة وارشفة الوثائق ف-Apr 13-Apr ورشة عمل 3050 كوااللمبور/استنبول 

NCTp08 16 االالت الدوارة طرق تشغيلها وصيانتها-Apr 20-Apr البرامج الفنية والهندسية 2550 لندن / استنبول 

NCAP03 
المفهوم المعاصر لفن األتيكيت والبروتوكول 

 الدولي
16-Apr 

20-Apr 
 برامج اإلدارة واالعالم 2550 لندن / استنبول

NCFp09 
مصفوفة الخطر و الضوابط الرقابية  لنظام 

 المال
16-Apr 

20-Apr 
 برامج المالية والمصرفية 2550 كوااللمبور/استنبول

NCLp09 
القيادة االستراتيجية وادارة المؤسسات لتحقيق 

 الريادة باالسواق
16-Apr 

20-Apr 
 والقادة برامج المدراء 2450 لندن / استنبول

NCWs15 
المنظمات المعاصرة )االستراتيجية والتنافسية 

 واالنتاجية(
16-Apr 

20-Apr 
 ورشة عمل 2550 كوااللمبور/استنبول

NCTp25  23 األسس المتقدمة للهندسة القيمية-Apr 27-Apr البرامج الفنية والهندسية 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCAP27 23 معايير قياس االداء للمدراء-Apr 27-Apr برامج اإلدارة واالعالم 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCFp37 
مخصصات الديون المتعثرة و رسم سياسات 

 االئتمان
23-Apr 

27-Apr 
 برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCLp03 
التخطيط االستراتيجي وتحقيق الريادة والتميز 

 المؤسسي
23-Apr 

27-Apr 
 برامج المدراء والقادة 2450 مبور/استنبولكواالل

NCPd11 23 دبلوم في إدارة وتطوير المكاتب-Apr 
 اسبوعين

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs17 
التسويق اإللكتروني و مهارات استخدام  

 االنترنت للترويج
23-Apr 

27-Apr 
 ورشة عمل 3050 كوااللمبور/استنبول

NCTp27 30 ميم الهندسي للطرق والجسورالتخطيط والتص-Apr 4-May البرامج الفنية والهندسية 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCAP20 30 األسس الحديثة في صياغة وتنفيذ العقود-Apr 4-May برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCFp08 30 قياس اإليرادات من منظور القيمة العادلة-Apr 4-May برامج المالية والمصرفية 2550 ن / استنبوللند 

NCLp34 
التخطيط االستراتيجي وتحقيق الريادة والتميز 

 المؤسسي
30-Apr 

4-May 
 برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول
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NCWs45 
األساليب الرقابية باستخدام نموذج تحليل 

 المخاطر
30-Apr 

4-May 
 عمل ورشة 2550 كواللمبور / استنبول

NCTp01 
االحتياطات والسالمة فى المعامل والمختبرات 

 الكيميائية
7-May 

11-May 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول

NCPm12 
 Mini MBA inماجستير ادارة موارد بشرية 

HR 
7-May 

15-May 
 الماجستير المهني 2550 لندن / استنبول

NCAP48 7 ارد البشريةاإلدارة االستراتيجية للمو-May 11-May برامج اإلدارة واالعالم 2250 كواللمبور / استنبول 

NCFp31 7 األساليب الكمية إلعداد الموازنات التخطيطية-May 11-May برامج المالية والمصرفية 2550 لندن / استنبول 

NCLp02 7 استراتيجيات التفوق على المنافسين-May 11-May رامج المدراء والقادةب 3050 لندن / استنبول 

NCPd08 7 دبلوم في الشؤون القانونية-May 
 ستة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs12 7 تطوير مهارات السكرتارية اإلبداعية-May 11-May ورشة عمل 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCTp40 
التقنيات الحديثة لنظام إدارة السالمة والصحة 

 المهنية
14-

May 18-May 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCAP29 التقنيات المعاصرة لتحليل االحتياجات التدريبية 
14-

