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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

 .ن التددم واالزد ارخالص التمنيات بمزيد م

، كما يشرفنا ان نض   2221للمشاركة على االنشطة التدريبية للعام ويسرنا أن نتوجه لسيادتكم بالدعوة 

يشارفنا مشااركة خال  التتارة الدادماة ، كماا   شاهر ببريا بين ايديكم الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فى 

 . نامج للستتادة وتباد  الخبراتفي فاعليات البرجهتكم الموقرة منسوبيكم 

 شاكرين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 ادتاريخ اإلنعق

 5\4-30/4 القاهرة اإلدارة المعاصرة لمواجهة زمن التغيرات

 5\4-30/4 القاهرة اإلدارة بالنتائج

 4\6 -2 شرم الشيخ األسس السليمة لبناء الشخصية القيادية اإلدارية الناجحة

 4\6 -2 القاهرة القيادة المؤثرة

 4\13 -9 القاهرة الممارسات الحديثة فى تبسيط وتنظيم إجراءات العمل

 4\13 -9 القاهرة إدارة ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة

 4\6 -2 شرم الشيخ مهارات الذكاء الوجداني للقادة

 4\20 -16 اسطنبول مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -2 شرم الشيخ إدارة بال أخطاء: ة الناجحةالمفاهيم الحديثة لإلدار

 4\27 -16 اسطنبول تطوير القدرات اإلبداعية لتنمية الجدارات اإلدارية

 4\27 -16 القاهرة تنمية مهارات التفكير االبداعي وأدوات المدير المتميز

 4\27 -16 اسطنبول تنمية مهارات الرقابة الحديثة للمدير العصري

وفن االحتراف في أداء العملية اإلدارية  تنمية مهارات

 بنجاح
 4\20 -9 القاهرة
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_17

 

 (أسبوع تدريبي)

 

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

استثمار القدرات اإلبداعية واالبتكارية " ادارة المواهب 

 "للعاملين
 4\20 -16 اسطنبول

 4\13 -9 القاهرة تحديد األهداف وإجراء التقييم: ءإدارة األدا

 4\6 -2 شرم الشيخ تأهيل األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

 4\6 -2 القاهرة تنمية مهارات مديري ومسئولي التدريب والتطوير اإلداري

 4\20 -16 اسطنبول مهارات تقويم السلوك السلبي للموظفين

 4\6 -2 شرم الشيخ يفي بالمسار التدريبيمهارات ربط المسار الوظ

 4\20 -16 اسطنبول نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -2 شرم الشيخ مداخل ونظم قياس وتقويم اداء العاملين

 4\27 -16 اسطنبول T.O.Tتدريب المدربين 

 4\13 -2 شرم الشيخ ماذج قياس التكلفة والعائد من التدريبن
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -9 القاهرة اإلتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات الموجهة باألهداف

 5\4-30/4 القاهرة سبة اإلدارية والتكاليفالبرنامج المتكامل في المحا

 4\20 -16 القاهرة التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب اآللي

التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات باستخدام 
 الحاسب اآللي

 4\20 -16 القاهرة

 4\27 -23 القاهرة الموازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة

 4\27 -23 القاهرة ومإدارة االصول والخص

 4\6 -2 شرم الشيخ إعداد الموازنات الحكومية والحسابات الختامية

تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المقبوضات 

 واإليرادات
 4\6 -2 شرم الشيخ

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

ط مخاطر االحتيال االتجاهات الحديثة فى تدقيق وضب

 المالى بالحاسب اآللى
 4\13 -2 القاهرة

 4\13 -2 شرم الشيخ البرنامج المتكامل في اعداد المحاسب المحترف

 4\27 -16 اسطنبول المبادئ األساسية للعمل في المصارف اإلسالمية

 5\11 -30/4 القاهرة المعالجة المحاسبية لألجور الثابتة

 4\20 -9 القاهرة مجال البترول الموازنات و التكاليف في

 5\4 -4\23 القاهرة إدارة رأس المال العامل

 4\13 -2 شرم الشيخ (تحليل العائد والمخاطر)تقييم أداء البنوك التجارية 

 4\27 -16 اسطنبول محاسبة األستثمار وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية

 5\4 -4\23 القاهرة نظام الخزانة الموحد
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 جال السكرتارية وادارة المكاتبم_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\20 -16 اسطنبول المساعد الشخصي المتميز/ تأهيل المساعد التنفيذي 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\27 -16 القاهرة االرشفة االلكترونية

السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في ظل 

 الحكومة اإللكترونية
 4\13 -2 شرم الشيخ

 

 

 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -9 القاهرة اإلعالم التنموي ومهارات اإلتصال اإلقناعي

 4\20 -16 القاهرة ل الكتابي في العالقات العامةمهارات التواص

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -2 القاهرة األخصائي المعتمد في العالقات العامة

