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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،  

 

أطيب تحياتهاا وتدادير ا لسايادت مع ما  -المؤسسة العربية لإلستشارات والتدريب وتطوير اآلداء -إِْنفِْكـتْ تهدي

 .خالص التمنيات بمزيد من التددم واالزد ار
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 .ل الخبرات منسوبي م جهت م الموقرة في فاعليات البرنامج لالستفادة وتباد

 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 8\10 -6 كازابالنكا إدارة األعمالاإلتجاهات المعاصرة في  015_01

 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا تأهيل المدير الدولى المعتمد 025_01

 اسبوع 8\10 -6 القاهرة القيادة اإلبداعية وتنمية التفكير اإليجابي 063_01

 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا اإلدارية والرؤية االستراتيجية القيادة 001_01

 اسبوع 8\24 -20 أديس أبابا القيادة التنفيذية 012_01

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

 اسبوع 8\10 -6 القاهرة أدوات وأساليب نظام القيادة المتكيّفة 038_01

 اسبوع 8\24 -20 بيروت بطاقة األداء المتـوازن ودورها في قياس فاعلية أداء المنظمات 040_01

 اسبوع 8\24 -20 أديس أبابا تنمية الذات وإدارة العقل البشري 024_01

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة مهارات االتصال اإلداري لإلدارات العليا والمتوسطة والتنفيذية 014_01

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة التنفيذيتنمية مهارات المدير  064_01

 اسبوعان 8\24 -13 بيروت االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة 054_01

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

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة كيف تخطط فى المدى القصير: التخطيط التشغيلى  020_01

 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا إدارة المعرفة فى المؤسسات 017_01

 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا تنمية مهارات الرقابة الحديثة للمدير العصري 016_01

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية 056_01
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 والتدريبمجال الموارد البشرية _17
 

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\24 -20 بيروت اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 014_02

 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا النماذج الحديثة في إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي 003_02

 اسبوع 8\10 -6 القاهرة لتطوير األداءتحسين نظم العمل وتبسيط اإلجراءات  032_02

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

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

02_013 
من المفهوم : األخصائي المعتمد في الموارد البشرية

 التقليدي إلى الشراكة في العمل
 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا

 اسبوعان 8\17 -6 القاهرة مداخل ونظم قياس وتقويم اداء العاملين 028_02

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة مبادئ قانون العمل في دول مجلس التعاون 019_02

02_020 
مهارات التعامل مع اآلخرين للمهنيين في الموارد 

 البشرية
 اسبوعان 8\17 -6 كازابالنكا
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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 8\17 -13 أديس أبابا

 اسبوع 8\24 -20 أباباأديس  المحاســبة فى شـركات المالحــة 035_03

 اسبوع 8\24 -20 بيروت المدير المالي وأدوات تطوير األداء 037_03

 اسبوع 8\24 -20 أديس أبابا إدارة االصول والخصوم 045_03

 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا إعداد الموازنات الحكومية والحسابات الختامية 004_03

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

03_221 
االتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر االحتيال 

 المالى بالحاسب اآللى
 اسبوعان 8\17-6 كازابالنكا

 اسبوعان 8\24 -13 بيروت اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلي 205_03

03_021 
البرنامج المتكامل في إعداد وتحليل القوائم المالية 

 والميزانيات
 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة Cosoالتدقيق والضبط المالى تحت مظلة  208_03

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة إعادة بناء الهياكل المالية 026_03

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة رفع كفاءة المدقق الداخلى فى الوحدات الحكومية 209_03

 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا محاسبة األستثمار وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 016_03

03_017 
ومعايير التقارير المالية  IASمعايير المحاسبة الدولية 

 IFRSالدولية 
 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا

 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا نظام الخزانة الموحد 036_03
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 السكرتارية وادارة المكاتبمجال _10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\24 -20 بيروت االتصاالت اإلدارية الفعالة ومهارة التأثير في اآلخرين 015_04

 اسبوع 8\10-6 كازابالنكا مهارات العرض والتقديم بإستخدام الحاسب االلي 001_04

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 8\17-6 القاهرة االرشفة االلكترونية 011_04

 اسبوعان 8\24-13 القاهرة تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية واإلدارة 009_04

 

 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

05_011 
اجراءات واساليب ادارة العالقات العامة في تحسين 

 الصورة الذهنية للمؤسسات
 اسبوع 8\17 -13 القاهرة

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

05_019 
األساليب والتقنيات الحديثة في إعداد وتنظيم 

 المؤتمرات والمعارض
 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة

 

