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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   يولياوبين ايدي م الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فاى شاهر 

 .ج للستتادة وتباد  الخبرات منسوبي م جهت م الموقرة في فاعليات البرنام

 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 7\20 -16 الخرطوم جاهات المعاصرة في إدارة األعمالاإلت 015_01

01_003 
األسس السليمة لبناء الشخصية القيادية اإلدارية 

 الناجحة
 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم

 اسبوع 27/7-23 حيدر آباد تأهيل المدير الدولى المعتمد 025_01

 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد المهـارات اإلداريـة للقيادات النسائية 042_01

 اسبوع 7\6 -2 اسطنبول إعـداد وكتابة التقارير اإلداريـة 044_01

 اسبوع 7\6 -2 اسطنبول أساليب الرقابة على أداء الخدمات 045_01

01_021 
تحقيق الريادة والتميز اإلدارى فى الدوائر واألجهزة 

 الحكومية
 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد

 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد العقل البشري تنمية الذات وإدارة 024_01

 اسبوع 7\20 -16 القاهرة تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والقيادي 013_01

 اسبوع 27/7-23 حيدر آباد تنمية مهارات رؤساء األقسام اإلدارية 027_01

 اسبوع 7\13 -9 القاهرة مهارات التوجيه لألداء المتميز 028_01

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

01_005 
االبتكار واإلبداع لحل المشكالت بمنظومة دعم القرارات 

 اإلدارية
 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد

 اسبوعان 7\27 -16 الخرطوم (المستوى المتقدم)التخطيط اإلستراتيجي  023_01

 اسبوعان 8\10 -7\30 القاهرة التخطيط اإلستراتيجي للقيادات الوسيطة 061_01

 اسبوعان 3/8-7\23 القاهرة إدارة بال أخطاء: المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة 052_01

 اسبوعان 7\13 -2 اسطنبول Action Planإعداد الخطط التنفيذية والمتابعة  007_01

 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد تنمية المهارات السلوكية اإليجابية 006_01

 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة رات اإلشراف المتقدمةمها 057_01
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_17
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد االتجاهات الحديثة في إدارة شئون الموظفين 002_02

 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد د االحتياجات التدريبيةاألساليب العلمية الحديثة لتحليل وتحدي 007_02

 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد إدارة الموارد البشرية 001_02

 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد تنمية مهارات مديري ومسئولي التدريب والتطوير اإلداري 005_02

 اسبوع 7\6 -2 اسطنبول حلول إدارة المعرفة المؤسساتية 033_02

 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم هارات تقويم السلوك السلبي للموظفينم 031_02

 اسبوع 7\6 -2 اسطنبول مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي 035_02

 اسبوع 7\27 -23 القاهرة نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية 030_02

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 7\13 -2 اسطنبول اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير الموارد البشرية 027_02

 اسبوعان 27/7-16 حيدر آباد البرنامج المتكامل ألخصائي التدريب 022_02

02_021 
إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في 

 المؤسسات العربيــة
 اسبوعان 27/7-16 حيدر آباد

 اسبوعان 8\10 -7\30 القاهرة T.O.Tريب المدربين تد 024_02
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

03_012 
االتجاهات الحديثة لتحول االجهزة الحكومية من االساس 

 النقدى الى اساس االستحقاق
 اسبوع 7\6 -2 اسطنبول

 اسبوع 7\13 -9 القاهرة األساليب الحديثة فى التكاليف والكميات 014_03

 اسبوع 7\27 -23 القاهرة البرنامج المتكامل في المحاسبة اإلدارية والتكاليف 022_03

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب اآللي 011_03

03_220 
 التقارير الرقابية الرقابة الداخلية ومهارات إعداد 

 (المستوى االساسى) 
 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة المراجعة اإلدارية و دورها الرقابي 204_03

 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد المعايير الدولية في المراجعة 218_03

 اسبوع 7\27 -23 القاهرة إدارة الصناديق العقارية 044_03

 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد الدفاتر والقيود المحاسبيةإمساك  030_03

 اسبوع 7\20 -16 القاهرة آليات التخطيط والضبط المالى 025_03

 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد تأهيل مساعد حسابات معتمد 033_03

 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم تصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات الحكومية 002_03

 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد "FATCA"ون المتثال الضريبي األمريكى قان 046_03

 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد المعايير الدولية في المراجعة الحكومية 201_03

