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 : يشرفنا دعوة سيادتكم للمشاركة على البرامج التالية 

 تسجيل

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
كان م

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

01_014 
مهارات االتصال اإلداري لإلدارات العليا والمتوسطة 

 والتنفيذية
 اسبوع 3\1-2\25 الخرطوم

01_021 
تحقيق الريادة والتميز اإلدارى فى الدوائر واألجهزة 

 الحكومية
 اسبوع 2\8-4 دبى

 اسبوع 3\1-2\25 لخرطوما تنمية الذات وإدارة العقل البشري 024_01

 اسبوع 2\8-4 القاهرة تنمية مهارات رؤساء األقسام اإلدارية 027_01

 اسبوع 22/2-18 القاهرة قوة التأثير في إدارة النزاعات 031_01

 اسبوع 22/2-18 القاهرة مهارات إدارة اإلجتماعات والمقابالت الفعالة 043_01

 اسبوع 2\8-4 دبى القدرات الكامنة تنمية المهارات الذاتية وتفعيل 055_01

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\8 -2\25 الخرطوم إدارة المعرفة فى المؤسسات 017_01

01_020 
كيف تخطط فى المدى : التخطيط التشغيلى 

 القصير
 اسبوعان 2\15-4 دبى

 اسبوعان 2\15-4 دبى االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة 054_01

 اسبوعان 2\15-4 القاهرة تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية 056_01

 :..ص
 :..ص

http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\8-4 دبى تأهيل موظف عالقات مهني معتمد 017_02

 اسبوع 2\8-4 دبى عمليات التدقيق في الموارد البشرية 018_02

02_032 
تحسين نظم العمل وتبسيط اإلجراءات لتطوير 

 األداء
 اسبوع 3\1-2\25 الخرطوم

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة حلول إدارة المعرفة المؤسساتية 033_02

 اسبوع 3\1-2\25 الخرطوم Talent Managementرة المواهب إدا 034_02

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\8 -2\25 الخرطوم تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب 023_02

02_025 
ة إدارة وتطوير خدمات العاملين بالمؤسسات العام

 والخاصة
 اسبوعان 2\15-4 دبى

 اسبوعان 3\8 -2\25 الخرطوم احتراف االكسيل العمال ادارة الموارد البشرية 029_02
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_207 
الي والتعامل معه وقائيا الفساد االداري والم

 وعالجيا
 اسبوع 2\8-4 دبى

 اسبوع 2\8-4 دبى إدارة ذمم العمالء وسياسات اإلئتمان 308_03

03_003 
تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام 

 المقبوضات واإليرادات
 اسبوع 3\1-2\25 الخرطوم

03_212 
الئحة القواعد واالعراف لالعتمادات 

 UCP 600 Revisions"المستنديه
 اسبوع 2\15-11 القاهرة

03_210 
نظـم المراجعـــة الماليــة فى الحكومــة 

 اإللكترونيـــة
 اسبوع 3\1-2\25 الخرطوم

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\15-4 ةالقاهر االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة 039_03

 اسبوعان 2\22 -11 القاهرة (المستوى المتقدم )اإلعتمادات المستندية  310_03

 اسبوعان 3\1 -2\18 القاهرة البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية 015_03

03_021 
البرنامج المتكامل في إعداد وتحليل القوائم 

 المالية والميزانيات  
 وعاناسب 3\8 -2\25 الخرطوم

 اسبوعان 2\15-4 دبى التخطيط اإلستراتيجي لألعمال المصرفية 314_03

03_312 
رفع كفاءة المدقق الداخلى فى الوحدات 

 الحكومية
 اسبوعان 3\1 -2\18 القاهرة

03_304 
المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في 

 البنوك
 اسبوعان 2\22 -11 القاهرة

03_216 
نية للفحص المستندى تنمية المهارات الف

 الغراض الضرائب 
 اسبوعان 3\8 -2\25 القاهرة

03_048 
دعم قدرات أمناء العهد وضبط نظام السلف 

 واألمانات
 اسبوعان 2\15-4 القاهرة

03_017 
ومعايير التقارير  IASمعايير المحاسبة الدولية 

 IFRSالمالية الدولية 
 اسبوعان 3\8 -2\25 الخرطوم

 اسبوعان 2\15-4 دبى زانة الموحد نظام الخ 036_03
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_014 
تنمية مهــارات السكرتــير فى التـعامل مع 

