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 يشرفنا دعوة سيادتكم للمشاركة على البرامج التالية : 

 تسجيل

 

 _مجال اإلدارة والقيادة والتطوير01

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اإلنعقادتاريخ   

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة تنمية المهارات الذاتية وتفعيل القدرات الكامنة 055_01

 مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة 059_01
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 14/11/2019-03 القاهرة تنمية المهارات الذاتية كأساس لألداء المتميز 053_01

01_062 
 الماجستير المهني المصغر إلدارة األعمال

 (Mini MBA ) 
 اسبوعان 05/12-24/11 لقاهرةا

 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

 إدارة األداء: تحديد األهداف وإجراء التقييم 008_02
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

 اسبوع 28/11/2019-24 الخرطوم تأهيل األخصائي المعتمد في التعويضات والمزايا 012_02

02_016 
ادارة المواهب " استثمار القدرات اإلبداعية 

 واالبتكارية للعاملين"

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

 تأهيل موظف عالقات مهني معتمد 017_02
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

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

02_032 
تحسين نظم العمل وتبسيط اإلجراءات لتطوير 

 األداء
 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول

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

 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

 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
 اسبوع 03-07/11/2019

03_220 
الرقابة الداخلية ومهارات إعداد التقارير الرقابية ) 

 المستوى االساسى(
 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

03_215 
إعداد التقارير الرقابية ) الرقابة الداخلية ومهارات 

 المستوى المتقدم (
 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول

 إدارة ذمم العمالء وسياسات اإلئتمان 308_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة إعداد الموازنات الحكومية والحسابات الختامية 004_03

 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول المالية واإلدارية المتخصصةإعداد وكتابة التقارير  005_03

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

03_214 
تنفيذ أعمال المراجعة بإستخدام الحاسب 

 اإللكترونى
 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

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

03_212 
الئحة القواعد واالعراف لالعتمادات 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_047 
االعداد للحصول على شهادة مدير مخاطر مالية 

 FRMمعتمد 
 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة

03_029 
ومهارات إعداد  Fast Closingاإلقفال السريع 

 واستخدام التقارير المالية الشهرية والختامية
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 03-14/11/2019

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

03_043 
المحاسبة عن األصول ماليات المشاريع ومهارات 

 الثابتة

شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 03-14/11/2019

 اسبوعان 28/11/2019-17 اسطنبول محاسبة األستثمار وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 016_03

 اسبوعان 21/11/2019-10 الرياض الرقابة المالية فى االدارات الحكومية 223_03
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 _مجال السكرتارية وادارة المكاتب04

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_014 
تنمية مهــارات السكرتــير فى التـعامل مع 

 اآلخريـن

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

 اسبوع 21/11/2019-17 اسطنبول تنمية مهارات إعداد التقارير والمحاضـر 013_04

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

04_017 
السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في 

 ظل الحكومة اإللكترونية
 اسبوعان 28/11/2019-17 اسطنبول

04_009 
تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية 

 واإلدارة

شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 03-14/11/2019

 اسبوعان 28/11/2019-17 اسطنبول مهارات تنظيم ومتابعة أعمال االجتماعات واللجان 005_04
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 _مجال العالقات العامة واالعالم05

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

05_004 
التميز في صناعة األسس العلمية والعملية إلدارة 

 العالقات العامة واإلعالم
 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

05_003 
مهارات القيادة و اإلبداع لمدراء العالقات العامة 

 واإلعالم الفعال
 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

05_015 
التغطية االخبارية والصحفية لنشاط المؤسسات 

 في الصحافة والمواقع االلكترونية
 اسبوعان 14/11/2019-03 الخرطوم

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

05_035 
االسس و المعايير  –الرقابة التليفزيونية فن 

 المهنية
 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة
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 _مجال التسويق والمبيعات06

 )أسبوع تدريبي(

 

 
 اللوجيستية -_مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد 07

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة مراكز االتصال وخدمة الجمهور والمراجعين 004_06

06_015 
مهارات اإلدارة الذاتية والسلوكية لمدراء البيع 

 والتسويق
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
 مكان

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة الجوانب الفنية في الشراء والتعاقد عبر الشبكات 004_07

07_012 
إدارة المشتريات والمخازن باستخدام الحاسب 

 اآللي
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

07_014 
تــطبيقــــات الحـــاسب اإللــكـــتروني فى إدارة 

 المــــواد
 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة
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 _مجال االقتصاد08

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 _مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى09

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

09_201 
Installing and Configuring Windows Server 

2012  
 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

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

09_250 
Administering and Deploying System Center 

2012 Configuration Manager 
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

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

09_524 Oracle Reports Developer 10g: Build Reports اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_520 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with ADF II 
 اسبوعان 14/11/2019-03 القاهرة
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 )أربعة أسابيع (

 

 
 _مجال االمن والسالمة والصحة المهنية10

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اإلنعقادتاريخ   

مدة 

 اإلنعقاد

09_603 Oracle Supply Chain Track اسابيع 4 05/12-10/11 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

10_005 
إجراءات الصحة والسالمة المهنية في المنشآت 

 التعليمية
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

10_004 
تحديد احتمالية المخاطر أثناء عملية التشغيل 

(HAZOP) 
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 28/11/2019-17 الخرطوم البريطاني NEBOSHاالمن و السالمة وفق منهاج  013_10
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 _مجال ادارة الجودة الشاملة11

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 _مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى12

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

11_003 
العامة فى ظل منهج المفهوم الحديث للخدمات 

 الجودة الشاملة
 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة

11_005 
تخطيط القوي العاملة من منظور إدارة الجودة 

 الشاملة
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_005 
التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى االستشارات 

 القانونية
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة المشاكل القانونية والحلول العملية للنقـل البحرى 004_12

