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 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

دتكم، ما  ياأطيب تحياتهاا وتدادير ا لسا-المؤسسة العربية لإلستشارات والتدريب وتطوير اآلداء -ت  ـك  ف  ن  إ  تهدي

 .خالص التمنيات بمزيد من التددم واالزد ار

، كما يشرفنا ان نض   0221للمشاركة على االنشطة التدريبية للعام م بالدعوة ويسرنا أن نتوجه لسيادتك

يشاارفنا خاا ا الرتاارة الدادمااة ، كمااا  شاارم الشااي بااين ايااديكم الاادورات والباارامب التدريبيااة التااى سااتعدد فااى مدينااة 

 . في فاعليات البرنامب ل سترادة وتبادا الخبراتجهتكم الموقرة مشاركة منسوبيكم 

 ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا شاكرين

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 شرم الشيخ

 شهر أبريل

 4\31 -2األول الموعد 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_13

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

01_003 
األسس السليمة لبناء الشخصية القيادية اإلدارية 

 الناجحة
 1,600 اسبوع 4\6 -2 شرم الشيخ

 1,600 اسبوع 4\6 -2 شرم الشيخ مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01

 2,500 اسبوعان 4\13 -2 شرم الشيخ إدارة بال أخطاء: المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة 052_01

 

 

 ارد البشرية والتدريبمجال المو_12

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 4\6 -2 شرم الشيخ تأهيل األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين 010_02

 1,600 اسبوع 4\6 -2 شرم الشيخ مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي 035_02

 2,500 اسبوعان 4\13 -2 شرم الشيخ يم اداء العاملينمداخل ونظم قياس وتقو 028_02

 2,500 اسبوعان 4\13 -2 شرم الشيخ نماذج قياس التكلفة والعائد من التدريب 026_02

 
 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_11

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 4\6 -2 شرم الشيخ تاميةإعداد الموازنات الحكومية والحسابات الخ 004_03

03_003 
تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام 

 المقبوضات واإليرادات
 1,600 اسبوع 4\6 -2 شرم الشيخ

 2,500 اسبوعان 4\13 -2 شرم الشيخ البرنامج المتكامل في اعداد المحاسب المحترف 020_03

 2,500 اسبوعان 4\13 -2 شرم الشيخ (يل العائد والمخاطرتحل)تقييم أداء البنوك التجارية  303_03
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_14

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

04_017 
 السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في 

 ظل الحكومة اإللكترونية
 2,500 اسبوعان 4\13 -2 شرم الشيخ
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 شهر نوفمبر 

 33\31 -5الموعد الثاني 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_13

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 11\9 -5 شرم الشيخ مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة 059_01

 2,500 اسبوعان 11\16 -5 شرم الشيخ تأهيل المدير المحترف المعتمد 034_01

01_008 
تنمية مهارات وفن االحتراف في أداء العملية اإلدارية 

 بنجاح
 2,500 اسبوعان 11\16 -5 شرم الشيخ

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_12

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

02_016 
رية استثمار القدرات اإلبداعية واالبتكا" ادارة المواهب 

 "للعاملين
 1,600 اسبوع 11\9 -5 شرم الشيخ

 1,600 اسبوع 11\9 -5 شرم الشيخ تحديد األهداف وإجراء التقييم: إدارة األداء 008_02

 1,600 اسبوع 11\9 -5 شرم الشيخ تأهيل موظف عالقات مهني معتمد 017_02

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_11

 لمدةا التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

03_008 
التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات باستخدام 

 الحاسب اآللي
 1,600 اسبوع 11\9 -5 شرم الشيخ

 1,600 اسبوع 11\9 -5 شرم الشيخ إدارة ذمم العمالء وسياسات اإلئتمان 308_03

03_029 
ومهارات إعداد  Fast Closingاإلقفال السريع 

 المالية الشهرية والختاميةواستخدام التقارير 
 2,500 اسبوعان 11\16 -5 شرم الشيخ

03_043 
ماليات المشاريع ومهارات المحاسبة عن األصول 

 الثابتة
 2,500 اسبوعان 11\16 -5 شرم الشيخ
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_14

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 11\9 -5 شرم الشيخ ت السكرتــير فى التـعامل مع اآلخريـنتنمية مهــارا 014_04

 2,500 اسبوعان 11\16 -5 شرم الشيخ تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية واإلدارة 009_04

 

 

 


