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 يشرفنا دعوة سيادتكم للمشاركة على البرامج التالية : 

 تسجيل
 

 _مجال اإلدارة والقيادة والتطوير01

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 ريبيالبرنامج التد كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

01_003 
األسس السليمة لبناء الشخصية القيادية اإلدارية 

 الناجحة

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 07-11/04/2018

 مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 07-11/04/2018

 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة إدارة ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة 036_01

 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة القيادة المؤثرة 037_01

01_047 
الممارسات الحديثة فى تبسيط وتنظيم إجراءات 

 العمل
 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة

 اسبوع 25/04/2019-21 اسطنبول مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة 059_01

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

01_008 
تنمية مهارات وفن االحتراف في أداء العملية 

 اإلدارية بنجاح
 اسبوعان 25/04/2019-14 القاهرة

01_009 
تنمية مهارات التفكير االبداعي وأدوات المدير 

 المتميز
 اسبوعان 02/05-21/04 القاهرة

 اسبوعان 02/05-21/04 اسطنبول تنمية مهارات الرقابة الحديثة للمدير العصري 016_01

 اسبوعان 02/05-21/04 اسطنبول تطوير القدرات اإلبداعية لتنمية الجدارات اإلدارية 050_01

 المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة: إدارة بال أخطاء 052_01
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 07-18/04/2019
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 جال الموارد البشرية والتدريب_م02
 

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 
 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

02_005 
تنمية مهارات مديري ومسئولي التدريب والتطوير 

 اإلداري
 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة

 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة إدارة األداء: تحديد األهداف وإجراء التقييم 008_02

02_010 
تأهيل األخصائي المعتمد في االستقطاب 

 والتعيين

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 07-11/04/2018

02_016 
ادارة المواهب " استثمار القدرات اإلبداعية 

 واالبتكارية للعاملين"
 اسبوع 25/04/2019-21 اسطنبول

 اسبوع 25/04/2019-21 نبولاسط نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية 030_02

 اسبوع 25/04/2019-21 اسطنبول مهارات تقويم السلوك السلبي للموظفين 031_02

 مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي 035_02
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 07-11/04/2018

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 إلنعقادا

 اسبوعان 02/05-21/04 اسطنبول T.O.Tتدريب المدربين  024_02

 نماذج قياس التكلفة والعائد من التدريب 026_02
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 07-18/04/2019

 مداخل ونظم قياس وتقويم اداء العاملين 028_02
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 07-18/04/2019
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 يرفة_مجال المالية والمحاسبة والص03

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي ان)أسبوع

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_007 
اإلتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات الموجهة 

 باألهداف
 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب اآللي 011_03

03_008 
التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات باستخدام 

 الحاسب اآللي
 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة الموازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة 203_03

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة إدارة االصول والخصوم 045_03

 الحسابات الختاميةإعداد الموازنات الحكومية و 004_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 07-11/04/2019

03_003 
تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام 

 المقبوضات واإليرادات

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 07-11/04/2019

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_221 
يثة فى تدقيق وضبط مخاطر االتجاهات الحد

 االحتيال المالى بالحاسب اآللى
 اسبوعان 18/04/2019-07 القاهرة

 البرنامج المتكامل في اعداد المحاسب المحترف 020_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 07-18/04/2019

03_302 
المبادئ األساسية للعمل في المصارف 

 اإلسالمية
 اسبوعان 02/05-21/04 اسطنبول

 اسبوعان 25/04/2019-14 القاهرة الموازنات و التكاليف في مجال البترول 018_03

 اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة إدارة رأس المال العامل 041_03

 تقييم أداء البنوك التجارية )تحليل العائد والمخاطر( 303_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 07-18/04/2019

03_016 
المحاسبة  محاسبة األستثمار وفقاً لمعايير

 الدولية
 اسبوعان 02/05-21/04 اسطنبول

 اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة نظام الخزانة الموحد  036_03
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 _مجال السكرتارية وادارة المكاتب04

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_016 
د الشخصي تأهيل المساعد التنفيذي / المساع

 المتميز
 اسبوع 25/04/2019-21 اسطنبول

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 02/05-21/04 القاهرة االرشفة االلكترونية 011_04