 التسويق والمبيعاتمجال _10
 

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة االستراتيجيات المتقدمة لخدمة الزبائن 009_06
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _12

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة المشتريات والمخازن باستخدام الحاسب اآلليإدارة  012_07

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة التــقــــنيات الحــــديثة فى الجــــرد المخــــــزنى 018_07

 

 

 

 مجال االقتصاد_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة العولمة االقتصادية وأثرها على البلدان العربية 007_08

 

 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\10 -6 القاهرة االنتقال من بيئة العمل الرقمية إلى بيئة العمل الذكية 005_09

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة األدلة في الجرائم اإللكترونية 006_09

09_013 Adobe Premiere CC اسبوع 8\17 -13 القاهرة 

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات 016_09

09_252 
Administering and Deploying System Center 2012 Data 

Protection Manager 
 اسبوع 8\10-6 القاهرة

09_503 Oracle Database 12c: Administration Workshop I اسبوع 8\17-13 القاهرة 

09_509 Oracle Database 12c: RAC Administration اسبوع 8\24-20 القاهرة 
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 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

10_018 
االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي 

 السالمة والصحة المهنية
 اسبوع 8\24 -20 القاهرة

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة الوقاية ضد المخاطر األمنية في المنشآت الصناعية 010_10

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

10_019 
االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي 

 السالمة والصحة المهنية
 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة

 

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة تأهيل أخصائي إدارة نظم الجودة معتمد 014_11

 

 

 

 ومكافحة الفساد االدارىمجال القانون _07

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية 012_12

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

12_023 
استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من 

 المالية والقانونية المخاطر
 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة
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 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة كتابة التقارير األمنية للتحريات 008_14

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 8\17-6 القاهرة المتكامل حول أمن المنشآت الهامة والحيويةالبرنامج  017_14

 

 

 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة (عام ) التأمين  021_15

 

 

 مجال التنمية السياحية والفنادق_00

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة أساسيات الحوكمة اإللكترونية 006_17

 

 

 مجال الحوكمة االلكترونية_02

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة أساسيات الحوكمة اإللكترونية 006_17
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 مجال التثمين العقارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة إدارة األمالك الحكومية 011_18

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 8\17-6 القاهرة تهيئة الشباب الخليجي للعمل في القطاع العقاري 019_18

 

 مجال إدارة األزمات_00
 

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة مواجهة األزمات والكوارث باستخدام نظم المعلومات 009_19

 

 

 مجال المؤسسات التعليمية_71

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة اإلدارة اإلدارة اإلستراتيجية لمعاهدة 016_20

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة التخطيط اإلستراتيـجي للمؤسسات التـعليمية 008_20

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة والمشرفون إدارة السلوك لمساعدي التدريس 018_20

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة مفهوم الجودة الشاملة إعداد االختبارات الجامعية وفق 017_20

العلميةمهارات كتابة الرسائل  015_20  اسبوع 8\24 -20 القاهرة 
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة االتجاهات الحديثة في اإلدارة الصحية المدرسية 015_21

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة التأمين الصحي 014_21

 

 الفنى والهندسىالمجال _77

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 8\24 -13 القاهرة نظم التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتها 018_22

 

 

 مجال البيئة_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة التنمويةتقييم التأثيرات البيئية للمشروعات واألنشطة  009_24

 

 

 مجال الجمارك والموانئ_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة إستخدام لغة الجسد في عمليات التفتيش الجمركية 011_25

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة قراءة وتدقيق أرقام هياكل المركبات 010_25

 

 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

26_003 
تأهيل موظفي الخطوط األمامية للتعامل مع 

 المستفيدين في المكتبات
 اسبوع 8\24 -20 القاهرة

 اسبوع 8\24 -20 القاهرة مهارات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية 008_26
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 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_72

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 8\17 -13 القاهرة ممارسات التصنيع السليمة 010_27

 

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_70

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

29_014 
 معتمدمحلل عقاري 

CTEP – Chartered Trust and Estate Planner 
 اسبوع 8\17 -13 القاهرة

 

 ورش العمل_01

 (ةتدريبي أيام 3)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 يوم 3 8\15 -13 القاهرة الذكاء االجتماعي في القيادة والتميز 008_30

30_012 
أحدث اإلستراتيجيات فــي التسويق اإللكتروني 

 والمبيعات وخدمــة العمــالء
 يوم 3 8\22 -20 القاهرة

 