May 18-May 
لندن / استنبول / 

 استنبول
 برامج اإلدارة واالعالم 2250

NCFp05 
الموازنات التخطيطية واالستثمارية فى بيئة 

 التصنيع 
14-

May 18-May 
 برامج المالية والمصرفية 2450 / استنبوللندن 

NCLp26 
نظرية االدارة الحية واستراتيجيات التطوير 

 المستديم
14-

May 18-May 
 برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول

NCWs36  تطبيقات مفاهيم الجودة في التطوير اإلداري 
14-

May 18-May 
 ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول

NCTp32 الحلول المتقدمة لمشاكل التشغيل في حقل النفط 
21-

May 29-May 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول

NCAP02 
العملية االتصالية للمجتمع وطبيعة األزمات 

 المحتملة
21-

May 25-May 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول

NCFp42 
دقيق وضبط االحتيال المالى التقنيات المتطورة لت

 بالحاسب
21-

May 25-May 
 برامج المالية والمصرفية 2550 لندن / استنبول

NCLp32 
استراتيجيات التميز المؤسسي في االدارة 

 ومستلزمات تنفيذها
21-

May 25-May 
لندن / استنبول / 

 استنبول
 برامج المدراء والقادة 2450

NCPd17 
السوقية دبلوم في البحوث والدراسات 

 والتسويقية
21-

May ستة اشهر 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs32 
البرنامج الكامل في التخطيط االستراتيجي 

 للموارد البشرية
21-

May 25-May 
 ورشة عمل 2550 لندن / استنبول

NCTp46 
االساليب الحديثة لتداول البضائع بالموانىء 

 البحرية
28-

May 1-Jun 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 استنبول كواللمبور /

NCAP25 
مهارات صياغة العقود ) التفاوض، التعاقد 

 والتحكيم(
28-

May 1-Jun 
 برامج اإلدارة واالعالم 2550 كوااللمبور/استنبول

NCFp15 آليات اعداد دليل الدورة المحاسبية التكاليفية 
28-

May 1-Jun 
 لية والمصرفيةبرامج الما 2550 كوااللمبور/استنبول

NCLp36 المهارات المتقدمة للتفكير االستراتيجي للقادة 
28-

May 1-Jun 
 برامج المدراء والقادة 3050 كوااللمبور/استنبول
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NCPd25  دبلوم في القطاع الصحي و إدارة االسرة 
28-

May ستة اشهر 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs08 
تمتة  أعمال السكرتارية اإللكترونية و ا 

 السكرتارية
28-

May 1-Jun 
 ورشة عمل 2450 لندن / استنبول

NCTp17 4 التقنيات الحديثة لكشف اعطال المحركات-Jun 8-Jun البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCAP39 )4 العقود بأنواعها، ) حاالت عملية-Jun 8-Jun دارة واالعالمبرامج اإل 3050 كوااللمبور/استنبول 

NCFp10 4 االتجاهات الحديثة في المراجعة-Jun 8-Jun برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول 

NCLp33 4 استراتيجيات التفوق على المنافسين-Jun 8-Jun برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCPd20  4 دبلوم في القانون الدولي-Jun 
 ستة اشهر

 ستنبولا
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs13 4 فرص التحكيم التجاري وتحدياته-Jun 8-Jun ورشة عمل 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCTp44 11 الحلول العلمية والعملية لمعالجة الغاز الطبيعي-Jun 15-Jun البرامج الفنية والهندسية 2550 لندن / استنبول 

NCAP26 11 سيجما 6استراتيجيات  االسس الحديثة لتتنفيذ-Jun 15-Jun برامج اإلدارة واالعالم 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCFp28 
مفهوم وأساليب ادارة التكلفة فى بيئة التصنيع 