األساليب التكنولوجية الحديثة في اإلخراج والمونتاج 

 التلفزيوني
 4\27 -16 القاهرة

 4\20 -9 القاهرة كارية لمخرجي التنفيذالمهارات االبت

 5\4 -4\23 القاهرة مهارات التصوير الصحفي
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 مجال التسويق والمبيعات_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\20 -16 القاهرة ما بعد خدمة العمالء

 4\13 -9 القاهرة يقمهارات اإلدارة الذاتية والسلوكية لمدراء البيع والتسو

 

 

 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _12

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

المنــهــج الــعلمى والــعملى فى التخلص من المــخزون 

 الراكـــد
 4\13 -9 القاهرة

 4\6 -2 القاهرة Lgistics Managementإدارة عمليات اإلمداد والتمـــــوين 

 4\20 -16 القاهرة (الداخلي ) نظم وأساليب الشراء المحلى 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\20 -9 القاهرة البرنامج المتكامل في المشتريات و إدارة المستودعات

لتخـــزين المشـاكل التـطبيــقـية ألنشطة الشــراء وا

 وسـبل مــواجهـتـها
 5\4 -4\23 القاهرة

 

 

 

 

 

 مجال االقتصاد_10
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 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة األسواق المالية ودورها في مواجهة األزمات المالية

 4\27 -23 القاهرة توحيد العملة الخليجية ودورها في تنمية اإلقتصاد

 4\20 -16 القاهرة (IEA)مؤشرات النشاط االقتصادي عالية التواتر 

 

 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\27 -23 القاهرة جرائم التزوير األلكترونى

Adobe Premiere CC 4\20 -16 القاهرة 

 4\6 -2 القاهرة ولوجيا المعلوماتإدارة مشاريع تكن

الطرق واألساليب الحديثة في مواجهة القرصنة والهجمات 

 اإللكترونية
 4\13 -9 القاهرة

Networking Fundamentals 4\20-16 القاهرة 

Oracle Database 12c: ASM Administration 4\13-9 القاهرة 

Oracle Database 12c: Data Guard Administration 4\6-2 القاهرة 

Oracle Database 12c: Backup and Recovery 
Workshop 

 4\27-23 القاهرة

Java SE 8 Programming 5\4-30/4 القاهرة 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 5\4 -4\23 القاهرة 

Implementing Cisco IP Switched 

Networks(SWITCH) 
 5\11 -30/4 القاهرة

Interconnecting Cisco Networking Devices: 
Accelerated (CCNAX) 

 4\20 -9 القاهرة

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks 

(TSHOOT) 
 4\13 -2 القاهرة

 4\13 -2 القاهرة إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01
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 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\27 -23 القاهرة السالمة في استخدام وتداول المواد

 4\20 -16 القاهرة تخطيط السالمة والصحة المهنية والبيئية

 4\13 -9 قاهرةال تنمية المهارات األساسية لرجال اآلمن والسالمة

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة اإلطفاء الفني 

 المتقدم
 4\27 -16 القاهرة

 4\13 -2 القاهرة هندسة السالمة وإدارة المخاطر

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة اعداد مراجعى الجودة الداخليين

المفاهيم المتقدمة في الجودة الشاملة في إدارة 

 المكاتب االدارية
 4\27 -23 القاهرة

 4\20 -16 القاهرة تأهيل أخصائي إدارة نظم الجودة معتمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_07



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 

 مصر الجديدة -العروبة  -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 10 

Page | 10 

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\27 -23 القاهرة التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية

 4\6 -2 القاهرة الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية

الصياغة  الكتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات
 التشريعية

 4\20 -16 القاهرة

 5\4-30/4 القاهرة مكافحة الفساد االدارى

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية 
 التعاقدية

 4\27 -16 القاهرة

 

 اون الدولىمجال السياسة والعالقات الخارجية والتع_00

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة السياسة الشرعية

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 5\4 -4\23 القاهرة حاالت السياسة العامة وأنواع وأدوات التحليل السياسي

 

 

 

 

 

 

 يوالشرط يمنالمجال األ_00
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 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -9 القاهرة التنبؤات األمنية للوقاية من الجريمة

تنمية المهارات الميدانية لمسئولي األمن في 

 المؤسسات
 4\27 -23 القاهرة

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

لوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء األس
 األزمات األمنية

 4\27 -16 القاهرة

 4\20 -9 القاهرة البرنامج المتكامل حول أمن المنشآت الهامة والحيوية

 

 

 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة نأساليب التحريات لشركات التأمي

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 5\4 -4\23 القاهرة تأمينات البترول عمليات شركات البترول

 

 

 

 

 

 

 مجال التنمية السياحية والفنادق_00
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 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\27 -16 القاهرة الشامل في إقتصاديات إدارة المطاعم البرنامج التدريبي

 

 

 مجال الحوكمة االلكترونية_02

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\20 -16 القاهرة تخطيط الحوكمة اإللكترونية

تفعيل مفهوم ومبادئ حوكمة المؤسسات والحوكمة 

 اإللكترونية
 4\6 -2 القاهرة

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -2 القاهرة اإلتجاه نحو الحكومة اإللكترونية

