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 أكتوبرشهر التدريبية لالبرامج 

 

 _مجال اإلدارة والقيادة والتطوير01

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة االستراتيجية القيادة اإلدارية والرؤية 001_01

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة التنفيذي المعتمدتأهيل المساعد  010_01

 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة قوة التأثير في إدارة النزاعات 031_01

 $ 1600 اسبوع 17/10/2019-13 كوااللمبور اإلدارة المعاصرة لمواجهة زمن التغيرات 032_01

01_036 
إدارة ضغوط العمل ومواجهة المواقف 

 الصعبة
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

 $ 1600 اسبوع 24/10/2019-20 الخرطوم القيادة المؤثرة 037_01

 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة القيادة المرنة والرشيقة 039_01

01_043 
اإلجتماعات والمقابالت  مهارات إدارة

 الفعالة
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى
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 _مجال الموارد البشرية والتدريب02
 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2500 اسبوعان 17/10/2019-06 دبى تنمية المهارات السلوكية اإليجابية 006_01

01_050 
القدرات اإلبداعية لتنمية الجدارات تطوير 

 اإلدارية
 $ 2200 اسبوعان 24/10/2019-13 القاهرة

01_052 
المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة: إدارة 

 بال أخطاء
 $ 2500 اسبوعان 17/10/2019-06 دبى

 $ 2200 اسبوعان 31/10/2019-20 القاهرة مهارات اإلشراف المتقدمة 057_01
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 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 

 

 

 

 _مجال المالية والمحاسبة والصيرفة03

 

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1600 اسبوع 17/10/2019-13 كوااللمبور إدارة الموارد البشرية 001_02

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة (HRISنظم معلومات الموارد البشرية  ) 004_02

02_005 
تنمية مهارات مديري ومسئولي التدريب 

 والتطوير اإلداري
 $ 1600 اسبوع 17/10/2019-13 كوااللمبور

02_007 
األساليب العلمية الحديثة لتحليل 

 وتحديد االحتياجات التدريبية
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى

02_008 
األهداف وإجراء إدارة األداء: تحديد 

 التقييم
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى

02_016 
ادارة المواهب " استثمار القدرات 
 اإلبداعية واالبتكارية للعاملين"

 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

02_035 
مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار 

 التدريبي
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

02_029 
احتراف االكسيل العمال ادارة الموارد 

 البشرية
 $ 2500 اسبوعان 24/10/2019-13 كوااللمبور
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 (انتدريبي ان)أسبوع 

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

03_049 
اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء 

 المحاسب والمراقب المالى
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

 $ 1600 اسبوع 17/10/2019-13 كوااللمبور المعايير الدولية في المراجعة 218_03

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة مخاطر المؤسساتإدارة  032_03

 $ 1600 اسبوع 17/10/2019-13 كوااللمبور آليات التخطيط والضبط المالى 025_03

03_002 
تصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات 

 الحكومية
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

03_046 
قانون المتثال الضريبي األمريكى 

"FATCA" 
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 الخرطوم

03_028 
معايير المحاسبة الدولية ورفع كفاءة 

 برامج الهندسة المالية
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى

03_301 
مهارات اكتشاف الغش والتزوير في 

 المعامالت المالية
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

03_210 
الماليــة فى الحكومــة نظـم المراجعـــة 

 اإللكترونيـــة
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

03_221 
االتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط 

 مخاطر االحتيال المالى بالحاسب اآللى
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة
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 _مجال السكرتارية وادارة المكاتب04

 )أسبوع تدريبي(
 

03_047 
االعداد للحصول على شهادة مدير 

 FRMمخاطر مالية معتمد 
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

03_213 
البرنامج المتكامل في المحاسبة المالية 

 والمراجعة
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

 $ 2500 اسبوعان 24/10/2019-13 كوااللمبور الشاملةالخدمات البنكية اإللكترونية  306_03

 $ 2200 اسبوعان 31/10/2019-20 القاهرة الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 312_03

03_019 
إدارة تعثر الديون والمحاسبة عن 

 التدفقات النقدية
 $ 2500 اسبوعان 24/10/2019-13 كوااللمبور

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة إدارة رأس المال العامل 041_03

03_216 
تنمية المهارات الفنية للفحص المستندى 

 الغراض الضرائب 
 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة

03_048 
دعم قدرات أمناء العهد وضبط نظام 

 السلف واألمانات
 $ 2500 اسبوعان 17/10/2019-06 دبى

03_305 
لمجاالت مهارات التخطيط والتسويق 
 اإلئتمان المصرفي

 $ 2200 اسبوعان 24/10/2019-13 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

04_008 
السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات 

 العليا
 $ 1600 اسبوع 17/10/2019-13 كوااللمبور
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 (انتدريبي ان)أسبوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقات العامة واالعالم_مجال 05

 )أسبوع تدريبي(

04_010 
أساليب المتابعة وإعداد تقارير لإلدارة 

 العليا
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة تنمية مهارات مديرى مكاتب اإلدارة العليا 003_04

04_001 
مهارات العرض والتقديم بإستخدام 

 الحاسب االلي
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

04_006 
األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث 

 األزمات بالمنظمة
 $ 2500 اسبوعان 17/10/2019-06 دبى

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

05_007 
العمليات اللوجستية في عمل العالقات 

 العامه
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 _مجال التسويق والمبيعات06

 )أسبوع تدريبي(

05_005 
المهارات المتقدمة ألخصائي العالقات 

 الحكومية
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

05_006 
مهارات التقديم والعرض للقضايا 

 السياسية إعالميا  
 $ 1600 اسبوع 24/10/2019-20 الخرطوم

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

05_036 
و تقييم احدث تقنيات و فنون متابعة 

 البرامج التليفزيونية
 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة العالقات العامة والمراسم والبروتوكول 016_05

05_020 
تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية للتوعية 

 واإلرشاد اإلجتماعي
 $ 2200 اسبوعان 24/10/2019-13 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة فنون و مهارات إخراج البرامج التليفزيونية 031_05

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

06_005 
التميز في خدمة العمالء واكتسابهم 

 بهمواالحتفاظ 
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

06_006 
مهارات التخاطب مع المؤسسات العربية 

 والدولية
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

06_016 
مهارات البيع الحديثة والبيع ألصعب 

 العمالء
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة



 

                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -المقر الرئيسى | القاهرة 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا 

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

 11727 رمزبريدي : 4023ص.ب : 

 +(202) 224196065فاكـس :  -+( 202) 22913123تليفون : 

 0020 -1152466358جــوال: 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 
 

Page | 9 

Page | 9 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 اللوجيستية -_مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد 07

 )أسبوع تدريبي( 

 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة التسعير الفعال لدعم المزايا التنافسية 018_06

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

06_011 
التسويق الكترونى وتقنيات محركات 

 SEOالبحث الـ 
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 31/10/2019-20 القاهرة إعداد أخصائى تسويق محترف 013_06

06_014 
كيف تستقطب أفضل البائعين وتحتفظ 

 بهم لسنين
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

06_019 
إعداد أخصائى تقنيات محركات البحث 

seo 
 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 24/10/2019-13 القاهرة احتراف جوجل ادورد 020_06

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة األساليب الحديثة إلدارة المخزون النفطي 007_07

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة التفـاوض التـــعاقدي فى مجـــال الشراء 005_07

07_008 
إدارة عمليات اإلمداد والتمـــــوين 

Lgistics Management   
 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 الخرطوم

07_006 
أساليب تـــرشيد اإلنفــاق فى مجـــالى 

 الشراء والتخــزيـــن
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 _مجال االقتصاد08

 )أسبوع تدريبي(

 

 _مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى09

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

07_015 
الجـــوانب الفــنية والمــــالية فى 

 الــعــطــاءات
 $ 2200 اسبوعان 31/10/2019-20 القاهرة

07_016 
تـطبيـقـات التـجربة اليابـانيـة في نـظم 

 (JITاإلنتـاج والشراء الفـورى " اآلنى " ) 
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

08_005 
ودورها في مواجهة األسواق المالية 

 األزمات المالية
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

08_004 
دراسة الجدوي االقتصادية للمشروعات 

 (Microsoft Projectباستخدام برنامج )
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

08_012 
سياسات التنمية القائمة على تنويع 

 (DIVالنشاط االقتصادي )
 $ 1600 اسبوع 24/10/2019-20 الخرطوم

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

09_010 3D Maya 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة $ 

09_011 Adobe Flash Professional CC 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة $ 

09_012 Adobe After Effects CC 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة $ 

09_201 
Installing and Configuring Windows 

Server 2012  
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

09_213 
Designing and Implementing a Server 

Infrastructure 
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة
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 _مجال االمن والسالمة والصحة المهنية10

 )أسبوع تدريبي( 

 (انتدريبي انأسبوع) 