 الحديثة
11-Jun 

15-Jun 
 برامج المالية والمصرفية 2550 كوااللمبور/استنبول

NCWs47 
إدارة مشروعات الرقمية في المكتبات ومراكز  
 معلوماتال

11-Jun 
15-Jun 

 ورشة عمل 2550 كواللمبور / استنبول

NCTp03 
المهارات المتقدمة لفني الصحة والسالمة 

 المهنية
18-Jun 

22-Jun 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول

NCAP16 18 المفهوم المعاصر إلدارة الموارد البشرية-Jun 22-Jun امج اإلدارة واالعالمبر 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCFp12 18 الرقابة المالية و مهارات اعداد تقارير المراجعة-Jun 22-Jun برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCWs38  إدارة عالقات العمالءCRM 18-Jun 22-Jun ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCTp11 30 ية ) األوشا (السالمة والصحة المهنية اإلنشائ-Jul 3-Aug البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول 

NCAP05 30 عقود تأسيس الشركات وطرق حل منازعاتها-Jul 3-Aug برامج اإلدارة واالعالم 2250 لندن / استنبول 

NCFp41 
الطرق المعاصرة للتدقيق والرقابة المالية 

 بالحاسب اآللي
30-Jul 

3-Aug 
 برامج المالية والمصرفية 2450 ستنبوللندن / ا

NCWs35 
التسويق عن طريق شبكات التواصل  

 االجتماعي
30-Jul 

3-Aug 
 ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول

NCWs44 
االساليب المتطورة في التحقيق االداري والحد 

 من الفساد
30-Jul 

3-Aug 
 ورشة عمل 2550 لندن / استنبول

NCTp20  6 الصحة والسالمة المهنيةمعايير األوشا-Aug 10-Aug البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCPm03 
 Mini MBAماجستير االعالم الرقمي المصغر 

DM 
6-Aug 

14-Aug 
 الماجستير المهني 2450 لندن / استنبول

NCAP34 
معايير التميز المؤسسي ومنظومة القياس 

 االوربي
6-Aug 

10-Aug 
 برامج اإلدارة واالعالم 3050 لمبور/استنبولكواال

NCFp27  6 الموازنات ترشيد االنفاق الحكومي-Aug 10-Aug برامج المالية والمصرفية 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCLp37 6 التخطيط االستراتيجي والتحالفات االستراتيجية-Aug 10-Aug برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCPd12  6 دبلوم في العالقات العامة-Aug 
 ستة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs14 6 تقنيات نجاح المشاريع تكنولوجيا المعلومات-Aug 10-Aug ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCTp05  ادارة مشروعات الهندسة المدنية الحديثة 
13-

Aug 17-Aug 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول
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NCAP09 
 -المراجعة  -تقييم العاملين )التخطيط 

 االجراءات(
13-

Aug 17-Aug 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول

NCFp35 
تطبيقات تقارير التكاليف في التخططيط والتنفيذ 

 والرقابة
13-

Aug 17-Aug 
 والمصرفية برامج المالية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCLp23 
صياغة استراتيجيات المستقبل وتنفيذها 

 وتقييمها
13-

Aug 17-Aug 
 برامج المدراء والقادة 3050 لندن / استنبول

NCPd04  دبلوم في تشغيل وصيانة المنشآت 
13-

Aug ثالثة اشهر 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs23 يقهامفهوم خدمات المعلومات اإللكترونية وتسو 
13-

Aug 17-Aug 
 ورشة عمل 2450 لندن / استنبول

NCTp10 ادارة االزمات وطرق الوقاية من الحرائق 
20-

Aug 28-Aug 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول

NCAP30 العالقات العامة في مواجهة االزمات 
20-

Aug 24-Aug 
 برامج اإلدارة واالعالم 2550 لندن / استنبول

NCFp26 
 المراجع الداخلي و إدارة المخاطر المالية

20-
Aug 24-Aug 

 برامج المالية والمصرفية 2550 كوااللمبور/استنبول

NCLp04 التطوير االستراتيجي والقيادة االستراتيجية 
20-

Aug 24-Aug 
 برامج المدراء والقادة 2450 لندن / استنبول

NCWs46 
التميز التطبيقات العلمية لمفاهيم الجودة في 

 االداري
20-

Aug 24-Aug 
 ورشة عمل 2550 كواللمبور / استنبول

NCTp14 نظم االنذار المبكر للكشف عن الحرائق 
27-

Aug 31-Aug 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCAP04 تصميم لوائح العمل والسجالت 
27-

