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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 بالدعوة ويسرنا أن نتوجه لسيادتكم 

يشارفنا مشااركة بين ايديكم الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فى مدينة بيروت خال  التتارة الدادماة ، كماا 

 . في فاعليات البرنامج للستتادة وتباد  الخبراتجهتكم الموقرة منسوبيكم 

 ين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللاشاكرين ومقدر

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 4: ص 
 

  

  ما تتضمنه رسوم االشتراك
 

 التفاصيل الفنية للبرامج خطاب المؤسسة
 

 3: ص
المؤسسة  

 العربية    
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 بيروت

 شهر أغسطس

 8\42 -31الموعد األول 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_13

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

01_040 
المتـوازن ودورها في قياس فاعلية أداء بطاقة األداء 

 المنظمات
 1,600 اسبوع 8\24 -20 بيروت

 2,500 اسبوعان 8\24 -13 بيروت االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة 054_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_14

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 8\24 -20 بيروت االستراتيجية للموارد البشريةاإلدارة  014_02

 
 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_11

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 8\24 -20 بيروت المدير المالي وأدوات تطوير األداء 037_03

 2,500 اسبوعان 8\24 -13 بيروت ع الداخلياإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراج 205_03

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_12

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 8\24 -20 بيروت االتصاالت اإلدارية الفعالة ومهارة التأثير في اآلخرين 015_04

 

 