09_202 Administering Windows Server 2012 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة $ 

09_502 WebLogic 12c Workshop II 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة $ 

09_511 
Oracle Database 12c: Performance 

Tuning 
 $ 1200 اسبوع 26/09/2019-22 القاهرة

09_514 
Oracle BI Publisher 11g R1: 

Fundamentals 
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

09_521 
Oracle Database 12c: Introduction to 

SQL 
 $ 1200 اسبوع 19/09/2019-15 القاهرة

09_522 
Oracle Database 12c: Introduction to 

PL/SQL 
 $ 1200 اسبوع 12/09/2019-08 القاهرة

09_523 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with Oracle Forms 
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

10_006 
إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة 

 ومنع الخسائر
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

10_007 
مهارات إدارة مخاطر اإلرهاق لإلدارة 

 الصناعية
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

10_024 
التحقيق فى حوداث السالمة والصحة 

 المهنية ووسائل التحليل
 $ 2200 اسبوعان 31/10/2019-20 القاهرة
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 _مجال ادارة الجودة الشاملة11

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 اإلداري_مجال القانون ومكافحة الفساد 12

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة هندسة السالمة وإدارة المخاطر 014_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

11_015 
الحزام األصفر المعتمدة في سداسية 

 سيجما
 القاهرة

20-
24/10/2019 

 $ 1200 اسبوع

11_016 
إدارة الجودة الشاملة كأسلوب منهجى 
 لتطويراألداء المؤسسى للمنظمات 

 القاهرة
13-

17/10/2019 
 $ 1200 اسبوع

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

11_013 
إدارة الجودة الشاملة: أدوات من أجل 

 التحسين المستمر
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

11_011 
تأهيل مديرى الجودة لتطبيق نظم 

 واساليب انشاء نظام الجودة
 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

12_006 
االسس القانونية إلعداد العقود ، 

 المذكرات والقرارات
 القاهرة

13-

17/10/2019 
 $ 1200 اسبوع

 القاهرة الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية  008_12
06-

10/10/2019 
 $ 1200 اسبوع

12_007 
قواعد وإجراءات تأديب أعضاء قوة 

 الشرطة
 القاهرة

06-

10/10/2019 
 $ 1200 اسبوع

 القاهرة مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية 026_12
27-

31/10/2019 
 $ 1200 اسبوع
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 _مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى13

 )أسبوع تدريبي( 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 
 

 يوالشرط يمن_المجال األ14

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 نـ_مجال التأمي15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

12_021 
ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل 

 القانونية لحل المنازعات
 القاهرة

06-
17/10/2019 

 $ 2200 اسبوعان

12_020 
الجوانب القانونية والمحاسبية فى 

 عقود التأجير التمويلى
 القاهرة

20-
31/10/2019 

 $ 2200 اسبوعان

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة التحكيم التجاري الدولي 007_13

 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 الخرطوم السياسة الشرعية 002_13

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة إدارة المفاوضات الدولية 005_13

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

14_020 
تأمــــــيـن الموانــــىء والمطــــارات 

 في مواجهة اإلرهاب
 $ 2200 اسبوعان 24/10/2019-13 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة حماية الشخصيات الهامة 021_14
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 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 مجال التنمية السياحية والفنادق_16

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 االلكترونية حكومة_مجال ال17

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

15_007 
الجوانب الفنية للتأمين البحرى 

 واإلعتمادات المستندية
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 31/10/2019-20 القاهرة تعويضات( -التأمين الصحى )إكتتاب  017_15

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة الخبرات الدولية فى إدارة التأمين البنكى 018_15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

16_009 
خدمات اإلعاشة فى الشركات الصناعية 

 والبترولية
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

16_003 
البرنامج التدريبي الشامل في التسويق 

 السياحي
 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة إدارة الجودة فى صناعة الضيافـة 010_16

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 _مجال التثمين العقارى18

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع) 

17_003 
دور الحوكمة اإللكترونية في تبسيط 

 اإلجراءات
 القاهرة

27-

31/10/2019 
 $ 1200 اسبوع

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة اإللكترونية اإلتجاه نحو الحكومة 007_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

18_006 
التثمين العقاري و اداره وتقييم االمالك 

 والعقارات
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

18_008 
الدليل لفهم شروط فيديك في العقود 

1999 
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة إدارة أمالك الدولة العامة والخاصة 005_18

18_007 
أهمية العالقات العامة في 

 المؤسسات العقارية
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة حساب الضمان للمشاريع العقارية 061_18

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة التثمين العقاري 062_18

 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة (CMBدورة الرهن العقاري للوسطاء ) 063_18

18_064 
اإلتصال والتواصل في ادارة جمعيات 

 المالك 
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة
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 _مجال إدارة األزمات19

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 _مجال المؤسسات التعليمية20

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

18_015 
آليات االستثمارات العقارية وتقييم 

 االستثمار العقاري
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة حوكمة جمعيات المالك  104_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة إدارة األزمات: األسباب والحلول 005_19

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة المكتبات ومراكز المعلوماتإدارة أزمات  006_19

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة إدارة خطط الطوارئ 004_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

19_012 
إدارة األزمات في المؤسسات / 

 المدارس والجامعات
 $ 2200 اسبوعان 31/10/2019-20 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة فريق ادارة االزمات 013_19
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 _مجال المستشفيات والبرامج الطبية21

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

20_002 
استرتيجيات حل المشكالت واتخاذ 
القرارات للقيادات التعليمية باستخدام 

  CPSبرنامج 

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

20_005 
اإلبــــداع اإلداري والقـــــيادي لإلشراف 

 التربوي
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

20_004 
المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم 

 العالي
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

20_012 
التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية 

   SAIEللمؤسسة التعليمية 
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة مهارات البحث التربويتطوير  011_20

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة إصابات العمل 009_21

21_010 
مهارات التواصل الفعال لممثلي خدمة 

 العمالء للعاملين بالمجال الصحي      
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

21_008 
نظام العمل في قسم المغسلة 

 بالمستشفيات      
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اإلنعقادتاريخ   

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

21_018 
البرنامج المتكامل لتأهيل مستشار 
 االدارة الصحية )مستوى أساسي(

 $ 2200 اسبوعان 24/10/2019-13 القاهرة
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 _المجال الفنى والهندسى22

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

22_104 Reservoir Damage & Remedy 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 

22_108 Carbonate Reservoirs 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 

22_110 Introduction to Seismic Stratigraphy 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة $ 

22_012 
Reservoir Geology for Petroleum 

Engineers 
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

22_016 Basic Oil, Standard Test Method 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة $ 

22_017 
Basin Analysis & Habitat of 

Hydrocarbons in Sedimentary Basins 
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

22_026 Seismic Field Techniques 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة $ 

22_203 Well Planning & Engineering 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 

22_205 Artificial life Systems 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة $ 

22_208 Electrical Submersible pumps 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 

22_210 Natural Gas Production Technology 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة $ 

22_218 Surface  Production Operation 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 
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22_301 
Oil Refining: From Crude Oil To 

Petroleum Products 
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

22_402 Advanced Reservoir Engineering 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 

22_502 
Electrical Installations in the Oil 

Industry 
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

22_512 Voltage Control in Power Plants 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة $ 

22_515 Electrical Preventive Maintenance 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة $ 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

22_521 
Electrical Distribution Systems 

(Operation & Maintenance) 
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

22_522 Electrical Load Forecasting 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة $ 

22_525 Electrical Safety 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 

22_542 
Maintenance of Power Transformers 

& Testing 
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

22_954 
ضبط الجودة وتقييم المنشأت باالختبارات 

 المتلفةغير 
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

22_956 
الرقابة على الجودة فى مشروعات 

 التشييد
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

22_957 
وقاية المنشأت الخرسانية من أخطار 

 الحريق التصميم االمن وأساليب اصالحها
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

22_603 
Fundamental of Steam Turbine 

Design and Operation 
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

22_613 Root Cause Analysis 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة $ 

22_616 Stem Turbine Maintenance 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة $ 

22_620 
Pump Maintenance & 

Troubleshooting 
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

22_622 Boiler Operations 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 

22_626 
Introduction to Non-Destructive 

Testing 
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

22_636 
Operation and Maintenance of 
Refrigeration Equipment for 

Technicians 

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة
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 _مجال إدارة المشروعات23

 )أسبوع تدريبي(

22_643 Tank Maintenance and Repair 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة $ 

22_651 
Combined Cycle System Design & 

Operation 
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

22_667 
General Maintenance for Gas 
Turbines & Gas Compressors 

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة Land Desktop 2005  إستخدام برنامج 705_22

