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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 

خالل الفتارة الدادماة ع  ماا يشارفنا مشاار ة   نوفمبربين ايدي م الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فى شهر 

 .مج لالستفادة وتبادل الخبرات منسوبي م جهت م الموقرة في فاعليات البرنا

 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 تدريبى

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر اسطنبول اإلتجاهات المعاصرة في إدارة األعمال 015_01

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر اسطنبول القيادة اإلبداعية وتنمية التفكير اإليجابي 063_01

01_055 
تنمية المهارات الذاتية وتفعيل القدرات 

 الكامنة
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر القاهرة

 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر القاهرة اإلشراف مهارات 022_01

 مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة 059_01
شرم 

 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر الشيخ

 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر القاهرة نماذج قياس األداء الفردي والمؤسسي 049_01

 

 نتدريبيا أسبوعان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

01_062 
 Mini) مهني المصغر إلدارة األعمال الماجستير ال

MBA ) القاهرة 
 اسبوعان 12\7 -11\26 نوفمبر 

 تأهيل المدير المحترف المعتمد 034_01
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 11\16 -5 نوفمبر 

 اسبوعان 11\16 -5 نوفمبر  القاهرة تنمية المهارات الذاتية كأساس لألداء المتميز 053_01

01_009 
لتفكير االبداعي وأدوات المدير تنمية مهارات ا

 المتميز
 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  اسطنبول

 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  اسطنبول تنمية مهارات المدير التنفيذي 064_01

01_008 
تنمية مهارات وفن االحتراف في أداء العملية اإلدارية 

 بنجاح

شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 11\16 -5 نوفمبر 
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_17

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط الكود

02_016 
استثمار القدرات اإلبداعية " ادارة المواهب 

 "واالبتكارية للعاملين

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

 تحديد األهداف وإجراء التقييم: إدارة األداء 008_02
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  اسطنبول Talent Managementإدارة المواهب  034_02

 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر  القاهرة تأهيل األخصائي المعتمد في التعويضات والمزايا 012_02

 تأهيل موظف عالقات مهني معتمد 017_02
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

02_032 
تحسين نظم العمل وتبسيط اإلجراءات لتطوير 

 األداء
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  اسطنبول

 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر  القاهرة عمليات التدقيق في الموارد البشرية 018_02

 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر  القاهرة تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02

 

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ هرالش المكان النشاط كود

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  القاهرة األساليب الحديثة فى التكاليف والكميات 014_03

03_008 
التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات 

 باستخدام الحاسب اآللي

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

03_220 
الرقابة الداخلية ومهارات إعداد التقارير الرقابية 

 القاهرة (مستوى االساسىال) 
 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر 

03_215 
الرقابة الداخلية ومهارات إعداد التقارير الرقابية 

 (المستوى المتقدم ) 
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  اسطنبول

 إدارة ذمم العمالء وسياسات اإلئتمان 308_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  القاهرة الحكومية والحسابات الختاميةإعداد الموازنات  004_03

03_005 
إعداد وكتابة التقارير المالية واإلدارية 

 المتخصصة
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  اسطنبول

 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر  القاهرة تقييم األصول الثابتة 038_03

03_214 
تنفيذ أعمال المراجعة بإستخدام الحاسب 

 القاهرة لكترونىاإل
 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر 

 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر  القاهرة تنمية مهارات الصرافين 313_03

03_212 
الئحة القواعد واالعراف لالعتمادات 

 القاهرة UCP 600 Revisions"المستنديه
 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر 
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 يانأسبوعان تدريب

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

03_047 
االعداد للحصول على شهادة مدير مخاطر 

 القاهرة FRMمالية معتمد 
 اسبوعان 12\7 -11\26 نوفمبر 

03_029 

ومهارات إعداد  Fast Closingاإلقفال السريع 

واستخدام التقارير المالية الشهرية 
 والختامية

شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 11\16 -5 نوفمبر 

 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  اسطنبول Cosoالتدقيق والضبط المالى تحت مظلة  208_03

