
 

 

 

 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

  22101 :رمزبريدي  3204: ب .ص

 +(020)  00124204: فاكـس  -+( 020) 00124204: تليفون 

 2202 -2210366411: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

44rd Floor, Menara Keck Seng, 

024 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

 

Page | 1 

 

 

 

 

  

 

 ة مشاركةدع
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  ية التركيةالجمهور -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 

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

  22101 :رمزبريدي  3204: ب .ص

 +(020)  00124204: فاكـس  -+( 020) 00124204: تليفون 

 2202 -2210366411: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

44rd Floor, Menara Keck Seng, 

024 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 2 

Page | 2 

 

 

 

 

 

 

 ،،، 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 كم بالدعوة ويسرنا أن نتوجه لسيادت

يشرفنا مشاركة بين ايديكم الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فى مدينة كازابالنكا خالل الفترة الدادمة ، كما 

 . في فاعليات البرنامج لالستفادة وتبادل الخبراتجهتكم الموقرة منسوبيكم 

 ين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللاشاكر

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 كازابالنكا

 أغسطس الشهر

 8\71 -6 األولالموعد 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_17

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 8\10 -6 كازابالنكا اإلتجاهات المعاصرة في إدارة األعمال 015_01

 1,600 اسبوع 8\10 -6 كازابالنكا المهـارات اإلداريـة للقيادات النسائية 042_01

 2,500 اسبوعان 8\17 -6 كازابالنكا (المستوى االساسى)التخطيط اإلستراتيجي  060_01

 

 تدريبمجال الموارد البشرية وال_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 8\10 -6 كازابالنكا تقنيات في التعريف واالرشاد المهني للموظف الجديد 037_02

02_020 
مهارات التعامل مع اآلخرين للمهنيين في الموارد 

 البشرية
 2,500 اسبوعان 8\17 -6 كازابالنكا

 
 

 حاسبة والصيرفةمجال المالية والم_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

03_221 
االتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر االحتيال 

 المالى بالحاسب اآللى
 2,500 اسبوعان 8\17-6 كازابالنكا

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 
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 1,600 اسبوع 8\10-6 كازابالنكا مهارات العرض والتقديم بإستخدام الحاسب االلي 001_04

 

 

 

 

 شهر ديسمبر 

 70\08 -71الموعد الثاني 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_17

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 12\21 -17 كازابالنكا تنمية مهارات رؤساء األقسام اإلدارية 027_01

01_030 
دورة القيادة للتنفيذيين في دول مجلس التعاون 

 الخليجي
 1,600 اسبوع 12\21 -17 كازابالنكا

 2,500 اسبوعان 12\28 -17 كازابالنكا كيف تخطط فى المدى القصير: التخطيط التشغيلى  020_01

01_008 
تنمية مهارات وفن االحتراف في أداء العملية اإلدارية 

 بنجاح
 2,500 اسبوعان 12\28 -17 كازابالنكا

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 12\21 -17 كازابالنكا ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 036_02

 1,600 اسبوع 12\21 -17 كازابالنكا تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02

 2,500 اسبوعان 12\28 -17 كازابالنكا البرنامج المتكامل ألخصائي التدريب 022_02

 2,500 اسبوعان 12\28 -17 كازابالنكا مبادئ قانون العمل في دول مجلس التعاون 019_02

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 12\21 -17 كازابالنكا الموازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة 203_03

03_009 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالمجال الحكومي 

(IPSAS) 
 1,600 اسبوع 12\21 -17 كازابالنكا

 2,500 اسبوعان 12\28 -17 كازابالنكا المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في البنوك 304_03

03_316 
كشف التزييف والتزوير فى المستندت وبصمات األختام 

 والتوقيعات
 2,500 اسبوعان 12\28 -17 كازابالنكا
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 12\21 -17 كازابالنكا السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات العليا 008_04

 1,600 اسبوع 12\21 -17 كازابالنكا تنمية مهارات مديرى مكاتب اإلدارة العليا 003_04

 2,500 اسبوعان 12\28 -17 كازابالنكا تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية واإلدارة 009_04

 