04_017 
السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في 

 إللكترونيةظل الحكومة ا
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 07-18/04/2019

mailto:info@ainfct.com
file://///Ainfct-pc/work%20ainfct%2022.4.2015/www.ainfct.com


                         
                                                                                                                                             

 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)  22913123فاكـس :  -+( 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. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 6 

Page | 6 

 

 _مجال العالقات العامة واالعالم05

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة اإلعالم التنموي ومهارات اإلتصال اإلقناعي 008_05

 اسبوع 25/04/2019-21 الخرطوم مهارات التواصل الكتابي في العالقات العامة 009_05

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 18/04/2018-07 القاهرة األخصائي المعتمد في العالقات العامة 022_05

05_017 
جية الحديثة في اإلخراج األساليب التكنولو

 والمونتاج التلفزيوني
 اسبوعان 02/05-21/04 القاهرة

 اسبوعان 25/04/2019-14 القاهرة المهارات االبتكارية لمخرجي التنفيذ 032_05

 اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة مهارات التصوير الصحفي 018_05
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 _مجال التسويق والمبيعات06

 )أسبوع تدريبي(

 
 

 للوجيستيةا -_مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد 07

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 البرنامج التدريبي دكو
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 25/04/2019-21 الخرطوم ما بعد خدمة العمالء 007_06

06_015 
مهارات اإلدارة الذاتية والسلوكية لمدراء البيع 

 والتسويق
 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

07_022 
المنــهــج الــعلمى والــعملى فى التخلص من 

 المــخزون الراكـــد
 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة

07_008 
 إدارة عمليات اإلمداد والتمـــــوين

Lgistics Management 
 اسبوع 11/04/2018-07 هرةالقا

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة نظم وأساليب الشراء المحلى ) الداخلي ( 009_07

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

07_021 
البرنامج المتكامل في المشتريات و إدارة 

 المستودعات
 اسبوعان 25/04/2019-14 القاهرة

07_017 
المشـاكل التـطبيــقـية ألنشطة الشــراء 

 والتخـــزين وسـبل مــواجهـتـها
 اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة
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 _مجال االقتصاد08

 )أسبوع تدريبي( 

 

 

 _مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى09

 ع تدريبي()أسبو

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

08_005 
اجهة األزمات األسواق المالية ودورها في مو

 المالية
 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة توحيد العملة الخليجية ودورها في تنمية اإلقتصاد 006_08

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة (IEAمؤشرات النشاط االقتصادي عالية التواتر ) 011_08

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة جرائم التزوير األلكترونى 004_09

09_013 Adobe Premiere CC اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة 

 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات 016_09

09_017 
الطرق واألساليب الحديثة في مواجهة القرصنة 

 والهجمات اإللكترونية
 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة

09_231 Networking Fundamentals اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة 

09_507 Oracle Database 12c: ASM Administration اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة 

09_508 
Oracle Database 12c: Data Guard 

Administration 
 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة

09_504 
Oracle Database 12c: Backup and Recovery 

Workshop القاهرة 
 اسبوع 28/04-02/05
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 (انتدريبي انأسبوع)

 
 _مجال االمن والسالمة والصحة المهنية10

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_301 Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة 

09_305 
Interconnecting Cisco Networking Devices: 

Accelerated (CCNAX) 
 اسبوعان 25/04/2019-14 القاهرة

09_307 
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP 

Networks (TSHOOT) 
 اسبوعان 18/04/2019-07 القاهرة

 اسبوعان 18/04/2019-07 القاهرة ارة مشروعات البوابات اإللكترونيةإد 018_09

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة السالمة في استخدام وتداول المواد 009_10

 اسبوع 25/04/2019-21 الخرطوم تخطيط السالمة والصحة المهنية والبيئية 017_10

 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة تنمية المهارات األساسية لرجال اآلمن والسالمة 008_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

10_015 
المة من الحريق وهندسة اإلطفاء تكنولوجيا الس

 الفني المتقدم
 اسبوعان 02/05-21/04 القاهرة

 اسبوعان 18/04/2018-07 القاهرة هندسة السالمة وإدارة المخاطر 014_10
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 _مجال ادارة الجودة الشاملة11

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 لفساد االدارى_مجال القانون ومكافحة ا12

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة اعداد مراجعى الجودة الداخليين 007_11

