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  ،،،  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 

ْـن تهدي ـ أطٌب تحٌاتها وتقدٌرها -المؤسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب وتطوٌر اآلداء-  ِإنْن ِإكْن

 .دتكم، مع خالص التمنٌات بمزٌد من التقدم واالزدهارٌالس

 ، كما ٌشرفنا ان 2017للمشاركة على االنشطة التدرٌبٌة للعام وٌسرنا أن نتوجه لسٌادتكم بالدعوة 

نضع بٌن اٌدٌكم الدورات والبرامج التدرٌبٌة التى ستعقد فى مدٌنة القاهرة  خالل الفترة القادمة ، كما 

  .فً فاعلٌات البرنامج لالستفادة وتبادل الخبراتجهتكم الموقرة ٌشرفنا مشاركة منسوبٌكم 

 شاكرٌن ومقدرٌن  هتمامكم، آملٌن تلقً ترشٌحاتكم قرٌباً بمشٌئة هللا

 ام ،،وت ضلوا سٌادتكم بقبول خالص التقدٌر واإلحتر
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 ما تتضمنه رسوم االشتراك

 

خطاب المؤسسة
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 فيما يلى قائمة بالبرامج التدريبية التى ستعقد فى مدينة القاهرة خالل الفترة القادمة
 

 

 شهر أبرٌل

 مجال اإلدارة والقٌادة والتطوٌر_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\4-30/4اٌمب٘وح  ا٦كاهح اٌّؼبصوح ٌّٛاعٙخ ىِٓ اٌزغ١واد 032_01

 1,200 اٍجٛع 5\4-30/4اٌمب٘وح  ا٦كاهح ثبٌٕزبئظ 011_01

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  اٌم١بكح اٌّئصوح 037_01

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  اٌّّبهٍبد اٌؾل٠ضخ فٝ رج١َػ ٚرٕظ١ُ اعواءاد اٌؼًّ 047_01

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  اكاهح ظغٛغ اٌؼًّ ِٚٛاعٙخ اٌّٛالف اٌصؼجخ 036_01

 2,200 اٍجٛػبْ 4\27 -16اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ا٨ثلاػٟ ٚأكٚاد اٌّل٠و اٌّز١ّي 009_01

01_008 
ر١ّٕخ ِٙبهاد ٚفٓ ا٨ؽزواف فٟ أكاء اٌؼ١ٍّخ ا٦كاه٠خ 

 ثٕغبػ
 2,200 اٍجٛػبْ 4\20 -9اٌمب٘وح 

 

 مجال الموارد البشرٌة والتدرٌب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  رؾل٠ل ا٤٘لاف ٚاعواء اٌزم١١ُ: اكاهح ا٤كاء 008_02

02_005 
ر١ّٕخ ِٙبهاد ِل٠وٞ َِٚئٌٟٛ اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو 

 ا٦كاهٞ
 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح 
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 مجال المالٌة والمحاسبة والصٌرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

03_007 
ا٦رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ اػلاك اٌّٛاىٔبد اٌّٛعٙخ 

 ثب٤٘لاف
 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 5\4-30/4اٌمب٘وح  اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ فٟ اٌّؾبٍجخ ا٦كاه٠خ ٚاٌزىب١ٌف 022_03

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ اٌّزملَ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ 011_03

03_008 
اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ ٚرم١١ُ أكاء اٌّْوٚػبد ثبٍزقلاَ 

 اٌؾبٍت ا٢ٌٟ
 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  اٌّٛاىٔبد اٌزقط١ط١خ ٚرفؼ١ً كٚه اٌولبثخ 203_03

 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  اكاهح ا٨صٛي ٚاٌقصَٛ 045_03

03_221 
ا٨رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٝ رلل١ك ٚظجػ ِقبغو ا٨ؽز١بي 

 اٌّبٌٝ ثبٌؾبٍت ا٢ٌٝ
 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 5\11 -30/4اٌمب٘وح  اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٥ٌعٛه اٌضبثزخ 042_03

 2,200 اٍجٛػبْ 4\20 -9اٌمب٘وح  اٌّٛاىٔبد ٚ اٌزىب١ٌف فٟ ِغبي اٌجزوٚي 018_03

 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  اكاهح هأً اٌّبي اٌؼبًِ 041_03

 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  ٔظبَ اٌقيأخ اٌّٛؽل 036_03

 

 مجال السكرتارٌة وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 2,200 اٍجٛػبْ 4\27 -16اٌمب٘وح  ا٨هّفخ ا٨ٌىزو١ٔٚخ 011_04

 

 مجال العالقاـ العامة واالعالم_05

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  ا٦ػ٩َ اٌزّٕٛٞ ِٚٙبهاد ا٦رصبي ا٦لٕبػٟ 008_05

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌزٛاصً اٌىزبثٟ فٟ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ 009_05

 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح  ا٤فصبئٟ اٌّؼزّل فٟ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ 022_05

05_017 
ا٤ٍب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ ا٦فواط ٚاٌّٛٔزبط 

 اٌزٍفي٠ٟٛٔ
 2,200 اٍجٛػبْ 4\27 -16اٌمب٘وح 
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 2,200 اٍجٛػبْ 4\20 -9اٌمب٘وح  اٌّٙبهاد ا٨ثزىبه٠خ ٌّقوعٟ اٌزٕف١ن 032_05

 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌزص٠ٛو اٌصؾفٟ 018_05

 

 

 مجال التسوٌق والمبٌعاـ_06

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  ِب ثؼل فلِخ اٌؼ٩ّء 007_06

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  ِٙبهاد ا٦كاهح اٌنار١خ ٚاٌٍَٛو١خ ٌّلهاء اٌج١غ ٚاٌز٠َٛك 015_06

 

  اللوجٌستٌة–مجال ادارة المواد والمشترٌاـ واالمداد _07

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

07_022 
إٌّــٙــظ اٌــؼٍّٝ ٚاٌــؼٍّٝ فٝ اٌزقٍص ِٓ اٌّــقيْٚ 

 اٌواوـــل
 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  Lgistics Managementاكاهح ػ١ٍّبد ا٦ِلاك ٚاٌزّـــــ٠ٛٓ  008_07

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  (اٌلافٍٟ  )ٔظُ ٚأٍب١ٌت اٌْواء اٌّؾٍٝ  009_07

 2,200 اٍجٛػبْ 4\20 -9اٌمب٘وح  اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ فٟ اٌّْزو٠بد ٚ اكاهح اٌَّزٛكػبد 021_07

07_017 
اٌّْـبوً اٌزـطج١ــمـ١خ ٤ْٔطخ اٌْــواء ٚاٌزقـــي٠ٓ 

 ٍٚـجً ِــٛاعٙـزـٙب
 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح 

 

 مجال االقتصاد_08

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  ا٤ٍٛاق اٌّب١ٌخ ٚكٚه٘ب فٟ ِٛاعٙخ ا٤ىِبد اٌّب١ٌخ 005_08

 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  رٛؽ١ل اٌؼٍّخ اٌق١ٍغ١خ ٚكٚه٘ب فٟ ر١ّٕخ ا٦لزصبك 006_08

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  (IEA)ِئّواد إٌْبغ ا٨لزصبكٞ ػب١ٌخ اٌزٛارو  011_08
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 مجال تقنٌة المعلوماـ والحاسب اآللى_09

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  عوائُ اٌزي٠ٚو ا٤ٌىزوٚٔٝ 004_09

09_013 Adobe Premiere CC 1,200 اٍجٛع 4\20 -16 اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  اكاهح ِْبه٠غ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 016_09

09_017 
اٌطوق ٚا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٟ ِٛاعٙخ اٌموصٕخ 

 ٚاٌٙغّبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ
 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح 

09_231 Networking Fundamentals 1,200 اٍجٛع 4\20-16 اٌمب٘وح 

09_302 Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23 اٌمب٘وح 

09_304 
Implementing Cisco IP Switched 

Networks(SWITCH) 
 2,200 اٍجٛػبْ 5\11 -30/4 اٌمب٘وح

09_305 
Interconnecting Cisco Networking Devices: 

Accelerated (CCNAX) 
 2,200 اٍجٛػبْ 4\20 -9 اٌمب٘وح

09_308 
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP 

Networks (TSHOOT) 
 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2 اٌمب٘وح

09_507 Oracle Database 12c: ASM Administration 1,200 اٍجٛع 4\13-9 اٌمب٘وح 

09_508 Oracle Database 12c: Data Guard Administration 1,200 اٍجٛع 4\6-2 اٌمب٘وح 

09_510 
Oracle Database 12c: Backup and Recovery 

Workshop 
 1,200 اٍجٛع 4\27-23 اٌمب٘وح

09_518 Java SE 8 Programming 1,200 اٍجٛع 5\4-30/4 اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح  اكاهح ِْوٚػبد اٌجٛاثبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ 550_09

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنٌة_10

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  ا٩ٌَِخ فٟ اٍزقلاَ ٚرلاٚي اٌّٛاك 009_10

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  رقط١ػ ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌج١ئ١خ 017_10

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  ر١ّٕخ اٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ ٌوعبي ا٢ِٓ ٚا٩ٌَِخ 008_10

10_015 
رىٌٕٛٛع١ب ا٩ٌَِخ ِٓ اٌؾو٠ك ٕٚ٘لٍخ ا٦غفبء اٌفٕٟ 

 اٌّزملَ
 2,200 اٍجٛػبْ 4\27 -16اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح  ٕ٘لٍخ ا٩ٌَِخ ٚاكاهح اٌّقبغو 014_10
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 مجال ادارة الجودة الشاملة_11

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  اػلاك ِواعؼٝ اٌغٛكح اٌلاف١١ٍٓ 007_11

11_008 
اٌّفب١ُ٘ اٌّزملِخ فٟ اٌغٛكح اٌْبٍِخ فٟ اكاهح 

 اٌّىبرت ا٨كاه٠خ
 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  رؤ١ً٘ أفصبئٟ اكاهح ٔظُ اٌغٛكح ِؼزّل 014_11

 مجال القانون ومكافحة ال ساد االدارى_12

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

  1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  اٌزم١ٕبد اٌّزملِخ ٌٍزؾم١مبد ٚإٌّبىػبد ا٦كاه٠خ 010_12

  1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  اٌص١بغبد إٌّٛمع١خ ٌٍؼمٛك ا٦كاه٠خ  008_12

12_009 
اٌىزبثخ ٚاٌزوعّخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؼمٛك ٚ رم١ٕبد اٌص١بغخ 

اٌمب٘وح  اٌزْو٠ؼ١خ
  1,200 اٍجٛع 4\20 -16

  1,200 اٍجٛع 5\4-30/4اٌمب٘وح  ِىبفؾخ اٌفَبك ا٨كاهٜ 024_12

12_022 
ا٨رغب٘بد اٌّزملِخ فٟ ِواعؼخ اٌؼمٛك ٚاٌَّئ١ٌٚخ 

اٌمب٘وح  اٌزؼبلل٠خ
  2,200 اٍجٛػبْ 4\27 -16

 

 مجال السٌاسة والعالقاـ الخارجٌة والتعاون الدولى_13

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  ا١ٌَبٍخ اٌْوػ١خ 002_13

 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  ؽب٨د ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ ٚأٔٛاع ٚأكٚاد اٌزؾ١ًٍ ا١ٌَبٍٟ 006_13

 

 ي والشرطيالمجال األمن_14

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  اٌزٕجئاد ا١ِٕ٤خ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌغو٠ّخ 005_14

14_023 
ر١ّٕخ اٌّٙبهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌَّئٌٟٛ ا٤ِٓ فٟ 

 اٌّئٍَبد
 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح 

14_019 
ا٤ٍٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ اكاهح غوفخ اٌؼ١ٍّبد اٌوئ١َ١خ أصٕبء 

 ا٤ىِبد ا١ِٕ٤خ
 2,200 اٍجٛػبْ 4\27 -16اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 4\20 -9اٌمب٘وح  اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ ؽٛي أِٓ إٌّْآد اٌٙبِخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ 017_14

 

 نـمجال التأمً_15

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(
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 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  أٍب١ٌت اٌزؾو٠بد ٌْووبد اٌزؤ١ِٓ 008_15

 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  رؤ١ِٕبد اٌجزوٚي ػ١ٍّبد ّووبد اٌجزوٚي 019_15

 

 

 

 مجال التنمٌة السٌاحٌة وال نادق_16

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 2,200 اٍجٛػبْ 4\27 -16اٌمب٘وح  اٌجؤبِظ اٌزله٠جٟ اٌْبًِ فٟ الزصبك٠بد اكاهح اٌّطبػُ 005_16

 

 مجال الحوكمة االلكترونٌة_17

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  رقط١ػ اٌؾٛوّخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 005_17

17_004 
رفؼ١ً ِفَٙٛ ِٚجبكة ؽٛوّخ اٌّئٍَبد ٚاٌؾٛوّخ 

 ا٦ٌىزو١ٔٚخ
 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح 

 2,200اٍجٛػبْ  4\13- 2اٌمب٘وح  ا٦رغبٖ ٔؾٛ اٌؾىِٛخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 007_17

 

 مجال التثمٌن العقارى_18

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  آ١ٌبد اٌز٠ًّٛ اٌؼمبهٞ 009_18

 2,200 اٍجٛػبْ 4\20 -9اٌمب٘وح   فٟ اٌز٠َٛك اٌؼمبهCRMٞاكاهح ػ٩لبد اٌؼ٩ّء  018_18

 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح  آ١ٌبد ا٨ٍزضّبهاد اٌؼمبه٠خ ٚرم١١ُ ا٨ٍزضّبه اٌؼمبهٞ 015_18

 

 مجال  دارة األزماـ_19

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  اكاهح ا٨ىِبد فٟ اٌؾظ 007_19

 1,200 اٍجٛع 5\4-30/4اٌمب٘وح  اكاهح اٌصواػبد اٌل١ٌٚخ 008_19

 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح  ا٨ىِبد ٚاٌزط٠ٛو 014_19
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 مجال المؤسساـ التعلٌمٌة_20

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  ا٦كاهح اٌؾل٠ضخ ٌٍّلاهً ٚاٌّؼب٘ل اٌزؼ١ّ١ٍخ 007_20

 1,200 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  اكاهح اٍزط٩ػبد اٌوأٞ فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 006_20

20_012 
اٌزؾ١ًٍ ا٨ٍزوار١غٟ ٌٍج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٌٍّئٍَخ 

 SAIEاٌزؼ١ّ١ٍخ 
 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  كٚه ا٦ّواف اٌزوثٛٞ فٟ رؼي٠ي ػ١ٍّبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 013_20

 

 مجال المستش ٌاـ والبرامج الطبٌة_21

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  اٌوػب٠خ اٌصؾ١خ 012_21

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌّّوظ١ٓ اٌغلك 011_21

 

 المجال ال نى والهندسى_22

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,700 اٍجٛع 4\13 -9اٌمب٘وح  رط٠ٛو ػ١ٍّبد اكاهح ٚرٕظ١ُ ؽووخ إٌم١ٍبد 006_22

 1,700 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  رٕظ١ُ ؽووخ إٌم١ٍبد ؽَت اٌزغوثخ اٌزوو١خ 007_22

 1,700 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  علٌٚخ اٌؼ١ٍّبد اٌزْغ١ٍ١خ ٚعلٌٚخ اٌص١بٔخ اٌوئ١َ١خ 005_22

 1,700 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  ص١بٔخ ٚرؤ١ً٘ اٌطوق 030_22

 1,700 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  ٕ٘لٍخ اٌص١بٔخ اٌٛلبئ١خ 031_22

 2,700 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  ا٨فزجبهاد ا٨ر٩ف١خ ٌٍؾبَ 033_22

22_015 
اٌزقط١ػ ٚاٌزط٠ٛو اٌؼّوأٟ ٌٍّٕبغك اٌؼْٛائ١خ ٚاػلاك 

 اٌج١بٔبد ا٩ٌىِخ
 2,700 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح 

 2,700 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  اكاهح ٚرط٠ٛــو ػ١ٍّــبد اٌص١بٔـــخ 017_22

 2,700 اٍجٛػبْ 4\20 -9اٌمب٘وح  رص١ُّ ٚافزجبه اٌقوٍبٔبد َِجمخ اٌْل ٚا٨عٙبك 032_22

22_016 
رطج١مبد اٌزص٠ٛو اٌؾواهٞ فٟ ثواِظ ِوالجخ اٌص١بٔخ 

 (اٌٛلبئ١خ–اٌزٕجئ١خ)
 2,700 اٍجٛػبْ 4\27 -16اٌمب٘وح 
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 مجال  دارة المشروعاـ_23

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  اٌّٛاىٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍّْبه٠غ اٌصغ١وح ٌغ١و اٌّب١١ٌٓ 004_23

 1,200 اٍجٛع 5\4-30/4اٌمب٘وح  ثؤبِظ اٌّزىبًِ ٦كاهح اٌّْبه٠غ اٌؾل٠ضخ 009_23

 

 مجال البٌئة_24

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  ِوالجخ اٌزٍٛس ٚاٌزفز١ِ اٌج١ئٟ 006_24

