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 : يشرفنا دعوة سيادتكم للمشاركة على البرامج التالية 

 تسجيل

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
ن مكا

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\18-14 القاهرة االستراتيجية القيادة اإلدارية والرؤية 001_01

 اسبوع 10\18-14 القاهرة تأهيل المساعد التنفيذي المعتمد 010_01

 اسبوع 10\11-7 دبى مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة لنزاعاتقوة التأثير في إدارة ا 031_01

 اسبوع 10\18-14 كوااللمبور اإلدارة المعاصرة لمواجهة زمن التغيرات 032_01

 اسبوع 10\11-7 القاهرة إدارة ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة 036_01

 اسبوع 10\25-21 الخرطوم القيادة المؤثرة 037_01

 اسبوع 10\25-21 قاهرةال القيادة المرنة والرشيقة 039_01

 اسبوع 10\11-7 دبى مهارات إدارة اإلجتماعات والمقابالت الفعالة 043_01

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\18 -7 دبى تنمية المهارات السلوكية اإليجابية 006_01

 اسبوعان 10\25-14 القاهرة ات اإلبداعية لتنمية الجدارات اإلداريةتطوير القدر 050_01

 اسبوعان 10\18 -7 دبى إدارة بال أخطاء: المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة 052_01

 اسبوعان 11\1-10\21 القاهرة مهارات اإلشراف المتقدمة 057_01

 :..ص

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


                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  يـــــاأيـطـال -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  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٠٩٩٠٥٠٥٠٩٩ 

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 | 3 

Page | 3 

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\18-14 كوااللمبور إدارة الموارد البشرية 001_02

 اسبوع 10\18-14 القاهرة (HRIS)نظم معلومات الموارد البشرية   004_02

02_005 
تنمية مهارات مديري ومسئولي التدريب والتطوير 

 اإلداري
 اسبوع 10\18-14 كوااللمبور

02_007 
األساليب العلمية الحديثة لتحليل وتحديد 

 االحتياجات التدريبية
 اسبوع 10\11-7 دبى

 اسبوع 10\11-7 دبى تحديد األهداف وإجراء التقييم: إدارة األداء 008_02

02_016 
استثمار القدرات اإلبداعية " ادارة المواهب 

 "واالبتكارية للعاملين
 اسبوع 10\25-21 القاهرة

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي 035_02

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\25-14 كوااللمبور احتراف االكسيل العمال ادارة الموارد البشرية 029_02
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_049 
اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب 

 والمراقب المالى
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

 اسبوع 10\18-14 كوااللمبور المعايير الدولية في المراجعة 218_03

 اسبوع 10\11-7 القاهرة إدارة مخاطر المؤسسات 032_03

 اسبوع 10\18-14 كوااللمبور آليات التخطيط والضبط المالى 025_03

03_002 
تصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات 

 الحكومية
 اسبوع 10\25-21 القاهرة

 اسبوع 10\11-7 الخرطوم "FATCA"قانون المتثال الضريبي األمريكى  046_03

03_028 
معايير المحاسبة الدولية ورفع كفاءة برامج 

 الهندسة المالية
 اسبوع 10\11-7 دبى

03_301 
مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعامالت 

 المالية
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

03_210 
نظـم المراجعـــة الماليــة فى الحكومــة 

 اإللكترونيـــة
 سبوعا 10\11-7 دبى
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_221 
االتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر 

 االحتيال المالى بالحاسب اآللى
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

03_047 
االعداد للحصول على شهادة مدير مخاطر مالية 

 FRMد معتم
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

03_213 
البرنامج المتكامل في المحاسبة المالية 

 والمراجعة
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

 اسبوعان 10\25-14 كوااللمبور الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 306_03

 اسبوعان 11\1-10\21 القاهرة الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 312_03

 اسبوعان 10\25-14 كوااللمبور إدارة تعثر الديون والمحاسبة عن التدفقات النقدية 019_03

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة إدارة رأس المال العامل 041_03