 اآلخريـن
 اسبوع 3\1-2\25 الخرطوم

 رنامج التدريبيالب كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_006 
األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات 

 بالمنظمة
 اسبوعان 2\15-4 دبى

04_017 
السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في 

 ظل الحكومة اإللكترونية
 اسبوعان 3\8 -2\25 الخرطوم
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 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 22/2-18 القاهرة اإلعـالم اإلقتصـــادى والنفطي والبيئي 023_05

05_004 
التميز في صناعة األسس العلمية والعملية إلدارة 

 مة واإلعالمالعالقات العا
 اسبوع 2\15-11 القاهرة

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة المهارات المتقدمة ألخصائي العالقات الحكومية 005_05

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

05_015 
التغطية االخبارية والصحفية لنشاط المؤسسات 

 المواقع االلكترونيةفي الصحافة و
 اسبوعان 3\8 -2\25 القاهرة

 اسبوعان 2\22 -11 القاهرة المهارات الفنية لإلذاعيين 014_05

 اسبوعان 3\1 -2\18 القاهرة فن األرشفة و اسس الحفظ و التوثيق التليفزيوني 037_05
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 مجال التسويق والمبيعات_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 اللوجيستية -ارة المواد والمشتريات واالمداد مجال اد_10

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 ريبيالبرنامج التد كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

06_005 
التميز في خدمة العمالء واكتسابهم واالحتفاظ 

 بهم
 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة

 اسبوع 2\8-4 القاهرة دورة احتراف الفيس بوك 003_06

 اسبوع 22/2-18 القاهرة مراكز االتصال وخدمة الجمهور والمراجعين 004_06

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة التفـاوض التـــعاقدي فى مجـــال الشراء 005_07

 اسبوع 2\15-11 القاهرة الجوانب الفنية في الشراء والتعاقد عبر الشبكات 004_07

 اسبوع 2\8-4 القاهرة إعداد وترسية المناقصات وتنفيذها  003_07

 اسبوع 22/2-18 القاهرة تنــظـــيم وإدارة ومــــراقــــبة المســـــتودعـــــات 011_07

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

07_014 
طبيقــــات الحـــاسب اإللــكـــتروني فى إدارة تــ

 المــــواد
 اسبوعان 2\22 -11 القاهرة
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 مجال االقتصاد_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\8-4 القاهرة االقتصاد الكلي لغير المتخصصين 002_08

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة الحديثة في االقتصاد الرقمي التوجهات 003_08

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_003 SPSS اسبوع 2\8-4 القاهرة حزمة البرمجيات األحصاء بإستخدام 

09_005 
يئة العمل الرقمية إلى بيئة العمل االنتقال من ب

 الذكية
 اسبوع 2\15-11 القاهرة

09_010 3D Maya اسبوع 22/2-18 القاهرة 

09_017 
الطرق واألساليب الحديثة في مواجهة القرصنة 

 والهجمات اإللكترونية
 اسبوع 2\15-11 القاهرة

09_203 
Configuring Advanced Windows Server 2012 

Services 
 اسبوع 22/2-18 رةالقاه

09_240 
Server Virtualization with Windows Server 

Hyper-V and System Center 
 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة

09_501 WebLogic 12c Workshop I اسبوع 22/2-18 القاهرة 

09_506 
Oracle Database 12c: Clusterware 

Administration 
 اسبوع 2\15-11 القاهرة

09_512 Oracle Database 12c: SQL Tuning Workshop 
 القاهرة

 اسبوع 2\4-8

09_003 SPSS اسبوع 2\8-4 القاهرة حزمة البرمجيات األحصاء بإستخدام 
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 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