 2,200 اٍجٛػبْ 5\4 -4\23اٌمب٘وح  ISO 14000ثؤبِظ ٔظبَ ا٦كاهح اٌج١ئ١خ  014_24

 

 مجال الجمارك والموانئ_25

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

25_007 
ارفبل١خ ر١َ١و ٚر١ّٕخ اٌزجبكي اٌزغبهٞ ث١ٓ اٌلٚي 

 اٌؼوث١خ
 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  إٌظُ اٌؾل٠ضخ فٟ اعواءاد رفز١ِ اٌَّبفو٠ٓ 009_25

 1,200 اٍجٛع 4\20 -16اٌمب٘وح  وْف اٌزي٠ٚو فٟ َِزٕلاد اٌْؾٓ 008_25

 1,200 اٍجٛع 5\4-30/4اٌمب٘وح  ٔظبَ رؾ١ًٍ اٌؼ١ٕبد ا٢ٌٟ 023_25

 2,200 اٍجٛػبْ 4\27 -16اٌمب٘وح  اٌّجبكة ا٤ٍب١ٍخ ٌّٛظفٟ اٌؾواٍبد ٚا٩ٌَِخ 021_25

25_020 
اٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ ٨ٍزقلاَ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ فٟ 

 اٌؼًّ اٌغّووٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 4\13 -2اٌمب٘وح 

 

 مجال المكتباـ ومصادر المعلوماـ_26

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  ثٕبء ٚاكاهح اٌَّزٛكػبد اٌول١ّخ 006_26
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 مجال االمن الغذائى والثروة الحٌوانٌة_27

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح  ا٤غن٠خ ماد اٌغٛكح ا٨ِّٕخ 003_27

 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح  اٌّؼب١٠و اٌؼب١ٌّخ ٦رؾبك ّووبد رغبهح اٌزغيئخ اٌجو٠طب١ٔخ 004_27

 1,200 اٍجٛع 5\4-30/4اٌمب٘وح  أٔظّخ اكاهح أِٓ ٩ٍِٚخ اٌغناء 009_27

 

 الدبلوماـ المهنٌة _28

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 3,500  اٍبث١غ4 27/4-2اٌمب٘وح  كثٍَٛ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚا٨ػ٩َ 021_28

 

 هٌل للشهاداـ المهنٌة المتخصصةأمجال الـ_29

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

29_004 
فج١و اكاهح اٌضوٚاد ِؼزّل 

CWM –  ®Chartered Wealth Manager 
 1,200 اٍجٛع 4\27 -23اٌمب٘وح 

29_011 
ِؾبٍت اكاهٞ ِؼزّل 

AMA Accredited Management Accountant 
 1,200 اٍجٛع 13/4-9اٌمب٘وح 

29_016 
ِؾًٍ ِقبغو أػّبي ِؼزّل 

CRA Chartered Risk Analyst – Certification 
 1,200 اٍجٛع 4\6 -2اٌمب٘وح 

29_017 
ِقطػ ِبٌٟ ِؾزوف 

MFP – Master Financial Planner 
 1,200 اٍجٛع 20/4-16اٌمب٘وح 

29_018 
ِل٠و اكاهح اٌّْبه٠غ اٌل١ٌٚخ اٌّؼزّل 

CIPM® Certified International Project Manager 
 1,200 اٍجٛع 27/4-23اٌمب٘وح 

 

 ورش العمل_30

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(
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30_010 
كٚه رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ ر١ّٕخ اٌّْوٚػبد 

 اٌصغ١وح ٚاٌّزٍٛطـخ
 400  3َٛ٠ 4\18 -16اٌمب٘وح 

30_013 
ٚهُ ػًّ رطج١م١خ ٌجٕبء ِئٍَٝ ِز١ّي فٝ ِغبي 

 اٌولبثخ ػٍٝ ِٕظّبد ا٤ػّبي اٌقل١ِخ
 400  3َٛ٠ 4\25-23اٌمب٘وح 

 

 

 

 

 شهر ماٌو

 

 مجال اإلدارة والقٌادة والتطوٌر_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  رؤ١ً٘ اٌَّبػل اٌزٕف١نٞ اٌّؼزّل 010_01

 2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ 064_01

 2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7اٌمب٘وح  ا٨رغب٘بد ا٦كاه٠خ اٌؾل٠ضخ ّٚٔبمط ا٦كاهح إٌبعؾخ 054_01

 

 مجال الموارد البشرٌة والتدرٌب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  TalentManagementاكاهح اٌّٛا٘ت  034_02

 2,200 اٍجٛػبْ 5\25 -14اٌمب٘وح  ا٢فبق اٌَّزمج١ٍخ فٟ اكاهح ٚرط٠ٛو اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 027_02

 

 مجال المالٌة والمحاسبة والصٌرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

  1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  اٌّؾبٍــجخ فٝ ّـووبد ا٩ٌّؽــخ 035_03

  1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  اٌّواعؼخ ا٦كاه٠خ ٚ كٚه٘ب اٌولبثٟ 204_03

03_009 
رطج١ك ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ ثبٌّغبي اٌؾىِٟٛ 

(IPSAS)  اٌمب٘وح
  1,200 اٍجٛع 5\18 -14

  1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٝ ٚاػلاك اٌّٛاىٔبد 010_03

03_216 
ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌف١ٕخ ٌٍفؾص اٌَّزٕلٜ ٨غواض 

اٌمب٘وح  اٌعوائت 
  2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7

  2,200 اٍجٛػبْ 18/05-07اٌمب٘وح  اٌولبثخ اٌّب١ٌخ فٝ ا٨كاهاد اٌؾى١ِٛخ 223_03
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 مجال العالقاـ العامة واالعالم_05

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  ِٙبهاد اػلاك ٚرٕظ١ُ ا٦عزّبػبد ٚاٌٍغبْ ا٦ػ١ِ٩خ 010_05

05_019 
ا٤ٍب١ٌت ٚاٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اػلاك ٚرٕظ١ُ 

 اٌّئرّواد ٚاٌّؼبهض
 2,200 اٍجٛػبْ 5\25 -14اٌمب٘وح 

05_029 
اٌمٛاػل ٚا٤ٌٍ اٌؼ١ٍّخ اٌّزطٛهح ٌفْٕٛ اٌزص٠ٛو 

 ٚا٦ظبءح
 2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7اٌمب٘وح 

 

 مجال التسوٌق والمبٌعاـ_06

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  ا٨كاهح اٌّٛعٙٗ ٔؾٛ اٌؼ٩ّء 008_06

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  اٌزَؼ١و اٌفؼبي ٌلػُ اٌّيا٠ب اٌزٕبف١َخ 018_06

06_017 
اٌز٠َٛك ِٓ ف٩ي اٌّؼبهض ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزؼبًِ 

 ِغ اٌغّٙٛه
 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح 

 

  اللوجٌستٌة–مجال ادارة المواد والمشترٌاـ واالمداد _07

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  اٌزــــؼبلل ٚاكاهح ػمـــــٛك ا٦ْٔبءاد 010_07

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  اكاهح اٌّْزو٠بد ٚاٌّقبىْ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ 012_07

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  أٍب١ٍبد اٌْواء 020_07

 2,200 اٍجٛػبْ 5\25 -14اٌمب٘وح  اٌزــمــــ١ٕبد اٌؾــــل٠ضخ فٝ اٌغــــوك اٌّقــــــئٝ 018_07

 

 

 مجال تقنٌة المعلوماـ والحاسب اآللى_09
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المكان النشاط  كود

 

 
التاريخ 

المدة 
الرســوم 

 )$(

09_015 Adobe Illustrator CC 1,200 اٍجٛع 5\11 -7 اٌمب٘وح 

09_222 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 1,200 اٍجٛع 5\11-7 اٌمب٘وح 

09_515 Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards 1,200 اٍجٛع 5\25 -21 اٌمب٘وح 

09_520 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF 

II 
 1,200 اٍجٛع 18/5-14 اٌمب٘وح

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنٌة_10

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  اٌٛلب٠خ ظل اٌّقبغو ا١ِٕ٤خ فٟ إٌّْآد اٌصٕبػ١خ 010_10

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  ِواعغ كافٍٝ ٌٕظُ ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ 021_10

10_019 
ا٨رغب٘بد اٌّزملِخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد أفصبئٟ 

 ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ
 2,200 اٍجٛػبْ 5\25 -14اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7اٌمب٘وح  رط٠ٛو ٔظُ ا٤ِٓ ٚا٩ٌَِخ فٟ اٌّقبىْ 020_10

 2,200 اٍجٛػبْ 5\25 -14اٌمب٘وح  كٚه ِٕٙلً اٌزٕف١ن فٝ رطج١ك ا٩ٌَِخ 022_10

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_11

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

11_013 
أكٚاد ِٓ أعً اٌزؾ١َٓ : اكاهح اٌغٛكح اٌْبٍِخ

 اٌَّزّو
 2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7اٌمب٘وح 

 

 مجال القانون ومكافحة ال ساد االدارى_12

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد أػعبء ا٦كاهاد اٌمب١ٔٛٔخ 012_12

 2,200 اٍجٛػبْ 18/05-07اٌمب٘وح  وْف اٌفَبك فٝ ػمٛك اٌّْزو٠بد اٌؾى١ِٛخ 027_12

 

 مجال السٌاسة والعالقاـ الخارجٌة والتعاون الدولى_13

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ 007_13
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المكاتب 
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 ي والشرطيالمجال األمن_14

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  أِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ رؤ١ِٓ إٌّْآد اٌٙبِخ 007_14

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  وزبثخ اٌزمبه٠و ا١ِٕ٤خ ٌٍزؾو٠بد 008_14

 2,200 اٍجٛػبْ 5\25 -14اٌمب٘وح  رؤ١ِٓ اٌّٛأٝء ٚاٌّطـبهاد فٟ ِٛاعٙخ ا٦ه٘بة 020_14

 

 

 نـمجال التأمً_15

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  فلِخ اٌؼ٩ّء ثْووبد اٌزؤ١ِٓ 010_15

 

 مجال التثمٌن العقارى_18

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  اكاهح ا٩ِ٤ن اٌؾى١ِٛخ 011_18

 2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7اٌمب٘وح  اػلاك فجواء اٌزم١١ُ اٌؼمبهٜ 016_18

 

 مجال  دارة األزماـ_19

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  ِٛاعٙخ ا٤ىِبد ٚاٌىٛاهس ثبٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 009_19

 

 مجال المؤسساـ التعلٌمٌة_20

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  اٌزقط١ػ ا٦ٍزوار١ـغٟ ٌٍّئٍَبد اٌزـؼ١ّ١ٍخ 008_20

 

 مجال المستش ٌاـ والبرامج الطبٌة_21

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  ا٨رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ ا٦كاهح اٌصؾ١خ اٌّله١ٍخ 015_21



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  اٌزؤ١ِٓ اٌصؾٟ 014_21

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  و١ف١خ اٌزقٍص ِٓ إٌفب٠بد ا٦و١ٕ١ٍى١خ 013_21

 2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7اٌمب٘وح  ٔظبَ اٌؼًّ فٟ لَُ ا٤ّؼخ ثبٌَّزْف١بد 020_21

 

 

 المجال ال نى والهندسى_22

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

22_035 Rating and inspection monitoring for bridges 1,700 اٍجٛع 5\25 -21 اٌمب٘وح 

22_008 
ِٙبهاد اػـلاك ٚوزبثخ اٌزمبه٠و اٌف١ٕخ  

 (ٌٍّٕٙل١ٍٓ ٚاٌف١١ٕٓ  )
 1,700 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح 

 2,700 اٍجٛػبْ 5\25 -14اٌمب٘وح  رم١١ُ اٌىجبهٜ اٌؾل٠ل٠خ 034_22

 2,700 اٍجٛػبْ 5\25 -14اٌمب٘وح  ٔظُ اٌزٛى٠غ اٌىٙوثبئ١خ رقط١طٙب ٚص١بٔزٙب 018_22

 

 مجال  دارة المشروعاـ_23

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  اٌزقط١ػ ٚاٌولبثخ ػٍٝ رىٍفخ اٌّْوٚع 011_23

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  ر٠َٛك اٌّْبه٠غ اٌصغ١وح ٚرؾل٠ل ا٦ؽز١بعبد 005_23

 

 مجال البٌئة_24

المدة التاريخ المكان النشاط كود 
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  رٍٛس اٌج١ئخ ثبٌّقٍفبد إٌبرغخ ػٓ صٕبػخ اٌجزوٚي 008_24

 

 مجال الجمارك والموانئ_25

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\18 -14اٌمب٘وح  لواءح ٚرلل١ك أهلبَ ١٘بوً اٌّووجبد 010_25

 2,200 اٍجٛػبْ 5\18 -7اٌمب٘وح  أِٓ اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ فٟ ّجىخ اٌغّبهن 022_25

 

 مجال المكتباـ ومصادر المعلوماـ_26



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال

شرق -بمركز التنوٌر المعرفى 
 الساحة الخضراء

٠٩٩١٥٠٥٠٦٩ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 
 

Page | 17 

Page | 17 

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  عٛكح فلِبد اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ 007_26

 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌج١ئخ اٌول١ّخ 008_26

 

 

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحٌوانٌة_27

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح  ا٤ِٓ اٌغنائٟ ٚرغ١و إٌّبؿ 005_27

 

 هٌل للشهاداـ المهنٌة المتخصصةأمجال الـ_29

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

29_014 
ِؾًٍ ػمبهٞ ِؼزّل 

CTEP – Chartered Trust and Estate Planner 
 1,200 اٍجٛع 5\25 -21اٌمب٘وح 

29_017 
ِقطػ ِبٌٟ ِؾزوف 

MFP – Master Financial Planner 
 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح 

29_019 
ِل٠و اكاهح اٌّْبه٠غ اٌّؾزوف 

MPM® – Master Project Manager 
 1,200 اٍجٛع 18/5-14اٌمب٘وح 

 

 ورش العمل_30

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

30_004 
ا٦كاهح اٌفبػٍخ ٌٍؼ٩لبد اٌؾى١ِٛخ ِغ ِئٍَبد 

 ا٤ػّبي
 1,200 اٍجٛع 5\11 -7اٌمب٘وح 
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 شهر ٌولٌو

 

 مجال اإلدارة والقٌادة والتطوٌر_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\20 -16اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ا٦ثلاػٟ ٚاٌم١بكٞ 013_01

 1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌزٛع١ٗ ٥ٌكاء اٌّز١ّي 028_01

 2,200 اٍجٛػبْ 8\10 -7\30اٌمب٘وح  اٌزقط١ػ ا٦ٍزوار١غٟ ٌٍم١بكاد ا١ٌٍٛطخ 061_01

 2,200 اٍجٛػبْ 3/8-7\23اٌمب٘وح  اكاهح ث٩ أفطبء: اٌّفب١ُ٘ اٌؾل٠ضخ ٧ٌكاهح إٌبعؾخ 052_01

 2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح  ِٙبهاد ا٦ّواف اٌّزملِخ 057_01

 

 مجال الموارد البشرٌة والتدرٌب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\27 -23اٌمب٘وح  ٔظُ اٌزؾف١ي ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 030_02

 2,200 اٍجٛػبْ 8\10 -7\30اٌمب٘وح  T.O.Tرله٠ت اٌّلهث١ٓ  024_02

 

 مجال المالٌة والمحاسبة والصٌرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح  ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٝ اٌزىب١ٌف ٚاٌى١ّبد 014_03

 1,200 اٍجٛع 7\27 -23اٌمب٘وح  اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ فٟ اٌّؾبٍجخ ا٦كاه٠خ ٚاٌزىب١ٌف 022_03

 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح  اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ اٌّزملَ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ 011_03

03_220 
اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ِٚٙبهاد اػلاك اٌزمبه٠و اٌولبث١خ  

 (اٌَّزٜٛ ا٨ٍبٍٝ )
 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  اٌّواعؼخ ا٦كاه٠خ ٚ كٚه٘ب اٌولبثٟ 204_03

 1,200 اٍجٛع 7\27 -23اٌمب٘وح  اكاهح اٌصٕبك٠ك اٌؼمبه٠خ 044_03

 1,200 اٍجٛع 7\20 -16اٌمب٘وح  آ١ٌبد اٌزقط١ػ ٚاٌعجػ اٌّبٌٝ 025_03
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03_023 
َِزٜٛ )اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ ٌزؤ١ً٘ َِزْبه ِبٌٟ 

 (أٍبٍٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  اٌقلِبد اٌجٕى١خ ا٦ٌىزو١ٔٚخ اٌْبٍِخ 306_03

 2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح  أٍب١ٍبد اٌؼًّ اٌّصوفٝ 317_03

03_318 
غوق رؾ٠ًٛ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ٌزطج١ك اٌّؼب١٠و 

 AIS ِٚؼب١٠و IFRSاٌل١ٌٚخ ٦ػلاك اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ 
 2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح 

 

 

 مجال السكرتارٌة وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

04_004 
اكاهح اٌٛلذ ٚفٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌعغٛغ ٌّل٠وٞ ِىبرت 