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

22_861 
نظم الجودة في المختبرات في ضوء 

 18028األيزو 
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

22_863 
الحد من المخلفات السائلة والمخلفات 

 الصلبة في القطاع الصناعي
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

22_1002 
الدراسات األولية والتصميم الهندسى 

 للطرق
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

22_1010 
 -المواد  -إدارة الطرق االسفلتية المعدات 

 التصاميم مراجعة
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة المعلومات العقارية للمهندسين 761_22

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

23_003 Advance Operation Skills 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة $ 

 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة التخطيط والرقابة على زمن المشروع 010_23
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 _مجال البيئة24

 )أسبوع تدريبي(

 

 _مجال الجمارك والموانئ25

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

23_004 
الموازنات المالية للمشاريع الصغيرة لغير 

 الماليين
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

23_002 
وتحقيق إستراتيجية إدارة فرق العمل 

 التميز
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة التلوث والبيئة المعاصرة 004_24

24_005 
المخلفات السائلة والتحكم تكنولوجيا معالجة 

 فيها
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة حساب التكلفة البيئية 018_24

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة اتفاقية " كيوتو " المعدلة واتفاقية إسطنبول 005_25

25_007 
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين 

 الدول العربية
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

25_006 
كشف التزييف بالعمالت لموظفي المنافذ 

 الجمركية
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 24/10/2019-13 القاهرة اإلعفاءات الجمركية 019_25
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 _مجال المكتبات ومصادر المعلومات26

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع) 

 والثروة الحيوانية_مجال االمن الغذائى 27

 )أسبوع تدريبي( 

25_020 
المهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي 

 في العمل الجمركي
 $ 2200 اسبوعان 17/10/2019-06 القاهرة

 $ 2200 اسبوعان 31/10/2019-20 القاهرة إدارة الموارد البشرية من الناحية الجمركية 018_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

26_005 
المعلومات في ظل بيئات إدارة مؤسسات 

 الويب المتغيرة
 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 07/11-27/10 القاهرة تخطيط مباني المكتبات 014_26

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة استخدام الهندسة الوراثية فى انتاج نباتات 403_27

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة تطوير ماكينات تنظيف وغربلة الحبوب 122_27

27_105 
استخدام طرق حديثة فى برامج تصنيع 

 وحفظ الغذاء
 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة دورة منتجات األلبان 111_27

27_115 
البرنامج المتكامل في إنتاج االلبان و تصنيع 

 مشتقاته
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة فى االسماك باالقفاص السمكية 009_27

27_033 
 –فنيات  –مزارع اإلنتاج الحيواني " إدارة 

 تغذية " –تربية 
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة
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 _الدبلومات المهنية 28

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأ_مجال الت29

 )أسبوع تدريبي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة ري الند سكيب 706_27

 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة نسبة اإلنباتللتقاوى واختبار  603_27

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسابيع 4 14/11-20/10 القاهرة دبلوم ادارة التأمين 004_28

 $ 1200 اسابيع 4 31/10-06/10 القاهرة الصحية وادارة المستشفياتدبلوم االدارة  011_28

 $ 1200 اسابيع 4 07/11-13/10 القاهرة دبلوم الشؤون القانونية 019_28

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

29_008 
 خبير رقابة تكاليف معتمد

CCC – Certified Master of Cost Control 
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

29_021 
 مدير محافظ استثمار معتمد

CPM – Chartered Portfolio Manager 
 $ 1200 اسبوع 10/10/2019-06 القاهرة
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 _ورش العمل30

 تدريبي()أسبوع 

 

 (أيام تدريبية 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1600 اسبوع 17/10/2019-13 كوااللمبور ورشة عمل في المحاسبة بقطاع النفط 004_30

30_013 
ورشة عمل في اإلستراتيجيات الحديثة في 
 اإلدارة واإلشراف لمراقبي الحقول النفطية

 $ 1200 اسبوع 17/10/2019-13 القاهرة

30_016 
ورشة عمل: بناء وتقييم المنظومة األمنيه 

 لحماية المنشآت الهامة
 $ 1600 اسبوع 17/10/2019-13 كوااللمبور

 $ 1600 اسبوع 10/10/2019-06 دبى Excel  التحليل االحصائي باستخدام ال 025_30

 $ 1200 اسبوع 24/10/2019-20 القاهرة التصميم الفعال لمواد التعليم اإللكتروني 043_30

30_056 
التخطيط المحلي االستراتيجي في اإلدارة 

 المحلية والبلديات
 $ 1200 اسبوع 31/10/2019-27 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

30_062 
وإدارة السجالت للصم األرشيف اإللكتروني 

 وضعاف السمع
 $ 900 يوم 3 08/10/2019-06 القاهرة
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 نوفمبرشهر البرامج التدريبية ل
 

 _مجال اإلدارة والقيادة والتطوير01

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

01_055 
الذاتية وتفعيل القدرات تنمية المهارات 

 الكامنة
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة 059_01
شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

 $ 1600 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول القيادة اإلبداعية وتنمية التفكير اإليجابي 063_01

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

01_053 
تنمية المهارات الذاتية كأساس لألداء 

 المتميز
 $ 2200 اسبوعان 14/11/2019-03 القاهرة

01_062 

الماجستير المهني المصغر إلدارة 

 األعمال
 (Mini MBA ) 

 $ 2200 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة

 $ 2500 اسبوعان 28/11/2019-17 اسطنبول تنمية مهارات المدير التنفيذي 064_01
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 _مجال الموارد البشرية والتدريب02
 

 )أسبوع تدريبي(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

02_008 
إدارة األداء: تحديد األهداف وإجراء 

 التقييم

شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

02_012 
تأهيل األخصائي المعتمد في 

 التعويضات والمزايا
 $ 1600 اسبوع 28/11/2019-24 الخرطوم

02_016 
ادارة المواهب " استثمار القدرات 
 اإلبداعية واالبتكارية للعاملين"

شرم  
 الشيخ

 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

 تأهيل موظف عالقات مهني معتمد 017_02
شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة عمليات التدقيق في الموارد البشرية 018_02

02_032 
تحسين نظم العمل وتبسيط اإلجراءات 

 لتطوير األداء
 $ 1600 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول

 $ 1600 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول Talent Managementإدارة المواهب  034_02

 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02
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 _مجال المالية والمحاسبة والصيرفة03

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 الرسوم

)$( 

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة األساليب الحديثة فى التكاليف والكميات 014_03

03_008 
التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات 

 باستخدام الحاسب اآللي

شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

03_220 
الرقابة الداخلية ومهارات إعداد التقارير 

 الرقابية

 المستوى االساسى() 

 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

03_215 

الرقابة الداخلية ومهارات إعداد التقارير 

 الرقابية 

 ) المستوى المتقدم (

 $ 1600 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول

 إدارة ذمم العمالء وسياسات اإلئتمان 308_03
شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

03_004 
إعداد الموازنات الحكومية والحسابات 

 الختامية
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

03_005 
إعداد وكتابة التقارير المالية واإلدارية 

 المتخصصة
 $ 1600 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول

 $ 1600 اسبوع 07/11/2019-03 الخرطوم تقييم األصول الثابتة 038_03

03_214 
المراجعة بإستخدام الحاسب تنفيذ أعمال 

 اإللكترونى
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة تنمية مهارات الصرافين 313_03

03_212 
الئحة القواعد واالعراف لالعتمادات 

 UCP 600 Revisionsالمستنديه"
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة
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 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 

 _مجال السكرتارية وادارة المكاتب04

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

03_047 
االعداد للحصول على شهادة مدير مخاطر 

 FRMمالية معتمد 
 $ 1200 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة

03_029 

ومهارات  Fast Closingاإلقفال السريع 

إعداد واستخدام التقارير المالية الشهرية 
 والختامية

شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوعان 03-14/11/2019

 $ 1600 اسبوعان 28/11/2019-17 اسطنبول Cosoالتدقيق والضبط المالى تحت مظلة  208_03

03_043 
ماليات المشاريع ومهارات المحاسبة عن 

 األصول الثابتة
شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوعان 03-14/11/2019

03_016 
محاسبة األستثمار وفقا  لمعايير المحاسبة 

 الدولية
 $ 1600 اسبوعان 28/11/2019-17 اسطنبول

 $ 1600 اسبوعان 21/11/2019-10 الرياض الرقابة المالية فى االدارات الحكومية 223_03

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

04_014 
تنمية مهــارات السكرتــير فى التـعامل مع 

 اآلخريـن

شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

 $ 1600 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول تنمية مهارات إعداد التقارير والمحاضـر 013_04
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 _مجال العالقات العامة واالعالم05

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 _مجال التسويق والمبيعات06

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة االرشفة االلكترونية 011_04