Aug 31-Aug 
 واالعالم برامج اإلدارة 2550 كوااللمبور/استنبول

NCFp46 ضريبة االفراد والشركات واالقرار الضريبي 
27-

Aug 31-Aug 
 برامج المالية والمصرفية 2550 كواللمبور / استنبول

NCLp22 التخطيط االستراتيجي والتحالفات االستراتيجية 
27-

Aug 31-Aug 
 برامج المدراء والقادة 3050 لندن / استنبول

NCWs41 وره في التفوق التنظيميالتفكير االبداعي ود 
27-

Aug 31-Aug 
 ورشة عمل 2550 لندن / استنبول

NCTp19 3 المراجعة المعتمدة إلدارة السالمة المهنية-Sep 7-Sep البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCAP32 3 العالقات العامة والمراسم والبرتوكول واالتيكيت-Sep 7-Sep برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول 

NCFp21 
األساليب الحديثة للتدقيق الداخلى و مراجعة 

 النظم
3-Sep 

7-Sep 
 برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول

NCLp18 3 استراتيجيات التفوق على المنافسين-Sep 7-Sep برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCLp31 3 لجودة واستراتيجيات التطوير المؤسسيمفاهيم ا-Sep 
7-Sep 

لندن / استنبول / 
 استنبول

 برامج المدراء والقادة 2450

NCPd22 3 دبلوم في إدارة المواد واللوجستيات-Sep 
 ستة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs11 3 المهارات المتقدمة في قيادة المؤسسات الحديثة-Sep 7-Sep ورشة عمل 2450 ن / استنبوللند 

NCTp12 المفهوم المتقدم الدارة المخاطر 
10-

Sep 14-Sep 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول
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NCAP10 
التحكيم في العقود االدارية في ظل المناقصات 

 الحكومية
10-

Sep 14-Sep 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول

NCFp22 
واعد و االعراف الدولية لالعتمادات الق

 المستندية
10-

Sep 14-Sep 
 برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول

NCWs10 
المهارات المتطورة ألعضاء المجالس المحلية و 

 البلديات
10-

Sep 14-Sep 
 ورشة عمل 2450 لندن / استنبول

NCTp13 حوادث العمل واالسعافات االولية 
17-

Sep 25-Sep 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCAP28 نماذج التوصيف الوظيفي والهياكل الوظيفية 
17-

Sep 21-Sep 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول

NCFp43 
المهارات الحديثة للتدقيق والتفتيش المالي 

 واالداري
17-

Sep 21-Sep 
 ج المالية والمصرفيةبرام 2450 لندن / استنبول

NCWs09  البرنامج المتكامل لمدراء مكاتب اإلدارة العليا 
17-

Sep 21-Sep 
 ورشة عمل 2550 كوااللمبور/استنبول

NCTp35 
استراتيجية التعاقد ومفهوم العقد الهندسى 

 للمشاريع
1-Oct 

5-Oct 
 البرامج الفنية والهندسية 3250 كوااللمبور/استنبول

NCAP41 
لمتقدمة للعالقات العامة بالمعارض المهام ا

 والمؤتمرات
1-Oct 

5-Oct 
 برامج اإلدارة واالعالم 2550 لندن / استنبول

NCFp23 1 المراجعة والتدقيق ودورهما في اتخاذ القرارات-Oct 5-Oct برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول 