03_043 
ماليات المشاريع ومهارات المحاسبة عن 

 األصول الثابتة

شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 11\16 -5 نوفمبر 

03_016 
محاسبة األستثمار وفقاً لمعايير المحاسبة 

 الدولية
 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  اسطنبول

 اسبوعان 11\23 -12 نوفمبر  الرياض الرقابة المالية فى االدارات الحكومية 223_03

 

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

04_014 
تنمية مهــارات السكرتــير فى التـعامل 

 مع اآلخريـن

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 11\9 -5 وفمبرن 

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  اسطنبول تنمية مهارات إعداد التقارير والمحاضـر 013_04

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 11\23 -12 نوفمبر  القاهرة االرشفة االلكترونية 011_04

04_017 
لمكتبية السكرتارية التنفيذية واإلدارة ا

 الحديثة في ظل الحكومة اإللكترونية
 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  اسطنبول

04_009 
تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال 

 المكتبية واإلدارة

شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 11\16 -5 نوفمبر 

04_005 
مهارات تنظيم ومتابعة أعمال 

 االجتماعات واللجان
 عاناسبو 11\30 -19 نوفمبر  اسطنبول
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 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

05_004 
التميز في صناعة األسس العلمية 

 القاهرة والعملية إلدارة العالقات العامة واإلعالم
 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر 

05_003 
 مهارات القيادة و اإلبداع لمدراء العالقات

 القاهرة العامة واإلعالم الفعال
 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

05_015 

التغطية االخبارية والصحفية 

لنشاط المؤسسات في الصحافة 
 القاهرة والمواقع االلكترونية

 اسبوعان 11\16 -5 نوفمبر 

 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  القاهرة اعيينالمهارات الفنية لإلذ 014_05

05_035 
االسس  –فن الرقابة التليفزيونية 

 القاهرة و المعايير المهنية
 اسبوعان 11\23 -12 نوفمبر 

 

 

 مجال التسويق والمبيعات_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\23 -19 برنوفم  القاهرة دورة احتراف الفيس بوك 003_06

06_004 
مراكز االتصال وخدمة الجمهور 

 القاهرة والمراجعين
 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر 

06_015 
مهارات اإلدارة الذاتية والسلوكية لمدراء 

 القاهرة البيع والتسويق
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 
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 يةاللوجيست -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _12

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر  القاهرة الجوانب الفنية في الشراء والتعاقد عبر الشبكات 004_07

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  القاهرة إدارة المشتريات والمخازن باستخدام الحاسب اآللي 012_07

 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر  القاهرة ت وتنفيذها إعداد وترسية المناقصا 003_07

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

07_014 
تــطبيقــــات الحـــاسب اإللــكـــتروني 

 فى إدارة المــــواد
 اسبوعان 11\23 -12 نوفمبر  القاهرة

 

 

 مجال االقتصاد_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ شهرال المكان النشاط كود

08_002 

 
 االقتصاد الكلي لغير المتخصصين

 القاهرة
 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر 

08_003 
التوجهات الحديثة فى االقتصاد 

 الرقمى

 القاهرة
 

 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 
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 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان الن كود

09_009 3D Max اسبوع 11\16 -12 نوفمبر  القاهرة 

09_201 Installing and Configuring Windows Server 2012  اسبوع 11\16-12 نوفمبر  القاهرة 

09_241 Oracle Linux 7: System Administration اسبوع 11\16-12 نوفمبر  القاهرة 

09_250 
Administering and Deploying System Center 

2012 Configuration Manager القاهرة 
 اسبوع 11\9-5 نوفمبر 

09_253 UNIX and Linux Essentials Ed 2 اسبوع 30/11-26 نوفمبر  القاهرة 

09_524 Oracle Reports Developer 10g: Build Reports اسبوع 23/11-19 نوفمبر  القاهرة 

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر نالمكا النشاط كود

09_552 
Oracle Fusion Middleware 11g: 
Build Applications with ADF II القاهرة 

 اسبوعان 11\16-5 نوفمبر 

 

 أسابيع تدريبية 4

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

09_603 Oracle Supply Chain Track اسابيع 4 14/12-19/11 نوفمبر  القاهرة 

 

 

 