04_017 
السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية 

 الحديثة في ظل الحكومة اإللكترونية
 $ 2500 اسبوعان 28/11/2019-17 اسطنبول

04_009 
تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال 

 المكتبية واإلدارة
شرم  

 الشيخ
 $ 2500 اسبوعان 03-14/11/2019

04_005 
مهارات تنظيم ومتابعة أعمال االجتماعات 

 واللجان
 $ 2500 اسبوعان 28/11/2019-17 اسطنبول

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

05_004 
التميز في صناعة األسس العلمية 

 والعملية إلدارة العالقات العامة واإلعالم
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

05_003 
مهارات القيادة و اإلبداع لمدراء العالقات 

 العامة واإلعالم الفعال
 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

05_015 

التغطية االخبارية والصحفية لنشاط 

المؤسسات في الصحافة والمواقع 
 االلكترونية

 $ 2500 اسبوعان 14/11/2019-03 الخرطوم

 $ 2200 اسبوعان 28/11/2019-17 القاهرة المهارات الفنية لإلذاعيين 014_05

05_035 
ير االسس و المعاي –فن الرقابة التليفزيونية 

 المهنية
 $ 2200 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة
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 اللوجيستية -_مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد 07

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال االقتصاد08

 )أسبوع تدريبي(

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة دورة احتراف الفيس بوك 003_06

06_004 
مراكز االتصال وخدمة الجمهور 

 والمراجعين
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

06_015 
 مهارات اإلدارة الذاتية والسلوكية لمدراء

 البيع والتسويق
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

07_004 
الجوانب الفنية في الشراء والتعاقد عبر 

 الشبكات
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

07_012 
إدارة المشتريات والمخازن باستخدام 

 الحاسب اآللي
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة إعداد وترسية المناقصات وتنفيذها  003_07

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

07_014 
تــطبيقــــات الحـــاسب اإللــكـــتروني فى 

 إدارة المــــواد
 $ 2200 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 
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 ي_مجال تقنية المعلومات والحاسب اآلل09

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 )أربعة أسابيع( 

 

 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة االقتصاد الكلي لغير المتخصصين 002_08

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة التوجهات الحديثة في االقتصاد الرقمي 003_08

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

09_009 3D Max 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة $ 

09_201 
Installing and Configuring Windows 

Server 2012  
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

09_241 Oracle Linux 7: System Administration 1600 اسبوع 14/11/2019-10 الخرطوم $ 

09_250 
Administering and Deploying System 

Center 2012 Configuration Manager 
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

09_253 UNIX and Linux Essentials Ed 2 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة $ 

09_524 
Oracle Reports Developer 10g: Build 

Reports 
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

09_520 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with ADF II 
 $ 1200 اسبوعان 14/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

09_603 Oracle Supply Chain Track 3500 اسابيع 4 05/12-10/11 القاهرة $ 
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 _مجال االمن والسالمة والصحة المهنية10

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _مجال ادارة الجودة الشاملة11

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

10_005 
إجراءات الصحة والسالمة المهنية في 

 المنشآت التعليمية
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

10_004 
تحديد احتمالية المخاطر أثناء عملية 

 (HAZOPالتشغيل )
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

10_013 
 NEBOSHاالمن و السالمة وفق منهاج 

 البريطاني
 $ 2500 اسبوعان 28/11/2019-17 الخرطوم

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة الجودة الشاملة فى التعليم الجامعي 004_11

11_003 
المفهوم الحديث للخدمات العامة فى ظل 

 منهج الجودة الشاملة
 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة
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 _مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى12

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى13

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

11_005 
تخطيط القوي العاملة من منظور إدارة 

 الجودة الشاملة
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

12_005 
التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى 

 االستشارات القانونية
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

12_004 
المشاكل القانونية والحلول العملية 

 للنقـل البحرى
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

12_019 
األنظمـة القانونية الحاكمة للنشاط 

 المصرفى
 $ 2200 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة

12_027 
كشف الفساد فى عقود المشتريات 

 الحكومية
 $ 2500 اسبوعان 21/11/2019-10 الرياض

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

13_001 
 العالقات الدولية من جانب قانوني

(Public International Law) 
 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة
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 يوالشرط يمن_المجال األ14

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 نـ_مجال التأمي15

 )أسبوع تدريبي( 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة العالقات الخارجية والتعاون الدولي 004_13

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

14_003 
إدارة التحقيق في الجرائم واإلشراف 

 عليها
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة وتنظيم المواكب الرسميةقيادة  002_14

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 28/11/2019-17 القاهرة أمن البنوك والمؤسسات المصرفية 022_14

 $ 2200 اسبوعان 14/11/2019-03 القاهرة الحدود أنظمة فحص الوثائق في 014_14

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

15_012 
اإلحتيال في شركات التأمين بإستخدام 

 الحاسب اآللي
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

15_005 
األساليب الحديثة في إدارة التعويضات 

 التأمينية
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة إدارة وتحصيل اإلشتراكات التأمينية 004_15



 

                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -المقر الرئيسى | القاهرة 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا 

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

 11727 رمزبريدي : 4023ص.ب : 

 +(202) 224196065فاكـس :  -+( 202) 22913123تليفون : 

 0020 -1152466358جــوال: 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 
 

Page | 35 

Page | 35 

 

 

 _مجال التثمين العقارى18

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال إدارة األزمات19

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 28/11/2019-17 القاهرة الجوانب التطبيقية إلعادة التأمين 015_15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1600 اسبوع 21/11/2019-17 الخرطوم أساليب التمويل العقاري اإلسالمي 004_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة إدارة األزمات المالية في المجال العقاري 003_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة إدارة األزمات في بيئة العولمة 002_19

19_003 
مهارات إدارة المواقف الصعبة وفن إدارة 

 األزمات والكوارث
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 
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 _مجال المؤسسات التعليمية20

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 

19_018 
دور العالقات العامة في إدارة األزمات 

 والنزاعات والصراعات
 $ 2200 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

20_003 
اإلتجاهات الحديثة في تطوير التعليم 

 وطرق القياس والتقويم فيه
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

20_017 
االختبارات الجامعية وفق مفهوم  إعداد

 الجودة الشاملة
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

20_010 
تطبيق المنظمة المتعلمة في اإلدارات 

 التعليمية
 $ 2200 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة
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 _مجال المستشفيات والبرامج الطبية21

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 _المجال الفنى والهندسى22

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

21_005 
اإلدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية 

 والصحية
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة إدارة اإلحصاء الطبي 006_21

 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة صحة المجتمع والصحة العامة للتمريض       004_21

21_007 
نظام العمل لقسم التدريب والتعليم 

 الطبي المستمر      
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

21_019 
لتأهيل مستشار البرنامج المتكامل 

 االدارة الصحية )مستوى متقدم(
 $ 2200 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

22_003 Rig Calculations and kill sheets 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة $ 

22_013 Basic Drilling Technology 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة $ 

22_017 Practical Well Control 1600 اسبوع 28/11/2019-24 الخرطوم $ 

22_019 Practical Well Control 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة $ 

22_021 Wireline Well Logging 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة $ 

22_215 Production problem solving 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة $ 

22_303 
Atmospheric and Vacuum 

Distillation 
 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة
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 _مجال إدارة المشروعات23

 )أسبوع تدريبي(

22_407 
Advanced Gas Reservoir 

Engineering 
 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة

22_524 
Electrical Power Substation 

Maintenance 
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

22_534 AC Electrical Motors & Drivers 1600 اسبوع 28/11/2019-24 الخرطوم $ 

22_543 
Switchgears (Construction, 

Operation, Maintenance & Testing) 
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة اإلرتقاء بمناطق اإلسكان العشوائى 903_22

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة  تطوير وتنمية المناطق التاريخية 905_22

22_625 Welding Technology 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة $ 

22_635 
Principles, Applications and 

Maintenance of Hydraulic Systems 
 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة

22_644 
Operation and Maintenance of 

Pneumatic Control Systems 
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

22_647 
Control of Microbiological Corrosion 

in Oilfields 
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

22_649 

Operating, Testing & 

Troubleshooting Industrial Diesel 
Engines 

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

22_661 Preventive Maintenance 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة $ 

22_666 
Mechanical Maintenance of 

Electrical Equipment 
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

22_706 

حساب الكميات وإنتاج القطاعات 

الطولية والعرضية للطرق التى تم رفعها 
 مساحيا

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

22_852 Water CAD 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة $ 

22_757 
العزل الحديث للبدرومات والخزانات 

 وحمامات السباحة والعزل الحرارى
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة
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 _مجال البيئة24

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 
 _مجال الجمارك والموانئ25

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

23_002 
إستراتيجية إدارة فرق العمل وتحقيق 

 التميز
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة طرق ووسائل قياس ورصد ملوثات الهواء 002_24

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة نظم اإلدارة البيئية المتكاملة  003_24