10_018 
تجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي اال

 السالمة والصحة المهنية
 اسبوع 2\15-11 القاهرة

10_005 
إجراءات الصحة والسالمة المهنية في المنشآت 

 التعليمية
 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة

10_004 
تحديد احتمالية المخاطر أثناء عملية التشغيل 

(HAZOP) 
 اسبوع 2\8-4 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\15-4 القاهرة البريطاني NEBOSHاالمن و السالمة وفق منهاج  013_10

10_024 
التحقيق فى حوداث السالمة والصحة المهنية 

 ووسائل التحليل
 اسبوعان 3\8 -2\25 القاهرة

 اسبوعان 2\15-4 القاهرة لتفتيش على مواقع العمل والمعداتالفحص وا 023_10
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 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة الجودة الشاملة فى التعليم الجامعي 004_11

 اسبوع 2\15-11 القاهرة ألصفر المعتمدة في سداسية سيجماالحزام ا 015_11

11_003 
المفهوم الحديث للخدمات العامة فى ظل منهج 

 الجودة الشاملة
 اسبوع 2\8-4 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

11_012 
التعليمية  الجودة الشاملة في المؤسسات

 والجامعات
 اسبوعان 2\15-4 القاهرة
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 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_005 
التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى االستشارات 

 القانونية
 بوعاس 22/2-18 القاهرة

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة الصياغات القانونية للقرارات اإلدارية 011_12

 اسبوع 2\8-4 القاهرة المشاكل القانونية والحلول العملية للنقـل البحرى 004_12

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\22 -11 القاهرة نية الحاكمة للنشاط المصرفىاألنظمـة القانو 019_12

 كشف الفساد فى عقود المشتريات الحكومية 027_12
 الرياض

 اسبوعان 2\22 -11

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\8-4 القاهرة (التفاوض –اإلتفاقيات )التعاون الدولي  003_13

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\8 -2\25 القاهرة إدارة المفاوضات الدولية 005_13
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 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 رنامج التدريبيالب كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\15-11 القاهرة إدارة التحقيق في الجرائم واإلشراف عليها 003_14

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\8 -2\25 ةالقاهر أمن البنوك والمؤسسات المصرفية 022_14

 اسبوعان 3\1 -2\18 القاهرة أنظمة فحص الوثائق في الحدود 014_14

14_020 
تأمــــــيـن الموانــــىء والمطــــارات في مواجهة 

 اإلرهاب
 اسبوعان 2\22 -11 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 22/2-18 القاهرة األساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية 005_15

 اسبوع 2\8-4 القاهرة إدارة وتحصيل اإلشتراكات التأمينية 004_15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\15-4 القاهرة الجوانب التطبيقية إلعادة التأمين 015_15



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -وم الخرط

 مصر الجديدة -العروبة  -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص

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

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -كز التنوير المعرفى بمر

 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 | 13 

Page | 13 

 االلكترونية حكومةمجال ال_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 ين العقارىمجال التثم_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\8-4 القاهرة دور الحوكمة اإللكترونية في اإلدارة الرشيدة 002_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة إدارة أمالك الدولة العامة والخاصة 005_18

 اسبوع 2\15-11 القاهرة أساليب التمويل العقاري اإلسالمي 004_18

 يبيالبرنامج التدر كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

18_014 
البرنامج التحضيري لشهادة مدير مشروع عقاري 

 معتمد عالميا
 اسبوعان 2\15-4 القاهرة
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 مجال إدارة األزمات_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\8-4 القاهرة إدارة األزمات في بيئة العولمة 002_19

19_003 
مهارات إدارة المواقف الصعبة وفن إدارة األزمات 

 والكوارث
 اسبوع 22/2-18 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\22 -11 القاهرة رث بين النظرية والتطبيقسيناريو األزمات والكوا 011_19
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 مجال المؤسسات التعليمية_01