 ا٦كاهح اٌؼ١ٍب
 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح 

04_016 
اٌَّبػل اٌْقصٟ / رؤ١ً٘ اٌَّبػل اٌزٕف١نٞ 

 اٌّز١ّي
 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙــبهاد اٌَىورــ١و فٝ اٌزـؼبًِ ِغ ا٢فو٠ـٓ 014_04

 

 

 مجال العالقاـ العامة واالعالم_05

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

05_011 
اعواءاد ٚاٍب١ٌت اكاهح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٟ رؾ١َٓ 

 اٌصٛهح اٌن١ٕ٘خ ٌٍّئٍَبد
 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح 

05_026 
ا٤ٌٍ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٌىزبثخ ا١ٌَٕبه٠ٛ 

 ٚاػلاك اٌجواِظ
 1,200 اٍجٛع 7\20 -16اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌزٛاصً اٌىزبثٟ فٟ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ 009_05

 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌىزبثخ ٚا٦فواط اٌصؾفٟ 012_05

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  ِٙبهاد اػلاك ٚرٕظ١ُ ا٦عزّبػبد ٚاٌٍغبْ ا٦ػ١ِ٩خ 010_05

 1,200 اٍجٛع 7\27 -23اٌمب٘وح  ِٙبهاد ٚفْٕٛ ا٦ػلاك ٚاٌزمل٠ُ اٌز١ٍفي٠ٟٛٔ اٌّز١ّي 025_05

05_024 
ا٤ٌٍ اٌؼ١ٍّخ ٚ إٌّٙغ١خ ٦ػلاك اٌلٚهح اٌجواِغ١خ 

 اٌؼبِخ
 2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح 

05_021 
اٌؼ٩لبد اٌؼبِٗ ٚفٓ ا٨ر١ى١ذ ٚاٌجٛهرٛوٛي ٚاٌزؼبًِ ِغ 

 وجبه اٌْقص١بد
 2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 3/8-7\23اٌمب٘وح  أؽلس ا٤ٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٦كاهح اٌؾٛاه اٌز١ٍفي٠ٟٛٔ 027_05

 2,200 اٍجٛػبْ 3/8-7\23اٌمب٘وح  أؽلس ا٤ٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٌٍز١ّي فٟ فْٕٛ اٌل٠ىٛه 028_05

05_020 
رقط١ػ ٚرٕف١ن اٌؾ٩ّد ا٦ػ١ِ٩خ ٌٍزٛػ١خ ٚا٦هّبك 

 ا٦عزّبػٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 8\10 -7\30اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  فٓ اٌّٛٔزبط أؽلس ا٤ٌٍ ٚاٌمٛاػل ا١ٌّٕٙخ ٚاٌف١ٕخ 030_05
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 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌزص٠ٛو اٌصؾفٟ 018_05

 

 

 

 

 

 مجال التسوٌق والمبٌعاـ_06

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  ا٨كاهح اٌّٛعٙٗ ٔؾٛ اٌؼ٩ّء 008_06

06_017 
اٌز٠َٛك ِٓ ف٩ي اٌّؼبهض ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزؼبًِ  

 ِغ اٌغّٙٛه
 1,200 اٍجٛع 7\20 -16اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح  ِب ثؼل فلِخ اٌؼ٩ّء 007_06

 2,200 اٍجٛػبْ 8\10 -7\30اٌمب٘وح  اٌقلِخ اٌّزىبٍِخ ٌٍؼ٩ّء 012_06

 

 

  اللوجٌستٌة–مجال ادارة المواد والمشترٌاـ واالمداد _07

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

07_022 
إٌّــٙــظ اٌــؼٍّٝ ٚاٌــؼٍّٝ فٝ اٌزقٍص ِٓ 

 اٌّــقيْٚ اٌواوـــل
 1,200 اٍجٛع 7\27 -23اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 7\20 -16اٌمب٘وح  رٕــظـــ١ُ ٚاكاهح ِٚــــوالــــجخ اٌَّـــــزٛكػـــــبد 011_07

07_017 
اٌّْـبوً اٌزـطج١ــمـ١خ ٤ْٔطخ اٌْــواء ٚاٌزقـــي٠ٓ 

 ٍٚـجً ِــٛاعٙـزـٙب
 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح 

07_019 
ص١بغخ اٌّٛاصفبد اٌف١ٕخ ٌٍّْزو٠بد ٚاػلاك وواٍخ 

 اٌْوٚغ
 2,200 اٍجٛػبْ 3/8-7\23اٌمب٘وح 
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 مجال تقنٌة المعلوماـ والحاسب اآللى_09

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\27 -23اٌمب٘وح  ١٘ىٍخ ٚرص١ُّ اٌج١ٕخ اٌزم١ٕخ فٟ اٌّئٍَبد 007_09

09_014 Adobe Photoshop CC 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30 اٌمب٘وح 

09_015 Adobe Illustrator CC 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30 اٌمب٘وح 

09_223 Monitoring and Operating a Private Cloud 1,200 اٍجٛع 6/7-2 اٌمب٘وح 

09_230 Windows Server Administration Fundamentals 1,200 اٍجٛع 13/7-9 اٌمب٘وح 

09_301 Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 2,200 اٍجٛػبْ 7\20 -9 اٌمب٘وح 

09_303 
Implementing Cisco IP Switched 

Networks(SWITCH) 
 2,200 اٍجٛػبْ 7\20 -9 اٌمب٘وح

09_513 Oracle Database 12c: Security 1,200 اٍجٛع 7\27 -23 اٌمب٘وح 

09_517 Java SE 8 Fundamentals 1,200 اٍجٛع 7\20 -16 اٌمب٘وح 

09_519 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications 

with ADF I 
 1,200 اٍجٛع 3/8-30/7 اٌمب٘وح

09_602 Oracle Human Resourses Management 3,500  اٍبث١غ4 10/8-16/7 اٌمب٘وح 

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنٌة_10

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  فطػ اٌٛلب٠خ ِٓ ِقبغو ٚؽٛاكس اٌؼًّ 011_10

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_11

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\27 -23اٌمب٘وح  اٌؾياَ ا٤صفو اٌّؼزّلح فٟ ٍلا١ٍخ ١ٍغّب 015_11

 2,200 اٍجٛػبْ 3/8-7\23اٌمب٘وح  اٌغٛكح اٌْبٍِخ فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌغبِؼبد 012_11



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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 مجال القانون ومكافحة ال ساد االدارى_12

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  ا٦ػلاك اٌفٕٝ ٌٍَّزْبه٠ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ 016_12

12_014 
ا٤ٌٍ اٌف١ٕخ ٌص١بغخ ػمٛك اٌّمب٨ٚد ا٦ْٔبئ١خ 

 ٚاٌّؾبوّخ
 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  اٌص١بغبد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍمواهاد ا٦كاه٠خ 011_12

 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح  إٌظبَ اٌمبٔٛٔٝ ٌٍجٍل٠بد 015_12

 

 مجال السٌاسة والعالقاـ الخارجٌة والتعاون الدولى_13

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  (اٌزفبٚض– ا٦رفبل١بد )اٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ  003_13

13_006 
ؽب٨د ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ ٚأٔٛاع ٚأكٚاد اٌزؾ١ًٍ 

 ا١ٌَبٍٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح 

 

 ي والشرطيالمجال األمن_14

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

14_016 
اٌفٍَفخ ا٤ف٩ل١خ ٚػٍُ اٌم١بكح ٚرطج١مبرٙب فٟ ل١بكح 

 فوق اٌؼًّ ا١ِٕ٤خ
 2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 7\20 -9اٌمب٘وح  أِٓ اٌجٕٛن ٚاٌّئٍَبد اٌّصوف١خ 022_14

 2,200 اٍجٛػبْ 3/8-7\23اٌمب٘وح  ؽّب٠خ اٌْقص١بد اٌٙبِخ 021_14

 

 نـمجال التأمً_15



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  ا٦ؽز١بي فٟ ّووبد اٌزؤ١ِٓ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ 012_15

 

 

 

 

 

 مجال التنمٌة السٌاحٌة وال نادق_16

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

16_005 
اٌجؤبِظ اٌزله٠جٟ اٌْبًِ فٟ الزصبك٠بد اكاهح 

 اٌّطبػُ
 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 7\20 -9اٌمب٘وح  اكاهح اٌغٛكح فٝ صٕبػخ اٌع١بفـخ 010_16

 

 مجال الحوكمة االلكترونٌة_17

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح  رقط١ػ اٌؾٛوّخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 005_17

 

 مجال التثمٌن العقارى_18

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

  1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح  اٌّؼٍِٛبد ا٨ٍب١ٍخ ٌٍزم١١ُ 010_18

  2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  اػلاك فجواء اٌزم١١ُ اٌؼمبهٜ 016_18

  2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح  أٍب١ٌت ر٠َٛك اٌؼمبهاد اٌزغبه٠خ 017_18

 

 مجال  دارة األزماـ_19

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح  (اٌٛلبئ١خ ٚاٌؼ٩ع١خ)اكاهح ا٤ىِبد ث١ٓ  010_19

 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  ١ٍٕبه٠ٛ ا٤ىِبد ٚاٌىٛاهس ث١ٓ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك 011_19



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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 مجال المؤسساـ التعلٌمٌة_20

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح  اٌٛصٛي اٌٝ آفبق اٌزؼ١ٍُ ِٓ ف٩ي ا٨ثزىبه 009_20

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  رط٠ٛو اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّٗ ِٓ ِٕظٛه اثزىبهٜ 019_20

 1,200 اٍجٛع 7\20 -16اٌمب٘وح  رط٠ٛو اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّٗ ِٓ ِٕظٛه اثزىبهٜ 019_20

 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  اٌم١بكح اٌزوث٠ٛخ ٚرط٠ٛو اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ ٌٍّْوف اٌزوثٛٞ 014_20

 2,200 اٍجٛػبْ 8\10 -7\30اٌمب٘وح  اٌم١بكح اٌزوث٠ٛخ ٚرط٠ٛو اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ ٌٍّْوف اٌزوثٛٞ 014_20

 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  كٚه ا٦ّواف اٌزوثٛٞ فٟ رؼي٠ي ػ١ٍّبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 013_20

 

 مجال المستش ٌاـ والبرامج الطبٌة_21

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح  اٌوػب٠خ اٌصؾ١خ 012_21

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  و١ف١خ اٌزقٍص ِٓ إٌفب٠بد ا٦و١ٕ١ٍى١خ 013_21

 2,200 اٍجٛػبْ 3/8-7\23اٌمب٘وح  ِٛاصفبد ٚرم١١ُ ا٤غن٠خ اٌّؾفٛظخ 021_21

 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  ٔظبَ اٌؼًّ فٟ لَُ ا٤ّؼخ ثبٌَّزْف١بد 020_21

 

 المجال ال نى والهندسى_22

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,700 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  اٌّٙبهاد ا٦كاه٠خ ٚاٌم١بك٠خ ٌٍّٕٙل١ٍٓ ٚاٌّْوف١ٓ 009_22

22_008 
ِٙبهاد اػـلاك ٚوزبثخ اٌزمبه٠و اٌف١ٕخ 

 (ٌٍّٕٙل١ٍٓ ٚاٌف١١ٕٓ  ) 
 1,700 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح 



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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22_038 
Advance solar energy for system lightening & 

infrastructurt 
 2,700 اٍجٛػبْ 7\27 -16 اٌمب٘وح

22_036 Leds system 2,700 اٍجٛػبْ 3/8-7\23 اٌمب٘وح 

22_037 Smat street ligty management system 2,700 اٍجٛػبْ 7\27 -16 اٌمب٘وح 

 2,700 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  اٌص١بٔخ اٌٛلبئ١خ ٌٍّْٕآد ٚاٌّجبٔٝ 019_22

 2,700 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  اكاهح ٚرط٠ٛــو ػ١ٍّــبد اٌص١بٔـــخ 017_22

 2,700 اٍجٛػبْ 7\20 -9اٌمب٘وح  رص١ُّ اٌزمبغؼبد 039_22

 2,700 اٍجٛػبْ 8\10 -7\30اٌمب٘وح  ِٛاصفبد ا٨ّبهاد اٌعٛئ١خ 040_22

 

 

 

 مجال  دارة المشروعاـ_23

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  ر٠َٛك اٌّْبه٠غ اٌصغ١وح ٚرؾل٠ل ا٦ؽز١بعبد 005_23

 

 

 مجال البٌئة_24

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\27 -23اٌمب٘وح  ا٩ٌَِخ اٌج١ئ١خ فٟ إٌّْآد اٌصٕبػ١خ ٚاٌجزو١ٌٚخ 010_24

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  رٍٛس اٌج١ئخ ثبٌّقٍفبد إٌبرغخ ػٓ صٕبػخ اٌجزوٚي 008_24

 

 

 مجال الجمارك والموانئ_25

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  اٍزقلاَ ٌغخ اٌغَل فٟ ػ١ٍّبد اٌزفز١ِ اٌغّوو١خ 011_25

 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح  لواءح ٚرؾ١ًٍ صٛه أٔظّخ فؾص اٌؾب٠ٚبد 012_25

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  ٔظبَ اٌّؾغٛىاد ٚاٌّزوٚوبد ا٢ٌٟ 013_25

 2,200 اٍجٛػبْ 7\27 -16اٌمب٘وح  اٌزفبػً اٌٍَٛوٟ ِغ ِزغ١واد اٌزؾل٠ش فٟ اٌغّبهن 024_25

 



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال
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 مجال المكتباـ ومصادر المعلوماـ_26

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح  اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍي٠خ ٌٍّىزج١١ٓ 009_26

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  إٌظُ ا١ٌ٢خ اٌّزىبٍِخ فٟ اٌّىزجبد 011_26

 2,200 اٍجٛػبْ 7\13 -2اٌمب٘وح  ر١ّٕخ اٌّمز١ٕبد اٌول١ّخ 010_26

 

 

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحٌوانٌة_27

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 7\6 -2اٌمب٘وح  ا٤ِٓ اٌغنائٟ ٚرغ١و إٌّبؿ 006_27

 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح  اٌولبثخ ػٍٝ اٌغناء ٚإٌّْآد اٌصؾ١خ 007_27

 1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح  اٌّؼب١٠و اٌؼب١ٌّخ ٦رؾبك ّووبد رغبهح اٌزغيئخ اٌجو٠طب١ٔخ 004_27

 2,200 اٍجٛػبْ 3/8-7\23اٌمب٘وح  أٔظّخ اكاهح أِٓ ٩ٍِٚخ اٌغناء 009_27

 

 

 الدبلوماـ المهنٌة _28

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 3,500  اٍبث١غ4 24/8-30/7اٌمب٘وح  كثٍَٛ اكاهح ا٨ىِبد 002_28

 3,500  اٍبث١غ4 10/8-16/7اٌمب٘وح  (اٌز٠َٛك ٚاٌّج١ؼبد )كثٍَٛ ا٨كاهح اٌزغبه٠خ  010_28

 3,500  اٍبث١غ4 27/7-2اٌمب٘وح  كثٍَٛ اٌؼ٩لبد اٌل١ٌٚخ ٚاٌلثٍِٛب١ٍخ 020_28

 

 

 هٌل للشهاداـ المهنٌة المتخصصةأمجال الـ_29

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

29_003 
 فج١و اكاهح ا٤ػّبي ا٨ٌىزو١ٔٚخ ِؼزّل

CEC – Certified E-Commerce Consultant™ 
 1,200 اٍجٛع 7\20 -16اٌمب٘وح 
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29_004 
 فج١و اكاهح اٌضوٚاد ِؼزّل

CWM –  ®Chartered Wealth Manager 
 1,200 اٍجٛع 7\13 -9اٌمب٘وح 

29_012 
 ِؾًٍ اكاهح أػّبي ِؼزّل

RBA – Registered Business Analyst 
 1,200 اٍجٛع 8\3 -7\30اٌمب٘وح 

29_019 
 ِل٠و اكاهح اٌّْبه٠غ اٌّؾزوف

MPM® – Master Project Manager 
 1,200 اٍجٛع 27/7-23اٌمب٘وح 

 

 ورش العمل_30

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

30_015 
ٚهُ ػًّ رطج١م١خ ٌجٕبء ِئٍَٝ ِز١ّي فٝ ِغبي 

 اٌولبثخ ػٍٝ ِٕظّبد ا٤ػّبي اٌصٕبػ١خ
 400  3َٛ٠ 8\1 -7\30اٌمب٘وح 

 

 شهر أغسطس

 

 مجال اإلدارة والقٌادة والتطوٌر_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\10 -6اٌمب٘وح  اٌم١بكح ا٦ثلاػ١خ ٚر١ّٕخ اٌزفى١و ا٠٦غبثٟ 063_01

 1,200 اٍجٛع 8\10 -6اٌمب٘وح  أكٚاد ٚأٍب١ٌت ٔظبَ اٌم١بكح اٌّزى١ّفخ 038_01

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ 064_01

01_014 
ِٙبهاد ا٨رصبي ا٦كاهٞ ٧ٌكاهاد اٌؼ١ٍب ٚاٌّزٍٛطخ 

 ٚاٌزٕف١ن٠خ
 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  و١ف رقطػ فٝ اٌّلٜ اٌمص١و: اٌزقط١ػ اٌزْغ١ٍٝ  020_01