 اسبوع 7\20 -16 الخرطوم مهارات التحليل المالى وإعداد الموازنات 010_03

 اسبوع 7\6 -2 اسطنبول رونيـــةنظـم المراجعـــة الماليــة فى الحكومــة اإللكت 210_03

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد البرنامج المتكامل في اعداد المحاسب المحترف 020_03

 اسبوعان 7\13 -2 اسطنبول البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية 015_03

03_023 
 ل لتأهيل مستشار ماليالبرنامج المتكام

 (مستوى أساسي) 
 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة

 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد التحصيل االلكتروني 001_03

 اسبوعان 7\27 -16 الخرطوم التخطيط اإلستراتيجي لألعمال المصرفية 314_03

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 306_03

 اسبوعان 7\13 -2 اسطنبول إدارة تعثر الديون والمحاسبة عن التدفقات النقدية 019_03

 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة أساسيات العمل المصرفى 317_03

 اسبوعان 7\27 -16 الخرطوم تطوير مهارات المحاسبين الجدد 027_03

03_318 
طرق تحويل المملكة العربية السعودية لتطبيق المعايير 

 AISومعايير  IFRSولية إلعداد التقارير المالية الد
 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة

 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد ماليات المشاريع ومهارات المحاسبة عن األصول الثابتة 043_03

 اسبوعان 7\27 -16 الخرطوم مهارات إدارة المحافظ االستثمارية 307_03
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 تبمجال السكرتارية وادارة المكا_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

04_004 
إدارة الوقت وفن التعامل مع الضغوط لمديري مكاتب 

 اإلدارة العليا
 اسبوع 7\6 -2 القاهرة

 اسبوع 20/7-16 حيدر آباد أساليب المتابعة وإعداد تقارير لإلدارة العليا 010_04

04_016 
عد الشخصي المسا/ تأهيل المساعد التنفيذي 

 المتميز
 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة

 اسبوع 27/7-23 حيدر آباد تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي 002_04

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة تنمية مهــارات السكرتــير فى التـعامل مع اآلخريـن 014_04

 بوعاس 20/7-16 حيدر آباد تنمية مهارات إعداد التقارير والمحاضـر 013_04

 اسبوع 27/7-23 حيدر آباد مهارات العرض والتقديم بإستخدام الحاسب االلي 001_04

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 27/7-16 حيدر آباد نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونيا   007_04
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 امة واالعالممجال العالقات الع_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

05_011 
اجراءات واساليب ادارة العالقات العامة في تحسين الصورة 

 الذهنية للمؤسسات
 اسبوع 7\6 -2 القاهرة

05_026 
األسس والمفاهيم العلمية والمهنية لكتابة السيناريو وإعداد 

 البرامج
 اسبوع 7\20 -16 القاهرة

 اسبوع 7\13 -9 القاهرة مهارات التواصل الكتابي في العالقات العامة 009_05

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة مهارات الكتابة واإلخراج الصحفي 012_05

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة مهارات إعداد وتنظيم اإلجتماعات واللجان اإلعالمية 010_05

 اسبوع 7\27 -23 القاهرة فزيوني المتميزمهارات وفنون اإلعداد والتقديم التلي 025_05

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

05_024 
األسس العلمية و المنهجية إلعداد الدورة البرامجية 

 العامة
 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة

05_021 
العالقات العامه وفن االتيكيت والبورتوكول والتعامل مع 

 كبار الشخصيات
 اسبوعان 7\27 -16 لقاهرةا

 اسبوعان 3/8-7\23 القاهرة أحدث األساليب العلمية إلدارة الحوار التليفزيوني 027_05

 اسبوعان 3/8-7\23 القاهرة أحدث األساليب العلمية للتميز في فنون الديكور 028_05

05_020 
تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية للتوعية واإلرشاد 

 اإلجتماعي
 اسبوعان 8\10 -7\30 القاهرة

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة فن المونتاج أحدث األسس والقواعد المهنية والفنية 030_05

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة مهارات التصوير الصحفي 018_05

 

 مجال التسويق والمبيعات_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة العمالء االدارة الموجهه نحو 008_06

06_017 
التسويق من خالل المعارض وتنمية مهارات التعامل 

 مع الجمهور
 اسبوع 7\20 -16 القاهرة

 اسبوع 7\13 -9 القاهرة ما بعد خدمة العمالء 007_06

 (أسبوعان تدريبيان) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 8\10 -7\30 قاهرةال الخدمة المتكاملة للعمالء 012_06
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _12

