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  ،،،  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

ْـن تهدي ـ دتكم، مع ٌاأطٌب تحٌاتها وتقدٌرها لس-المؤسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب وتطوٌر اآلداء-  ِإنْن ِإكْن

 .خالص التمنٌات بمزٌد من التقدم واالزدهار

 ، كما ٌشرفنا ان نضع 2017للمشاركة على االنشطة التدرٌبٌة للعام وٌسرنا أن نتوجه لسٌادتكم بالدعوة 

ٌشرفنا مشاركة بٌن اٌدٌكم الدورات والبرامج التدرٌبٌة التى ستعقد فى مدٌنة اسطنبول  خالل الفترة القادمة ، كما 

  .فً فاعلٌات البرنامج لالستفادة وتبادل الخبراتجهتكم الموقرة منسوبٌكم 

 شاكرين ومقدرين  هتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ،،وت ضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 اسطنبول

 يناير

 1\26- 15الموعد األول 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 1\19 -15اسطُجىل  إػـذاد وكزبثخ انزمبرَز اإلدارَـخ 044_01

 1,600 اسجىع 1\19 -15اسطُجىل  أدواد وأسبنُت َظبو انمُبدح انًزكُّفخ 038_01

 2,500 اسجىػبٌ 1\26 -15اسطُجىل  (انًسزىي انًزمذو)انزخطُظ اإلسززارُجٍ  023_01

 2,500 اسجىػبٌ 1\26 -15اسطُجىل  رًُُخ انًهبراد انسهىكُخ اإلَجبثُخ 006_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_02

 

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 1\19 -15اسطُجىل  اسززارُجُبد االسزمطبة وانًمبثهخ واالخزُبر 009_02

 1,600 اسجىع 1\19 -15اسطُجىل  رأهُم األخصبئٍ انًؼزًذ فٍ انزذرَت وانزطىَز 011_02

 2,500 اسجىػبٌ 1\26 -15اسطُجىل  انجزَبيج انًزكبيم ألخصبئٍ انزذرَت 022_02

 2,500 اسجىػبٌ 1\26 -15اسطُجىل  رصًُى ورُفُذ ورمُُى ثزايج انزذرَت 023_02

 
 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

03_049 
اإلرجبهبد انحذَثخ نزفغ كفبءح أداء انًحبست وانًزالت 

 انًبنً
 1,600 اسجىع 1\19 -15اسطُجىل 

 1,600 اسجىع 1\19 -15اسطُجىل  انًؼبَُز انذونُخ فٍ انًزاجؼخ انحكىيُخ 201_03

 2,500 اسجىػبٌ 1\26 -15اسطُجىل  األسبنُت انًبنُخ وانًحبسجُخ فـــــً رمُُى انشزكبد 040_03

 2,500 اسجىػبٌ 1\26 -15اسطُجىل  (رحهُم انؼبئذ وانًخبطز)رمُُى أداء انجُىن انزجبرَخ  303_03
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 دارة المكاتب مجال السكرتارية و_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 1\19 -15اسطُجىل  االرصبالد اإلدارَخ انفؼبنخ ويهبرح انزأثُز فٍ اِخزٍَ 015_04

 1,600 اسجىع 1\19 -15اسطُجىل  رًُُخ يهبراد إػذاد انزمبرَز وانًحبضـز 013_04

04_006 
األدوار انجذَذح نًذراء انًكبرت أثُبء حذوس األسيبد 

 ثبنًُظًخ
 2,500 اسجىػبٌ 1\26 -15اسطُجىل 

 2,500 اسجىػبٌ 1\26 -15اسطُجىل  يهبراد رُظُى ويزبثؼخ أػًبل االجزًبػبد وانهجبٌ 005_04
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 أبريـل

 4\27- 16الموعد الثاني

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 4\20 -16اسطُجىل  يهبراد ثُبء انشخصُخ انمُبدَخ انًزًُشح 059_01

 2,500 اسجىػبٌ 4\27 -16اسطُجىل  رطىَز انمذراد اإلثذاػُخ نزًُُخ انجذاراد اإلدارَخ 050_01