03_216 
تنمية المهارات الفنية للفحص المستندى الغراض 

 الضرائب 
 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة

03_048 
وضبط نظام السلف  دعم قدرات أمناء العهد

 واألمانات
 اسبوعان 10\18 -7 دبى

03_305 
مهارات التخطيط والتسويق لمجاالت اإلئتمان 

 المصرفي
 اسبوعان 10\25-14 القاهرة
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\18-14 كوااللمبور السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات العليا 008_04

 اسبوع 10\11-7 دبى أساليب المتابعة وإعداد تقارير لإلدارة العليا 010_04

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة تنمية مهارات مديرى مكاتب اإلدارة العليا 003_04

 اسبوع 10\11-7 دبى م الحاسب االليمهارات العرض والتقديم بإستخدا 001_04

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_006 
األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات 

 بالمنظمة
 اسبوعان 10\18 -7 دبى
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 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (وع تدريبيأسب)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\11-7 القاهرة العمليات اللوجستية في عمل العالقات العامه 007_05

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة المهارات المتقدمة ألخصائي العالقات الحكومية 005_05

 اسبوع 10\25-21 الخرطوم قضايا السياسية إعالميا  مهارات التقديم والعرض لل 006_05

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

05_036 
احدث تقنيات و فنون متابعة و تقييم البرامج 

 التليفزيونية
 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة والبروتوكولالعالقات العامة والمراسم  016_05

05_020 
تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية للتوعية 

 واإلرشاد اإلجتماعي
 اسبوعان 10\25-14 القاهرة

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة فنون و مهارات إخراج البرامج التليفزيونية 031_05
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 مجال التسويق والمبيعات_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\25-21 القاهرة التسعير الفعال لدعم المزايا التنافسية 018_06

06_005 
التميز في خدمة العمالء واكتسابهم واالحتفاظ 

 بهم
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

 اسبوع 10\11-7 القاهرة الءمهارات البيع الحديثة والبيع ألصعب العم 016_06

 اسبوع 10\11-7 القاهرة مهارات التخاطب مع المؤسسات العربية والدولية 006_06

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\25-14 القاهرة احتراف جوجل ادورد 020_06

06_011 
رونى وتقنيات محركات البحث الـ التسويق الكت

SEO 
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

 اسبوعان 11\1-10\21 القاهرة إعداد أخصائى تسويق محترف 013_06

 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة seoإعداد أخصائى تقنيات محركات البحث  019_06

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة كيف تستقطب أفضل البائعين وتحتفظ بهم لسنين 014_06
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _10

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 قتصادمجال اال_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\18-14 القاهرة األساليب الحديثة إلدارة المخزون النفطي 007_07

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة ـال الشراءالتفـاوض التـــعاقدي فى مجــ 005_07

07_008 
 Lgisticsإدارة عمليات اإلمداد والتمـــــوين 

Management   
 اسبوع 10\11-7 الخرطوم

07_006 
أساليب تـــرشيد اإلنفــاق فى مجـــالى الشراء 

 والتخــزيـــن
 اسبوع 10\25-21 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11\1-10\21 القاهرة الجـــوانب الفــنية والمــــالية فى الــعــطــاءات 015_07

07_016 
تـطبيـقـات التـجربة اليابـانيـة في نـظم اإلنتـاج 

 (JIT" ) اآلنى " والشراء الفـورى 
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

08_005 
األسواق المالية ودورها في مواجهة األزمات 

 المالية
 اسبوع 10\11-7 القاهرة

08_004 
دراسة الجدوي االقتصادية للمشروعات باستخدام 

 (Microsoft Project)برنامج 
 اسبوع 10\25-21 القاهرة

08_012 
سياسات التنمية القائمة على تنويع النشاط 

 (DIV)االقتصادي 
 اسبوع 10\25-21 الخرطوم
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 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_010 3D Maya اسبوع 11\1-10\28 القاهرة 