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2200 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة التخطيط البيئي ومراقبة التلوث 013_24

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة اإلتحاد الجمركي الخليجي 004_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

25_016 
الجودة الشاملة وأثرها في العمل 

 الجمركي
 $ 2200 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة
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 المعلومات_مجال المكتبات ومصادر 26
 

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

25_017 
المصطلحات والمحادثة اإلنجليزية في 

 العمل الجمركي
 $ 2200 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

26_003 
تأهيل موظفي الخطوط األمامية للتعامل 

 مع المستفيدين في المكتبات
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

26_004 
تقديم خدمات المعلومات من خالل 

 اإلنترنتشبكة 
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 2500 اسبوعان 28/11/2019-17 الخرطوم تأهيل أخصائى معلومات رقمية 013_26
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 الحيوانية_مجال االمن الغذائى والثروة 27

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

27_119 
أنظمة إدارة  – FSSC 9500معيار األيزو/

 األمن الغذائي
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة تكنولوجيا إنتاج األلبان وتصنيعها 114_27

 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة التعديل الوراثى فى الماشية واالغنام 001_27

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة إنشاء مزارع االرانب 010_27

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة التفريخ وانتاج الكتاكيت 013_27

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة انتاج بدارى اللحم 015_27

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة النظم الحديثة في تربية ماشية اللبن 027_27

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة أعالف المجترات و تركيبها 032_27

 $ 1200 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة الدورة المكثفة للحيوانات البرية. 307_27

27_321 
عالج االمراض الفيروسية والبكترية التى 
تصيب الدواجن واالسماك بتكنولوجيا 

 الجينات

 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

27_602 
اختبارات مراقبة الجودة والفحص 

 المعملى 
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة
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 _الدبلومات المهنية 28

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27_205 
عمليات التحور الجينى فى االسماك 

 وتشخيص
 $ 1200 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 $ 3500 اسابيع 4 28/11/2019-03 القاهرة دبلوم االدارة المالية 013_28

 $ 3500 اسابيع 4 12/12-17/11 القاهرة دبلوم المحاسبة المالية 023_28

 $ 3500 اسابيع 4 19/12-24/11 القاهرة دبلوم إدارة الكوارث واألزمات 007_28

28_008 
دبلوم إدارة المخاطر المالية والتأمين 

 التجارى
 $ 3500 اسابيع 4 05/12-10/11 القاهرة
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 المتخصصةهيل للشهادات المهنية أ_مجال الت29

 )أسبوع تدريبي( 

 

 _ورش العمل30

 (ةتدريبي أيام 3)

 

 

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

29_007 
 خبير حوكمه معتمد

CCA™ – Chartered Compliance Analyst 
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

29_013 
 محلل ائتماني معتمد

CCATM – Chartered Credit Analyst 
 $ 1200 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

30_059 
تطوير وإعادة هيكلة النظم المحاسبية 

 الحكومية
 $ 900 يوم 3 12/11/2019-10 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

30_024 
باستخدام  االستبانة: تصميمها وتحليلها

 SPSSبرمجية 

شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

30_035 
اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي للنسخة 

2008 
 $ 1600 اسبوع 28/11/2019-24 الخرطوم
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 ديسمبر شهر البرامج التدريبية ل

 

 _مجال اإلدارة والقيادة والتطوير01

 )أسبوع تدريبي(

 البحث النوعي: طرق ألتصميم والمعالجات 044_30
شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

 بناء اختبارات التحصيل 047_30
شرم  

 الشيخ
 $ 1600 اسبوع 03-07/11/2019

30_049 
تطبيق تقنيات الفضاء من أجل التنمية 

 المستدامة في منطقة غرب آسيا
 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 $ 1200 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة إعداد القيادات اإلدارية الواعدة 052_30

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
الرسوم 

)$( 

01_003 
لبناء الشخصية األسس السليمة 

 القيادية اإلدارية الناجحة
 1600 اسبوع 05/12/2019-01 أديس أبابا

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01

01_021 
تحقيق الريادة والتميز اإلدارى فى الدوائر 

 واألجهزة الحكومية
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة مهارات اإلدارة الوسطى 026_01

 1600 اسبوع 19/12/2019-15 كازابالنكا تنمية مهارات رؤساء األقسام اإلدارية 027_01

01_030 
دورة القيادة للتنفيذيين في دول مجلس 

 التعاون الخليجي
 1600 اسبوع 19/12/2019-15 كازابالنكا

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة القيادة والتواصل 033_01

 1600 اسبوع 26/12/2019-22 الخرطوم مهارات التفويض والتمكين 041_01

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة المهـارات اإلداريـة للقيادات النسائية 042_01

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة إعـداد وكتابة التقارير اإلداريـة 044_01

01_047 
الممارسات الحديثة فى تبسيط وتنظيم 

 إجراءات العمل
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة
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 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة القيادة االستراتيجية وبناء فرق العمل 048_01

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
الرسوم 

)$( 

 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة التأهيل لوظائف المديرين المساعدين 004_01

01_007 
إعداد الخطط التنفيذية والمتابعة 

Action Plan 
 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 أديس أبابا

01_008 
تنمية مهارات وفن االحتراف في أداء 

 العملية اإلدارية بنجاح
 2500 اسبوعان 26/12/2019-15 كازابالنكا

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة إعداد قيادات الصف الثانى 019_01

01_020 
التخطيط التشغيلى : كيف تخطط فى 

 المدى القصير
 2500 اسبوعان 26/12/2019-15 كازابالنكا

01_023 
التخطيط اإلستراتيجي )المستوى 

 المتقدم(
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة المهارات القيادية للعمل الجماعي 051_01

01_054 
االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج 

 اإلدارة الناجحة
 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 أديس أبابا

 القاهرة تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية 056_01
22/12/2019-

2/1/2019 
 2200 اسبوعان

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة مهارات اإلشراف المتقدمة 057_01

01_060 
التخطيط اإلستراتيجي )المستوى 

 االساسى(
 القاهرة

22/12/2019-
2/1/2019 

 2200 اسبوعان

01_061 
التخطيط اإلستراتيجي للقيادات 

 الوسيطة
 القاهرة

22/12/2019-

2/1/2019 
 2200 اسبوعان
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 _مجال الموارد البشرية والتدريب02
 

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
الرسوم 

)$( 

02_002 
االتجاهات الحديثة في إدارة شئون 

 الموظفين
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

02_006 
 االتجاهات المعاصرة لتطوير أداء إدارات

 الموارد البشرية
 1600 اسبوع 05/12/2019-01 أديس أبابا

02_009 
استراتيجيات االستقطاب والمقابلة 

 واالختيار
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

02_010 
تأهيل األخصائي المعتمد في االستقطاب 

 والتعيين
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

02_011 
التدريب تأهيل األخصائي المعتمد في 

 والتطوير
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

02_016 
ادارة المواهب " استثمار القدرات 
 اإلبداعية واالبتكارية للعاملين"

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 القاهرة تأهيل موظف عالقات مهني معتمد 017_02
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

02_030 
والحفاظ على الموارد نظم التحفيز 

 البشرية
 1600 اسبوع 05/12/2019-01 أديس أبابا

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة مهارات تقويم السلوك السلبي للموظفين 031_02

 1600 اسبوع 19/12/2019-15 كازابالنكا ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 036_02

 1600 اسبوع 19/12/2019-15 كازابالنكا تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02
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 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 _مجال المالية والمحاسبة والصيرفة03

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
الرسوم 

)$( 

02_019 
مبادئ قانون العمل في دول مجلس 

 التعاون
 2500 اسبوعان 26/12/2019-15 كازابالنكا

02_021 
الموارد البشرية إنشاء نظام متكامل إلدارة 

 في المؤسسات العربيــة
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

 2500 اسبوعان 26/12/2019-15 كازابالنكا البرنامج المتكامل ألخصائي التدريب 022_02

02_025 
إدارة وتطوير خدمات العاملين بالمؤسسات 

 العامة والخاصة
 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة

02_027 
اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير 

 الموارد البشرية
 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 أديس أبابا

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة اإلدارةالذمم الدائنة: من المحاسبة إلى  031_03

03_207 
الفساد االداري والمالي والتعامل معه 

 وقائيا وعالجيا
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة المعايير الدولية في المراجعة 218_03

 1600 اسبوع 19/12/2019-15 كازابالنكا الموازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة 203_03

03_034 
إدارة األزمات المالية ودعم مهارات صناعة 

 القرار
 1600 اسبوع 05/12/2019-01 أديس أبابا
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 (انتدريبي ان)أسبوع 

03_009 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالمجال 

 (IPSASالحكومي )
 1600 اسبوع 19/12/2019-15 كازابالنكا

 1600 اسبوع 05/12/2019-01 أديس أبابا مكافحة التهرب الضريبى  217_03

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
الرسوم 

)$( 

 القاهرة االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة 039_03
29/12/2019-