 

 مجال التثمين العقارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -9 القاهرة آليات التمويل العقاري

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 م البرنامجاس
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\20 -9 القاهرة في التسويق العقاري CRMإدارة عالقات العمالء 

 4\13 -2 القاهرة آليات االستثمارات العقارية وتقييم االستثمار العقاري

 

 مجال إدارة األزمات_00
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 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -9 القاهرة رة االزمات في الحجإدا

 5\4-30/4 القاهرة إدارة الصراعات الدولية

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -2 القاهرة االزمات والتطوير

 

 

 مجال المؤسسات التعليمية_71

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 قادتاريخ اإلنع

 4\27 -23 القاهرة اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد التعليمية

 4\13 -9 القاهرة إدارة استطالعات الرأي في المؤسسات التعليمية

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة 
 SAIEالتعليمية 

 4\13 -2 القاهرة

 5\4 -4\23 القاهرة دور اإلشراف التربوي في تعزيز عمليات التعليم والتعلم

 

 

 

 

 

 

 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_70
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 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\20 -16 القاهرة الرعاية الصحية

 4\6 -2 القاهرة تنمية مهارات الممرضين الجدد

 

 المجال الفنى والهندسى_77

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\13 -9 القاهرة تطوير عمليات إدارة وتنظيم حركة النقليات

 4\27 -23 القاهرة تنظيم حركة النقليات حسب التجربة التركية

 4\6 -2 القاهرة جدولة العمليات التشغيلية وجدولة الصيانة الرئيسية

 4\20 -16 القاهرة صيانة وتأهيل الطرق

 4\27 -23 القاهرة هندسة الصيانة الوقائية

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 5\4 -4\23 القاهرة االختبارات االتالفية للحام

التخطيط والتطوير العمراني للمناطق العشوائية وإعداد 
 الالزمةالبيانات 

 4\13 -2 القاهرة

 5\4 -4\23 القاهرة إدارة وتطويــر عمليــات الصيانـــة

 4\20 -9 القاهرة تصميم واختبار الخرسانات مسبقة الشد واالجهاد

تطبيقات التصوير الحراري في برامج مراقبة الصيانة 

 (الوقائية–التنبئية)
 4\27 -16 القاهرة

 

 

 

 

 

 مجال إدارة المشروعات_70



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 

 مصر الجديدة -العروبة  -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 15 

Page | 15 

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة الموازنات المالية للمشاريع الصغيرة لغير الماليين

 5\4-30/4 القاهرة برنامج المتكامل إلدارة المشاريع الحديثة

 

 

 مجال البيئة_70

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة راقبة التلوث والتفتيش البيئيم

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 5\4 -4\23 القاهرة ISO 14000برنامج نظام اإلدارة البيئية 

 

 

 مجال الجمارك والموانئ_70

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة ة تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةاتفاقي

 4\27 -23 القاهرة النظم الحديثة في إجراءات تفتيش المسافرين

 4\20 -16 القاهرة كشف التزوير في مستندات الشحن

 5\4-30/4 القاهرة نظام تحليل العينات اآللي

 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)
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 اسم البرنامج
مكان 

 نعقاداال
 تاريخ اإلنعقاد

 4\27 -16 القاهرة المبادئ األساسية لموظفي الحراسات والسالمة

المهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي في العمل 
 الجمركي

 4\13 -2 القاهرة

 

 

 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_70

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة وإدارة المستودعات الرقميةبناء 

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_72

 (أسبوع تدريبي)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 4\6 -2 القاهرة األغذية ذات الجودة االّمنة

 4\27 -23 القاهرة المعايير العالمية إلتحاد شركات تجارة التجزئة البريطانية

 5\4-30/4 القاهرة أنظمة إدارة أمن وسالمة الغذاء

 

 الدبلومات المهنية _70

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 27/4-2 القاهرة دبلوم العالقات العامة واالعالم

 

 

 

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_70
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 (أسبوع تدريبي) 

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

 خبير إدارة الثروات معتمد
CWM   ®– Chartered Wealth Manager 

 4\27 -23 القاهرة

 محاسب إداري معتمد

AMA Accredited Management Accountant 
 13/4-9 القاهرة

 محلل مخاطر أعمال معتمد

CRA Chartered Risk Analyst – Certification 
 4\6 -2 القاهرة

 مخطط مالي محترف
MFP – Master Financial Planner 

 20/4-16 القاهرة

 مدير إدارة المشاريع الدولية المعتمد

CIPM® Certified International Project Manager 
 27/4-23 القاهرة

 

 ورش العمل_01

 (ةتدريبي أيام 3)

 اسم البرنامج
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

لمعلومات في تنمية المشروعات الصغيرة دور تكنولوجيا ا

 والمتوسطـة
 4\18 -16 القاهرة

ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى مجال 

 الرقابة على منظمات األعمال الخدمية
 4\25-23 القاهرة

 