09_011 Adobe Flash Professional CC اسبوع 10\25-21 القاهرة 

09_012 Adobe After Effects CC اسبوع 10\18-14 القاهرة 

09_201 
Installing and Configuring Windows Server 

2012  
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

09_213 
Designing and Implementing a Server 

Infrastructure 
 اسبوع 10\18-14 قاهرةال

09_202 Administering Windows Server 2012 اسبوع 10\25-21 القاهرة 

09_502 WebLogic 12c Workshop II اسبوع 11\1-10\28 القاهرة 

09_514 Oracle BI Publisher 11g R1: Fundamentals اسبوع 10\11-7 القاهرة 

09_523 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with Oracle Forms 
 اسبوع 10\18-14 القاهرة
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 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

10_006 
إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع 

 الخسائر
 اسبوع 10\25-21 القاهرة

 اسبوع 10\11-7 القاهرة مهارات إدارة مخاطر اإلرهاق لإلدارة الصناعية 007_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

10_024 
التحقيق فى حوداث السالمة والصحة المهنية 

 ووسائل التحليل
 وعاناسب 11\1-10\21 القاهرة

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة هندسة السالمة وإدارة المخاطر 014_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\25-21 القاهرة الحزام األصفر المعتمدة في سداسية سيجما 015_11

11_016 
دارة الجودة الشاملة كأسلوب منهجى إ

 لتطويراألداء المؤسسى للمنظمات 
 اسبوع 10\18-14 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

11_013 
أدوات من أجل التحسين : إدارة الجودة الشاملة

 المستمر
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

11_011 
تأهيل مديرى الجودة لتطبيق نظم واساليب انشاء 

 نظام الجودة
 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة
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 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انيبيتدر انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_006 
ات االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكر

 والقرارات
 اسبوع 10\18-14 القاهرة

 اسبوع 10\11-7 القاهرة الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية  008_12

 اسبوع 10\11-7 القاهرة قواعد وإجراءات تأديب أعضاء قوة الشرطة 007_12

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية 026_12

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_021 
ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية 

 لحل المنازعات
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

12_020 
الجوانب القانونية والمحاسبية فى عقود التأجير 

 التمويلى
 اسبوعان 11\1-10\21 القاهرة
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 مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انيتدريب انأسبوع)

 

 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\11-7 القاهرة التحكيم التجاري الدولي 007_13

 اسبوع 10\11-7 الخرطوم السياسة الشرعية 002_13

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة إدارة المفاوضات الدولية 005_13

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

14_020 
يـن الموانــــىء والمطــــارات في مواجهة تأمــــــ

 اإلرهاب
 اسبوعان 10\25-14 القاهرة

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة حماية الشخصيات الهامة 021_14
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 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 مجال التنمية السياحية والفنادق_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انيتدريب انأسبوع)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

15_007 
الجوانب الفنية للتأمين البحرى واإلعتمادات 

 المستندية
 اسبوع 10\11-7 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11\1-10\21 القاهرة (تعويضات -إكتتاب )التأمين الصحى  017_15

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة دارة التأمين البنكىالخبرات الدولية فى إ 018_15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة خدمات اإلعاشة فى الشركات الصناعية والبترولية 009_16

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

16_003 
البرنامج التدريبي الشامل في التسويق 

 السياحي
 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة إدارة الجودة فى صناعة الضيافـة 010_16
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 االلكترونية حكومةمجال ال_00

 (يأسبوع تدريب)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 مجال التثمين العقارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة دور الحوكمة اإللكترونية في تبسيط اإلجراءات 003_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة اإللكترونيةاإلتجاه نحو الحكومة  007_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\18-14 القاهرة التثمين العقاري و اداره وتقييم االمالك والعقارات 006_18

 اسبوع 10\11-7 القاهرة 9111في العقود الدليل لفهم شروط فيديك  008_18

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة إدارة أمالك الدولة العامة والخاصة 005_18

 اسبوع 10\11-7 القاهرة أهمية العالقات العامة في المؤسسات العقارية 007_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 عقاداإلن

18_015 
آليات االستثمارات العقارية وتقييم االستثمار 

 العقاري
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة
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 مجال إدارة األزمات_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\18-14 القاهرة األسباب والحلول: إدارة األزمات 005_19