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد أكاء اٌؼ١ٍّخ ا٦كاه٠خ 056_01

 

 مجال الموارد البشرٌة والتدرٌب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\10 -6اٌمب٘وح  رؾ١َٓ ٔظُ اٌؼًّ ٚرج١َػ ا٦عواءاد ٌزط٠ٛو ا٤كاء 032_02

 2,200 اٍجٛػبْ 8\17 -6اٌمب٘وح  ِلافً ٚٔظُ ل١بً ٚرم٠ُٛ اكاء اٌؼب١ٍِٓ 028_02

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  ِجبكة لبْٔٛ اٌؼًّ فٟ كٚي ِغٌٍ اٌزؼبْٚ 019_02

 

 مجال المالٌة والمحاسبة والصٌرفة_03



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

03_021 
اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ فٟ اػلاك ٚرؾ١ًٍ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 

 ٚا١ٌّيا١ٔبد
 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  Cosoاٌزلل١ك ٚاٌعجػ اٌّبٌٝ رؾذ ِظٍخ  208_03

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  اػبكح ثٕبء ا١ٌٙبوً اٌّب١ٌخ 026_03

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  هفغ وفبءح اٌّللك اٌلافٍٝ فٝ اٌٛؽلاد اٌؾى١ِٛخ 209_03

 

 مجال السكرتارٌة وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 2,200 اٍجٛػبْ 8\17-6اٌمب٘وح  ا٨هّفخ ا٨ٌىزو١ٔٚخ 011_04

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24-13اٌمب٘وح  رؤ١ً٘ ا٤فصبئٟ اٌّؼزّل فٟ ا٤ػّبي اٌّىزج١خ ٚا٦كاهح 009_04

 

 مجال العالقاـ العامة واالعالم_05

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

05_011 
اعواءاد ٚاٍب١ٌت اكاهح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٟ رؾ١َٓ 

 اٌصٛهح اٌن١ٕ٘خ ٌٍّئٍَبد
 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح 

05_019 
ا٤ٍب١ٌت ٚاٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اػلاك ٚرٕظ١ُ 

 اٌّئرّواد ٚاٌّؼبهض
 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح 

 

 مجال التسوٌق والمبٌعاـ_06

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  ا٨ٍزوار١غ١بد اٌّزملِخ ٌقلِخ اٌيثبئٓ 009_06

 

  اللوجٌستٌة–مجال ادارة المواد والمشترٌاـ واالمداد _07

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  اكاهح اٌّْزو٠بد ٚاٌّقبىْ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ 012_07

 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  اٌزــمــــ١ٕبد اٌؾــــل٠ضخ فٝ اٌغــــوك اٌّقــــــئٝ 018_07

 

 مجال االقتصاد_08



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  اٌؼٌّٛخ ا٨لزصبك٠خ ٚأصو٘ب ػٍٝ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ 007_08

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال تقنٌة المعلوماـ والحاسب اآللى_09

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\10 -6اٌمب٘وح  ا٨ٔزمبي ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌول١ّخ اٌٝ ث١ئخ اٌؼًّ اٌنو١خ 005_09

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  ا٤كٌخ فٟ اٌغوائُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 006_09

09_013 Adobe Premiere CC 1,200 اٍجٛع 8\17 -13 اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  اكاهح ِْبه٠غ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 016_09

09_252 
Administering and Deploying System Center 2012 

Data Protection Manager 
 1,200 اٍجٛع 8\10-6 اٌمب٘وح

09_503 Oracle Database 12c: Administration Workshop I 1,200 اٍجٛع 8\17-13 اٌمب٘وح 

09_509 Oracle Database 12c: RAC Administration 1,200 اٍجٛع 8\24-20 اٌمب٘وح 

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنٌة_10

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

10_018 
ا٨رغب٘بد اٌّزملِخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد أفصبئٟ 

 ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ
 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  اٌٛلب٠خ ظل اٌّقبغو ا١ِٕ٤خ فٟ إٌّْآد اٌصٕبػ١خ 010_10

10_019 
ا٨رغب٘بد اٌّزملِخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد أفصبئٟ 

 ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ
 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح 
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المكاتب 
 االقلٌمٌة
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 مجال ادارة الجودة الشاملة_11

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  رؤ١ً٘ أفصبئٟ اكاهح ٔظُ اٌغٛكح ِؼزّل 014_11

 

 مجال القانون ومكافحة ال ساد االدارى_12

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد أػعبء ا٦كاهاد اٌمب١ٔٛٔخ 012_12

12_023 
اٍزوار١غ١بد ٚرم١ٕبد اػلاك ٚاكاهح اٌؼمٛك ٚاٌؾل ِٓ 

 اٌّقبغو اٌّب١ٌخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ
 2,200 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح 

 

 

 

 ي والشرطيالمجال األمن_14

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  وزبثخ اٌزمبه٠و ا١ِٕ٤خ ٌٍزؾو٠بد 008_14

 2,200 اٍجٛػبْ 8\17-6اٌمب٘وح  اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ ؽٛي أِٓ إٌّْآد اٌٙبِخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ 017_14

 

 نـمجال التأمً_15

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  (ػبَ  )اٌزؤ١ِٓ  021_15

 

 مجال الحوكمة االلكترونٌة_17

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20 اٌمب٘وح أٍب١ٍبد اٌؾٛوّخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 006_17

 

 مجال التثمٌن العقارى_18



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  اكاهح ا٩ِ٤ن اٌؾى١ِٛخ 011_18

 2,200 اٍجٛػبْ 8\17-6اٌمب٘وح  ر١ٙئخ اٌْجبة اٌق١ٍغٟ ٌٍؼًّ فٟ اٌمطبع اٌؼمبهٞ 019_18

 

 مجال  دارة األزماـ_19

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  ِٛاعٙخ ا٤ىِبد ٚاٌىٛاهس ثبٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 009_19

 

 

 

 

 

 مجال المؤسساـ التعلٌمٌة_20

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13 اٌمب٘وح ا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ ٌّؼب٘لحا٦كاهح 016_20

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  اٌزقط١ػ ا٦ٍزوار١ـغٟ ٌٍّئٍَبد اٌزـؼ١ّ١ٍخ 008_20

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20 اٌمب٘وح اكاهح اٌٍَٛن ٌَّبػلٞ اٌزله٠َٛاٌّْوفْٛ 018_20

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13 اٌمب٘وح اػلاك ا٨فزجبهاد اٌغبِؼ١خ ٚفمّفَٙٛ اٌغٛكح اٌْبٍِخ 017_20

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20 اٌمب٘وح ِٙبهاد وزبثخ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ 015_20

 

 مجال المستش ٌاـ والبرامج الطبٌة_21

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  ا٨رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ ا٦كاهح اٌصؾ١خ اٌّله١ٍخ 015_21

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  اٌزؤ١ِٓ اٌصؾٟ 014_21

 

 المجال ال نى والهندسى_22

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(
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 2,700 اٍجٛػبْ 8\24 -13اٌمب٘وح  ٔظُ اٌزٛى٠غ اٌىٙوثبئ١خ رقط١طٙب ٚص١بٔزٙب 018_22

 

 مجال البٌئة_24

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  رم١١ُ اٌزؤص١واد اٌج١ئ١خ ٌٍّْوٚػبد ٚا٤ْٔطخ اٌز٠ّٕٛخ 009_24

 

 مجال الجمارك والموانئ_25

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  اٍزقلاَ ٌغخ اٌغَل فٟ ػ١ٍّبد اٌزفز١ِ اٌغّوو١خ 011_25

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  لواءح ٚرلل١ك أهلبَ ١٘بوً اٌّووجبد 010_25

 

 

 

 مجال المكتباـ ومصادر المعلوماـ_26

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

26_003 
رؤ١ً٘ ِٛظفٟ اٌقطٛغ ا٤ِب١ِخ ٌٍزؼبًِ ِغ 

 اٌَّزف١ل٠ٓ فٟ اٌّىزجبد
 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 8\24 -20اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌج١ئخ اٌول١ّخ 008_26

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحٌوانٌة_27

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح  ِّبهٍبد اٌزص١ٕغ ا١ٌٍَّخ 010_27

 

 هٌل للشهاداـ المهنٌة المتخصصةأمجال الـ_29

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

29_014 
 ِؾًٍ ػمبهٞ ِؼزّل

CTEP – Chartered Trust and Estate Planner 
 1,200 اٍجٛع 8\17 -13اٌمب٘وح 
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 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال

شرق -بمركز التنوٌر المعرفى 
 الساحة الخضراء

٠٩٩١٥٠٥٠٦٩ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 
 

Page | 33 

Page | 33 

 ورش العمل_30

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 400  3َٛ٠ 8\15 -13اٌمب٘وح  اٌنوبء ا٨عزّبػٟ فٟ اٌم١بكح ٚاٌز١ّي 008_30

30_012 
أؽلس ا٦ٍزوار١غ١بد فــٟ اٌز٠َٛك ا٦ٌىزوٟٚٔ 

 ٚاٌّج١ؼبد ٚفلِــخ اٌؼّــ٩ء
 400  3َٛ٠ 8\22 -20اٌمب٘وح 

 

 

 

 شهر سبتمبر

 

 مجال اإلدارة والقٌادة والتطوٌر_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\14 -10اٌمب٘وح  اٌم١بكح ا٨ٍزوار١غ١خ ٚثٕبء فوق اٌؼًّ 048_01

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  اٌّٙبهاد ا٦كاه٠خ اٌوئ١َ١خ ٌٍّلهاء ٚاٌّْوف١ٓ اٌغلك 035_01

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  رؾم١ك اٌز١ّي فٟ ا٤كاء: ثطبلخ ا٤كاء اٌّزٛاىْ 029_01

 1,200 اٍجٛع 9\14 -10اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ٚرم٠ٛخ ػ٩لبد اٌؼًّ ا٠٦غبث١خ 058_01

01_062 
اٌّبعَز١و إٌّٟٙ اٌّصغو ٦كاهح ا٤ػّبي  

 (Mini MBA)  
 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح  Action Planاػلاك اٌقطػ اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌّزبثؼخ  007_01

 

 مجال الموارد البشرٌة والتدرٌب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح  ا٨رغب٘بد اٌّؼبصوح ٌزط٠ٛو أكاء اكاهاد اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 006_02

 2,200 اٍجٛػبْ 9\21 -10اٌمب٘وح  ّٔبمط ل١بً اٌزىٍفخ ٚاٌؼبئل ِٓ اٌزله٠ت 026_02

 

 مجال المالٌة والمحاسبة والصٌرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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03_007 
ا٦رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ اػلاك اٌّٛاىٔبد اٌّٛعٙخ 

 ثب٤٘لاف
 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح 

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  اكاهح اٌفوٚع اٌّصوف١خ 311_03

03_024 
ا٨رغب٘بد اٌّؾبٍج١خ اٌؾل٠ضخ فٝ ؽَبثبد اٌوٚارت 

 ٚا٨عٛه
 2,200 اٍجٛػبْ 9\28 -17اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 9\28 -17اٌمب٘وح  (اٌَّزٜٛ ا٤ٍبٍٝ )ا٦ػزّبكاد اٌَّزٕل٠خ  309_03

 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح  اٌّٛاىٔبد ٚ اٌزىب١ٌف فٟ ِغبي اٌجزوٚي 018_03

03_318 
غوق رؾ٠ًٛ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ٌزطج١ك 

 IFRSاٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٦ػلاك اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ 

 AISِٚؼب١٠و 

 2,200 اٍجٛػبْ 9\21 -10اٌمب٘وح 

 

 

 مجال السكرتارٌة وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح  ِٙبهاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌصؾ١ؾخ فٟ ا٤ػّبي اٌو١ٍّخ 012_04

 

 مجال العالقاـ العامة واالعالم_05

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  ا٦ػ٩َ اٌزّٕٛٞ ِٚٙبهاد ا٦رصبي ا٦لٕبػٟ 008_05

 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح  ا٤فصبئٟ اٌّؼزّل فٟ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ 022_05

05_017 
ا٤ٍب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ ا٦فواط ٚاٌّٛٔزبط 

 اٌزٍفي٠ٟٛٔ
 2,200 اٍجٛػبْ 9\28 -17اٌمب٘وح 

 

 

  اللوجٌستٌة–مجال ادارة المواد والمشترٌاـ واالمداد _07

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

  1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  أٍب١ٍبد اٌْواء 020_07

  1,200 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح  (اٌلافٍٟ  )ٔظُ ٚأٍب١ٌت اٌْواء اٌّؾٍٝ  009_07

 

 مجال تقنٌة المعلوماـ والحاسب اآللى_09

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(
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 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال

شرق -بمركز التنوٌر المعرفى 
 الساحة الخضراء

٠٩٩١٥٠٥٠٦٩ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 
 

Page | 35 

Page | 35 

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  عوائُ اٌزي٠ٚو ا٤ٌىزوٚٔٝ 004_09

09_511 Oracle Database 12c: Performance Tuning 1,200 اٍجٛع 9\28 -24 اٌمب٘وح 

09_521 Oracle Database 12c: Introduction to SQL 1,200 اٍجٛع 21/9-17 اٌمب٘وح 

09_522 Oracle Database 12c: Introduction to PL/SQL 1,200 اٍجٛع 14/9-10 اٌمب٘وح 

 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح  اكاهح ِْوٚػبد اٌجٛاثبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ 551_09

 

 

 

 

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنٌة_10

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح  اٍزغبثخ اٌفوق ا١ِٕ٤خ ٌٍؾب٨د اٌطبهئخ 016_10

 1,200 اٍجٛع 9\14 -10اٌمب٘وح  رقط١ػ ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌج١ئ١خ 017_10

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  ر١ّٕخ اٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ ٌوعبي ا٢ِٓ ٚا٩ٌَِخ 008_10

 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح  رط٠ٛو ٔظُ ا٤ِٓ ٚا٩ٌَِخ فٟ اٌّقبىْ 020_10

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_11

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  اػلاك ِواعؼٝ اٌغٛكح اٌلاف١١ٍٓ 007_11

11_008 
اٌّفب١ُ٘ اٌّزملِخ فٟ اٌغٛكح اٌْبٍِخ فٟ اكاهح 

 اٌّىبرت ا٨كاه٠خ
 1,200 اٍجٛع 9\14 -10اٌمب٘وح 

 

 مجال القانون ومكافحة ال ساد االدارى_12

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

12_009 
اٌىزبثخ ٚاٌزوعّخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؼمٛك ٚ رم١ٕبد اٌص١بغخ 

 اٌزْو٠ؼ١خ
 1,200 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح 

 

 ي والشرطيالمجال األمن_14



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  اٌزٕجئاد ا١ِٕ٤خ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌغو٠ّخ 005_14

14_023 
ر١ّٕخ اٌّٙبهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌَّئٌٟٛ ا٤ِٓ فٟ 

 اٌّئٍَبد
 1,200 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح 

14_019 
ا٤ٍٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ اكاهح غوفخ اٌؼ١ٍّبد اٌوئ١َ١خ 

 أصٕبء ا٤ىِبد ا١ِٕ٤خ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح 

 

 

 

 

 

 نـمجال التأمً_15

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  أٍب١ٌت اٌزؾو٠بد ٌْووبد اٌزؤ١ِٓ 008_15

 

 مجال التنمٌة السٌاحٌة وال نادق_16

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح  اكاهح اٌّزبؽـف 006_16

 

 مجال التثمٌن العقارى_18

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  آ١ٌبد اٌز٠ًّٛ اٌؼمبهٞ 009_18

18_014 
اٌجؤبِظ اٌزؾع١وٞ ٌْٙبكح ِل٠و ِْوٚع ػمبهٞ 

 ِؼزّل ػب١ٌّب
 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح 

 

 مجال  دارة األزماـ_19

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح  ا٨ىِبد ٚاٌزط٠ٛو 014_19



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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 مجال المؤسساـ التعلٌمٌة_20

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح  اكاهح اٍزط٩ػبد اٌوأٞ فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 006_20

 

 مجال المستش ٌاـ والبرامج الطبٌة_21

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌّّوظ١ٓ اٌغلك 011_21

 

 

 المجال ال نى والهندسى_22

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,700 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح  رط٠ٛو ػ١ٍّبد اكاهح ٚرٕظ١ُ ؽووخ إٌم١ٍبد 006_22

22_015 
اٌزقط١ػ ٚاٌزط٠ٛو اٌؼّوأٟ ٌٍّٕبغك اٌؼْٛائ١خ  

 ٚاػلاك اٌج١بٔبد ا٩ٌىِخ
 2,700 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح 

 

 مجال البٌئة_24

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  ِوالجخ اٌزٍٛس ٚاٌزفز١ِ اٌج١ئٟ 006_24

 

 مجال الجمارك والموانئ_25

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\21 -17اٌمب٘وح  وْف اٌزي٠ٚو فٟ َِزٕلاد اٌْؾٓ 008_25