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

10_005 
إجراءات الصحة والسالمة المهنية في المنشآت 

 القاهرة التعليمية
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

10_004 
تحديد احتمالية المخاطر أثناء عملية التشغيل 

(HAZOP) القاهرة 
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

10_013 
 NEBOSHاالمن و السالمة وفق منهاج 

 القاهرة البريطاني
 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر 
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 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر  القاهرة الشاملة فى التعليم الجامعيالجودة  004_11

11_003 
المفهوم الحديث للخدمات العامة فى 

 القاهرة ظل منهج الجودة الشاملة
 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر 

11_005 
تخطيط القوي العاملة من منظور إدارة 

 القاهرة الجودة الشاملة
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر 

 

 

 قانون ومكافحة الفساد االدارىمجال ال_07

 أسبوع تدريبى

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

12_019 
 األنظمـة القانونية الحاكمة للنشاط المصرفى

 
 القاهرة

 

 

 نوفمبر
 اسبوعان 11\23 -12

 كشف الفساد فى عقود المشتريات الحكومية 027_12
 الرياض

 
 نوفمبر

 اسبوعان 11\23 -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

12_005 
التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى االستشارات 

 القانونية
 أسبوع 5-9\11 نوفمبر القاهرة

 القاهرة المشاكل القانونية والحلول العملية للنقـل البحرى 004_12
 

 نوفمبر

 

 وعاسب 11\23 -19
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 والعالقات الخارجية والتعاون الدولىمجال السياسة _00

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

13_001 
العالقات الدولية من جانب قانوني 

(Public International Law) القاهرة 
 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر 

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 المدة

 

 

 اسبوعان 12\7 -11\26 وفمبر  القاهرة القات الخارجية والتعاون الدوليالع 004_13

 

 

 

 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 أسبوع تدريبى

 كود
 النشا

 

 ط

 المدة التاريخ الشهر المكان

14_003 
إدارة التحقيق في الجرائم واإلشراف 

 القاهرة عليها
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر 

 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر  القاهرة الرسمية قيادة وتنظيم المواكب 002_14

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  القاهرة أمن البنوك والمؤسسات المصرفية 022_14

 اسبوعان 11\16 -5 نوفمبر  القاهرة أنظمة فحص الوثائق في الحدود 014_14
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 نـل التأميمجا_00

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

15_012 
اإلحتيال في شركات التأمين بإستخدام 

 القاهرة الحاسب اآللي
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر 

15_005 
األساليب الحديثة في إدارة التعويضات 

 القاهرة التأمينية
 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر 

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  القاهرة اإلشتراكات التأمينية إدارة وتحصيل 004_15

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  القاهرة الجوانب التطبيقية إلعادة التأمين 015_15

 

 

 مجال التثمين العقارى_00

 أسبوع تدريبي
 المدة ريخالتا الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  القاهرة أساليب التمويل العقاري اإلسالمي 004_18

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

18_003 
إدارة األزمات المالية في المجال 

 القاهرة العقاري
 اسبوعان 12\7 -11\26 نوفمبر 
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 مجال إدارة األزمات_00

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  القاهرة إدارة األزمات في بيئة العولمة 002_19

19_003 
مهارات إدارة المواقف الصعبة وفن إدارة 

 القاهرة األزمات والكوارث
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

19_018 
دور العالقات العامة في إدارة األزمات 

 القاهرة والنزاعات والصراعات
 اسبوعان 11\23 -12 نوفمبر 

 

 

 مجال المؤسسات التعليمية_71

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

20_003 
اإلتجاهات الحديثة في تطوير التعليم وطرق القياس 

 القاهرة يم فيهوالتقو
 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر 

20_017 
مفهوم الجودة  إعداد االختبارات الجامعية وفق

 القاهرة الشاملة
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

20_010 
تطبيق المنظمة المتعلمة في اإلدارات 

 القاهرة التعليمية
 اسبوعان 12\7 -11\26 نوفمبر 
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_70

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اإلدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية والصحية 005_21
 القاهرة

 
 نوفمبر

 اسبوع 11\23 -19

 إدارة اإلحصاء الطبي 006_21
 القاهرة

 

 نوفمبر
 اسبوع 11\16 -12

 صحة المجتمع والصحة العامة للتمريض       004_21
 القاهرة

 
 نوفمبر

 اسبوع 11\30 -26

 نظام العمل لقسم التدريب والتعليم الطبي المستمر       007_21
 القاهرة

 