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انوعأسب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

20_003 
اإلتجاهات الحديثة في تطوير التعليم وطرق 

 القياس والتقويم فيه
 اسبوع 2\15-11 القاهرة

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 004_20

 اسبوع 2\15-11 القاهرة الوصول الى آفاق التعليم من خالل االبتكار 009_20

20_001 
التدريس التفاعلي بين الطرق التقليدية والحديثة 

 في القرن الواحد العشرين
 اسبوع 3\1-2\25 الخرطوم

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\8 -2\25 القاهرة تطوير مهارات البحث التربوي 011_20
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

ة مد

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\8-4 القاهرة اإلدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية والصحية 005_21

 اسبوع 2\15-11 القاهرة إدارة اإلحصاء الطبي 006_21

21_007 
نظام العمل لقسم التدريب والتعليم الطبي 

 المستمر      
 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة

 دريبيالبرنامج الت كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\15-4 القاهرة مواصفات وتقييم األغذية المحفوظة 021_21
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 المجال الفنى والهندسى_00

 ( النفط والغاز  (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_002 Basic Directional Drilling اسبوع 2\15-11 القاهرة 

22_009 Basic Completion program اسبوع 3\1-2\25 القاهرة 

22_016 Drilling Operation اسبوع 22/2-18 القاهرة 

22_018 Advanced Drilling Operations اسبوع 3\1-2\25 القاهرة 

22_020 Introduction for Drilling اسبوع 22/2-18 القاهرة 

22_214 Surface  Production Facilities اسبوع 2\15-11 القاهرة 

22_302 Basic Refinery Operations اسبوع 2\15-11 القاهرة 

22_403 Well Test Design &Analysis اسبوع 3\1-2\25 القاهرة 

22_410 Reservoir Management اسبوع 22/2-18 القاهرة 

22_411 Reservoir Simulation Strategies اسبوع 22/2-18 القاهرة 
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 ( الهندسة االنشائية والمعمارية والصحية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\8-4 القاهرة  إدارة وتنمية المدن الجديدة 904_22

 بوعاس 2\8-4 القاهرة إعداد سياسات التجديد العمرانى 906_22

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة األعمال الخرسانية 952_22

22_953 
الشروخ فى الخرسانة المسلحة أنواعها وأسبابها 

 وتصنيفها وتحديد مدى خطورتها
 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة إصالح وتقوية األعضاء الخرسانية 955_22

 اسبوع 2\8-4 القاهرة ىتصميم أعمال المياه والصرف الصح 851_22

 اسبوع 2\8-4 القاهرة اساسيات معالجة مياه الشرب ومياه الصرف 853_22

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة مراقبة جودة المياه 859_22

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة الجودة في المختبرات الكيميائية 860_22

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة اختبارات مياه الشرب ومياه الصرف 862_22

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة الجداول الفنية التنفيذية للخرسانة والتشطيبات 754_22
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 ( الهندسة الميكانيكية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_648 
Fundamentals of Corrosion & Failure 

Analysis 
 اسبوع 2\8-4 القاهرة

22_650 Centrifugal Pumps اسبوع 2\8-4 القاهرة 

22_660 Power Plant Safety اسبوع 3\1-2\25 القاهرة 

22_662 Basic HVACR اسبوع 3\1-2\25 القاهرة 

22_665 Maintenance Leadership اسبوع 3\1-2\25 القاهرة 
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 مجال إدارة المشروعات_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 مجال البيئة_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامج التدريبيالبر كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة إستراتيجية إدارة فرق العمل وتحقيق التميز 002_23

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\15-11 القاهرة لمتكاملة نظم اإلدارة البيئية ا 003_24
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 مجال الجمارك والموانئ_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة المعدلة واتفاقية إسطنبول" كيوتو " اتفاقية  005_25