 اسبوع 10\11-7 القاهرة إدارة أزمات المكتبات ومراكز المعلومات 006_19

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة إدارة خطط الطوارئ 004_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

19_012 
المدارس / إدارة األزمات في المؤسسات 

 والجامعات
 اسبوعان 11\1-10\21 القاهرة

 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة فريق ادارة االزمات 013_19
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 مجال المؤسسات التعليمية_01

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

20_002 
استرتيجيات حل المشكالت واتخاذ القرارات 

  CPSالتعليمية باستخدام برنامج  للقيادات
 اسبوع 10\18-14 القاهرة

 اسبوع 10\11-7 القاهرة اإلبــــداع اإلداري والقـــــيادي لإلشراف التربوي 005_20

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 004_20

 البرنامج التدريبي كود
كان م

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

20_012 
التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة 

   SAIEالتعليمية 
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة تطوير مهارات البحث التربوي 011_20
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنامج التدريبيالب كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\18-14 القاهرة إصابات العمل 009_21

21_010 
مهارات التواصل الفعال لممثلي خدمة العمالء 

 للعاملين بالمجال الصحي      
 اسبوع 10\11-7 القاهرة

 اسبوع 10\25-21 قاهرةال نظام العمل في قسم المغسلة بالمستشفيات       008_21

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

21_018 
البرنامج المتكامل لتأهيل مستشار االدارة الصحية 

 (مستوى أساسي)
 اسبوعان 10\25-14 القاهرة
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 المجال الفنى والهندسى_00

 ( النفط والغاز  (

 

 

 ( سة االنشائية والمعمارية والصحية الهند) 

 

 

 

 

 

 

 لبرنامج التدريبيا كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_108 Carbonate Reservoirs اسبوع 10\11-7 القاهرة 

22_110 Introduction to Seismic Stratigraphy اسبوع 11\1-10\28 القاهرة 

22_210 Natural Gas Production Technology اسبوع 11\1-10\28 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة الرقابة على الجودة فى مشروعات التشييد 956_22

22_863 
الحد من المخلفات السائلة والمخلفات الصلبة في القطاع 

 الصناعي
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

 اسبوع 10\18-14 القاهرة الدراسات األولية والتصميم الهندسى للطرق 1002_22

22_1010 
مراجعة  -المواد  -إدارة الطرق االسفلتية المعدات 

 التصاميم
 اسبوع 10\18-14 القاهرة

 اسبوع 10\11-7 القاهرة المعلومات العقارية للمهندسين 761_22
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 ( ة الهندسة الميكانيكي) 

 

 

 ( الهندسة الكهربائية وااللكترونية ) 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_603 
Fundamental of Steam Turbine Design and 

Operation 
 اسبوع 10\18-14 القاهرة

22_613 Root Cause Analysis اسبوع 10\18-14 القاهرة 

22_616 Stem Turbine Maintenance اسبوع 10\18-14 القاهرة 

22_622 Boiler Operations اسبوع 10\11-7 القاهرة 

22_626 Introduction to Non-Destructive Testing اسبوع 10\11-7 القاهرة 

22_643 Tank Maintenance and Repair اسبوع 10\25-21 القاهرة 

22_667 
General Maintenance for Gas Turbines & 

Gas Compressors 
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_502 Electrical Installations in the Oil Industry اسبوع 10\18-14 القاهرة 

22_512 Voltage Control in Power Plants اسبوع 10\18-14 القاهرة 

22_515 Electrical Preventive Maintenance اسبوع 10\18-14 القاهرة 

22_521 
Electrical Distribution Systems (Operation & 

Maintenance) 
 اسبوع 10\11-7 القاهرة

22_525 Electrical Safety اسبوع 10\11-7 القاهرة 

22_542 
Maintenance of Power Transformers & 

Testing 
 اسبوع 10\25-21 القاهرة
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 مجال إدارة المشروعات_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 
 

 مجال البيئة_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

23_003 Advance Operation Skills اسبوع 10\11-7 القاهرة 

 اسبوع 10\25-21 القاهرة التخطيط والرقابة على زمن المشروع 010_23

 اسبوع 10\11-7 القاهرة المالية للمشاريع الصغيرة لغير الماليين الموازنات 004_23

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة إستراتيجية إدارة فرق العمل وتحقيق التميز 002_23

