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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،  

 

أطيب تحياتهاا وتدادير ا لسايادت مع ما  -المؤسسة العربية لإلستشارات والتدريب وتطوير اآلداء -إِْنفِْكـتْ تهدي

 .لتددم واالزد ارخالص التمنيات بمزيد من ا

ع  ما يشرفنا ان نض   2221ويسرنا أن نتوجه لسيادت م بالدعوة للمشار ة على االنشطة التدريبية للعام 

خال  التتارة الدادماة ع  ماا يشارفنا مشاار ة   ماايوبين ايدي م الدورات والبرامج التدريبية التاى ساتعدد فاى شاهر 

 .للستتادة وتباد  الخبرات  منسوبي م جهت م الموقرة في فاعليات البرنامج

 شاكرين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ععوتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية دة المرنة والرشيقةالقيا 039_01

 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية تحقيق التميز في األداء: بطاقة األداء المتوازن 029_01

 اسبوع 5\25 -21 القاهرة تأهيل المساعد التنفيذي المعتمد 010_01

 اسبوع 5\25 -21 دبى مهارات اإلدارة الوسطى 026_01

 اسبوع 5\25 -21 دبى اإلشراف مهارات 022_01

 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارت 002_01

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة تنمية مهارات المدير التنفيذي 064_01

 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة لناجحةاالتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة ا 054_01

 اسبوعان 5\25 -14 دبى المهارات القيادية للعمل الجماعي 051_01

 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية إدارة المعرفة فى المؤسسات 017_01

 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية 056_01
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 رية والتدريبمجال الموارد البش_17

 

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 036_02

 اسبوع 5\25 -21 دبى االتجاهات المعاصرة لتطوير أداء إدارات الموارد البشرية 006_02

02_003 
والوصف  النماذج الحديثة في إعداد الهياكل التنظيمية

 الوظيفي
 اسبوع 5\25 -21 دبى

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة Talent Managementإدارة المواهب  034_02

 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية تأهيل األخصائي المعتمد في التعويضات والمزايا 012_02

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 ي إدارة وتطوير الموارد البشريةاآلفاق المستقبلية ف 027_02
 القاهرة

 اسبوعان 5\25 -14

02_021 
إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في 

 المؤسسات العربيــة
 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية

 اسبوعان 5\25 -14 دبى T.O.Tتدريب المدربين  024_02

 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب 023_02

 اسبوعان 5\25 -14 دبى مبادئ قانون العمل في دول مجلس التعاون 019_02
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\25 -21 دبى من المحاسبة إلى اإلدارة: الذمم الدائنة 031_03

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة اســبة فى شـركات المالحــةالمح 035_03

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة المراجعة اإلدارية و دورها الرقابي 204_03

 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية إدارة مخاطر المؤسسات 032_03

03_009 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالمجال الحكومي 

(IPSAS) 
 اسبوع 5\18 -14 القاهرة

 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية تنفيذ أعمال المراجعة بإستخدام الحاسب اإللكترونى 214_03

 اسبوع 5\25 -21 القاهرة مهارات التحليل المالى وإعداد الموازنات 010_03

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية داءالتحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واأل 013_03

 اسبوعان 5\25 -14 دبى الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 312_03

03_206 
المهارات المتخصصة في التدقيق والتفتيش المالي 

 واالداري
 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية

03_216 
تنمية المهارات الفنية للفحص المستندى الغراض 

 الضرائب
 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة

 اسبوعان 5\25 -14 دبى مهارات التخطيط والتسويق لمجاالت اإلئتمان المصرفي 305_03

 اسبوعان 18/05-07 القاهرة الرقابة المالية فى االدارات الحكومية 223_03
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 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة مهارات إعداد وتنظيم اإلجتماعات واللجان اإلعالمية 010_05

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

05_019 
األساليب والتقنيات الحديثة في إعداد وتنظيم المؤتمرات 

 والمعارض
 اسبوعان 5\25 -14 القاهرة

 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة تطورة لفنون التصوير واإلضاءةالقواعد واألسس العلمية الم 029_05

 

 

 مجال التسويق والمبيعات_10

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة االدارة الموجهه نحو العمالء 008_06

 عاسبو 5\25 -21 القاهرة التسعير الفعال لدعم المزايا التنافسية 018_06

06_017 
التسويق من خالل المعارض وتنمية مهارات التعامل مع 

 الجمهور
 اسبوع 5\11 -7 القاهرة
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _12
 

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة التــــعاقد وإدارة عقـــــود اإلنشاءات 010_07

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة إدارة المشتريات والمخازن باستخدام الحاسب اآللي 012_07

