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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   0221على االنشطة التدريبية للعام للمشاركة ويسرنا أن نتوجه لسيادتكم بالدعوة 

يشرفنا مشاركة خالل الفترة الدادمة ، كما   خرطومبين ايديكم الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فى مدينة ال

 . في فاعليات البرنامج لالستفادة وتبادل الخبراتجهتكم الموقرة منسوبيكم 

 ملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللاشاكرين ومقدرين إهتمامكم، آ

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 الخرطوم

 فبراير

 3\9 -6\62 األول  الموعد
 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم ل البشريتنمية الذات وإدارة العق 024_01

01_014 
مهارات االتصال اإلداري لإلدارات العليا والمتوسطة 

 والتنفيذية
 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم

01_005 
االبتكار واإلبداع لحل المشكالت بمنظومة دعم القرارات 

 اإلدارية
 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم

 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم رفة فى المؤسساتإدارة المع 017_01

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم Talent Managementإدارة المواهب  034_02

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم تحسين نظم العمل وتبسيط اإلجراءات لتطوير األداء 032_02

 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 لخرطوما احتراف االكسيل العمال ادارة الموارد البشرية 029_02

 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب 023_02

03_003 
تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المقبوضات 

 واإليرادات
 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم لكترونيـــةنظـم المراجعـــة الماليــة فى الحكومــة اإل 210_03

03_021 
البرنامج المتكامل في إعداد وتحليل القوائم المالية 

 والميزانيات
 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم

03_017 
 ومعايير التقارير المالية  IASمعايير المحاسبة الدولية 

 IFRSالدولية 
 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم تنمية مهــارات السكرتــير فى التـعامل مع اآلخريـن 014_04

04_017 
السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في ظل 

 الحكومة اإللكترونية
 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم

20_001 
التدريس التفاعلي بين الطرق التقليدية والحديثة في 

 رن الواحد العشرينالق
 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_16

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم Talent Managementإدارة المواهب  034_02

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم اءتحسين نظم العمل وتبسيط اإلجراءات لتطوير األد 032_02

 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم احتراف االكسيل العمال ادارة الموارد البشرية 029_02

 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب 023_02

 
 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_13

 لمدةا التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

03_003 
تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المقبوضات 

 واإليرادات
 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم نظـم المراجعـــة الماليــة فى الحكومــة اإللكترونيـــة 210_03

03_021 
وائم المالية البرنامج المتكامل في إعداد وتحليل الق

 والميزانيات
 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم

03_017 
ومعايير التقارير المالية  IASمعايير المحاسبة الدولية 

 IFRSالدولية 
 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم تنمية مهــارات السكرتــير فى التـعامل مع اآلخريـن 014_04

04_017 
 السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في 

 ظل الحكومة اإللكترونية
 2,500 اسبوعان 3\9 -2\26 الخرطوم

 

 مجال المؤسسات التعليمية_61

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
لرســوم ا

($) 

20_001 
التدريس التفاعلي بين الطرق التقليدية والحديثة في 

 القرن الواحد العشرين
 1,600 اسبوع 3\2 -2\26 الخرطوم
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 شهر يوليو

 2\62 -02الموعد الثاني 

 
 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم المعاصرة في إدارة األعمال اإلتجاهات 015_01

01_003 
األسس السليمة لبناء الشخصية القيادية اإلدارية 

 الناجحة
 1,600 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم

 2,500 اسبوعان 7\27 -16 الخرطوم (المستوى المتقدم)التخطيط اإلستراتيجي  023_01

 

 يبمجال الموارد البشرية والتدر_16

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم مهارات تقويم السلوك السلبي للموظفين 031_02

 
 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_13

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم ةتصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات الحكومي 002_03

 1,600 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم مهارات التحليل المالى وإعداد الموازنات 010_03

 2,500 اسبوعان 7\27 -16 الخرطوم التخطيط اإلستراتيجي لألعمال المصرفية 314_03

 2,500 اسبوعان 7\27 -16 الخرطوم تطوير مهارات المحاسبين الجدد 027_03

 2,500 اسبوعان 7\27 -16 الخرطوم مهارات إدارة المحافظ االستثمارية 307_03

 

 

 