9/1/2019 
 2200 اسبوعان

03_205 
أداء اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة 

 المراجع الداخلي
 القاهرة

22/12/2019-

2/1/2019 
 2200 اسبوعان

03_040 
األساليب المالية والمحاسبية فـــــى 

 تقييم الشركات
 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة

 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة التحصيل االلكتروني 001_03

03_013 
موازنة التحول من موازنة البنود إلى 

 البرامج واألداء
 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة

03_314 
التخطيط اإلستراتيجي لألعمال 

 المصرفية
 القاهرة

29/12/2019-
9/1/2019 

 2200 اسبوعان

03_302 
المبادئ األساسية للعمل في 

 المصارف اإلسالمية
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة المحاسبية لألجور الثابتةالمعالجة  042_03

03_304 
المنهج المتكامل في األرشفة 

 اإللكترونية في البنوك
 2500 اسبوعان 26/12/2019-15 كازابالنكا

03_206 
المهارات المتخصصة في التدقيق 

 والتفتيش المالي واالداري
 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة

 القاهرة أساسيات العمل المصرفى 317_03
29/12/2019-

9/1/2019 
 2200 اسبوعان

03_315 
تطوير خدمات البطاقات اإلئتمانية ونظم 

 الدفع االلكترونية
 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 أديس أبابا

03_316 
كشف التزييف والتزوير فى المستندت 

 وبصمات األختام والتوقيعات
 2500 اسبوعان 26/12/2019-15 كازابالنكا
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 _مجال السكرتارية وادارة المكاتب04

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 أديس أبابا مهارات إدارة المحافظ االستثمارية 307_03

 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 أديس أبابا نظام الخزانة الموحد  036_03

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

04_015 
االتصاالت اإلدارية الفعالة ومهارة التأثير 

 في اآلخرين
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

04_008 
السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات 

 العليا
 1600 اسبوع 19/12/2019-15 كازابالنكا

04_004 
التعامل مع الضغوط إدارة الوقت وفن 

 لمديري مكاتب اإلدارة العليا
 1600 اسبوع 05/12/2019-01 أديس أبابا

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي 002_04

 1600 اسبوع 19/12/2019-15 كازابالنكا تنمية مهارات مديرى مكاتب اإلدارة العليا 003_04

04_001 
مهارات العرض والتقديم بإستخدام 

 الحاسب االلي
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

04_009 
تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال 

 المكتبية واإلدارة
 2500 اسبوعان 26/12/2019-15 كازابالنكا

04_005 
مهارات تنظيم ومتابعة أعمال االجتماعات 

 واللجان
 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 أديس أبابا

04_007 
نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق 

 والملفات إلكترونيا  
 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 أديس أبابا
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 _مجال العالقات العامة واالعالم05

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة اإلعـالم اإلقتصـــادى والنفطي والبيئي 023_05

05_001 
المهارات السلوكية والمهنية للعاملين 

 في العالقات العامة واإلعالم
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

 1600 اسبوع 12/12/2019-08 الخرطوم فن اإلدارة اإلعالمية لألزمات والكوارث 002_05

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

05_034 
أحدث األسس العلمية إلنتاج المواد 

 للتليفزيوناإلخبارية 
 القاهرة

29/12/2019-
9/1/2019 

 2200 اسبوعان

 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة مهارة إعداد الخبر الصحفي 013_05
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 _مجال التسويق والمبيعات06

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

06_001 

المهارات المتقدمة في إعداد الخطط 

التسويقية الفعالة وإستراتيجية تحقيق 

 رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

06_002 
فنون ومهارات التعامل مع شكاوي 

 الجمهور والعمالء
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 القاهرة خطط واستراتيجيات التسويق االلكتروني 010_06
22/12/2019-

2/1/2019 
 2200 اسبوعان

 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة إعداد أخصائى تسويق محترف 013_06

06_019 
إعداد أخصائى تقنيات محركات البحث 

SEO 
 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة

 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة احتراف جوجل ادورد 020_06
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 اللوجيستية -_مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد 07

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال االقتصاد08

 )أسبوع تدريبي(

 

 _مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى09

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اإلنعقادتاريخ   

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

07_002 

االستراتيجيات الحديثة لتقييم العروض 

فى مجال المناقصات وترسيتها وصياغة 

 عقودها

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 القاهرة التــــعاقد وإدارة عقـــــود اإلنشاءات 010_07
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة Inventry Cntrlالرقابـــة على المخـــزون  001_07

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

07_021 
البرنامج المتكامل في المشتريات و إدارة 

 المستودعات
 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة

07_019 
صياغة المواصفات الفنية للمشتريات 

 وإعداد كراسة الشروط
 القاهرة

29/12/2019-

9/1/2019 
 2200 اسبوعان

07_013 

نــظــم وأســاليب تــكويـــد أصنــــاف 

 المخـــزون السلـــــعي
 Cding System fr Stck Cntrl 

 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة إدارة األزمات المالية 001_08

08_006 
توحيد العملة الخليجية ودورها في 

 تنمية اإلقتصاد
 القاهرة

29/12/2019-
2/1/2020 

 1200 اسبوع
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 _مجال االمن والسالمة والصحة المهنية10

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

09_001 Introduction to Arc GIS I 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة 

09_002 Introduction to Arc GIS II 1600 اسبوع 19/12/2019-15 الخرطوم 

09_003 
SPSS  األحصاء بإستخدام حزمة

 البرمجيات
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة األدلة في الجرائم اإللكترونية 006_09

09_007 
هيكلة وتصميم البنية التقنية في 

 المؤسسات
 الخرطوم

29/12/2019-
2/1/2020 

 1600 اسبوع

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى 008_09

09_014 Adobe Photoshop CC 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة 

09_224 
Configuring and Deploying a Private 

Cloud 
 1600 اسبوع 05/12/2019-01 الخرطوم

09_234 Cloud Fundamentals 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة 

09_251 

Administering and Deploying System 

Center 2012 Virtual Machine 
Manager 

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

09_504 
Oracle Database 12c: Backup and 

Recovery Workshop 
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

09_516 Oracle BI 11g R1: Build Repositories الخرطوم 
29/12/2019-

2/1/2020 
 1600 اسبوع
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 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 

 

 _مجال ادارة الجودة الشاملة11

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة اإلسعافات األولية 002_10

10_003 
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة 

 المهنية وإعداد التقارير
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

 القاهرة السالمة في استخدام وتداول المواد 009_10
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

10_001 
الصحة والسالمة المهنية للمديرين 

 والمشرفين
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

10_021 
مراجع داخلى لنظم السالمة والصحة 

 المهنية
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

10_023 
الفحص والتفتيش على مواقع العمل 

 والمعدات
 2500 اسبوعان 12/12/2019-01 الخرطوم

10_012 
النظم المتقدمة لألمن الصناعي 
 والتحقيق الفني للحوادث المهنية

 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة

10_015 
تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة 

 اإلطفاء الفني المتقدم
 القاهرة

29/12/2019-

9/1/2019 
 2200 اسبوعان

 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة التنفيذ فى تطبيق السالمةدور مهندس  022_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى12

 )أسبوع تدريبي(

11_016 
إدارة الجودة الشاملة كأسلوب منهجى 
 لتطويراألداء المؤسسى للمنظمات 

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

11_001 
إعادة بناء المنظمات وفقا لمفهوم الجودة 

 الشاملة
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة تأهيل أخصائي إدارة نظم الجودة معتمد 014_11

11_002 
تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير 

 سيجما 6األداء باستخدام 
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

11_009 
اإلبداع والتميز في اإلدارة في ظل منهج 

 الجودة الشاملة
 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود 001_12
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 يوالشرط يمن_المجال األ14

 )أسبوع تدريبي(

12_003 
االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم 

 والتفاوض واعداد العقود
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة اإلعداد الفنى للمستشارين القانونيين 016_12

12_010 
التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات 

 اإلدارية
 القاهرة

29/12/2019-
2/1/2020 

 1200 اسبوع

12_002 
أصول التفسير القانونى وكتابة المذكرات 

 القانونية 
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة مكافحة الفساد االدارى 024_12