 2,500 اسجىػبٌ 4\27 -16اسطُجىل  رًُُخ يهبراد انزلبثخ انحذَثخ نهًذَز انؼصزٌ 016_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_02
 

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

02_016 
اسزثًبر انمذراد اإلثذاػُخ واالثزكبرَخ " ادارح انًىاهت 

 "نهؼبيهٍُ
 1,600 اسجىع 4\20 -16اسطُجىل 

 1,600 اسجىع 4\20 -16اسطُجىل  يهبراد رمىَى انسهىن انسهجٍ نهًىظفٍُ 031_02

 1,600 اسجىع 4\20 -16اسطُجىل  َظى انزحفُش وانحفبظ ػهً انًىارد انجشزَخ 030_02

 2,500 اسجىػبٌ 4\27 -16اسطُجىل  T.O.Tرذرَت انًذرثٍُ  024_02

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 2,500 اسجىػبٌ 4\27 -16اسطُجىل  انًجبدئ األسبسُخ نهؼًم فٍ انًصبرف اإلساليُخ 302_03

 2,500 اسجىػبٌ 4\27 -16اسطُجىل  يحبسجخ األسزثًبر وفمبً نًؼبَُز انًحبسجخ انذونُخ 016_03

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

  1,600 اسجىع 4\20 -16اسطُجىل  انًسبػذ انشخصٍ انًزًُش/ رأهُم انًسبػذ انزُفُذٌ  016_04
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 شهر يوليو

 7\13- 2الموعد الثالث

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 7\6 -2اسطُجىل  إػـذاد وكزبثخ انزمبرَز اإلدارَـخ 044_01

 1,600 اسجىع 7\6 -2اسطُجىل  أسبنُت انزلبثخ ػهً أداء انخذيبد 045_01

 2,500 اسجىػبٌ 7\13 -2اسطُجىل  Action Planإػذاد انخطظ انزُفُذَخ وانًزبثؼخ  007_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 7\6 -2اسطُجىل  حهىل إدارح انًؼزفخ انًؤسسبرُخ 033_02

 1,600 اسجىع 7\6 -2اسطُجىل  يهبراد رثظ انًسبر انىظُفٍ ثبنًسبر انزذرَجٍ 035_02

 2,500 اسجىػبٌ 7\13 -2اسطُجىل  اِفبق انًسزمجهُخ فٍ إدارح ورطىَز انًىارد انجشزَخ 027_02

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

03_012 
االرجبهبد انحذَثخ نزحىل االجهشح انحكىيُخ يٍ 

 االسبص انُمذي انً اسبص االسزحمبق
 1,600 اسجىع 7\6 -2اسطُجىل 

 1,600 اسجىع 7\6 -2اسطُجىل  َظـى انًزاجؼـــخ انًبنُــخ فً انحكىيــخ اإلنكززوَُـــخ 210_03

 2,500 اسجىػبٌ 7\13 -2اسطُجىل  انجزَبيج انًزكبيم فٍ انًحبسجخ انحكىيُخ 015_03

 2,500 اسجىػبٌ 7\13 -2اسطُجىل  إدارح رؼثز انذَىٌ وانًحبسجخ ػٍ انزذفمبد انُمذَخ 019_03

 

 

 

 

 

 



 
 

 جمهورية مصر العربية- القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 
 االقليمية

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

 مصر الجدٌدة- العروبة - شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023: ب .ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال

شرق -بمركز التنوٌر المعرفى 
 الساحة الخضراء

٠٩٩١٥٠٥٠٦٩ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 7 

Page | 7 

 

 شهر سبتمبر

 9\28- 17الموعد الرابع

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 9\21 -17اسطُجىل  اإلدارح ثبنُزبئج 011_01

 1,600 اسجىع 9\21 -17اسطُجىل  إدارح يزاكـــش انًـــؼهــىيـبد وَظـى دػـى انمزار 046_01

01_005 
االثزكبر واإلثذاع نحم انًشكالد ثًُظىيخ دػى انمزاراد 

 اإلدارَخ
 2,500 اسجىػبٌ 9\28 -17اسطُجىل 

 2,500 اسجىػبٌ 9\28 -17اسطُجىل  إػذاد لُبداد انصف انثبًَ 019_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 9\21 -17اسطُجىل  االرجبهبد انحذَثخ فٍ إدارح شئىٌ انًىظفٍُ 002_02

