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GUIDE 
دليـل البرامج التدريبية

برامج التامين



Insurance programs  
برامج التامين
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برامج التامين

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

Modern methods of management compensation insuranceكوالمبورالقاهرة5 أيام

 أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم
Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolutionاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين
Fraud Detection and Prevention for the Insurance Industryلندندبي5 أيام

 تأمين الحرائق والحوادث العامة
Fire and general accidents insuranceدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
 تأمين المركبات

Vehicles insuranceدبيكوالمبور5 أيام

الأسس الفنية في إدارة ملف التأمين في المؤسسات الصناعية و التجارية
Technical foundations on the insurance file management in industrial and 

commercial enterprises
كوالمبوردبي5 أيام

 أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم
Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolutionلندنالقاهرة5 أيام

 التأمين الصحى
health insuranceجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
التحليل المالي والمحاسبي لشركات التأمين

Financial analysis and accounting for insurance companiesمدريدكوالمبور5 أيام

 تأمين السيارات
Cars insuranceاسطنبولالقاهرة5 أيام

 المهارات التسويقية الحديثة للتأمين
marketing skills  in Insurance sectorكوالمبوراسطنبول5 أيام

تأمين الممتلكات 
PROPERTY INSURANCEاسطنبولالاسكندرية5 أيام
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
 اساسيات التامين

Intro to Insuranceباريسشرم الشيخ5 أيام

 إستراتيجيات التحقيقات التأمينية- كشف المخالفات والإحتيال
 Strategies Insurance  investigations to uncover irregularities and

fraud
كوالالمبوردبي5 أيام

تأمين أجســــــام السفن
 insurance of shipsاسطنبولالقاهرة5 أيام

 الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية
Modern methods of management compensation insuranceجدةدبي5 أيام

 الاحتيال فى شركات التامين باستخدام الحاسب
Fraud in the insurance companies CNCدبيكوالالمبور5 أيام

يونيو 2019
 التأمـــــين التكافــــلى

 tontine fundsلندنالقاهرة5 أيام

 التأمــــــين الهندســــى - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين
  Contractors Risks Insurance Policy- Engineering Insuranceجدةدبى5 أيام

 قانون العمل و التأمينات الاجتماعية
Labor Law and Social Insuranceاسطنبولالقاهرة5 أيام

 دبلوم التأمين وادارة المخاطر
Insurance and Risk Management Diploma كوالمبورالاسكندرية10 أيام

يوليو 2019
التأمين والتعويضات

Insurance and compensationاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

القاهرةدبي5 أيامCredit risk Management إدارة المخاطر التعاقدية   

  البرنامج المتكامل في التأمين على الحياه
Integrated training Program in Life Insuranceكوالمبورالقاهرة10 أيام

 التأمين الإسلامي والتأمين التجاري
Islamic  and commercial insuranceجدةالاسكندرية5 أيام

برامج التامين
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
 )نظم التقاعد )المعاشات

الإدارة الكفؤة لصناديق التقاعد، الخاصة والعامة 
PENSION SYSTEMS - EFFICIENT MANAGEMENT OF PENSION 

PRIVATE AND PUBLIC FUNDS  

الاردنشرم الشيخ5 أيام

 تأمين الحرائق والحوادث العامة
Fire and general accidents insuranceاسطنبولدبي5 أيام

 إدارة المخاطر التأمينية
Insurance risk managementباريسالقاهرة5 أيام

 إدارة وتحصيل الاشتراكات التأمينية
Managing and collection of insurance premiumكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

 Modern methods of managing compensation insuranceكوالالمبوردبي5 أيام

 الأحتيال في التأمين البحري 
  Fraud in marine insurance  اسطنبولالقاهرة5 أيام

Marine insurance on goods  كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالتأمــين البحــرى على البضــائع

 أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم
Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolutionدبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
Engineering Insurance اسبانياالقاهرة5 أيامالتأمين الهندسي

 ادارة المخاطر فى التامينات الاجتماعية
Risk Management in Social Insuranceكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

Medical Insurance اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالتأمين الطبى

Modern Insurance Marketing Skills الدمامدبي5 أيام مهارات التسويق الحديثة للتأمين

 التميز والإبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية
 Excellence and creativity in dealing with the beneficiaries of the

insurance services
اسطنبولالاسكندرية5 أيام

برامج التامين
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برامج التامين

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
التطبيقات الحديثة في التأمين التكافلي والتأمين التجاري

Modern applications in the Takaful insurance and commercial 
insurance

لندنالقاهرة5 أيام

دبلوم التأمين وادارة المخاطر
 Insurance and Risk Management Diplomaاسطنبولالاسكندرية10 أيام

 حوادث التأمين وتسوية الخسائر ومعالجتها
Insurance incidents and loss adjustmentكوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

التأمينات الاجتماعية) تطبيقات عملية فى كلا من القطاع العام والخاص(
Social Insurance (practical applications in both the public and private 

sector(
جدةدبي5 أيام

ديسمبر 2019
إستراتيجيات التحقيقات التأمينية- كشف المخالفات والإحتيال

Strategies Insurance  investigations to uncover irregularities and 
fraud

دبي5 أيام

المهارات المتكاملة في اعادة التأمين
Integrated skills in reinsuranceالقاهرة5 أيام

 تأمين الحرائق والحوادث العامة
Fire and general accidents insuranceدبي5 أيام

 التأمين الإسلامي والتأمين التجاري
Islamic  and commercial insuranceالدمام5 أيام

 إدارة وتحصيل الاشتراكات التأمينية
Managing and collection of insurance premiumدبي5 أيام
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