NCWs24 
 بناء وتأهيل الكادر االداري الدارة الكوارث

 واالزمات
1-Oct 

10-Oct 
 ورشة عمل 2550 لندن / استنبول

NCTp47 8 الشبكات الهيدروليكية و المطرقة المائية-Oct 16-Oct البرامج الفنية والهندسية 2450 كواللمبور / استنبول 

NCTp43 8 معايير الصحة والسالمة المهنية في الصناعات-Oct 16-Oct نية والهندسيةالبرامج الف 3250 لندن / استنبول 

NCPm05 8 الماجستير المصغر في  ادارة المكاتب-Oct 16-Oct الماجستير المهني 2450 لندن / استنبول 

NCAP17 8 األطرالحديثة لتخطيط الموارد البشرية-Oct 12-Oct برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCAP24 8 اتهاعقود شركات النفط والغاز وطرق حل منازع-Oct 12-Oct برامج اإلدارة واالعالم 2550 لندن / استنبول 

NCFp14 8 المهارات المتقدمة للمدير المالي المعاصر-Oct 12-Oct برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCFp03 8 الفحص الضريبى والنماذج المترتبة عليه-Oct 12-Oct مالية والمصرفيةبرامج ال 2450 لندن / استنبول 

NCLp24 
نظم تخطيط الموارد البشرية واالدارة 

 االستراتيجية
8-Oct 

12-Oct 
 برامج المدراء والقادة 2450 لندن / استنبول

NCPd19  8 دبلوم في التخطيط االستراتيجي و تقييم األداء-Oct 
 شهر

 استنبول
فضالً 

 لاتص
 دبلومات مهنية

NCWs31 8 مهارات التفاوض الفعال للمدراء-Oct 12-Oct ورشة عمل 2450 لندن / استنبول 

NCWs16 
سيجما في تنمية  6تطبيقات استراتيجات 

 االعمال
8-Oct 

12-Oct 
 ورشة عمل 2550 كوااللمبور/استنبول

NCTp37 15 المحطات البخارية و مكوناتها  للمهندسين-Oct 19-Oct البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCAP38 15 وإدارة الجودة خماسية التمكين-Oct 19-Oct برامج اإلدارة واالعالم 2350 كوااللمبور/استنبول 

NCFp16 15 تمويل المنشأة ووسائل التمويل-Oct 19-Oct برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCLp20 15 تطوير االستراتيجي والقيادة االستراتيجيةال-Oct 19-Oct برامج المدراء والقادة 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCPd28 15 دبلوم إدارة الموارد البشرية-Oct 
 شهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs04 15 تأهيل القيادات والتمكين-Oct 19-Oct ملورشة ع 2550 كوااللمبور/استنبول 
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NCTp45   22 مكوناتها(  –التوربينات الغازية )أنواعها-Oct 26-Oct البرامج الفنية والهندسية 2450 كواللمبور / استنبول 

NCTp06 22 أسس التحقيق الحديثة في حوادث العمل-Oct 30-Oct ية والهندسيةالبرامج الفن 3250 لندن / استنبول 

NCAP23  22 االجراءات ( -تقييم العاملين ) المفاهيم-Oct 26-Oct برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول 

NCAP13 
إعداد وتنظيم برامج الزيارات للشخصيات 

 الهامة
22-Oct 

26-Oct 
 برامج اإلدارة واالعالم 2550 كوااللمبور/استنبول

NCFp45 
انحرافات الموازنات التخطيطية فى بيئة التصنيع 

 الحديثة
22-Oct 

26-Oct 
 برامج المالية والمصرفية 2450 كواللمبور / استنبول

NCFp06 
البرنامج المتكامل في المشتريات وإدارة 

 المستودعات
22-Oct 

26-Oct 
 برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول

NCLp14 
صياغة استراتيجيات المستقبل وقيادة التطوير 

 للقادة
22-Oct 

26-Oct 
 برامج المدراء والقادة 2550 كوااللمبور/استنبول

NCPd23 22 دبلوم النظم واالستراتيجيات االدارية المعاصرة-Oct 
 ثالثة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs33 
ين السمعة عبر العالمة التجارية وأسس تحس