 اسبوع 2\15-11 القاهرة اإلتحاد الجمركي الخليجي 004_25

 اسبوع 2\15-11 القاهرة نظام المحجوزات والمتروكات اآللي 013_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\15-4 القاهرة الجودة الشاملة وأثرها في العمل الجمركي 016_25

25_017 
ثة اإلنجليزية في العمل المصطلحات والمحاد

 الجمركي
 اسبوعان 3\1 -2\18 القاهرة
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 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص
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 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\15-11 القاهرة اللغة اإلنجليزية للمكتبيين 009_26

26_003 
ألمامية للتعامل مع تأهيل موظفي الخطوط ا

 المستفيدين في المكتبات
 اسبوع 2\8-4 القاهرة

 اسبوع 22/2-18 القاهرة تقديم خدمات المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت 004_26

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\15-4 لقاهرةا تأهيل أخصائى معلومات رقمية 013_26

 اسبوعان 3\8 -2\25 القاهرة تنمية المقتنيات الرقمية 010_26
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 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

27_119 
أنظمة إدارة األمن  – FSSC 9500/معيار األيزو

 ائيالغذ
 اسبوع 2\8-4 القاهرة

 اسبوع 2\8-4 القاهرة انتاج بيض المائدة 014_27

 اسبوع 2\8-4 القاهرة تغذية الدواجن 016_27

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة األسس العلمية لتركيب أعالف مواشي التسمين 026_27

 وعاسب 3\1-2\25 القاهرة  .البرنامج المتكامل في إنتاج الماعز و الضأن 028_27

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة الوسائل الحديثة للنهوض باإلنتاج الحيوانى 031_27

27_320 
استخدام الهندسة الوراثية فى التعرف على عالج المسببات 

 المرضية فى الحيوانات
 اسبوع 2\8-4 القاهرة

27_119 
أنظمة إدارة األمن  – FSSC 9500/معيار األيزو

 الغذائي
 اسبوع 2\8-4 القاهرة

 اسبوع 2\8-4 القاهرة انتاج بيض المائدة 014_27

 اسبوع 2\8-4 القاهرة تغذية الدواجن 016_27

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة األسس العلمية لتركيب أعالف مواشي التسمين 026_27

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة  .البرنامج المتكامل في إنتاج الماعز و الضأن 028_27

 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة ثة للنهوض باإلنتاج الحيوانىالوسائل الحدي 031_27

27_320 
استخدام الهندسة الوراثية فى التعرف على عالج المسببات 

 المرضية فى الحيوانات
 اسبوع 2\8-4 القاهرة
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 الدبلومات المهنية _00

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_00

 (بوع تدريبيأس) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 نعقاداإل

 اسابيع 4 8/3-11/2 القاهرة دبلوم التثمين العقارى 015_28

 اسابيع 4 1/3-4/2 القاهرة دبلوم السكرتارية وادارة المكاتب التنفيذية 018_28

 اسابيع 4 15/3-18/2 القاهرة دبلوم تخطيط وادارة الموارد البشرية 025_28

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

29_006 
 خبير تسويقي معتمد

CMA™ – Chartered Marketing Analyst 
 اسبوع 2\15-11 القاهرة

29_007 
 خبير حوكمه معتمد

CCA™ – Chartered Compliance Analyst 
 اسبوع 3\1-2\25 القاهرة

29_013 
 ائتماني معتمدمحلل 

CCATM – Chartered Credit Analyst 
 اسبوع 2\8-4 القاهرة
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 ورش العمل_01

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 جيلتس

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_048 
استخدام الخطط التربوية الفردية في تشخيص 

وعالج صعوبات التعلم في ضوء التطورات المعاصرة 

 شخيص والتقويمللت

 اسبوع 2\8-4 دبى

30_050 

Application of Space Techniques for 

Sustainable Development in West Asia 

Region 

 اسبوع 2\8-4 دبى

30_053 
اإلتجاهات الحديثة لتنميـة المــوارد البشريــة 

 والتدريب
 اسبوع 2\8-4 القاهرة

http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs