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

07_022 
المنــهــج الــعلمى والــعملى فى التخلص من 

 المــخزون الراكـــد
 اسبوع 7\27 -23 القاهرة

 اسبوع 7\20 -16 القاهرة قــــبة المســـــتودعـــــاتتنــظـــيم وإدارة ومــــرا 011_07

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

07_017 
المشـاكل التـطبيــقـية ألنشطة الشــراء والتخـــزين 

 وسـبل مــواجهـتـها
 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة

07_019 
كراسة صياغة المواصفات الفنية للمشتريات وإعداد 

 الشروط
 اسبوعان 3/8-7\23 القاهرة

 

 

 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\27 -23 القاهرة هيكلة وتصميم البنية التقنية في المؤسسات 007_09

09_014 Adobe Photoshop CC اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة 

09_015 Adobe Illustrator CC اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة 

09_223 Monitoring and Operating a Private Cloud اسبوع 6/7-2 القاهرة 

09_230 Windows Server Administration Fundamentals اسبوع 13/7-9 القاهرة 

09_513 Oracle Database 12c: Security اسبوع 7\27 -23 القاهرة 

09_517 Java SE 8 Fundamentals اسبوع 7\20 -16 القاهرة 

09_519 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications 

with ADF I 
 اسبوع 3/8-30/7 القاهرة

 

 (أسبوعان تدريبيان)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

09_301 Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) اسبوعان 7\20 -9 القاهرة 

09_303 Implementing Cisco IP Switched Networks(SWITCH) اسبوعان 7\20 -9 القاهرة 
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 (أسابيع  4) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

09_602 Oracle Human Resourses Management اسابيع 4 10/8-16/7 القاهرة 

 

 المن والسالمة والصحة المهنيةمجال ا_01

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة خطط الوقاية من مخاطر وحوادث العمل 011_10

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\27 -23 القاهرة الحزام األصفر المعتمدة في سداسية سيجما 015_11

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 3/8-7\23 القاهرة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية والجامعات 012_11

 

 

 االدارى مجال القانون ومكافحة الفساد_07

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة اإلعداد الفنى للمستشارين القانونيين 016_12

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة األسس الفنية لصياغة عقود المقاوالت اإلنشائية والمحاكمة 014_12

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة نية للقرارات اإلداريةالصياغات القانو 011_12

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة النظام القانونى للبلديات 015_12

 

 

 

 



                         
                                                                                                                                             

 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

 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -لتنوير المعرفى بمركز ا

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 10 

Page | 10 

 مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة (التفاوض –فاقيات اإلت)التعاون الدولي  003_13

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

13_006 
حاالت السياسة العامة وأنواع وأدوات التحليل 

 السياسي
 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة

 

 

 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان طالنشا كود

14_016 
الفلسفة األخالقية وعلم القيادة وتطبيقاتها في قيادة 

 فرق العمل األمنية
 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة

 اسبوعان 7\20 -9 القاهرة أمن البنوك والمؤسسات المصرفية 022_14

 اسبوعان 3/8-7\23 القاهرة حماية الشخصيات الهامة 021_14

 

 

 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة اإلحتيال في شركات التأمين بإستخدام الحاسب اآللي 012_15

 

 مجال التنمية السياحية والفنادق_00

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة اريخالت المكان النشاط كود

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة البرنامج التدريبي الشامل في إقتصاديات إدارة المطاعم 005_16

 اسبوعان 7\20 -9 القاهرة إدارة الجودة فى صناعة الضيافـة 010_16
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 مجال الحوكمة االلكترونية_02

 (أسبوع تدريبي)

 مدةال التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\13 -9 القاهرة تخطيط الحوكمة اإللكترونية 005_17

 

 

 مجال التثمين العقارى_01

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\13 -9 القاهرة المعلومات االساسية للتقييم 010_18

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان لنشاطا كود

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة إعداد خبراء التقييم العقارى 016_18

 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة أساليب تسويق العقارات التجارية 017_18

 

 

 مجال إدارة األزمات_00
 

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة (الوقائية والعالجية)إدارة األزمات بين  010_19

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة سيناريو األزمات والكوارث بين النظرية والتطبيق 011_19
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 لتعليميةمجال المؤسسات ا_71

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة الوصول الى آفاق التعليم من خالل االبتكار 009_20

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة تطوير العملية التعلميه من منظور ابتكارى 019_20