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  ٔظبَ رؾ١ًٍ اٌؼ١ٕبد ا٢ٌٟ 023_25

 2,200 اٍجٛػبْ 10\5 -9\24اٌمب٘وح  أِٓ اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ فٟ ّجىخ اٌغّبهن 022_25

 

 مجال المكتباـ ومصادر المعلوماـ_26



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  ثٕبء ٚاكاهح اٌَّزٛكػبد اٌول١ّخ 006_26

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحٌوانٌة_27

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح  ا٤غن٠خ ماد اٌغٛكح ا٨ِّٕخ 003_27

 

 

 

 

 الدبلوماـ المهنٌة _28

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 3,500  اٍبث١غ4 5/10-10/9اٌمب٘وح  كثٍَٛ اكاهح اٌجٍل٠بد 003_28

 3,500  اٍبث١غ4 28/9-3اٌمب٘وح  كثٍَٛ ا٨كاهح اٌٍٛع١َز١خ ٚاكاهح اٌّٛاك 012_28

 3,500  اٍبث١غ4 1210-17/9اٌمب٘وح  كثٍَٛ اٌزلل١ك ٚاٌّواعؼخ 016_28

 

 هٌل للشهاداـ المهنٌة المتخصصةأمجال الـ_29

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

29_003 
 فج١و اكاهح ا٤ػّبي ا٨ٌىزو١ٔٚخ ِؼزّل

CEC – Certified E-Commerce Consultant™ 
 1,200 اٍجٛع 9\14 -10اٌمب٘وح 

29_012 
 ِؾًٍ اكاهح أػّبي ِؼزّل

RBA – Registered Business Analyst 
 1,200 اٍجٛع 9\14 -10اٌمب٘وح 

29_016 
 ِؾًٍ ِقبغو أػّبي ِؼزّل

CRA Chartered Risk Analyst – Certification 
 1,200 اٍجٛع 9\28 -24اٌمب٘وح 

 

 ورش العمل_30

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

30_014 
ٚهُ ػًّ رطج١م١خ ٌجٕبء ِئٍَٝ ِز١ّي فٝ ِغبي 

 اٌولبثخ ػٍٝ ِٕظّبد ا٤ػّبي اٌزغبه٠خ
 400  3َٛ٠ 9\26 -24اٌمب٘وح 



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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30_013 
ٚهُ ػًّ رطج١م١خ ٌجٕبء ِئٍَٝ ِز١ّي فٝ ِغبي 

 اٌولبثخ ػٍٝ ِٕظّبد ا٤ػّبي اٌقل١ِخ
 400  3َٛ٠ 9\12 -10اٌمب٘وح 

30_015 
ٚهُ ػًّ رطج١م١خ ٌجٕبء ِئٍَٝ ِز١ّي فٝ ِغبي 

 اٌولبثخ ػٍٝ ِٕظّبد ا٤ػّبي اٌصٕبػ١خ
 400  3َٛ٠ 9\19 -17اٌمب٘وح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتوبرشهر 

 
 مجال االدارة و القٌادة و التطوٌر_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة اٌم١بكح ا٦كاه٠خ ٚاٌوإ٠خا٨ٍزوار١غ١خ 001_01

 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة اٌم١بكح اٌّؤخ ٚاٌو١ّمخ 039_01

 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة اٌم١بكح اٌّئصوح 037_01

 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة اكاهح ظغٛغ اٌؼًّ ِٚٛاعٙخ اٌّٛالف اٌصؼجخ 036_01

 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة رؤ١ً٘ اٌَّبػل اٌزٕف١نٞ اٌّؼزّل 010_01

 1,200 اٍجٛع 11\2-10\29 القاهرة لٛح اٌزؤص١و فٟ اكاهح إٌياػبد 031_01

01_050 
رط٠ٛو اٌملهاد ا٦ثلاػ١خ ٌز١ّٕخ اٌغلاهاد 

 ا٦كاه٠خ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\26 -15 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة ِٙبهاد ا٦ّواف اٌّزملِخ 057_01

 

 مجال الموارد البشرٌة والتدرٌب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

02_016 
اٍزضّبه اٌملهاد ا٦ثلاػ١خ " اكاهح اٌّٛا٘ت 

 "ٚا٨ثزىبه٠خ ٌٍؼب١ٍِٓ
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة ِٙبهاد هثػ اٌَّبه اٌٛظ١فٟ ثبٌَّبه اٌزله٠جٟ 035_02

 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة (HRIS)ٔظُ ِؼٍِٛبد اٌّٛاهك اٌجْو٠خ   004_02
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المكاتب 
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 ةمجال المالٌة و المحاسبة و الصٌرف_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

03_049 
ا٦رغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٌوفغ وفبءح أكاء 

 اٌّؾبٍت ٚاٌّوالت اٌّبٌٝ
 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة اكاهح ِقبغو اٌّئٍَبد 032_03

03_002 
رص١ُّ ٚ رط٠ٛو ٔظُ اٌزىب١ٌف فٟ 

 اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

03_046 
لبْٔٛ اٌّزضبي اٌعو٠جٟ ا٤ِو٠ىٝ 

"FATCA" 
 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة

03_301 
ِٙبهاد اوزْبف اٌغِ ٚاٌزي٠ٚو فٟ 

 اٌّؼب٩ِد اٌّب١ٌخ
 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة

03_221 
ا٨رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٝ رلل١ك ٚظجػ 

 ِقبغو ا٨ؽز١بي اٌّبٌٝ ثبٌؾبٍت ا٢ٌٝ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة

03_047 
ا٨ػلاك ٌٍؾصٛي ػٍٝ ّٙبكح ِل٠و 

 FRMِقبغو ِب١ٌخ ِؼزّل 
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة

03_213 
اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ فٟ اٌّؾبٍجخ 

 اٌّب١ٌخ ٚاٌّواعؼخ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\19 -8 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة اٌقلِبد اٌجٕى١خ ا٦ٌىزو١ٔٚخ اٌْبٍِخ 312_03

 2,200 اٍجٛػبْ 10\19 -8 القاهرة اكاهح هأً اٌّبي اٌؼبًِ 041_03

03_216 
ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌف١ٕخ ٌٍفؾص 

 اٌَّزٕلٜ ٨غواض اٌعوائت
 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة

03_305 
ِٙبهاد اٌزقط١ػ ٚاٌز٠َٛك ٌّغب٨د 

 ا٦ئزّبْ اٌّصوفٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\26 -15 القاهرة

 

 مجال السكرتارٌة و  دارة المكاتب_04



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة ر١ّٕخ ِٙبهاد ِل٠وٜ ِىبرت ا٦كاهح اٌؼ١ٍب 003_04

 

 ممجال العالقاـ العامة و اإلعال_05

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة اٌؼ١ٍّبد اٌٍٛعَز١خ فٟ ػًّ اٌؼ٩لبد اٌؼبِٗ 007_05

 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة اٌّٙبهاد اٌّزملِخ ٤فصبئٟ اٌؼ٩لبد اٌؾى١ِٛخ 005_05

05_006 
ِٙبهاد اٌزمل٠ُ ٚاٌؼوض ٌٍمعب٠ب ا١ٌَب١ٍخ 

 اػ١ِ٩بًا 
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

05_036 
اؽلس رم١ٕبد ٚ فْٕٛ ِزبثؼخ ٚ رم١١ُ اٌجواِظ 

 اٌز١ٍفي١ٔٛ٠خ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 10\19 -8 القاهرة اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚاٌّواٍُ ٚاٌجوٚرٛوٛي 016_05

05_020 
رقط١ػ ٚرٕف١ن اٌؾ٩ّد ا٦ػ١ِ٩خ ٌٍزٛػ١خ 

 ٚا٦هّبك ا٦عزّبػٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\26 -15 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة فْٕٛ ٚ ِٙبهاد افواط اٌجواِظ اٌز١ٍفي١ٔٛ٠خ 031_05

 

 

 ـمجال التسوٌق و المبٌعا_ 06

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة اٌزَؼ١و اٌفؼبي ٌلػُ اٌّيا٠ب اٌزٕبف١َخ 018_06

06_005 
اٌز١ّي فٟ فلِخ اٌؼ٩ّء ٚاوزَبثُٙ 

 ٚا٨ؽزفبظ ثُٙ
 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة

06_016 
ِٙبهاد اٌج١غ اٌؾل٠ضخ ٚاٌج١غ ٤صؼت 

 اٌؼ٩ّء
 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة

06_006 
ِٙبهاد اٌزقبغت ِغ اٌّئٍَبد 

 اٌؼوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ
 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 10\26 -15 القاهرة اؽزواف عٛعً اكٚهك 020_06

06_011 
اٌز٠َٛك اٌىزوٚٔٝ ٚرم١ٕبد ِؾووبد 

 SEOاٌجؾش اٌـ 
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة اػلاك أفصبئٝ ر٠َٛك ِؾزوف 013_06

06_019 
اػلاك أفصبئٝ رم١ٕبد ِؾووبد اٌجؾش 

seo 
 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة

06_014 
و١ف رَزمطت أفعً اٌجبئؼ١ٓ ٚرؾزفع 

 ثُٙ ١ٌَٕٓ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\19 -8 القاهرة

 

 

 مجال ادارة الموارد و المشترٌاـ و االمداداـ اللوجستٌة_07

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

07_007 
ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٦كاهح اٌّقيْٚ 

 إٌفطٟ
 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة اٌزفـبٚض اٌزـــؼبللٞ فٝ ِغـــبي اٌْواء 005_07
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07_008 
اكاهح ػ١ٍّبد ا٦ِلاك ٚاٌزّـــــ٠ٛٓ 

Lgistics Management 
 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة

07_006 
أٍب١ٌت رـــو١ّل ا٦ٔفــبق فٝ ِغـــبٌٝ 

 اٌْواء ٚاٌزقــي٠ـــٓ
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

07_015 
اٌغـــٛأت اٌفــ١ٕخ ٚاٌّــــب١ٌخ فٝ 

 اٌــؼــطــبءاد
 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة

07_016 
رـطج١ـمـبد اٌزـغوثخ ا١ٌبثـب١ٔـخ فٟ ٔـظُ 

 (JIT )" ا٢ٔٝ " ا٦ٔزـبط ٚاٌْواء اٌفـٛهٜ 
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة

 

 

 مجال اإلقتصاد_ 08

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

08_005 
ا٤ٍٛاق اٌّب١ٌخ ٚكٚه٘ب فٟ ِٛاعٙخ 

 ا٤ىِبد اٌّب١ٌخ
 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة

08_004 
كهاٍخ اٌغلٚٞ ا٨لزصبك٠خ ٌٍّْوٚػبد 

 (Microsoft Project)ثبٍزقلاَ ثؤبِظ 
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

08_012 
١ٍبٍبد اٌز١ّٕخ اٌمبئّخ ػٍٝ ر٠ٕٛغ 

 (DIV)إٌْبغ ا٨لزصبكٞ 
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

 

 مجال تقنٌة المعلوماـ و الحاسب اآللى_ 09

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

09_010 3D Maya 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة 

09_011 Adobe Flash Professional CC 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة 

09_012 Adobe After Effects CC 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة 

09_210 
Installing and Configuring Windows 

Server 2012 
 1,200 اٍجٛع 11\2-10\29 القاهرة

09_213 
Designing and Implementing a 

Server Infrastructure 
 1,200 اٍجٛع 10\19-15 القاهرة

09_221 
Administering Windows Server 

2012 
 1,200 اٍجٛع 10\26-22 القاهرة

09_502 WebLogic 12c Workshop II 1,200 اٍجٛع 11\2-10\29 القاهرة 

09_514 
Oracle BI Publisher 11g R1: 

Fundamentals 
 1,200 اٍجٛع 10\12-8 القاهرة

09_523 

Oracle Fusion Middleware 11g: 

Build Applications with Oracle 

Forms 

 1,200 اٍجٛع 10\5-1 القاهرة

 

 

 مجال األمن و السالمة والصحة المهنٌة_10

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

10_006 
اكاهح أٔظّخ ا٤ِٓ ٚا٩ٌَِخ اٌّزىبٍِخ 

 ِٕٚغ اٌقَبئو
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة
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10_007 
ِٙبهاد اكاهح ِقبغو ا٦ه٘بق ٧ٌكاهح 

 اٌصٕبػ١خ
 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة

10_024 
اٌزؾم١ك فٝ ؽٛكاس ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ 

 ا١ٌّٕٙخ ٍٚٚبئً اٌزؾ١ًٍ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة ٕ٘لٍخ ا٩ٌَِخ ٚاكاهح اٌّقبغو 014_10

 

 

 مجال  دارة الجودة الشاملة_ 11

 

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

11_015 
اٌؾياَ ا٤صفو اٌّؼزّلح فٟ ٍلا١ٍخ 

 ١ٍغّب
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

11_016 
اكاهح اٌغٛكح اٌْبٍِخ وؤٍٍٛة ِٕٙغٝ 

 ٌزط٠ٛوا٤كاء اٌّئٍَٝ ٌٍّٕظّبد
 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة

11_013 
أكٚاد ِٓ أعً : اكاهح اٌغٛكح اٌْبٍِخ

 اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -8 القاهرة

11_011 
رؤ١ً٘ ِل٠وٜ اٌغٛكح ٌزطج١ك ٔظُ 

 ٚاٍب١ٌت أْبء ٔظبَ اٌغٛكح
 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة

 

 

 مجال القانون ومكافحة ال ساد اإلدارى_ 12

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

12_006 
ا٨ٌٍ اٌمب١ٔٛٔخ ٦ػلاك اٌؼمٛك ، 

 اٌّنوواد ٚاٌمواهاد
 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة اٌص١بغبد إٌّٛمع١خ ٌٍؼمٛك ا٦كاه٠خ 008_12

12_007 
لٛاػل ٚاعواءاد رؤك٠ت أػعبء لٛح 

 اٌْوغخ
 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة ِٙبهاد اٌزفبٚض ٚاثواَ اٌؼمٛك اٌجزو١ٌٚخ 026_12

12_021 
اكاهح اٌّقبغو اٌزؼبلل٠خ ٚاػلاك ا١ٌٙبوً 

 اٌمب١ٔٛٔخ ٌؾً إٌّبىػبد
 2,200 اٍجٛػبْ 10\19 -8 القاهرة

12_020 
اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّؾبٍج١خ فٝ ػمٛك 

 اٌزؤع١و اٌز٠ٍّٛٝ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة

 

 

 مجال السٌاسة و العالقاـ الخارجٌة و التعاون الدولى_ 13

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ 007_13

 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة ا١ٌَبٍخ اٌْوػ١خ 002_13

 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة اكاهح اٌّفبٚظبد اٌل١ٌٚخ 005_13

 

 



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال

شرق -بمركز التنوٌر المعرفى 
 الساحة الخضراء

٠٩٩١٥٠٥٠٦٩ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 
 

Page | 44 

Page | 44 

 المجال األمنى و الشرطى_ 14

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

14_020 
رؤِــــــ١ـٓ اٌّٛأــــٝء ٚاٌّطــــبهاد فٟ 

 ِٛاعٙخ ا٦ه٘بة
 2,200 اٍجٛػبْ 10\26 -15 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة ؽّب٠خ اٌْقص١بد اٌٙبِخ 021_14

 

 نمجال التأمً_ 15

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

15_007 
اٌغٛأت اٌف١ٕخ ٌٍزؤ١ِٓ اٌجؾوٜ 

 ٚا٦ػزّبكاد اٌَّزٕل٠خ
 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة (رؼ٠ٛعبد- اوززبة )اٌزؤ١ِٓ اٌصؾٝ  017_15

15_018 
اٌقجواد اٌل١ٌٚخ فٝ اكاهح اٌزؤ١ِٓ 

 اٌجٕىٝ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة

 

 

 مجال التنمٌة السٌاحٌة و ال نادق_16

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

16_009 
فلِبد ا٦ػبّخ فٝ اٌْووبد اٌصٕبػ١خ 

 ٚاٌجزو١ٌٚخ
 1,200 اٍجٛع 11\9 -10\29 القاهرة

16_003 
اٌجؤبِظ اٌزله٠جٟ اٌْبًِ فٟ اٌز٠َٛك 

 ا١ٌَبؽٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة اكاهح اٌغٛكح فٝ صٕبػخ اٌع١بفـخ 010_16

 

 

 مجال الحوكمة اإللكترونٌة_17

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

17_003 
كٚه اٌؾٛوّخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ فٟ رج١َػ 

 ا٦عواءاد
 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة ا٦رغبٖ ٔؾٛ اٌؾىِٛخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 007_17

 

 

 مجال التثمٌن العقارى_ 18

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

18_006 
اٌزض١ّٓ اٌؼمبهٞ ٚ اكاهٖ ٚرم١١ُ ا٩ِ٨ن 

 ٚاٌؼمبهاد
 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة

18_008 
اٌل١ًٌ ٌفُٙ ّوٚغ ف١ل٠ه فٟ اٌؼمٛك 

1999 
 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة
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 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة اكاهح أ٩ِن اٌلٌٚخ اٌؼبِخ ٚاٌقبصخ 005_18