11_008 
المفاهيم المتقدمة في الجودة الشاملة في إدارة 

 المكاتب االدارية
 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة تأهيل أخصائي إدارة نظم الجودة معتمد 014_11

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية 010_12

 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية  008_12

12_009 
لكتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة ا

 التشريعية
 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_022 
االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود 

 والمسؤولية التعاقدية
 اسبوعان 02/05-21/04 القاهرة
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 _مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى13

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 يوالشرط يمن_المجال األ14

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة السياسة الشرعية 002_13

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
يخ اإلنعقادتار  

مدة 

 اإلنعقاد

13_006 
حاالت السياسة العامة وأنواع وأدوات التحليل 

 السياسي
 اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة لجريمةالتنبؤات األمنية للوقاية من ا 005_14

14_023 
تنمية المهارات الميدانية لمسئولي األمن في 

 المؤسسات
 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

14_019 
األسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات 

 الرئيسية أثناء األزمات األمنية
 اسبوعان 02/05-21/04 القاهرة

14_017 
البرنامج المتكامل حول أمن المنشآت الهامة 

 والحيوية
 اسبوعان 25/04/2019-14 القاهرة
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 نـ_مجال التأمي15

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 _مجال التنمية السياحية والفنادق16

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اريخ اإلنعقادت  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة أساليب التحريات لشركات التأمين 008_15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة تأمينات البترول عمليات شركات البترول 019_15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

16_005 
البرنامج التدريبي الشامل في إقتصاديات إدارة 

 المطاعم
 اسبوعان 02/05-21/04 القاهرة
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 االلكترونية حكومة_مجال ال17

 ()أسبوع تدريبي

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال التثمين العقارى18

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة تخطيط الحوكمة اإللكترونية 005_17

17_004 
تفعيل مفهوم ومبادئ حوكمة المؤسسات 

 والحوكمة اإللكترونية
 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة

 دريبيالبرنامج الت كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 18/04/2018-07 القاهرة اإلتجاه نحو الحكومة اإللكترونية 007_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 18/04/2019-14 قاهرةال آليات التمويل العقاري 009_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 25/04/2019-14 القاهرة في التسويق العقاري CRMإدارة عالقات العمالء  018_18

18_015 
آليات االستثمارات العقارية وتقييم االستثمار 

 العقاري
 اسبوعان 18/04/2018-07 هرةالقا
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 _مجال إدارة األزمات19

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال المؤسسات التعليمية20

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة إدارة االزمات في الحج 007_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
قادتاريخ اإلنع  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 18/04/2018-07 القاهرة االزمات والتطوير 014_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 عاسبو 02/05-28/04 القاهرة اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد التعليمية 007_20

 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة إدارة استطالعات الرأي في المؤسسات التعليمية 006_20

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

20_012 
التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة 

   SAIEالتعليمية 
 اسبوعان 18/04/2018-07 القاهرة

20_013 
دور اإلشراف التربوي في تعزيز عمليات التعليم 

 والتعلم 
 اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة
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 _مجال المستشفيات والبرامج الطبية21

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 25/04/2019-21 الخرطوم الرعاية الصحية 012_21

 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة تنمية مهارات الممرضين الجدد 011_21
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 _المجال الفنى والهندسى22

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_021 Well Completion and Workover اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة 

22_103 Formation Evaluation اسبوع 02/05-28/04 القاهرة 

22_107 Special Geophysical Techniques اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة 

22_111 Foundations of Petro-physics اسبوع 25/04/2019-21 الخرطوم 

22_015 Integration of Log and Seismic Data اسبوع 02/05-28/04 القاهرة 

22_019 Basic Structural Geology & Structural Styles اسبوع 02/05-28/04 القاهرة 

22_024 Basic Concepts of Petroleum Geology اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة 

22_204 Well service Engineering & Operations اسبوع 02/05-28/04 القاهرة 

22_206 Gas lift &Gas pumping اسبوع 18/04/2019-14 قاهرةال 

22_207 Beam pumps اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة 

22_514 
Battery and Battery Charges With 

Application to UPS 
 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة

22_523 Electrical Motors اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة 

22_530 Power Factor Testing اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة 

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة مخططات التنمية اإلقليمية  إدارة 901_22

22_615 Soot Blower System Maintenance Course اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة 