 االنترنت
22-Oct 

26-Oct 
 ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول

NCWs37 
المهارات المتقدمة للتعامل مع شكاوي الجمهور 

 والعمالء
22-Oct 

26-Oct 
 ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول

NCTp33 29 نظام  المراقبة والتحكم والسيطرة بالكاميرات-Oct 2-Nov البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCTp24 29 التشغيل االمثل لمعدات حقول النفط-Oct 2-Nov البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول 

NCAP47 29 ادارة العالقات العامة وتكنولوجيا المعلومات-Oct 2-Nov برامج اإلدارة واالعالم 2450 كواللمبور / استنبول 

NCAP33 
انونية الحاكمة لصياغة العقود االسس الق

 واالتفاقيات الدولية
29-Oct 

2-Nov 
 برامج اإلدارة واالعالم 2550 كوااللمبور/استنبول

NCFp44 
المؤشرات المالية لتحليل قائمة الدخل لمتخذى 

 القرار
29-Oct 

2-Nov 
 برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول

NCFp38 29 كشف المصروفات التحليلى-Oct 2-Nov برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCLp07 
صياغة استراتيجيات المستقبل وتنفيذها 

 قييمهاوت
29-Oct 

2-Nov 
 برامج المدراء والقادة 2550 لندن / استنبول

NCPd26 
 دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة

29-Oct 
 ثالثة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs25 29 العالقات العامة والتكنولوجيا المعاصرة-Oct 2-Nov ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCWs06 
االساليب المبتكرة لرعاية االبداع والتفوق 

 واالبتكار
29-Oct 

2-Nov 
 ورشة عمل 2450 لندن / استنبول

NCTp41 5 الصحة والسالمة المهنية في الصناعات الغذائية-Nov 9-Nov البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول 

NCPm08 
 Mini MBAماجستير االعالم الرقمي المصغر 

DM 
5-Nov 

13-Nov 
 الماجستير المهني 2450 لندن / استنبول

NCAP21 ) 5  القواعد الحاكمة لفن المراسم ) التشريفات-Nov 9-Nov برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول 

NCFp32 5 س الحديثة للمراجعة الداخليةاالس-Nov 9-Nov برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول 

NCLp27 5 اعداد وتنفيذ وتقييم الخطط االستراتيجية-Nov 9-Nov برامج المدراء والقادة 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCPd18 5 القيادة ومحددات القيم الشخصية  وجودتها-Nov 
 ستة اشهر

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs48 5 مهارات التعامل والبيع ألصعب العمالء-Nov 9-Nov ورشة عمل 2450 كواللمبور / استنبول 
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NCTp30 تنمية مهارات اعداد دراسات الجدوى 
12-

Nov 20-Nov 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول

NCAP36 مليناإلدارة العلمية وإدارةالموظفين والعا 
12-

Nov 16-Nov 
 برامج اإلدارة واالعالم 2550 كوااللمبور/استنبول

NCFp04 
المعالجة المحاسبية لألصول والمشاكل المرتبطة 

 بها
12-

Nov 16-Nov 
 برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCLp12 اعداد وتنفيذ وتقييم الخطط االستراتيجية 
12-

Nov 16-Nov 
 برامج المدراء والقادة 2550 بوللندن / استن

NCWs18 االساليب الحديثة لألرشفة اإللكترونية 
12-

Nov 16-Nov 
 ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول

NCTp18 االختبارات الهيدروليكية للموانى 
19-

Nov 27-Nov 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCPm04 
 Mini MBAالمهنى  ماجستير إدارة األعمال 

in BA 
19-

Nov 27-Nov 
 الماجستير المهني 3250 لندن / استنبول

NCAP11 العالقات العامة واألعالم الفعال 
19-

Nov 23-Nov 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول

NCFp30 
التحليل المالي بإستخدام النسب والمؤشرات 

 المالية
19-

Nov 23-Nov 
 برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول

NCLp25 
القيادة االستراتيجية وادارة المؤسسات لتحقيق 

 الريادة باالسواق
19-

Nov 23-Nov 
 برامج المدراء والقادة 2550 كوااللمبور/استنبول

NCPd14 
 دبلوم الشؤون المالية واإلدارية

19-
Nov ستة اشهر 

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs01 
تقنيات المتطورة في التخطيط وإعداد ال