 اسبوع 7\20 -16 القاهرة منظور ابتكارى تطوير العملية التعلميه من 019_20

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة القيادة التربوية وتطوير الكفاءة المهنية للمشرف التربوي 014_20

 اسبوعان 8\10 -7\30 القاهرة ف التربويالقيادة التربوية وتطوير الكفاءة المهنية للمشر 014_20

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة دور اإلشراف التربوي في تعزيز عمليات التعليم والتعلم 013_20

 

 

 

 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\13 -9 لقاهرةا الرعاية الصحية 012_21

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة كيفية التخلص من النفايات اإلكلينيكية 013_21

 

 (أسبوعان تدريبيان)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 3/8-7\23 القاهرة مواصفات وتقييم األغذية المحفوظة 021_21

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة ي قسم األشعة بالمستشفياتنظام العمل ف 020_21
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 المجال الفنى والهندسى_77

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة المهارات اإلدارية والقيادية للمهندسين والمشرفين 009_22

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة (للمهندسين والفنيين ) ة التقارير الفنية مهارات إعـداد وكتاب 008_22

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

22_038 
Advance solar energy for system lightening & 

infrastructurt 
 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة

22_036 Leds system اسبوعان 3/8-7\23 قاهرةال 

22_037 Smat street ligty management system اسبوعان 7\27 -16 القاهرة 

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة الصيانة الوقائية للمنشآت والمبانى 019_22

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة إدارة وتطويــر عمليــات الصيانـــة 017_22

 اسبوعان 7\20 -9 القاهرة تصميم التقاطعات 039_22

 اسبوعان 8\10 -7\30 القاهرة مواصفات االشارات الضوئية 040_22

 

 

 مجال إدارة المشروعات_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة تسويق المشاريع الصغيرة وتحديد اإلحتياجات 005_23

 

 مجال البيئة_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\27 -23 القاهرة السالمة البيئية في المنشآت الصناعية والبترولية 010_24

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة تلوث البيئة بالمخلفات الناتجة عن صناعة البترول 008_24
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 مجال الجمارك والموانئ_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة إستخدام لغة الجسد في عمليات التفتيش الجمركية 011_25

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة قراءة وتحليل صور أنظمة فحص الحاويات 012_25

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة نظام المحجوزات والمتروكات اآللي 013_25

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 7\27 -16 القاهرة التفاعل السلوكي مع متغيرات التحديث في الجمارك 024_25

 

 

 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_70

 (تدريبي أسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة اللغة اإلنجليزية للمكتبيين 009_26

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة النظم اآللية المتكاملة في المكتبات 011_26

 

 (أسبوعان تدريبيان)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 7\13 -2 القاهرة تنمية المقتنيات الرقمية 010_26
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 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_72

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 7\6 -2 القاهرة األمن الغذائي وتغير المناخ 006_27

 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة ذاء والمنشآت الصحيةالرقابة على الغ 007_27

27_004 
المعايير العالمية إلتحاد شركات تجارة التجزئة 

 البريطانية
 اسبوع 7\13 -9 القاهرة

 

 (أسبوعان تدريبيان)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 3/8-7\23 القاهرة أنظمة إدارة أمن وسالمة الغذاء 009_27

 

 الدبلومات المهنية _71

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسابيع 4 24/8-30/7 القاهرة دبلوم ادارة االزمات 002_28

 اسابيع 4 10/8-16/7 القاهرة (التسويق والمبيعات) دبلوم االدارة التجارية  010_28

 اسابيع 4 27/7-2 القاهرة دبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية 020_28

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_70

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

29_003 
 خبير إدارة األعمال االلكترونية معتمد

CEC – Certified E-Commerce Consultant™ 
 اسبوع 7\20 -16 القاهرة

29_004 
 خبير إدارة الثروات معتمد

CWM  ®– Chartered Wealth Manager 
 اسبوع 7\13 -9 القاهرة

29_012 
 محلل إدارة أعمال معتمد

RBA – Registered Business Analyst 
 اسبوع 8\3 -7\30 القاهرة

29_019 
 ترفمدير إدارة المشاريع المح

MPM® – Master Project Manager 
 اسبوع 27/7-23 القاهرة
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 ورش العمل_01

 (ةتدريبي أيام 3)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

30_015 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى مجال 

 الرقابة على منظمات األعمال الصناعية
 يوم 3 8\1 -7\30 القاهرة

 