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

12_022 
االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود 

 والمسؤولية التعاقدية
 القاهرة

29/12/2019-

9/1/2019 
 2200 اسبوعان

12_018 
التقنيات المتقدمة لكشف الغش 
والتدليس فى العقود وتحديد العقد 

 القابل لإلبطال

 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

12_013 
النظام القانونى للمقاوالت الهندسية 

 المدنية
 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة

 القاهرة إدارة العقود والمناقصات النفطية 017_12
22/12/2019-

2/1/2019 
 2200 اسبوعان

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

14_007 
أمن العاملين في تأمين المنشآت 

 الهامة
 القاهرة

29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 نـ_مجال التأمي15

 )أسبوع تدريبي( 

14_023 
تنمية المهارات الميدانية لمسئولي 

 األمن في المؤسسات
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

14_001 
مهارات التعامل مع اآلخرين لرجال 

 التحريات
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 2500 اسبوعان 26/12/2019-15 الخرطوم اإلخالء في حاالت الطوارئ والكوارث 012_14

14_019 
األسلوب العلمي في إدارة غرفة 

 أثناء األزمات األمنيةالعمليات الرئيسية 
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

14_017 
البرنامج المتكامل حول أمن المنشآت 

 الهامة والحيوية
 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة

14_013 
التجمهر وانعكاساته على أداء أجهزة 

 األمن والسالمة
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

14_011 
األمن والمخاطر في المعابر تقييم 

 الحدودية
 القاهرة

22/12/2019-

2/1/2019 
 2200 اسبوعان

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة إدارة التأمينات بمختلف أنواعها 001_15

 القاهرة خدمة العمالء بشركات التأمين 010_15
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال التنمية السياحية والفنادق16

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 االلكترونية حكومة_مجال ال17

 تدريبي()أسبوع 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة التمويل في شركات التأمين 013_15

15_014 
إدارة اإلستثمار فى شركات التأمين 

 فى ضوء المعايير المحاسبية
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

 القاهرة تأمينات البترول عمليات شركات البترول 019_15
29/12/2019-

9/1/2019 
 2200 اسبوعان

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

16_005 
البرنامج التدريبي الشامل في إقتصاديات 

 إدارة المطاعم
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة إدارة المتاحـف 006_16

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة الطابع العام للحوكمة وإستراتيجياتها 001_17
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 _مجال التثمين العقارى18

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 _مجال إدارة األزمات19

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة تطبيق الحوكمة اإللكترونية 010_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة ادارة العقارات 001_18

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة ومشاكل التقييم العقاري نماذج 002_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

18_018 
في التسويق  CRMإدارة عالقات العمالء 

 العقاري
 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة ومعايير تثمين العقاراتأسس  013_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة إدارة األزمات بين )الوقائية والعالجية( 010_19

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة فن ومهارة إدارة األزمات اإلدارية 001_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 
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 المؤسسات التعليمية_مجال 20

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 _مجال المستشفيات والبرامج الطبية21

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة ادارة االزمات التجارية والصناعية 016_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1600 اسبوع 12/12/2019-08 الخرطوم اإلستراتيجية لمعاهدة اإلدارة اإلدارة 016_20

20_007 
اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد 

 التعليمية
 القاهرة

29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

20_001 
التدريس التفاعلي بين الطرق 

التقليدية والحديثة في القرن الواحد 

 العشرين

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

20_010 
المنظمة المتعلمة في اإلدارات تطبيق 

 التعليمية
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة التغذية والصحة       003_21

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة السجـالت الطبية 002_21

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة جودة المستشفيات الشاملة       001_21
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 _المجال الفنى والهندسى22

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

21_016 
المتكامل في إدارة السجالت البرنامج 

 الطبية )النظم الحديثة(
 القاهرة

22/12/2019-

2/1/2019 
 2200 اسبوعان

21_017 
البرنامج المتكامل في إدارة خدمات 

 الطوارئ ومراكز األسعاف
 2200 اسبوعان 12/12/2019-01 القاهرة

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

22_006 Bit ,Casing &Well Design 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة 

22_007 Cementing Technology 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة 

22_010 Wireline& formation Evaluation 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة 

22_014 Basic Rig components 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة 

22_102 
Petroleum Exploration 

Overview 
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

22_104 Reservoir Damage & Remedy القاهرة 
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

22_105 
Seismic Stratigraphy 

Interpretation 
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة
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22_201 
Modern Methods of Heavy oil 

production 
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

22_208 Electrical Submersible pumps القاهرة 
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

22_213 
Surface Development & 

operations 
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

22_216 Plant Shutdown systems 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة 

22_306 Blending Operations 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة 

22_401 Reserves Estimation 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة 

22_404 
Advanced Coring & Core 

Analysis 
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

22_408 Cased Hole Drill Stem Testing 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة 

22_504 
Electrical Installations in 

Petroleum Industry (NEC) 

Regulations 

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

22_520 
Electrical Control and 

Drawings 
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

22_526 Electrical Safety Codes 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة 

22_529 HV Switching 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة 

22_532 
Power Quality & System 

Harmonics 
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

22_541 
Electrical Power Plants (Types, 

Design, Operation and 

Control) 

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 القاهرة إعداد المخططات الهيكلية 902_22
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة تخطيط النقل والمرور فى المدن 909_22

22_701 
األعمال المساحية وأساليب 

 العمل الحقلى المختلفة
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة
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 _مجال إدارة المشروعات23

 )أسبوع تدريبي( 

22_605 
Motors & Movement Caring 
Equipment and Hydraulic 

Circuits 

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

22_621 Pressure Vessels Design 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة 

22_627 Radiographic Tests 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة 

22_630 
Diesel Engine Operation & 

Troubleshooting 
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

22_633 Storage Tanks 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة 

22_642 
Static and Dynamic Balancing 

of Rotating Equipment 
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

22_646 Corrosion Engineering القاهرة 
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

22_653 
Corrosion, Erosion Engineering 

& Cathodic Protection 
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

22_655 
Materials Science & 

Engineering Metallurgy 
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

22_705 
  إستخدام برنامج

Land Desktop 2005 
 القاهرة

29/12/2019-
2/1/2020 

 1200 اسبوع

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

22_856 
عمليات في   المراقبة والتحكم

معالجة وتشغيل محطات مياه 

 الصرف الصحي البيولوجية

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة صيانة الطرق والكبارى 1008_22

22_759 
معالجة الشروخ وأعمال ومواد 

 الترميم
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة التخطيط والرقابة على زمن المشروع 010_23
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 _مجال البيئة24

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال الجمارك والموانئ25

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 1600 اسبوع 26/12/2019-22 الخرطوم إدارة الميزانية بفعالية 001_23

23_005 
الصغيرة وتحديد تسويق المشاريع 

 اإلحتياجات
 القاهرة

29/12/2019-
2/1/2020 

 1200 اسبوع

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

24_012 
الجوانب اإلقتصادية المالية لإلدارة 

 البيئية للمخلفات الصلبة
 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة

 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة أساسيات وتطبيقات اقتصاديات البيئة 011_24

 القاهرة ISO 14000برنامج نظام اإلدارة البيئية  014_24
29/12/2019-

9/1/2019 
 2200 اسبوعان

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

25_003 
النظام اآللي للقضايا القانونية وشاشات 

 محاضر الضبط
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

25_009 
النظم الحديثة في إجراءات تفتيش 

 المسافرين
 القاهرة

29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

25_001 
إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة 

 SAFFالتزويد في التجارة الدولية  
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة نظام الفسح الجمركى اآللى 002_25
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 _مجال المكتبات ومصادر المعلومات26

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 الرسوم

)$( 

25_021 
المبادئ األساسية لموظفي الحراسات 

 والسالمة
 القاهرة

29/12/2019-

9/1/2019 
 2200 اسبوعان

25_014 
إعداد المدربين الجمركيين في مجال 

 التعريفة الجمركية
 القاهرة

22/12/2019-

2/1/2019 
 2200 اسبوعان

 2200 اسبوعان 19/12/2019-08 القاهرة واجبات وحقوق الموظف الجمركي 015_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

26_001 
االتجاهات الحديثة في تقديم الخدمة 

 المرجعية
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة المتكاملة في المكتباتالنظم اآللية  011_26

26_002 
تنظيم وإتاحة المصادر المتحفية 

 والمخطوطات
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 القاهرة جودة خدمات المعلومات اإللكترونية 007_26
29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع
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 _مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية27

 )أسبوع تدريبي(

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

26_012 
األساسيات الحديثة في المكتبات 

 ومراكز المعلومات
 2200 اسبوعان 26/12/2019-15 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة الرقابة على الغذاء والمنشآت الصحية 117_27

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة  9500معيار إعتماد نظام األمن الغذائي  120_27

27_405 

استخدام التكنولوجيا الحيوية فى انتاج 

البستانية باستخدام طرق المحاصيل 
 التربية الحديثة والبيوتكنولوجى

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

27_110 
مفاهيم الجودة وتطورها في مجال 

 التصنيع الغذائي
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

27_501 

الجديد فى التسميد الورقى لنباتات 

الزينة والنباتات الطبية والعطرية 
 والمحاصيل الحقلية

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

27_504 
الطرق الحديثة لتصنيف المبيدات وطرق 

 استخدامها
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة األسمدة والتسميد 507_27
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 _الدبلومات المهنية 28