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة المعاصرة التلوث والبيئة 004_24

 اسبوع 10\18-14 القاهرة تكنولوجيا معالجة المخلفات السائلة والتحكم فيها 005_24

 اسبوع 10\11-7 القاهرة حساب التكلفة البيئية 018_24
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 مجال الجمارك والموانئ_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انسبوعأ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة المعدلة واتفاقية إسطنبول" كيوتو " اتفاقية  005_25

25_007 
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول 

 العربية
 اسبوع 10\11-7 القاهرة

25_006 
كشف التزييف بالعمالت لموظفي المنافذ 

 الجمركية
 اسبوع 10\18-14 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\25-14 القاهرة اإلعفاءات الجمركية 019_25

25_020 
المهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي 

 في العمل الجمركي
 اسبوعان 10\18 -7 القاهرة

 اسبوعان 11\1-10\21 القاهرة الناحية الجمركيةإدارة الموارد البشرية من  018_25
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 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

26_005 
إدارة مؤسسات المعلومات في ظل بيئات الويب 

 المتغيرة
 اسبوع 10\25-21 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11\8-10\28 القاهرة تخطيط مباني المكتبات 014_26
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 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 10\18-14 القاهرة دام الهندسة الوراثية فى انتاج نباتاتاستخ 403_27

 اسبوع 10\18-14 القاهرة تطوير ماكينات تنظيف وغربلة الحبوب 122_27

 اسبوع 10\18-14 القاهرة استخدام طرق حديثة فى برامج تصنيع وحفظ الغذاء 105_27

 اسبوع 10\11-7 القاهرة دورة منتجات األلبان 111_27

 اسبوع 10\11-7 القاهرة البرنامج المتكامل في إنتاج االلبان و تصنيع مشتقاته 115_27

 اسبوع 10\25-21 القاهرة فى االسماك باالقفاص السمكية 009_27

27_033 
تغذية  –تربية  –فنيات  –إدارة " مزارع اإلنتاج الحيواني 

" 
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

 اسبوع 10\18-14 القاهرة ري الند سكيب 706_27

 اسبوع 10\11-7 القاهرة للتقاوى واختبار نسبة اإلنبات 603_27
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 الدبلومات المهنية _00

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسابيع 4 15/11-21/10 القاهرة دبلوم ادارة التأمين 004_28

 اسابيع 4 1/11-7/10 القاهرة دبلوم االدارة الصحية وادارة المستشفيات 011_28

 اسابيع 4 8/11-14/10 القاهرة دبلوم الشؤون القانونية 019_28

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 داإلنعقا

29_008 
 خبير رقابة تكاليف معتمد

CCC – Certified Master of Cost Control 
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

29_021 
 مدير محافظ استثمار معتمد

CPM – Chartered Portfolio Manager 
 اسبوع 10\11-7 القاهرة
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 ورش العمل_01

 (ةتدريبي أيام 3)

 

 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 

 تسجيل

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_062 
األرشيف اإللكتروني وإدارة السجالت للصم 

 وضعاف السمع
 يوم 3 10\9-7 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 بوعاس 10\18-14 كوااللمبور ورشة عمل في المحاسبة بقطاع النفط 003_30

30_013 
ورشة عمل في اإلستراتيجيات الحديثة في اإلدارة 

 واإلشراف لمراقبي الحقول النفطية
 اسبوع 10\18-14 القاهرة

30_016 
بناء وتقييم المنظومة األمنيه لحماية : ورشة عمل

 المنشآت الهامة
 اسبوع 10\18-14 كوااللمبور

 اسبوع 10\11-7 دبى Excel  التحليل االحصائي باستخدام ال 025_30

 اسبوع 10\25-21 القاهرة التصميم الفعال لمواد التعليم اإللكتروني 043_30

30_056 
التخطيط المحلي االستراتيجي في اإلدارة 

 المحلية والبلديات
 اسبوع 11\1-10\28 القاهرة

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