 اسبوع 5\25 -21 القاهرة أساسيات الشراء 020_07

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 5\25 -14 قاهرةال التــقــــنيات الحــــديثة فى الجــــرد المخــــــزنى 018_07

 

 

 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

09_015 Adobe Illustrator CC اسبوع 5\11 -7 القاهرة 

09_222 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services اسبوع 5\11-7 القاهرة 

09_515 Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards اسبوع 5\25 -21 القاهرة 

09_520 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with 

ADF II 
 اسبوع 18/5-14 القاهرة
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 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة الوقاية ضد المخاطر األمنية في المنشآت الصناعية 010_10

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة مراجع داخلى لنظم السالمة والصحة المهنية 021_10

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

10_019 
االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي السالمة 

 لصحة المهنيةوا
 اسبوعان 5\25 -14 القاهرة

 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة تطوير نظم األمن والسالمة في المخازن 020_10

 اسبوعان 5\25 -14 القاهرة دور مهندس التنفيذ فى تطبيق السالمة 022_10

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة أدوات من أجل التحسين المستمر: إدارة الجودة الشاملة 013_11

 

 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_07

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\25 -21 القاهرة تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية 012_12

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 18/05-07 القاهرة كشف الفساد فى عقود المشتريات الحكومية 027_12
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 مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 سبوعا 5\18 -14 القاهرة التحكيم التجاري الدولي 007_13

 

 

 يوالشرط يمنالمجال األ_01

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة أمن العاملين في تأمين المنشآت الهامة 007_14

 اسبوع 5\25 -21 القاهرة كتابة التقارير األمنية للتحريات 008_14

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

14_020 
تأمــــــيـن الموانــــىء والمطــــارات في مواجهة 

 اإلرهاب
 اسبوعان 5\25 -14 القاهرة

 

 

 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة خدمة العمالء بشركات التأمين 010_15
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 ل التثمين العقارىمجا_01

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة إدارة األمالك الحكومية 011_18

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة إعداد خبراء التقييم العقارى 016_18

 

 مجال إدارة األزمات_00
 

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\25 -21 القاهرة مواجهة األزمات والكوارث باستخدام نظم المعلومات 009_19

 

 

 مجال المؤسسات التعليمية_71

 (أسبوع تدريبي)

 مدةال التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة التخطيط اإلستراتيـجي للمؤسسات التـعليمية 008_20
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\25 -21 اهرةالق االتجاهات الحديثة في اإلدارة الصحية المدرسية 015_21

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة التأمين الصحي 014_21

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة كيفية التخلص من النفايات اإلكلينيكية 013_21

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة فياتنظام العمل في قسم األشعة بالمستش 020_21

 

 المجال الفنى والهندسى_77

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

22_035 Rating and inspection monitoring for bridges اسبوع 5\25 -21 القاهرة 

22_008 
 مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية 

 (ندسين والفنيين للمه) 
 اسبوع 5\18 -14 القاهرة

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 5\25 -14 القاهرة تقييم الكبارى الحديدية 034_22

 اسبوعان 5\25 -14 القاهرة نظم التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتها 018_22
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 مجال إدارة المشروعات_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\25 -21 القاهرة التخطيط والرقابة على تكلفة المشروع 011_23

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة تسويق المشاريع الصغيرة وتحديد اإلحتياجات 005_23

 

 

 مجال البيئة_71

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة تلوث البيئة بالمخلفات الناتجة عن صناعة البترول 008_24

 

 

 

 مجال الجمارك والموانئ_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\18 -14 القاهرة ام هياكل المركباتقراءة وتدقيق أرق 010_25

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 5\18 -7 القاهرة أمن المعلومات اإللكترونية في شبكة الجمارك 022_25
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 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان نشاطال كود

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة جودة خدمات المعلومات اإللكترونية 007_26

 اسبوع 5\25 -21 القاهرة مهارات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية 008_26

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_72

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة األمن الغذائي وتغير المناخ 005_27

 

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_70

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

29_014 
 محلل عقاري معتمد

CTEP – Chartered Trust and Estate Planner 
 اسبوع 5\25 -21 القاهرة

29_017 
 مخطط مالي محترف

MFP – Master Financial Planner 
 اسبوع 5\11 -7 القاهرة

29_019 
 مدير إدارة المشاريع المحترف

MPM® – Master Project Manager 
 اسبوع 18/5-14 القاهرة

 

 ورش العمل_01

 (تدريبي أسبوع)

 المدة التاريخ المكان لنشاطا كود

 اسبوع 5\11 -7 القاهرة اإلدارة الفاعلة للعالقات الحكومية مع مؤسسات األعمال 004_30

 