  الموازنات
19-

Nov 23-Nov 
 ورشة عمل 2550 لندن / استنبول

NCTp42 
المهارات المتقدمة لفني السالمة المهنية في 

 النفط والغاز
26-

Nov 4-Dec 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول

NCPm09 
 Mini MBAماجستير العالقات العامة المهنى 

in PR 
26-

Nov 4-Dec 
 الماجستير المهني 2450 لندن / استنبول

NCAP12 المفاهيم الحديثة للعالقات العامة 
26-

Nov 30-Nov 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول

NCFp02 
التحليل المالي و دور التقارير المالية في تحقيق 

 الرقابة
26-

Nov 30-Nov 
 برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCLp08 
نظم تخطيط الموارد البشرية واالدارة 

 االستراتيجية
26-

Nov 30-Nov 
 برامج المدراء والقادة 2550 كوااللمبور/استنبول

NCWs05 تشخيص وحلول مشكالت تنفيذ العقود 
26-

Nov 30-Nov 
 ورشة عمل 3250 لندن / استنبول

NCTp09 
ائق واجراءات منع تحليل اسباب وقوع الحر

 حصولها
3-Dec 

7-Dec 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCAP40 3 المعايير الحديثة لكتابة التقارير البحثية-Dec 7-Dec برامج اإلدارة واالعالم 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCFp17 
قائمة المركز المالي مفهومها ومؤشراتها 

 المالية
3-Dec 

7-Dec 
 برامج المالية والمصرفية 3250 كوااللمبور/استنبول

NCLp13 3 التخطيط االستراتيجي و قياس األداء-Dec 7-Dec برامج المدراء والقادة 2550 كوااللمبور/استنبول 

NCPd13  3 دبلوم في  اإلدارة األستراتيجية-Dec 
 اسبوعين

 استنبول
فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

http://www.nncacademy.com/
mailto:info@nncacademy.com
http://nncacademy.com/?page_id=49


 
 

January 19, 2017 

www.nncacademy.com                  info@nncacademy.com  

USA - California 1621 Meadow Glen Rd. CA 91765 / Turkey – Istanbul / Iraq – Baghdad- Erbil / Great Britain – London/ UAE – Abu Dhabi / Saudi Ara-
bia – Jeddah / Syria – Damascus / Jordan – Amman / Sultanate of Oman – Muscat / Qatar - Doha / Libya – Tripoli 

 T+9 0 552 203 28 21 (Istanbul) / 00902125031336        +1 909 580 91 72 (USA)     

NCWs27  3 ظم اآللية وتكاملها في المكتباتالن تطوير-Dec 7-Dec ورشة عمل 2450 كوااللمبور/استنبول 

NCTp07 االدارة الحديثة للموانئ البحرية 
10-

Dec 14-Dec 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCPm11 
 Miniماجستير االدارة االلكترونية المصغر 

MBA EM 
10-

Dec 18-Dec 
 الماجستير المهني 2450 ستنبوللندن / ا

NCAP01  التتطبيقات الحديثة لمنهج الديكامDACUM 
10-

Dec 14-Dec 
 برامج اإلدارة واالعالم 3250 لندن / استنبول

NCFp07 
 البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية 

10-
Dec 14-Dec 

 برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCLp17 
تيجيات التميز المؤسسي في االدارة استرا