 1,600 اسجىع 9\21 -17اسطُجىل  رأهُم انًذرة انذونً انًؼزًذ 039_02

02_025 
إدارح ورطىَز خذيبد انؼبيهٍُ ثبنًؤسسبد انؼبيخ 

 وانخبصخ
 2,500 اسجىػبٌ 9\28 -17اسطُجىل 

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

03_215 
انزلبثخ انذاخهُخ ويهبراد إػذاد انزمبرَز انزلبثُخ  

 (انًسزىي انًزمذو  )
 1,600 اسجىع 9\21 -17اسطُجىل 

03_028 
يؼبَُز انًحبسجخ انذونُخ ورفغ كفبءح ثزايج انهُذسخ 

 انًبنُخ
 1,600 اسجىع 9\21 -17اسطُجىل 

 2,500 اسجىػبٌ 9\28 -17اسطُجىل  اإلدارح انشبيهخ نهُمذَخ وانزلبثخ ػهً انخشائٍ 222_03

 2,500 اسجىػبٌ 9\28 -17اسطُجىل  (انًسزىي انًزمذو )اإلػزًبداد انًسزُذَخ  310_03

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 9\21 -17اسطُجىل  انًسبػذ انشخصٍ انًزًُش/ رأهُم انًسبػذ انزُفُذٌ  016_04
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 2,500 اسجىػبٌ 9\28 -17اسطُجىل  َظى رأيٍُ وحفع واسززجبع انىثبئك وانًهفبد إنكززوَُبً  007_04

 

 نوفمبر

 11\30- 19الموعد الخامس

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 11\23 -19اسطُجىل  اإلرجبهبد انًؼبصزح فٍ إدارح األػًبل 015_01

 1,600 اسجىع 11\23 -19اسطُجىل  انمُبدح اإلثذاػُخ ورًُُخ انزفكُز اإلَجبثٍ 063_01

 2,500 اسجىػبٌ 11\30 -19اسطُجىل  رًُُخ يهبراد انزفكُز االثذاػٍ وأدواد انًذَز انًزًُش 009_01

 2,500 اسجىػبٌ 11\30 -19اسطُجىل  رًُُخ يهبراد انًذَز انزُفُذٌ 064_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 11\23 -19اسطُجىل  TalentManagementإدارح انًىاهت  034_02

 1,600 اسجىع 11\23 -19اسطُجىل  رحسٍُ َظى انؼًم ورجسُظ اإلجزاءاد نزطىَز األداء 032_02

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

03_215 
انزلبثخ انذاخهُخ ويهبراد إػذاد انزمبرَز انزلبثُخ  

 (انًسزىي انًزمذو  )
 1,600 اسجىع 11\23 -19اسطُجىل 

 1,600 اسجىع 11\23 -19اسطُجىل  إػذاد وكزبثخ انزمبرَز انًبنُخ واإلدارَخ انًزخصصخ 005_03

 2,500 اسجىػبٌ 11\30 -19اسطُجىل  Cosoانزذلُك وانضجظ انًبنً رحذ يظهخ  208_03

 2,500 اسجىػبٌ 11\30 -19اسطُجىل  يحبسجخ األسزثًبر وفمبً نًؼبَُز انًحبسجخ انذونُخ 016_03

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسجىع 11\23 -19اسطُجىل  رًُُخ يهبراد إػذاد انزمبرَز وانًحبضـز 013_04

04_017 
انسكزربرَخ انزُفُذَخ واإلدارح انًكزجُخ انحذَثخ فٍ ظم 

 انحكىيخ اإلنكززوَُخ
 2,500 اسجىػبٌ 11\30 -19اسطُجىل 
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 0020-1152466358: جــوال

شرق -بمركز التنوٌر المعرفى 
 الساحة الخضراء

٠٩٩١٥٠٥٠٦٩ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
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 2,500 اسجىػبٌ 11\30 -19اسطُجىل  يهبراد رُظُى ويزبثؼخ أػًبل االجزًبػبد وانهجبٌ 005_04

 