18_007 
أ١ّ٘خ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٟ اٌّئٍَبد 

 اٌؼمبه٠خ
 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة

18_015 
آ١ٌبد ا٨ٍزضّبهاد اٌؼمبه٠خ ٚرم١١ُ 

 ا٨ٍزضّبه اٌؼمبهٞ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة

 

 

 

 مجال  دارة االزماـ_19

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة ا٤ٍجبة ٚاٌؾٍٛي: اكاهح ا٤ىِبد 005_19

 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة اكاهح أىِبد اٌّىزجبد ِٚواوي اٌّؼٍِٛبد 006_19

 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة اكاهح فطػ اٌطٛاهة 004_19

19_012 
/ اكاهح ا٤ىِبد فٟ اٌّئٍَبد 

 اٌّلاهً ٚاٌغبِؼبد
 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 10\19 -8 القاهرة فو٠ك اكاهح ا٨ىِبد 013_19

 

 مجال المؤسساـ التعلٌمٌة_ 20

 

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

20_002 

اٍزور١غ١بد ؽً اٌّْى٩د ٚارقبم 

اٌمواهاد ٌٍم١بكاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٍزقلاَ 
 CPSثؤبِظ 

 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة

20_005 
ا٦ثــــلاع ا٦كاهٞ ٚاٌمـــــ١بكٞ ٧ٌّواف 

 اٌزوثٛٞ
 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة

20_004 
اٌّواعؼخ اٌقبهع١خ ٌّئٍَبد اٌزؼ١ٍُ 

 اٌؼبٌٟ
 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة

20_012 
اٌزؾ١ًٍ ا٨ٍزوار١غٟ ٌٍج١ئخ اٌلاف١ٍخ 

 SAIEٌٍّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة رط٠ٛو ِٙبهاد اٌجؾش اٌزوثٛٞ 011_20

 

 

 مجال المستش ٌاـ و البرامج الطبٌة_21

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة اصبثبد اٌؼًّ 009_21

21_010 
ِٙبهاد اٌزٛاصً اٌفؼبي ٌّّضٍٟ فلِخ 

 اٌؼ٩ّء ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌّغبي اٌصؾٟ
 1,200 اٍجٛع 10\12 -8 القاهرة

21_008 
ٔظبَ اٌؼًّ فٟ لَُ اٌّغٍَخ 

 ثبٌَّزْف١بد
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

21_018 
اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ ٌزؤ١ً٘ َِزْبه 

 (َِزٜٛ أٍبٍٟ)ا٨كاهح اٌصؾ١خ 
 2,200 اٍجٛػبْ 10\26 -15 القاهرة
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 المجال ال نى و الهندسى_22

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

22_005 
علٌٚخ اٌؼ١ٍّبد اٌزْغ١ٍ١خ ٚعلٌٚخ 

 اٌص١بٔخ اٌوئ١َ١خ
 1,700 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة

 1,700 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة BOTص١بغخ ٚوزبثخ ػمٛك  004_22

22_014 
رم١ٕبد ل١بً ِٚواعؼخ ٚرم١١ُ ٔظُ 

 اٌص١بٔخ ٚهفغ وفبئزٙب
 2,700 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة

 

 

 

 

 

 مجال  دارة المشروعاـ_23

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة اٌزقط١ػ ٚاٌغلٌٚخ ِٚوالخ اٌزىب١ٌف 003_23

 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة اٌزقط١ػ ٚاٌولبثخ ػٍٝ ىِٓ اٌّْوٚع 010_23

23_004 
اٌّٛاىٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍّْبه٠غ اٌصغ١وح ٌغ١و 

 اٌّب١١ٌٓ
 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة

23_002 
اٍزوار١غ١خ اكاهح فوق اٌؼًّ ٚرؾم١ك 

 اٌز١ّي
 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة

 

 

 مجال البٌئة_24

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة اٌزٍٛس ٚاٌج١ئخ اٌّؼبصوح 004_24

24_005 
رىٌٕٛٛع١ب ِؼبٌغخ اٌّقٍفبد اٌَبئٍخ 

 ٚاٌزؾىُ ف١ٙب
 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة ؽَبة اٌزىٍفخ اٌج١ئ١خ 018_24

 

 

 مجال الجمارك و الموانئ_25

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

25_005 
اٌّؼلٌخ ٚارفبل١خ " و١ٛرٛ " ارفبل١خ 

 اٍطٕجٛي
 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة
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25_007 
ارفبل١خ ر١َ١و ٚر١ّٕخ اٌزجبكي اٌزغبهٞ 

 ث١ٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ
 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة

25_006 
وْف اٌزي١٠ف ثبٌؼ٩ّد ٌّٛظفٟ 

 إٌّبفن اٌغّوو١خ
 1,200 اٍجٛع 10\19 -15 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 10\26 -15 القاهرة ا٦ػفبءاد اٌغّوو١خ 019_25

25_020 
اٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ ٨ٍزقلاَ اٌؾبٍت 

 ا٢ٌٟ فٟ اٌؼًّ اٌغّووٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 10\12 -1 القاهرة

25_018 
اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ِٓ إٌبؽ١خ 

 اٌغّوو١خ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\2 -10\22 القاهرة

 

 

 مجال المكتباـ و مصادر المعلوماـ_26

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

26_005 
اكاهح ِئٍَبد اٌّؼٍِٛبد فٟ ظً 

 ث١ئبد ا٠ٌٛت اٌّزغ١وح
 1,200 اٍجٛع 10\26 -22 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\9 -10\29 القاهرة رقط١ػ ِجبٟٔ اٌّىزجبد 014_26

 

 مجال الدبلوماـ المهنٌة_28

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 3,500  اٍبث١غ4 16/11-22/10 القاهرة كثٍَٛ اكاهح اٌزؤ١ِٓ 004_28

28_011 
كثٍَٛ ا٨كاهح اٌصؾ١خ ٚاكاهح 

 اٌَّزْف١بد
 3,500  اٍبث١غ4 26/10-1 القاهرة

 3,500  اٍبث١غ4 9/11-15/10 القاهرة كثٍَٛ اٌْئْٚ اٌمب١ٔٛٔخ 019_28

 

 

 مجال التأهٌل للشهاداـ المهنٌة المتخصصة_29

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

29_008 

فج١و هلبثخ رىب١ٌف ِؼزّل 

CCC – Certified Master of Cost 
Control 

 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة

29_021 
ِل٠و ِؾبفع اٍزضّبه ِؼزّل 

CPM – Chartered Portfolio Manager 
 1,200 اٍجٛع 10\5 -1 القاهرة

 

 

 مجال ورش العمل_30

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

30_011 
ا٤ه١ّف ا٦ٌىزوٟٚٔ ٚاكاهح اٌَغ٩د 

 ٌٍصُ ٚظؼبف اٌَّغ
 400  3َٛ٠ 10\3 -1 القاهرة
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30_006 
اٌزقط١ػ اٌّؾٍٟ ا٨ٍزوار١غٟ فٟ 

 ا٦كاهح اٌّؾ١ٍخ ٚاٌجٍل٠بد
 1,200 اٍجٛع 11\2 -10\29 القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر نوفمبر

 
 مجال االدارة و القٌادة و التطوٌر_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌنار١خ ٚرفؼ١ً اٌملهاد اٌىبِٕخ 055_01

 1,200 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة ِٙبهارب٦ّواف 022_01

 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة ّٔبمط ل١بً ا٤كاء اٌفوكٞ ٚاٌّئٍَٟ 049_01

01_062 
 )اٌّبعَز١و إٌّٟٙ اٌّصغو ٦كاهح ا٤ػّبي 

Mini MBA)  
 2,200 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\16 -5 القاهرة ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌنار١خ وؤٍبً ٥ٌكاء اٌّز١ّي 053_01

 

 مجال الموارد البشرٌة و التدرٌب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

02_012 
رؤ١ً٘ ا٤فصبئٟ اٌّؼزّل فٟ اٌزؼ٠ٛعبد 

 القاهرة ٚاٌّيا٠ب
  1,200 اٍجٛع 11\30 -26

  1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة ػ١ٍّبد اٌزلل١ك فٟ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 018_02

  1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة رؤ١ً٘ اٌّلهة اٌلٌٚٝ اٌّؼزّل 039_02

 

 ةمجال المالٌة و المحاسبة و الصٌرف__03

 

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(
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 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٝ اٌزىب١ٌف ٚاٌى١ّبد 014_03

03_220 
اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ِٚٙبهاد اػلاك اٌزمبه٠و 

 (اٌَّزٜٛ ا٨ٍبٍٝ )اٌولبث١خ 
 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة

03_004 
اػلاك اٌّٛاىٔبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌؾَبثبد 

 اٌقزب١ِخ
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة رم١١ُ ا٤صٛي اٌضبثزخ 038_03

03_214 
رٕف١ن أػّبي اٌّواعؼخ ثبٍزقلاَ 

 اٌؾبٍت ا٦ٌىزوٚٔٝ
 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌصواف١ٓ 313_03

03_212 
٨ئؾخ اٌمٛاػل ٚا٨ػواف ٩ٌػزّبكاد 

 UCP 600 Revisions"اٌَّزٕل٠ٗ
 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة

03_047 
ا٨ػلاك ٌٍؾصٛي ػٍٝ ّٙبكح ِل٠و 

 FRMِقبغو ِب١ٌخ ِؼزّل 
 2,200 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة

 

 

 

 

 مجال السكرتارٌة و  دارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 2,200 اٍجٛػبْ 11\23 -12 القاهرة ا٨هّفخ ا٨ٌىزو١ٔٚخ 011_04

 

 

 مجال العالقاـ العامة و اإلعالم_05

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

05_004 
اٌز١ّي فٟ صٕبػخ ا٤ٌٍ اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ ٦كاهح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚا٦ػ٩َ
 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة

05_003 
ِٙبهاد اٌم١بكح ٚ ا٦ثلاع ٌّلهاء اٌؼ٩لبد 

 اٌؼبِخ ٚا٦ػ٩َ اٌفؼبي
 1,200 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة

05_015 
اٌزغط١خ ا٨فجبه٠خ ٚاٌصؾف١خ ٌْٕبغ 
اٌّئٍَبد فٟ اٌصؾبفخ ٚاٌّٛالغ 

 ا٨ٌىزو١ٔٚخ

 2,200 اٍجٛػبْ 11\16 -5 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\30 -19 القاهرة اٌّٙبهاد اٌف١ٕخ ٧ٌماػ١١ٓ 014_05

05_035 
ا٨ٌٍ ٚ – فٓ اٌولبثخ اٌز١ٍفي١ٔٛ٠خ 

 اٌّؼب١٠و ا١ٌّٕٙخ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\23 -12 القاهرة

 

 

 مجال التسوٌق و المبٌعاـ_ 06

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة كٚهح اؽزواف اٌف١ٌ ثٛن 003_06



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 
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06_004 
ِواوي ا٨رصبي ٚفلِخ اٌغّٙٛه 

 ٚاٌّواعؼ١ٓ
 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة

06_015 
ِٙبهاد ا٦كاهح اٌنار١خ ٚاٌٍَٛو١خ ٌّلهاء 

 اٌج١غ ٚاٌز٠َٛك
 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

 

 

 مجال ادارة الموارد و المشترٌاـ و االمداداـ اللوجستٌة_07

 

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

07_004 
اٌغٛأت اٌف١ٕخ فٟ اٌْواء ٚاٌزؼبلل 

 ػجو اٌْجىبد
 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة

07_012 
اكاهح اٌّْزو٠بد ٚاٌّقبىْ ثبٍزقلاَ 

 اٌؾبٍت ا٢ٌٟ
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة اػلاك ٚرو١ٍخ إٌّبلصبد ٚرٕف١ن٘ب 003_07

07_014 
رــطج١مــــبد اٌؾـــبٍت ا٦ٌــىـــزوٟٚٔ 

 فٝ اكاهح اٌّــــٛاك
 2,200 اٍجٛػبْ 11\23 -12 القاهرة

 

 مجال اإلقتصاد_ 08

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة ا٨لزصبك اٌىٍٟ ٌغ١و اٌّزقصص١ٓ 002_08

 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة اٌزٛعٙبد اٌؾل٠ضخ فٟ ا٨لزصبك اٌولّٟ 003_08

 

 

 مجال تقنٌة المعلوماـ و الحاسب اآللى_ 09

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

09_009 3D Max 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة 

09_201 
Installing and Configuring Windows 

Server 2012 
 1,200 اٍجٛع 11\16-12 القاهرة

09_241 
Oracle Linux 7: System 

Administration 
 1,200 اٍجٛع 11\16-12 القاهرة

09_250 

Administering and Deploying 

System Center 2012 Configuration 
Manager 

 1,200 اٍجٛع 11\9-5 القاهرة

09_253 UNIX and Linux Essentials Ed 2 1,200 اٍجٛع 30/11-26 القاهرة 

09_524 
Oracle Reports Developer 10g: 

Build Reports 
 1,200 اٍجٛع 23/11-19 القاهرة

09_552 
Oracle Fusion Middleware 11g: 
Build Applications with ADF II 

 2,200 اٍجٛػبْ 11\16-5 القاهرة

09_603 Oracle Supply Chain Track 3,500  اٍبث١غ4 14/12-19/11 القاهرة 

 

 مجال األمن و السالمة والصحة المهنٌة_10
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

10_005 
اعواءاد اٌصؾخ ٚا٩ٌَِخ ا١ٌّٕٙخ فٟ 

 إٌّْآد اٌزؼ١ّ١ٍخ
 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

10_004 
رؾل٠ل اؽزّب١ٌخ اٌّقبغو أصٕبء ػ١ٍّخ 

 (HAZOP)اٌزْغ١ً 
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

10_013 
 NEBOSHا٨ِٓ ٚ ا٩ٌَِخ ٚفك ِٕٙبط 

 اٌجو٠طبٟٔ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\30 -19 القاهرة

 

 مجال  دارة الجودة الشاملة_ 11

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة اٌغٛكح اٌْبٍِخ فٝ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ 004_11

11_003 
اٌّفَٙٛ اٌؾل٠ش ٌٍقلِبد اٌؼبِخ فٝ 

 ظً ِٕٙظ اٌغٛكح اٌْبٍِخ
 1,200 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة

11_005 
رقط١ػ اٌمٛٞ اٌؼبٍِخ ِٓ ِٕظٛه اكاهح 

 اٌغٛكح اٌْبٍِخ
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

 

 

 مجال القانون ومكافحة ال ساد اإلدارى_ 12

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

12_005 
اٌز١ّي ٚرؾم١ك اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ فٝ 

 ا٨ٍزْبهاد اٌمب١ٔٛٔخ
 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

12_004 
اٌّْبوً اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ 

 ٌٍٕمـً اٌجؾوٜ
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

12_019 
ا٤ٔظّـخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؾبوّخ ٌٍْٕبغ 

 اٌّصوفٝ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\23 -12 القاهرة

 

 

 مجال السٌاسة و العالقاـ الخارجٌة و التعاون الدولى_ 13

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

13_001 
اٌؼ٩لبد اٌل١ٌٚخ ِٓ عبٔت لبٟٔٛٔ 

(Public International Law) القاهرة 
  1,200 اٍجٛع 11\30 -26

  2,200 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة اٌؼ٩لبد اٌقبهع١خ ٚاٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ 004_13

 

 

 المجال األمنى و الشرطى_ 14

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

14_003 
اكاهح اٌزؾم١ك فٟ اٌغوائُ ٚا٦ّواف 

 ػ١ٍٙب
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة ل١بكح ٚرٕظ١ُ اٌّٛاوت اٌو١ٍّخ 002_14
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 2,200 اٍجٛػبْ 11\30 -19 القاهرة أِٓ اٌجٕٛن ٚاٌّئٍَبد اٌّصوف١خ 022_14

 2,200 اٍجٛػبْ 11\16 -5 القاهرة أٔظّخ فؾص اٌٛصبئك فٟ اٌؾلٚك 014_14

 

 

 نمجال التأمً_ 15

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

15_012 
ا٦ؽز١بي فٟ ّووبد اٌزؤ١ِٓ ثبٍزقلاَ 

 اٌؾبٍت ا٢ٌٟ
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

15_005 
ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٟ اكاهح اٌزؼ٠ٛعبد 

 اٌزؤ١ٕ١ِخ
 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة اكاهح ٚرؾص١ً ا٦ّزواوبد اٌزؤ١ٕ١ِخ 004_15

 2,200 اٍجٛػبْ 11\30 -19 القاهرة اٌغٛأت اٌزطج١م١خ ٦ػبكح اٌزؤ١ِٓ 015_15

 

 

 

 مجال التثمٌن العقارى_ 18

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة أٍب١ٌت اٌز٠ًّٛ اٌؼمبهٞ ا٩ٍ٦ِٟ 004_18

18_003 
اكاهح ا٤ىِبد اٌّب١ٌخ فٟ اٌّغبي 

 اٌؼمبهٞ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة

 

 

 