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اإلنعقادتاريخ   

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة األنظمـة القانونية الحاكمة للنشاط المصرفى 019_12

 اسبوعان 21/11/2019-10 الرياض كشف الفساد فى عقود المشتريات الحكومية 027_12
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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

13_001 
 العالقات الدولية من جانب قانوني

(Public International Law) 
 اسبوع 28/11/2019-24 لقاهرةا

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة إدارة التحقيق في الجرائم واإلشراف عليها 003_14

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

 اسبوعان 14/11/2019-03 القاهرة أنظمة فحص الوثائق في الحدود 014_14
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 نـ_مجال التأمي15

 )أسبوع تدريبي( 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال التثمين العقارى18

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

15_012 
اإلحتيال في شركات التأمين بإستخدام الحاسب 

 اآللي
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة التأمينيةاألساليب الحديثة في إدارة التعويضات  005_15

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة إدارة األزمات المالية في المجال العقاري 003_18
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 _مجال إدارة األزمات19

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

19_003 
مهارات إدارة المواقف الصعبة وفن إدارة األزمات 

 والكوارث
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

19_018 
دور العالقات العامة في إدارة األزمات والنزاعات 

 والصراعات
 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة
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 _مجال المؤسسات التعليمية20

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 
 

 الطبية _مجال المستشفيات والبرامج21

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

20_003 
اإلتجاهات الحديثة في تطوير التعليم وطرق 

 القياس والتقويم فيه
 اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة

20_017 
الجامعية وفق مفهوم الجودة االختبارات  إعداد

 الشاملة
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة تطبيق المنظمة المتعلمة في اإلدارات التعليمية 010_20

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة اإلدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية والصحية 005_21

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

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

21_007 
نظام العمل لقسم التدريب والتعليم الطبي 

 المستمر      
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

21_019 
البرنامج المتكامل لتأهيل مستشار االدارة الصحية 

 )مستوى متقدم(
 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة
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 _المجال الفنى والهندسى22

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

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

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

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

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

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

22_303 Atmospheric and Vacuum Distillation اسبوع 14/11/2019-10 القاهرة 

22_407 Advanced Gas Reservoir Engineering اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة 

22_524 Electrical Power Substation Maintenance اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة 

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

22_543 
Switchgears (Construction, Operation, 

Maintenance & Testing) 
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

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

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

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

22_635 
Principles, Applications and Maintenance of 

Hydraulic Systems 
 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة

22_644 
Operation and Maintenance of Pneumatic 

Control Systems 
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

22_647 
Control of Microbiological Corrosion in 

Oilfields 
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة
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 _مجال إدارة المشروعات23

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_649 
Operating, Testing & Troubleshooting 

Industrial Diesel Engines 
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

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

22_666 
Mechanical Maintenance of Electrical 

Equipment 
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

22_706 
ية حساب الكميات وإنتاج القطاعات الطولية والعرض

 للطرق التى تم رفعها مساحيا
 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة

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

22_757 
العزل الحديث للبدرومات والخزانات وحمامات 

 السباحة والعزل الحرارى
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اإلنعقادتاريخ   

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة إستراتيجية إدارة فرق العمل وتحقيق التميز 002_23
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 _مجال البيئة24

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 
 والموانئ_مجال الجمارك 25

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 05/12-24/11 القاهرة وأثرها في العمل الجمركيالجودة الشاملة  016_25

25_017 
المصطلحات والمحادثة اإلنجليزية في العمل 

 الجمركي
 اسبوعان 21/11/2019-10 القاهرة
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 _مجال المكتبات ومصادر المعلومات26
 

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

26_003 
تأهيل موظفي الخطوط األمامية للتعامل مع 

 المستفيدين في المكتبات
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة تقديم خدمات المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت 004_26

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 28/11/2019-17 الخرطوم تأهيل  أخصائى معلومات رقمية 013_26
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 _مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية27

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

27_119 
أنظمة إدارة األمن  – FSSC 9500معيار األيزو/

 الغذائي
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة تكنولوجيا إنتاج األلبان و تصنيعها 114_27

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

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

 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة الكتاكيتالتفريخ وانتاج  013_27

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

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

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

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

27_321 
عالج االمراض الفيروسية والبكترية التى تصيب 

 الدواجن واالسماك بتكنولوجيا الجينات
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة

 اسبوع 07/11/2019-03 القاهرة اختبارات مراقبة الجودة والفحص المعملى  602_27

 اسبوع 28/11/2019-24 القاهرة فى االسماك وتشخيصعمليات التحور الجينى  205_27
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 _الدبلومات المهنية 28

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 

 
 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأ_مجال الت29

 )أسبوع تدريبي( 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

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

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

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

 اسابيع 4 05/12-10/11 القاهرة دبلوم إدارة المخاطر المالية والتأمين التجارى 008_28

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

29_007 
 خبير حوكمه معتمد

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

29_013 
 محلل ائتماني معتمد

CCATM – Chartered Credit Analyst 
 اسبوع 21/11/2019-17 القاهرة
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 _ورش العمل30

 (ةتدريبي أيام 3)

 

 

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 تسجيل

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 يوم 3 12/11/2019-10 القاهرة تطوير وإعادة هيكلة النظم المحاسبية الحكومية 059_30

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_024 
باستخدام برمجية   االستبانة: تصميمها وتحليلها

SPSS 
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

 اسبوع 28/11/2019-24 الخرطوم 2008اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي للنسخة  035_30

 البحث النوعي : طرق ألتصميم والمعالجات 044_30
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

 اختبارات التحصيلبناء  047_30
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 03-07/11/2019

30_049 
تطبيق تقنيات الفضاء من أجل التنمية المستدامة 

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

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