22_624 Valve Selection, Maintenance & Repair اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة 

22_631 Pipe Work Design & Fabrication اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة 
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 _مجال إدارة المشروعات23

 )أسبوع تدريبي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_645 Root Cause Failure Analysis اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة 

22_652 Control Valves & Actuators اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة 

22_657 Bearings and Lubrication اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة 

22_668 
Operation & Maintenance of Rotating 

Equipment 
 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة تطبيقات الحاسب األلى فى األعمال المساحية 704_22

 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة إختبارات مواد الطرق 1006_22

 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة أسباب إنهيار المبانى وطرق العالج 760_22

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 سبوعا 11/04/2019-07 القاهرة الموازنات المالية للمشاريع الصغيرة لغير الماليين 004_23
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 _مجال البيئة24

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 
 

 

 _مجال الجمارك والموانئ25

 )أسبوع تدريبي(

 

 
 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة مراقبة التلوث والتفتيش البيئي 006_24

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 قاداإلنع

 اسبوعان 09/05-28/04 القاهرة ISO 14000برنامج نظام اإلدارة البيئية  014_24

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

25_007 
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول 

 العربية
 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة النظم الحديثة في إجراءات تفتيش المسافرين 009_25

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة كشف التزوير في مستندات الشحن 008_25
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 _مجال المكتبات ومصادر المعلومات26

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 02/05-21/04 القاهرة المبادئ األساسية لموظفي الحراسات والسالمة 021_25

25_020 
المهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي 

 في العمل الجمركي
 اسبوعان 18/04/2018-07 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة بناء وإدارة المستودعات الرقمية 006_26
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 _مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية27

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة منةاألغذية ذات الجودة االا  116_27

27_004 
المعايير العالمية إلتحاد شركات تجارة التجزئة 

 البريطانية
 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة

 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة إنتاج اللحوم من األبقار 113_27

27_505 
استخدام طرق حديثة النتاج اسمدة غير تقليدية 

 راعيةواسمدة من المخلفات الز
 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة تغذية االرانب 011_27

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة التناسل فى االرانب 018_27

 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة البرنامج المتكامل في إنتاج اإلبل 023_27

 سبوعا 11/04/2019-07 القاهرة دورة تحاليل طبية 301_27

27_311 
اللقاحات البيطرية وفشل التحصين في مقاومة 

 األوبئة البيطرية المصرية
 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة الرعاية البيطرية لمزارع االرانب 318_27

 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة تطوير طرق تربية االسماك واالستفادة 201_27
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 بلومات المهنية_الد28

 )اربع اسابيع(

 

 
 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأ_مجال الت29

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسابيع 4 02/05-07/04 القاهرة دبلوم العالقات العامة واالعالم 021_28

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

29_004 
 خبير إدارة الثروات معتمد

CWM  ®– Chartered Wealth Manager 
 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة

29_011 
 محاسب إداري معتمد

AMA Accredited Management Accountant 
 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة

29_016 
 محلل مخاطر أعمال معتمد

CRA Chartered Risk Analyst – Certification 
 اسبوع 11/04/2019-07 القاهرة

29_017 
 مخطط مالي محترف

MFP – Master Financial Planner 
 اسبوع 25/04/2019-21 القاهرة

29_018 

 مدير إدارة المشاريع الدولية المعتمد

CIPM® Certified International Project 
Manager 

 اسبوع 02/05-28/04 القاهرة
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 _ورش العمل30

 (ةتدريبي أيام 3)

 

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 تسجيل

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_061 
دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطـة
 يوم 3 23/04/2019-21 القاهرة

30_064 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى 

 على منظمات األعمال الخدمية مجال الرقابة
 يوم 3 30/04/2019-28 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_015 
ورشة عمل: إدارة التحصيل والديون المتعثرة في 

 المصارف اإلسالمية
 اسبوع 11/04/2018-07 القاهرة

30_023 
Statistical Methods in Medical Research and 

Introduction to SPSS 
 اسبوع 18/04/2019-14 القاهرة

30_031 
تحسين جودة االداء لألفضل باستخدام االدوات 

  المحوسبة

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 07-11/04/2018

 اسبوع 25/04/2019-21 اسطنبول القصة االلكترونية في التعليم 045_30
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