 مجال  دارة االزماـ_19

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة اكاهح ا٤ىِبد فٟ ث١ئخ اٌؼٌّٛخ 002_19

19_003 
ِٙبهاد اكاهح اٌّٛالف اٌصؼجخ ٚفٓ اكاهح 

 ا٤ىِبد ٚاٌىٛاهس
 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

19_018 
كٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٟ اكاهح ا٤ىِبد 

 ٚإٌياػبد ٚاٌصواػبد
 2,200 اٍجٛػبْ 11\23 -12 القاهرة

 

 

 مجال المؤسساـ التعلٌمٌة_ 20

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

20_003 
ا٦رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ رط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ 

 ٚغوق اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ف١ٗ
 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة
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20_017 
اػلاك ا٨فزجبهاد اٌغبِؼ١خ ٚفمّفَٙٛ 

 اٌغٛكح اٌْبٍِخ
 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

20_010 
رطج١ك إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ فٟ ا٦كاهاد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة

 

 

 مجال المستش ٌاـ و البرامج الطبٌة_21

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

21_005 
ا٦كاهح اٌفؼبٌخ ٌّواوي اٌقلِبد اٌطج١خ 

 ٚاٌصؾ١خ
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة اكاهح ا٦ؽصبء اٌطجٟ 006_21

 1,200 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة صؾخ اٌّغزّغ ٚاٌصؾخ اٌؼبِخ ٌٍزّو٠ط 004_21

21_007 
ٔظبَ اٌؼًّ ٌمَُ اٌزله٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ 

 اٌطجٟ اٌَّزّو
 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

21_019 
اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ ٌزؤ١ً٘ َِزْبه 

 (َِزٜٛ ِزملَ)ا٨كاهح اٌصؾ١خ 
 2,200 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة

 

 

 المجال ال نى و الهندسى_22

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,700 اٍجٛع 11\16 -12 القاهرة اٌم١بٍبد ٚرؾىُ اٌؼ١ٍّبد فٝ اٌصٕبػخ 003_22

 1,700 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ 047_22

 1,700 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة رقط١ػ ٚص١بٔخ ٔظُ اٌزٛى٠غ اٌىٙوثبئٟ 043_22

22_025 
 رص١ُّ اٌقطخ ا٨ٍفٍز١خ 

 )ٍبفٕخ ٚثبهكح)
 1,700 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

22_012 
ا٦رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ ص١بٔخ ِؼلاد 

 اٌزجو٠ل
 2,700 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة

22_013 
رىٌٕٛٛع١ب اٌص١بٔخ ٚرؾ١ًٍ ا٤ػطبي 

 ٌٍّْغ١ٍٓ
 2,700 اٍجٛػبْ 11\23 -12 القاهرة

 

 

 مجال  دارة المشروعاـ_23

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

23_002 
اٍزوار١غ١خ اكاهح فوق اٌؼًّ ٚرؾم١ك 

 اٌز١ّي
 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

 

 

 مجال البٌئة_24

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(
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  1,200 اٍجٛع 11\30 -26 القاهرة غوق ٍٚٚبئً ل١بً ٚهصل ٍِٛصبد اٌٙٛاء 002_24

  1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة ٔظُ ا٦كاهح اٌج١ئ١خ اٌّزىبٍِخ  003_24

  2,200 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة اٌزقط١ػ اٌج١ئٟ ِٚوالجخ اٌزٍٛس 013_24

 

 

 مجال الجمارك و الموانئ_25

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة ا٦رؾبك اٌغّووٟ اٌق١ٍغٟ 004_25

25_016 
اٌغٛكح اٌْبٍِخ ٚأصو٘ب فٟ اٌؼًّ 

 اٌغّووٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\7 -11\26 القاهرة

25_017 
اٌّصطٍؾبد ٚاٌّؾبكصخ ا٦ٔغ١ٍي٠خ فٟ 

 اٌؼًّ اٌغّووٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 11\23 -12 القاهرة

 

 

 

 

 مجال المكتباـ و مصادر المعلوماـ_26

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

26_003 
رؤ١ً٘ ِٛظفٟ اٌقطٛغ ا٤ِب١ِخ ٌٍزؼبًِ 

 ِغ اٌَّزف١ل٠ٓ فٟ اٌّىزجبد
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

26_004 
رمل٠ُ فلِبد اٌّؼٍِٛبد ِٓ ف٩ي 

 ّجىخ ا٦ٔزؤذ
 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 11\30 -19 القاهرة رؤ١ً٘  أفصبئٝ ِؼٍِٛبد هل١ّخ 013_26

 

 

 مجال األمن الغذائى والثروة الحٌوانٌة_27

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

27_002 
أٔظّخ اكاهح  – FSSC 9500/ِؼ١به ا٠٤يٚ

 ا٤ِٓ اٌغنائٟ
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

 

 

 مجال الدبلوماـ المهنٌة_28

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 3,500  اٍبث١غ4 30/11-5 القاهرة كثٍَٛ ا٨كاهح اٌّب١ٌخ 013_28

 3,500  اٍبث١غ4 14/12-19/11 القاهرة كثٍَٛ اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ 023_28

 3,500  اٍبث١غ4 21/12-26/11 القاهرة كثٍَٛ اكاهح اٌىٛاهس ٚا٤ىِبد 007_28
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28_008 
كثٍَٛ اكاهح اٌّقبغو اٌّب١ٌخ ٚاٌزؤ١ِٓ 

 اٌزغبهٜ
 3,500  اٍبث١غ4 7/12-12/11 القاهرة

 

 مجال التأهٌل للشهاداـ المهنٌة المتخصصة_29

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

29_007 

فج١و ؽٛوّٗ ِؼزّل 

CCA™ – Chartered Compliance 

Analyst 

 1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة

29_013 
ِؾًٍ ائزّبٟٔ ِؼزّل 

CCATM – Chartered Credit Analyst 
 1,200 اٍجٛع 11\23 -19 القاهرة

 

 مجال ورش العمل_30

اٌّلح اٌزبه٠ـ اٌّىبْ إٌْبغ  وٛك
اٌوٍــَٛ 

 )$(

30_009 
رط٠ٛو ٚاػبكح ١٘ىٍخ إٌظُ اٌّؾبٍج١خ 

 القاهرة اٌؾى١ِٛخ
12- 14\11 3َٛ٠  400  

  1,200 اٍجٛع 11\9 -5 القاهرة اػلاك اٌم١بكاد ا٦كاه٠خ اٌٛاػلح 002_30

 

 شهر دٌسمبر

 مجال اإلدارة والقٌادة والتطوٌر_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة اٌم١بكح ا٨ٍزوار١غ١خ ٚثٕبء فوق اٌؼًّ 048_01

 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة اٌم١بكح ٚاٌزٛاصً 033_01

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة اٌّّبهٍبد اٌؾل٠ضخ فٝ رج١َػ ٚرٕظ١ُ اعواءاد اٌؼًّ 047_01

 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة اٌّٙـبهاد ا٦كاه٠ـخ ٌٍم١بكاد إٌَبئ١خ 042_01

 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة اػـلاك ٚوزبثخ اٌزمبه٠و ا٦كاه٠ـخ 044_01

01_021 
رؾم١ك اٌو٠بكح ٚاٌز١ّي ا٦كاهٜ فٝ اٌلٚائو ٚا٤عٙيح 

 اٌؾى١ِٛخ
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة ِٙبهاد ا٦كاهح اٌٍٛطٝ 026_01

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة ِٙبهاد اٌزف٠ٛط ٚاٌزّى١ٓ 041_01

 1,200 اٍجٛع 12\14-10 القاهرة ِٙبهاد اٌنوبء اٌٛعلأٟ ٌٍمبكح 018_01

 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة اٌزؤ١ً٘ ٌٛظبئف اٌّل٠و٠ٓ اٌَّبػل٠ٓ 004_01

12\24 القاهرة (اٌَّزٜٛ ا٨ٍبٍٝ)اٌزقط١ػ ا٦ٍزوار١غٟ  060_01 2017\  2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\4 -

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة (اٌَّزٜٛ اٌّزملَ)اٌزقط١ػ ا٦ٍزوار١غٟ  023_01

12\24 القاهرة اٌزقط١ػ ا٦ٍزوار١غٟ ٌٍم١بكاد ا١ٌٍٛطخ 061_01 2017\  2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\4 -

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة اٌّٙبهاد اٌم١بك٠خ ٌٍؼًّ اٌغّبػٟ 051_01

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة اػلاك ل١بكاد اٌصف اٌضبٔٝ 019_01
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12\24 القاهرة ر١ّٕخ ِٙبهاد أكاء اٌؼ١ٍّخ ا٦كاه٠خ 056_01 2017\ - 4\1 2018\  2,200 اٍجٛػبْ 

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة ِٙبهاد ا٦ّواف اٌّزملِخ 057_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال الموارد البشرٌة والتدرٌب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

02_016 
اٍزضّبه اٌملهاد " اكاهح اٌّٛا٘ت 

 "ا٦ثلاػ١خ ٚا٨ثزىبه٠خ ٌٍؼب١ٍِٓ
 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

02_009 
اٍزوار١غ١بد ا٨ٍزمطبة ٚاٌّمبثٍخ 

 ٚا٨فز١به
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

02_002 
ا٨رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ اكاهح ّئْٛ 

 اٌّٛظف١ٓ
 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

02_010 
رؤ١ً٘ ا٤فصبئٟ اٌّؼزّل فٟ 

 ا٨ٍزمطبة ٚاٌزؼ١١ٓ
 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة

02_011 
رؤ١ً٘ ا٤فصبئٟ اٌّؼزّل فٟ اٌزله٠ت 

 ٚاٌزط٠ٛو
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

31/12 القاهرة رؤ١ً٘ ِٛظف ػ٩لبد ِٕٟٙ ِؼزّل 017_02 2017/ -4/1 2018/  1,200 اٍجٛع 

02_031 
ِٙبهاد رم٠ُٛ اٌٍَٛن اٌٍَجٟ 

 ٌٍّٛظف١ٓ
 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة

02_025 
اكاهح ٚرط٠ٛو فلِبد اٌؼب١ٍِٓ 

 ثبٌّئٍَبد اٌؼبِخ ٚاٌقبصخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة

02_021 
أْبء ٔظبَ ِزىبًِ ٦كاهح اٌّٛاهك 

 اٌجْو٠خ فٟ اٌّئٍَبد اٌؼوث١ــخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

 

 

 مجال المالٌة والمحاسبة والصٌرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة ِٓ اٌّؾبٍجخ اٌٝ ا٦كاهح: اٌنُِ اٌلائٕخ 031_03
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03_207 
اٌفَبك ا٨كاهٞ ٚاٌّبٌٟ ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ 

 ٚلبئ١ب ٚػ٩ع١ب
 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ فٟ اٌّواعؼخ 218_03

 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة ا٨ٔلِبط ٚا٨ٍزؾٛام ٚاػبكح ا١ٌٙىٍخ 039_03

03_205 
ا٦رغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٌوفغ وفبءح أكاء 

 اٌّواعغ اٌلافٍٟ
 2,200 اٍجٛػبْ 1\4 -12\24 القاهرة

03_040 
ا٤ٍب١ٌت اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبٍج١خ فـــــٝ 

 رم١١ُ اٌْووبد
 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة اٌزؾص١ً ا٨ٌىزوٟٚٔ 001_03

03_013 
اٌزؾٛي ِٓ ِٛاىٔخ اٌجٕٛك اٌٝ ِٛاىٔخ 

 اٌجواِظ ٚا٤كاء
 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة

03_314 
اٌزقط١ػ ا٦ٍزوار١غٟ ٥ٌػّبي 

 اٌّصوف١خ
 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة

03_302 
اٌّجبكة ا٤ٍب١ٍخ ٌٍؼًّ فٟ اٌّصبهف 

 ا١ِ٩ٍ٦خ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٥ٌعٛه اٌضبثزخ 042_03

03_206 
اٌّٙبهاد اٌّزقصصخ فٟ اٌزلل١ك 

 ٚاٌزفز١ِ اٌّبٌٟ ٚا٨كاهٞ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة أٍب١ٍبد اٌؼًّ اٌّصوفٝ 317_03

 

 

 مجال السكرتارٌة وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

04_015 
ا٨رصب٨د ا٦كاه٠خ اٌفؼبٌخ ِٚٙبهح اٌزؤص١و فٟ 

 ا٢فو٠ٓ
 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة رج١َػ ا٦عواءاد ٚرٕظ١ُ اٌؼًّ اٌّىزجٟ 002_04

04_001 
ِٙبهاد اٌؼوض ٚاٌزمل٠ُ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت 

 ا٨ٌٟ
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

 

 

 مجال العالقاـ العامة واالعالم_05

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة ا٦ػـ٩َ ا٦لزصـــبكٜ ٚإٌفطٟ ٚاٌج١ئٟ 023_05

05_001 
اٌّٙبهاد اٌٍَٛو١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٌٍؼب١ٍِٓ 

 فٟ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚا٦ػ٩َ
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة فٓ ا٦كاهح ا٦ػ١ِ٩خ ٥ٌىِبد ٚاٌىٛاهس 002_05

05_034 
أؽلس ا٤ٌٍ اٌؼ١ٍّخ ٦ٔزبط اٌّٛاك 

 ا٦فجبه٠خ ٌٍز١ٍفي٠ْٛ
 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة ِٙبهح اػلاك اٌقجو اٌصؾفٟ 013_05
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 مجال التسوٌق والمبٌعاـ_06

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

06_001 
اٌّٙبهاد اٌّزملِخ فٟ اػلاك اٌقطػ اٌز٠َٛم١خ 
اٌفؼبٌخ ٚاٍزوار١غ١خ رؾم١ك هظبء اٌؼ٩ّء ِٓ 

 ِٕظٛه اٌغٛكح اٌْبٍِخ

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

06_002 
فْٕٛ ِٚٙبهاد اٌزؼبًِ ِغ ّىبٚٞ اٌغّٙٛه 

 ٚاٌؼ٩ّء
 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة اؽزواف عٛعً اكٚهك 020_06

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة اػلاك أفصبئٝ ر٠َٛك ِؾزوف 013_06

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة seoاػلاك أفصبئٝ رم١ٕبد ِؾووبد اٌجؾش  019_06

 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\4 -2017\12\24 القاهرة فطػ ٚاٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك ا٨ٌىزوٟٚٔ 010_06

 

 

 

 

  اللوجٌستٌة–مجال ادارة المواد والمشترٌاـ واالمداد _07

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

07_002 
ا٨ٍزوار١غ١بد اٌؾل٠ضخ ٌزم١١ُ اٌؼوٚض 
فٝ ِغبي إٌّبلصبد ٚرو١ٍزٙب ٚص١بغخ 

 ػمٛك٘ب

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 1\4 -12\31 القاهرة اٌزــــؼبلل ٚاكاهح ػمـــــٛك ا٦ْٔبءاد 010_07

 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة Inventry Cntrlاٌولبثـــخ ػٍٝ اٌّقـــيْٚ  001_07

07_021 
اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ فٟ اٌّْزو٠بد ٚ اكاهح 

 اٌَّزٛكػبد
 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة

07_019 
ص١بغخ اٌّٛاصفبد اٌف١ٕخ ٌٍّْزو٠بد 

 ٚاػلاك وواٍخ اٌْوٚغ
 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة

07_013 
ٔــظــُ ٚأٍــب١ٌت رــى٠ٛـــل أصٕــــبف 

 Cding System frاٌّقـــيْٚ اٌٍَـــــؼٟ 

StckCntrl 

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

 

 مجال االقتصاد_08

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة اكاهح ا٤ىِبد اٌّب١ٌخ 001_08

 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة رٛؽ١ل اٌؼٍّخ اٌق١ٍغ١خ ٚكٚه٘ب فٟ ر١ّٕخ ا٦لزصبك 006_08

 

 مجال تقنٌة المعلوماـ والحاسب اآللى_09
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

09_001 Introduction to Arc GIS I 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة 

09_002 Introduction to Arc GIS II 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة 

09_003 SPSS 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة ا٤ؽصبء ثبٍزقلاَ ؽيِخ اٌجوِغ١بد 

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة ا٤كٌخ فٟ اٌغوائُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 006_09

 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة ١٘ىٍخ ٚرص١ُّ اٌج١ٕخ اٌزم١ٕخ فٟ اٌّئٍَبد 007_09

 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة اٌوفصخ اٌل١ٌٚخ ٌم١بكح اٌؾبٍت ا٢ٌٝ 008_09

09_014 Adobe Photoshop CC 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة 

09_224 Configuring and Deploying a Private Cloud 1,200 اٍجٛع 12\7-3 القاهرة 

09_234 Cloud Fundamentals 1,200 اٍجٛع 12\21-17 القاهرة 

09_251 
Administering and Deploying System Center 2012 

Virtual Machine Manager 
 1,200 اٍجٛع 12\14-10 القاهرة

09_504 
Oracle Database 12c: Backup and Recovery 

Workshop 
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

09_516 Oracle BI 11g R1: Build Repositories القاهرة 
31\12\2017-4\1\2018 

 
 1,200 اٍجٛع

 

