
 

 

 

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

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

 لجديدةمصر ا -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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 دعوة مشاركة
 

 
 

 



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  كيةالجمهورية التر -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 بالدعوة  ويسرنا أن نتوجه لسيادتكم

يشاارفنا بااين ايااديكم الاادورات والباارامب التدريبيااة التااى سااتعدد فااى مدينااة كواللمبااور  خااا  ال تاارة الدادمااة ، كمااا 

 . في فاعليات البرنامب لاست ادة وتباد  الخبراتجهتكم الموقرة مشاركة منسوبيكم 

 ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا شاكرين

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 كوااللمبور

 أكتوبر شهر

 51\62 -51الثاني الموعد 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_15

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 10\19 -15 كوااللمبور اإلدارة المعاصرة لمواجهة زمن التغيرات 032_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_16

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 10\19 -15 كوااللمبور إدارة الموارد البشرية 001_02

02_005 
ب والتطوير تنمية مهارات مديري ومسئولي التدري

 اإلداري
 1,600 اسبوع 10\19 -15 كوااللمبور

 2,500 اسبوعان 10\26 -15 كوااللمبور احتراف االكسيل العمال ادارة الموارد البشرية 029_02

 
 

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 10\19 -15 كوااللمبور جعةالمعايير الدولية في المرا 218_03

 1,600 اسبوع 10\19 -15 كوااللمبور آليات التخطيط والضبط المالى 025_03

 2,500 اسبوعان 10\26 -15 كوااللمبور الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 306_03

 2,500 اسبوعان 10\26 -15 كوااللمبور إدارة تعثر الديون والمحاسبة عن التدفقات النقدية 019_03

 

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 10\19 -15 كوااللمبور السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات العليا 008_04

 

 