 (ةتدريبي أسابيع 4)

27_008 
االستزراع السمكى وطرق التربية 

 الحديثة
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

27_012 
إستخدام التكنولوجيا الحديثة في 

 تسمين حيوانات المزرعة
 القاهرة

29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

27_019 
تحسين اإلنتاج الحيواني والتناسلي 

 للحيوانات المزرعية
 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة

27_021 
اإلنتاج تطبيقات علوم الوراثة في دعم 

 الحيواني
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة الدورة المكثفة للخيول 305_27

 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة الوبائيات البيطرية. 308_27

 1200 اسبوع 05/12/2019-01 القاهرة دورة التلقيح االصطناعي 315_27

الحديثة وتطويرها انظمة الرى 701_27  1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة تقنيات إنتاج البذور المحسنة والمعتمدة 604_27

27_607 
استخدام تكنولوجيا الجين فى انتاج 

الخالية من المسببات المرضيةالتقاوى   
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة التحكم الجينى فى الصدفيات  203_27

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

28_001 
الدبلوم المهنى فى الصحة والسالمة 

 المهنية
 القاهرة

22/12/2019-

16/1/2019 
 3500 اسابيع 4

28_009 
دبلوم ادارة المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة
 3500 اسابيع 4 26/12/2019-01 القاهرة
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 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأ_مجال الت29

 )أسبوع تدريبي( 

 

 

 

 _ورش العمل30

 (ةتدريبي أيام 3)

 

 

 )أسبوع تدريبي(

 القاهرة دبلوم قيادات الصف الثانى واالشراف 024_28
15/12/2019-

09/01/2020 
 3500 اسابيع 4

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

29_001 
 استشاري غسيل أموال معتمد

CAMC™ – Certified Anti Money 

Laundering Consultant 

 1600 اسبوع 12/12/2019-08 الخرطوم

29_015 
 محلل مالي معتمد

AFA™ – Accredited Financial Analyst 
 1600 اسبوع 26/12/2019-22 الخرطوم

29_020 
 مدير استثمار أصول معتمد

CAM™ – Chartered Asset Manager™ 
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

30_066 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى 
متميز فى مجال الرقابة على منظمات 

 األعمال التجارية

 900 يوم 3 03/12/2019-01 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

الرسوم 

)$( 

30_005 
ورشة عمل في تقنية اللحام وتشكيل 

 المعادن للفنيين
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

30_021 
 SPSS  التحليل االحصائي باستخدام ال

 للمبتدئين
 1600 اسبوع 05/12/2019-01 أديس أبابا
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 : المؤسسة العربية لمحة عامة عن

 من بنخبه تدار , العربية مصر جمهورية - القاهرة في الرئيسي مقرها عصرية مؤسسةالمؤسسة العربية 

 العلمية المفاهيم ربط كيفية في إِْنفِْكتْ  به تقوم التي الحيوي الدور ويتمثل المتميزين والمستتترتتارين الخبراء

 المنظمات مختلف في مرتتاركينا بها يقوم التي الوظيفية والمهام اليومي العملي بالواقع الحديثة والنظريات

 .المنظمات تلك أداء على نهائي بركل تنعكس والتي التميز صفة عليهم يضفي مما بها يعملون التي

 مجاالت وفي والفنية واإلدارية االقتصتتتتتتتادية المجاالت في والمتميزة الفائقة الجودة ذات أعمالنا نقدم

 العربي الوطن مستوى على المهارات وتطوير االحترافي والتدريب والتطوير القدرات وبناء اإلسترارات

 كافة لتغطية عمل وورش وملتقيات وندوات برامج على يرتمل تدريبي نراط (850) من أكثر نقدم حيث ,

 . والفنى اإلداري العمل مجاالت

30_026 

ارسال واستالم وتحليل ااالستبانات 

-Online Survey (eااللكترونية 
Questionnaire) 

 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

30_030 
Key Performance Indicators (KPIs) & 

Balanced Scored Card  
 1200 اسبوع 19/12/2019-15 القاهرة

30_033 
انظمة السجالت الطبية االلكترونية 

Electronic Medical Records Systems 
 1200 اسبوع 26/12/2019-22 القاهرة

 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة تصميم الكتاب االلكتروني التفاعلي 042_30

30_046 
آليات نموذج االستجابة للتدخل لتشخيص 

 وعالج صعوبات التعلم
 القاهرة

29/12/2019-

2/1/2020 
 1200 اسبوع

30_051 
إدارة المواهب: استثمار القدرات اإلبداعية 

 واالبتكارية للعاملين
 1200 اسبوع 12/12/2019-08 القاهرة

 االدارة والقيادة والتطوير مجال .1

 .والتدريب البررية الموارد مجال .2

 .الراملة الجودة إدارة مجال .3

 .االزمات إدارة مجال .4

 .التعليمية المؤسسات مجال .5

 .المكاتب وإدارة السكرتارية مجال .6

 .واالعالم العامة العالقات مجال .7

 .والمبيعات التسويق مجال .8

 اإلدارى الفساد ومكافحة القانون مجال .9

 .والمرتريات واللوجيستيات المواد مجال .10

 .والصيرفة والمحاسبية المالية مجال .11

 .االقتصادى المجال .12

 .المرروعات إدارة مجال .17

 .المهنية والصحة السالمة مجال .18

 .والررطى األمنى المجال .19

 .البيئة مجال .20

 .والموانئ الجمارك مجال .21

 .المعلومات ومصادر المكتبات مجال .22

 .التامين مجال .23

 .الحيوانية والثروة الغذائى األمن مجال .24

 .والفنادق السياحية التنمية مجال .25

 .االلكترونية الحوكمة مجال .26

 .العقارى التثمين مجال .27

 .المهنية الدبلومات .28



 

                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -المقر الرئيسى | القاهرة 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا 

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

 11727 رمزبريدي : 4023ص.ب : 

 +(202) 224196065فاكـس :  -+( 202) 22913123تليفون : 

 0020 -1152466358جــوال: 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

203 Jalan Bukit Bintang, 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia. 
 

Page | 70 

Page | 70 

 رؤيتنــــا :

 .العربى الوطن مستوى على البررى المورد واستثمار بناء فى الرائدةالمؤسسة العربية  تكون أن

 رسالتنـا :

 من عالى مستوى على المجاالت كافة فى األداء تطوير وبرامج والتدريبية اإلسترارية الخدمات تقديم

 استتتراتيجيات فى والمتخصتتصتتين المتميزين الخبراء من نخبة خالل من العالمى التطور لمواكبة الجودة

 بما المنظمة أفراد بها يقوم التى والمهام اليومى العملى بالواقع الحديثة والنظريات العلمية المفاهيم ربط

 .بها تعمل التي البررية والموارد المنظمة على بالفائدة يعود

 

 

 أهدفنا :
 خالل  من العربي الوطن في العربية االعمال منظمات نجاحات تحقيق في والفعال االيجابي اإلسهام 

 .العملى الواقع إلى العلمية التجارب نقل

 المحتويات توضحها التي البرامج بموضوعات يتعلق فيما والقدرات المعارف تنمية 

 األدوار وتمثيل والتمارين العملية الممارستتة في الحديثة األستتاليب تطبيق مهارات المرتتارك إكستتاب 

 .موضوع كل احتياجات حسب

 والعاملين العمل إنتاجية زيادة إلى يؤدي بما الوظيفي السلوك تطوير . 

 لتنمية واألفراد والهيئات للرتتتركات وتقديمها التقليدي للتعليم التدريبية العملية والبدائل الحلول تقديم 

 .والتعلم النمو فرص

 وأنرطة العمل ورش خالل من تعليمية وسائل من التدريب مجال في العلم إليه توصل ما أحدث تقديم 

 .المجموعات

 لتفعيل والمؤستتستتية البرتترية القدرات لدعم الالزمة التدريبية واالنرتتطة البرامج من مجموعة تقديم 

 .المطلوبة والفعالية بالكفاءة االداء

 لتطوير العالقة ذات المجاالت في دوليا   والمعتمدة المتخصصة المهنية الدبلومات من مجموعة تقديم 

 .البرري العنصر مهنية

 والهيئات المؤسسات لكافة (والبرامج االنظمة وتصميم – االسترارية الخدمات) المهني الدعم تقديم 

 .العربي الوطن مستوى  على

 

 

 .الطبية والبرامج المسترفيات مجال .13

 .الدولى والتعاون الخارجية والعالقات السياسة مجال .14

 .المعلومات تقنية مجال .15

 .والهندسي الفني المجال .16

 

 .المتخصصة المهنية للرهادات التأهيل .29

 .العمل وورش والملتقيات الندوات .30

 .التعاقدية البرامج .31
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