 نوفمبر
 اسبوع 11\9 -5

  

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

21_019 
المتكامل لتأهيل مستشار البرنامج 

 القاهرة (مستوى متقدم)االدارة الصحية 
 اسبوعان 12\7 -11\26 نوفمبر 

 

 

 المجال الفنى والهندسى_77

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\16 -12 نوفمبر  القاهرة القياسات وتحكم العمليات فى الصناعة 003_22

 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر  القاهرة ة المعماريةالهندس 047_22

 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر  القاهرة تخطيط وصيانة نظم التوزيع الكهربائي 043_22

22_025 
 تصميم الخطة االسفلتية 

 القاهرة (ساخنة وباردة )
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

22_012 
اإلتجاهات الحديثة في صيانة 

 القاهرة معدات التبريد 
 اسبوعان 12\7 -11\26 نوفمبر 

22_013 
تكنولوجيا الصيانة وتحليل األعطال 

 القاهرة للمشغلين
 اسبوعان 11\23 -12 نوفمبر 
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 مجال إدارة المشروعات_70

 أسبوع تدريبى

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

23_002 
إستراتيجية إدارة فرق العمل وتحقيق 

 القاهرة التميز
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

 

 

 مجال البيئة_70

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\30 -26 نوفمبر  القاهرة طرق ووسائل قياس ورصد ملوثات الهواء 002_24

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  القاهرة نظم اإلدارة البيئية المتكاملة  003_24

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 12\7 -11\26 نوفمبر  القاهرة التخطيط البيئي ومراقبة التلوث 013_24

 

 

 

 

 

 

 

 مجال الجمارك والموانئ_70

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر  القاهرة إلتحاد الجمركي الخليجيا 004_25

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

25_016 
الجودة الشاملة وأثرها في العمل 

 القاهرة الجمركي
 اسبوعان 12\7 -11\26 نوفمبر 

25_017 
المصطلحات والمحادثة اإلنجليزية 

 رةالقاه في العمل الجمركي
 اسبوعان 11\23 -12 نوفمبر 
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 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_70

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

26_003 
تأهيل موظفي الخطوط األمامية للتعامل 

 القاهرة مع المستفيدين في المكتبات
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر 

26_004 
تقديم خدمات المعلومات من خالل 

 القاهرة شبكة اإلنترنت
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 11\30 -19 نوفمبر  القاهرة تأهيل  أخصائى معلومات رقمية 013_26

 

 

 

 

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_72

 أسبوع تدريبى

 المدة تاريخال الشهر المكان النشاط كود

27_002 
أنظمة إدارة  – FSSC 9500/معيار األيزو

 القاهرة األمن الغذائي
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر 

 

 

 الدبلومات المهنية _70

 أسابيع تدريبية 4

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 يعاساب 4 30/11-5 نوفمبر  القاهرة دبلوم االدارة المالية 013_28

 اسابيع 4 14/12-19/11 نوفمبر  القاهرة دبلوم المحاسبة المالية 023_28

 اسابيع 4 21/12-26/11 نوفمبر  القاهرة دبلوم إدارة الكوارث واألزمات 007_28

28_008 
دبلوم إدارة المخاطر المالية والتأمين 

 القاهرة التجارى
 اسابيع 4 7/12-12/11 نوفمبر 
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33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
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 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_70

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

29_007 
 خبير حوكمه معتمد

CCA™ – Chartered Compliance Analyst القاهرة 
 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر 

29_013 
 محلل ائتماني معتمد

CCATM – Chartered Credit Analyst القاهرة 
 اسبوع 11\23 -19 نوفمبر 

 

 

 

 ورش العمل_01

 أيام تدريبية 3لمدة 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

30_009 
تطوير وإعادة هيكلة النظم المحاسبية 

 القاهرة الحكومية
 يوم 3 11\14 -12 نوفمبر 

 

 أسبوع تدريبى
 

 المدة التاريخ الشهر المكان نشاطال كود

 اسبوع 11\9 -5 نوفمبر  القاهرة إعداد القيادات اإلدارية الواعدة 002_30

 
 