 ةمجال االمن والسالمة والصحة المهنً_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة ا٦ٍؼبفبد ا١ٌٚ٤خ 002_10

10_003 
اٌزفز١ِ ٚرم١١ُ ٔظُ ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ 

 ا١ٌّٕٙخ ٚاػلاك اٌزمبه٠و
 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة ا٩ٌَِخ فٟ اٍزقلاَ ٚرلاٚي اٌّٛاك 009_10

10_001 
اٌصؾخ ٚا٩ٌَِخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّل٠و٠ٓ 

 ٚاٌّْوف١ٓ
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة ِواعغ كافٍٝ ٌٕظُ ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ 021_10

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة اٌفؾص ٚاٌزفز١ِ ػٍٝ ِٛالغ اٌؼًّ ٚاٌّؼلاد 023_10

10_012 
إٌظُ اٌّزملِخ ٥ٌِٓ اٌصٕبػٟ ٚاٌزؾم١ك 

 اٌفٕٟ ٌٍؾٛاكس ا١ٌّٕٙخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة

10_015 
رىٌٕٛٛع١ب ا٩ٌَِخ ِٓ اٌؾو٠ك ٕٚ٘لٍخ 

 ا٦غفبء اٌفٕٟ اٌّزملَ
 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة كٚه ِٕٙلً اٌزٕف١ن فٝ رطج١ك ا٩ٌَِخ 022_10

 

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_11

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة ا٦ٍؼبفبد ا١ٌٚ٤خ 002_10

10_003 
اٌزفز١ِ ٚرم١١ُ ٔظُ ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ 

 ٚاػلاك اٌزمبه٠و
 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة ا٩ٌَِخ فٟ اٍزقلاَ ٚرلاٚي اٌّٛاك 009_10
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 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة اٌصؾخ ٚا٩ٌَِخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّل٠و٠ٓ ٚاٌّْوف١ٓ 001_10

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة ِواعغ كافٍٝ ٌٕظُ ا٩ٌَِخ ٚاٌصؾخ ا١ٌّٕٙخ 021_10

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة اٌفؾص ٚاٌزفز١ِ ػٍٝ ِٛالغ اٌؼًّ ٚاٌّؼلاد 023_10

10_012 
إٌظُ اٌّزملِخ ٥ٌِٓ اٌصٕبػٟ ٚاٌزؾم١ك اٌفٕٟ 

 ٌٍؾٛاكس ا١ٌّٕٙخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة

10_015 
رىٌٕٛٛع١ب ا٩ٌَِخ ِٓ اٌؾو٠ك ٕٚ٘لٍخ ا٦غفبء 

 اٌفٕٟ اٌّزملَ
 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة كٚه ِٕٙلً اٌزٕف١ن فٝ رطج١ك ا٩ٌَِخ 022_10

 

 

 

 

 

 

 

 مجال القانون ومكافحة ال ساد االدارى_12

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة اٍزوار١غ١بد اٌزفبٚض ٚص١بغخ اٌؼمٛك 001_12

12_003 
ا٨ٍزوار١غ١بد اٌّزملِخ فٟ اٌزؾى١ُ 

 ٚاٌزفبٚض ٚاػلاك اٌؼمٛك
 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة ا٦ػلاك اٌفٕٝ ٌٍَّزْبه٠ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ 016_12

12_010 
اٌزم١ٕبد اٌّزملِخ ٌٍزؾم١مبد 

 ٚإٌّبىػبد ا٦كاه٠خ
 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة

12_002 
أصٛي اٌزف١َو اٌمبٔٛٔٝ ٚوزبثخ اٌّنوواد 

 اٌمب١ٔٛٔخ
 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة ِىبفؾخ اٌفَبك ا٨كاهٜ 024_12

12_022 
ا٨رغب٘بد اٌّزملِخ فٟ ِواعؼخ اٌؼمٛك 

 ٚاٌَّئ١ٌٚخ اٌزؼبلل٠خ
 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة

12_018 

اٌزم١ٕبد اٌّزملِخ ٌىْف اٌغِ 

ٚاٌزل١ٌٌ فٝ اٌؼمٛك ٚرؾل٠ل اٌؼمل 
 اٌمبثً ٧ٌثطبي

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

12_013 
إٌظبَ اٌمبٔٛٔٝ ٌٍّمب٨ٚد إٌٙل١ٍخ 

 اٌّل١ٔخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 20018\1\4 -2017\12\24 القاهرة اكاهح اٌؼمٛك ٚإٌّبلصبد إٌفط١خ 017_12

 

 المجال األمنً والشرطً_14

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

14_007 
أِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ رؤ١ِٓ إٌّْآد 

 اٌٙبِخ
 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة
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14_023 
ر١ّٕخ اٌّٙبهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌَّئٌٟٛ 

 ا٤ِٓ فٟ اٌّئٍَبد
 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

14_001 
ِٙبهاد اٌزؼبًِ ِغ ا٢فو٠ٓ ٌوعبي 

 اٌزؾو٠بد
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة ا٦ف٩ء فٟ ؽب٨د اٌطٛاهة ٚاٌىٛاهس 012_14

14_019 
ا٤ٍٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ اكاهح غوفخ 
اٌؼ١ٍّبد اٌوئ١َ١خ أصٕبء ا٤ىِبد 

 ا١ِٕ٤خ

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

14_017 
اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ ؽٛي أِٓ 

 إٌّْآد اٌٙبِخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة

14_013 
اٌزغّٙو ٚأؼىبٍبرٗ ػٍٝ أكاء أعٙيح 

 ا٤ِٓ ٚا٩ٌَِخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

14_011 
رم١١ُ ا٤ِٓ ٚاٌّقبغو فٟ اٌّؼبثو 

 اٌؾلٚك٠خ
 2,200 اٍجٛػبْ 1\4 -12\24 القاهرة

 

 

 

 

 

 نـمجال التأمً_15

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة اكاهح اٌزؤ١ِٕبد ثّقزٍف أٔٛاػٙب 001_15

 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة فلِخ اٌؼ٩ّء ثْووبد اٌزؤ١ِٓ 010_15

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة اٌز٠ًّٛ فٟ ّووبد اٌزؤ١ِٓ 013_15

15_014 
اكاهح ا٦ٍزضّبه فٝ ّووبد اٌزؤ١ِٓ فٝ ظٛء 

 اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة رؤ١ِٕبد اٌجزوٚي ػ١ٍّبد ّووبد اٌجزوٚي 019_15

 

 

 مجال التنمٌة السٌاحٌة وال نادق_16

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

16_005 
اٌجؤبِظ اٌزله٠جٟ اٌْبًِ فٟ الزصبك٠بد اكاهح 

 اٌّطبػُ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة اكاهح اٌّزبؽـف 006_16

 

 

 مجال الحوكمة اال لكترونٌة_17
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة اٌطبثغ اٌؼبَ ٌٍؾٛوّخ ٚاٍزوار١غ١برٙب 001_17

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة رطج١ك اٌؾٛوّخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 010_17

 

 

 مجال التثمٌن العقارى_18

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة اكاهح اٌؼمبهاد 001_18

 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة ّٔبمط ِْٚبوً اٌزم١١ُ اٌؼمبهٞ 002_18

18_018 
 فٟ اٌز٠َٛك CRMاكاهح ػ٩لبد اٌؼ٩ّء 

 اٌؼمبهٞ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة أٌٍ ِٚؼب١٠و رض١ّٓ اٌؼمبهاد 013_18

 

 

 

 مجال  دارة األزماـ_19

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة (اٌٛلبئ١خ ٚاٌؼ٩ع١خ)اكاهح ا٤ىِبد ث١ٓ  010_19

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة فٓ ِٚٙبهح اكاهح ا٤ىِبد ا٦كاه٠خ 001_19

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة اكاهح ا٨ىِبد اٌزغبه٠خ ٚاٌصٕبػ١خ 016_19

 

 مجال المؤسساـ التعلٌمٌة_20

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة ا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ ٌّؼب٘لحا٦كاهح 016_20

20_007 
ا٦كاهح اٌؾل٠ضخ ٌٍّلاهً ٚاٌّؼب٘ل 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة

20_001 
اٌزله٠ٌ اٌزفبػٍٟ ث١ٓ اٌطوق اٌزم١ٍل٠خ 

 ٚاٌؾل٠ضخ فٟ اٌموْ اٌٛاؽل اٌؼْو٠ٓ
 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

20_010 
رطج١ك إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ فٟ ا٦كاهاد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

 

 

 مجال المستش ٌاـ والبرامج الطبٌة_21



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة اٌزغن٠خ ٚاٌصؾخ 003_21

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة اٌَغـ٩د اٌطج١خ 002_21

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة عٛكح اٌَّزْف١بد اٌْبٍِخ 001_21

21_016 
اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ فٟ اكاهح اٌَغ٩د اٌطج١خ 

 (إٌظُ اٌؾل٠ضخ)
 2,200 اٍجٛػبْ 1\4 -12\24 القاهرة

21_017 
اٌجؤبِظ اٌّزىبًِ فٟ اكاهح فلِبد اٌطٛاهة 

 ِٚواوي ا٤ٍؼبف
 2,200 اٍجٛػبْ 12\14 -3 القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجال ال نى والهندسى_22

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

22_001 
اٌّمب١٠ٌ ٚاٌّؼب١٠و اٌّؼزّلح ٌص١بغخ ٚوزبثخ 

 اٌزمبه٠و اٌف١ٕخ
 1,700 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

22_042 
اٌّىبفؾخ اٌج١ٌٛٛع١خ ٚاٌّزىبٍِـخ ٣ٌفبد 

 اٌؾْو٠خ
 1,700 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة

 1,700 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ 045_22

22_002 
اػلاك ِٚواعؼخ اٌّٛاصفبد ا٦ْٔبئ١خ 

 ٌٍّجبٟٔ ٚإٌّْآد
 1,700 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

22_041 
رىٌٕٛٛع١ب ِىبفؾخ ا٢فبد اٌؾْو٠خ 

 ٌٍّؾبص١ً اٌيهاػ١خ
 1,700 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

22_007 
رٕظ١ُ ؽووخ إٌم١ٍبد ؽَت اٌزغوثخ 

 اٌزوو١خ
 1,700 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة

22_046 
ر١ّٕخ اٌؾعو اٌَّزلاِخ ٚرقط١ػ اٌّلْ 

 اٌّزىبٍِخ
 1,700 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة

22_010 
اٌّؼب١٠و ٚاٌّمب١٠ٌ اٌؼب١ٌّخ فٟ ػ١ٍّبد 

 (اٌزْغ١ً ٚاٌص١بٔخ)
 2,700 اٍجٛػبْ 2018\1\4 -2017\12\24 القاهرة

22_016 
رطج١مبد اٌزص٠ٛو اٌؾواهٞ فٟ ثواِظ ِوالجخ 

 (اٌٛلبئ١خ–اٌزٕجئ١خ)اٌص١بٔخ 
 القاهرة

31\12\2017 

-11\1\2018 
 2,700 اٍجٛػبْ

22_044 
رىٌٕٛٛع١ب اٍزص٩ػ ٚاٍزيهاع ا٤هاظٝ 

 اٌصؾوا٠ٚــــخ
 2,700 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة

22_011 
رىٌٕٛٛع١ب ٕ٘لٍخ اٌص١بٔخ ٚاٌملهح ػٍٝ 

 اٌزٕجئ ثؼ١ٍّبرٙب
 2,700 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة

 

 مجال  دارة المشروعاـ_23



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال
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المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة اٌزقط١ػ ٚاٌولبثخ ػٍٝ ىِٓ اٌّْوٚع 010_23

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة اكاهح ا١ٌّيا١ٔخ ثفؼب١ٌخ 001_23

23_005 
ر٠َٛك اٌّْبه٠غ اٌصغ١وح ٚرؾل٠ل 

 ا٦ؽز١بعبد
 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة

 

 مجال البٌئة_24

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

24_012 
اٌغٛأت ا٦لزصبك٠خ اٌّب١ٌخ ٧ٌكاهح اٌج١ئ١خ 

 ٌٍّقٍفبد اٌصٍجخ
 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة

 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة أٍب١ٍبد ٚرطج١مبد الزصبك٠بد اٌج١ئخ 011_24

 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة ISO 14000ثؤبِظ ٔظبَ ا٦كاهح اٌج١ئ١خ  014_24

 

 

 

 مجال الجمارك والموانئ_25

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

25_003 
إٌظبَ ا٢ٌٟ ٌٍمعب٠ب اٌمب١ٔٛٔخ ّٚبّبد 

 ِؾبظو اٌعجػ
 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة

25_009 
إٌظُ اٌؾل٠ضخ فٟ اعواءاد رفز١ِ 

 اٌَّبفو٠ٓ
 1,200 اٍجٛع 2018\1\4 -2017\12\31 القاهرة

25_001 
اغبه ػًّ ِؼب١٠و أِٓ ٚر١ًَٙ ٍٍٍَخ 

 SAFF (اٌزي٠ٚل فٟ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ 
 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة ٔظبَ اٌفَؼ اٌغّووٝ ا٢ٌٝ 002_25

25_021 
اٌّجبكة ا٤ٍب١ٍخ ٌّٛظفٟ اٌؾواٍبد 

 ٚا٩ٌَِخ
 2,200 اٍجٛػبْ 2018\1\11-2017\12\31 القاهرة

25_014 
اػلاك اٌّلهث١ٓ اٌغّوو١١ٓ فٟ ِغبي 

 اٌزؼو٠فخ اٌغّوو١خ
 القاهرة

24\12\2017- 4\1\2018 
 

 2,200 اٍجٛػبْ

 2,200 اٍجٛػبْ 12\21 -10 القاهرة ٚاعجبد ٚؽمٛق اٌّٛظف اٌغّووٟ 015_25

 

 مجال المكتباـ ومصادر المعلوماـ_26

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

26_001 
ا٨رغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ رمل٠ُ اٌقلِخ 

 اٌّوعؼ١خ
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة إٌظُ ا١ٌ٢خ اٌّزىبٍِخ فٟ اٌّىزجبد 011_26

26_002 
رٕظ١ُ ٚاربؽخ اٌّصبكه اٌّزؾف١خ 

 ٚاٌّقطٛغبد
 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة

 القاهرة عٛكح فلِبد اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ 007_26
31\12\2017- 4\1\2018 

 
 1,200 اٍجٛع



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 
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26_012 
ا٤ٍب١ٍبد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌّىزجبد ِٚواوي 

 اٌّؼٍِٛبد
 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحٌوانٌة_27

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,200 اٍجٛع 12\7 -3 القاهرة اٌولبثخ ػٍٝ اٌغناء ٚإٌّْآد اٌصؾ١خ 007_27

 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة 9500ِؼ١به اػزّبك ٔظبَ ا٤ِٓ اٌغنائٟ  001_27

 2,200 اٍجٛػبْ 12\28 -17 القاهرة SQFرطج١ك وٛك  008_27

 

 

 

 

 

 

 الدبلوماـ المهنٌة _28

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

28_001 
اٌلثٍَٛ إٌّٙٝ فٝ اٌصؾخ 

 ٚا٩ٌَِخ ا١ٌّٕٙخ
 3,500  اٍبث١غ4 2018\18/1-2017\24/12 القاهرة

28_009 
كثٍَٛ اكاهح اٌّْبه٠غ اٌصغ١وح 

 ٚاٌّزٍٛطخ
 3,500  اٍبث١غ4 28/12-3 القاهرة

 3,500  اٍبث١غ4 11/1-17/12 القاهرة كثٍَٛ ل١بكاد اٌصف اٌضبٔٝ ٚا٨ّواف 024_28

 

 هٌل للشهاداـ المهنٌة المتخصصةأمجال الـ_29

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

29_001 
اٍزْبهٞ غ١ًَ أِٛاي ِؼزّل 

CAMC™ – Certified Anti Money 

Laundering Consultant 

 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

29_015 
 ِؾٍٍّبٌٟ ِؼزّل

AFA™ – Accredited Financial Analyst 
 1,200 اٍجٛع 28/12-24 القاهرة

29_020 
ِل٠و اٍزضّبه أصٛي ِؼزّل 

CAM™ – Chartered Asset Manager™ 
 1,200 اٍجٛع 12\21 -17 القاهرة

 

 ورش العمل_30

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(



 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة - العروبة- شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 
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30_014 
ٚهُ ػًّ رطج١م١خ ٌجٕبء ِئٍَٝ ِز١ّي 
فٝ ِغبي اٌولبثخ ػٍٝ ِٕظّبد ا٤ػّبي 

 اٌزغبه٠خ

 400  3َٛ٠ 12\5-3 القاهرة

30_001 
اٍزضّبه اٌملهاد ا٦ثلاػ١خ : اكاهح اٌّٛا٘ت

 ٚا٨ثزىبه٠خ ٌٍؼب١ٍِٓ
 1,200 اٍجٛع 12\14 -10 القاهرة

 
 

 

 

 