 ومستلزمات تنفيذها
10-

Dec 14-Dec 
 برامج المدراء والقادة 2550 كوااللمبور/استنبول

NCPd10  دبلوم في اإلدارة االلكترونية 
10-

Dec ستة اشهر 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs22 الجودة الشاملة ومعايير التطوير المؤسساتي 
10-

Dec 14-Dec 
 ورشة عمل 2550 لندن / استنبول

NCTp26 
االساسيات الحديثة للمحركات الحثية الثالثية 

 االوجة
17-

Dec 25-Dec 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCPm07  المدير الحكومى المعتمدCPM 
17-

Dec 25-Dec 
 الماجستير المهني 2450 كوااللمبور/استنبول

NCAP37 يل سوق العمل وتحديد االحتياجاتتحل 
17-

Dec 21-Dec 
 برامج اإلدارة واالعالم 3250 كوااللمبور/استنبول

NCFp11 التحليل المالي لمصادر واستخدامات الموارد 
17-

Dec 21-Dec 
 برامج المالية والمصرفية 2450 لندن / استنبول

NCLP 44 
سيناريوهات رسم المستقبل والتفكير 

 االستراتيجي
17-

Dec 21-Dec 
 برامج المدراء والقادة 2450 لندن / استنبول

NCPd07  دبلوم إدارة المشاريع 
17-

Dec ستة اشهر 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs26 تقنيات خلق بيئة التفكير االبداعي والقيادي 
17-

Dec 21-Dec 
 ورشة عمل 3250 كوااللمبور/استنبول

NCTp21 
منشآت الحيوية وفق المنهج الصيانة الوقائية لل

 األوروبي
24-

Dec 1-Jan 
 البرامج الفنية والهندسية 2450 لندن / استنبول

NCAP43 قواعد لغة الجسم وإيماءاته المختلفة 
24-

Dec 28-Dec 
 برامج اإلدارة واالعالم 2450 لندن / استنبول

NCFp40 االسس الحديثة لتقويم المحفظة المالية 
24-

Dec 28-Dec 
 برامج المالية والمصرفية 2450 لمبور/استنبولكواال

NCLp05 المهارات المتقدمة للتفكير االستراتيجي للقادة 
24-

Dec 28-Dec 
 برامج المدراء والقادة 2550 لندن / استنبول

NCPd03  دبلوم السالمة المهنية 
24-

Dec ستة اشهر 
 استنبول

فضالً 
 اتصل

 دبلومات مهنية

NCWs29 تصادياتهاترشيد الطاقة واق 
24-

Dec 28-Dec 
 ورشة عمل 2450 لندن / استنبول

NCTp29 ) الصحة والسالمة المهنية اإلنشائية ) األوشا 
31-

Dec 4-Jan 
لندن / استنبول / 

 استنبول
 البرامج الفنية والهندسية 2450
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NCAP42 ضوابط صياغة عقود العمل والتوظيف 
31-

Dec 4-Jan 
 ارة واالعالمبرامج اإلد 2450 لندن / استنبول

NCFp25 محاسبة األستثمار وفق معايير المحاسبة الدولية 
31-

Dec 4-Jan 
 برامج المالية والمصرفية 2450 كوااللمبور/استنبول

NCWs02 تطبيقات الهواتف الذكية وخدمات المعلومات 
31-

Dec 4-Jan 
 ورشة عمل 2550 كوااللمبور/استنبول

 

 

 للحجز و التسجيل فضالً اضغط هنا
 

 باتكم التدريبيةفريقنا في خدمتكم لجميع متطل

nncacademy@gmail.com  Zena Omari والمؤتمرات مدير البرامج االدارية والمالية  

hanalaham@gmail.com  Hana Laham البرامج الفنية والورش العملية مدير 

sara.gha1983@gmail.com  Sara Gamdi  الدبلومات والماستر المهنيمدبر برامج  

noor.u1977@gmail.com Noor Raed   والمدراءالقادة مدير برامج   
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