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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 04/07-30/06 القاهرة مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارت 002_01

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة تأهيل المساعد التنفيذي المعتمد 010_01

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة مهارات اإلشراف 022_01

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة مهارات اإلدارة الوسطى 026_01

 اسبوع 27/06/2019-23 القاهرة التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة 065_01

 اسبوع 27/06/2019-23 القاهرة اتالتواصل على مستوى المؤسسة واإلدار 066_01

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11/07-30/06 االسكندرية إدارة المعرفة فى المؤسسات 017_01

 اسبوعان 20/06/2019-09 دبى المهارات القيادية للعمل الجماعي 051_01

 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة 054_01

 اسبوعان 11/07-30/06 االسكندرية تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية 056_01

 اسبوعان 27/06/2019-16 القاهرة التخطيط اإلستراتيجي للقيادات الوسيطة 061_01

 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة التنفيذيتنمية مهارات المدير  064_01

 اسبوعان 04/07-23/06 الخرطوم إدارة االستراتيجية في القطاع العام 067_01

 4ص: 
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 _مجال الموارد البشرية والتدريب02
 

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 
 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 28/6-24 الخرطوم دورة ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 041_02

 اسبوع 28/6-24 القاهرة الموارد البشرية لمدراء االقسام 042_02

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 20/06/2019-09 دبى مبادئ قانون العمل في دول مجلس التعاون 019_02

02_021 
إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في 

 المؤسسات العربيــة
 اسبوعان 11/07-30/06 االسكندرية

 اسبوعان 11/07-30/06 االسكندرية وتقييم برامج التدريبتصميم وتنفيذ  023_02

 T.O.Tتدريب المدربين  024_02

 اسبوعان 27/06/2019-16 القاهرة

 اسبوعان 20/06/2019-09 دبى

02_027 
اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير الموارد 

 البشرية
 اسبوعان 20/06/2019-09 القاهرة

 القاهرة التطوير المهني وتخطيط التعاقب الوظيفي 040_02
23/06-04/07 

 اسبوعان

 القاهرة الموارد البشرية لمدراء االقسام 042_02
23/06-04/07 

 اسبوعان
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 _مجال المالية والمحاسبة والصيرفة03

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب اآللي 011_03

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم المحاسبة إلى اإلدارةالذمم الدائنة: من  031_03

03_220 
 الرقابة الداخلية ومهارات إعداد التقارير الرقابية

 ) المستوى االساسى(
 اسبوع 20/06/2019-16 لقاهرةا

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة المحاســبة فى شـركات المالحــة 035_03

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة الرقابيالمراجعة اإلدارية و دورها  204_03

 اسبوع 04/07-30/06 االسكندرية إدارة مخاطر المؤسسات 032_03

03_009 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالمجال 

 (IPSASالحكومي )
 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة

03_214 
تنفيذ أعمال المراجعة بإستخدام الحاسب 

 اإللكترونى
 اسبوع 04/07-30/06 االسكندرية

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم مهارات التحليل المالى وإعداد الموازنات 010_03

 اسبوع 27/06/2019-23 القاهرة الجوانب القانونية لالئتمان والتمويل 321_03

 اسبوع 27/06/2019-23 القاهرة التحكيم وبدائل حل المنازعات المصرفية 322_03
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 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 

 _مجال السكرتارية وادارة المكاتب04

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 20/06/2019-09 دبى الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 312_03

03_216 
تنمية المهارات الفنية للفحص المستندى الغراض 

 الضرائب 
 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة

03_305 
مهارات التخطيط والتسويق لمجاالت اإلئتمان 

 المصرفي
 اسبوعان 20/06/2019-09 دبى

 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة الرقابة المالية فى االدارات الحكومية 223_03

 اسبوعان 04/07-23/06 القاهرة الجوانب التطبيقية لالئتمان المصرفي  323_03

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_016 
تأهيل المساعد التنفيذي / المساعد الشخصي 

 المتميز
 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة

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


                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة المقر الرئيسى | 

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 ان)أسبوع

  

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي 
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة مهارات الكتابة واإلخراج الصحفي 012_05

05_010 
مهارات إعداد وتنظيم اإلجتماعات واللجان 

 اإلعالمية
 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

05_019 
األساليب والتقنيات الحديثة في إعداد وتنظيم 

 المؤتمرات والمعارض
 اسبوعان 20/06/2019-09 القاهرة

05_029 
القواعد واألسس العلمية المتطورة لفنون التصوير 

 واإلضاءة 
 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة

05_020 
وتنفيذ الحمالت اإلعالمية للتوعية  تخطيط

 واإلرشاد اإلجتماعي
 اسبوعان 27/06/2019-16 القاهرة
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 _مجال التسويق والمبيعات06

 )أسبوع تدريبي(

  

 (انتدريبي ان)أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي 
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة االدارة الموجهه نحو العمالء 008_06

06_017 
التسويق من خالل المعارض وتنمية مهارات 

 التعامل مع الجمهور
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم التسعير الفعال لدعم المزايا التنافسية 018_06

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 27/06/2019-16 القاهرة الخدمة المتكاملة للعمالء 012_06
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 اللوجيستية -_مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد 07

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي 
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة التــــعاقد وإدارة عقـــــود اإلنشاءات 010_07

07_012 
إدارة المشتريات والمخازن باستخدام الحاسب 

 اآللي
 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم أساسيات الشراء 020_07

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 20/06/2019-09 القاهرة الحــــديثة فى الجــــرد المخــــــزنى التــقــــنيات 018_07

07_024 
إجراءات التعاقد علي التوريدات والمشتريات 
 للمهندسين في الدليل التنطيمي للشركة

 اسبوعان 04/07-23/06 القاهرة
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 _مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى09

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

09_014 Adobe Photoshop CC اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة 

09_015 Adobe Illustrator CC اسبوع 04/07-30/06 القاهرة 

09_015 Adobe Illustrator CC اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة 

09_203 
Configuring Advanced Windows Server 

2012 Services 
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة

09_515 
Oracle BI 11g R1: Create Analyses and 

Dashboards 
 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم

09_519 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with ADF I القاهرة 
 اسبوع 16-20/06/2019

09_520 
Oracle Fusion Middleware 11g: Build 

Applications with ADF II القاهرة 
 اسبوع 09-13/06/2019
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 _مجال االمن والسالمة والصحة المهنية10

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي 010_10  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

10_021 
الوقاية ضد المخاطر األمنية في المنشآت 

 الصناعية
 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة السالمة والصحة المهنيةمراجع داخلى لنظم  010_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

10_018 
االتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات أخصائي 

 السالمة والصحة المهنية
 اسبوعان 20/06/2019-09 القاهرة

 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة األمن والسالمة في المخازنتطوير نظم  020_10

 اسبوعان 20/06/2019-09 القاهرة دور مهندس التنفيذ فى تطبيق السالمة 022_10
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 مجال ادارة الجودة الشاملة_11

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 _مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى12

 

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي 010_10  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

11_013 
إدارة الجودة الشاملة: أدوات من أجل التحسين 

 المستمر
 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي 010_10  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

12_014 
األسس الفنية لصياغة عقود المقاوالت 

 اإلنشائية والمحاكمة
 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة

 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة النظام القانونى للبلديات 015_12

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية 012_12

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 كشف الفساد فى عقود المشتريات الحكومية 027_12
 القاهرة

 اسبوعان 30/06-11/07

 اسبوعان 04/07-23/06 الخرطوم المطالبات والتحكيم وبدائل حل المنازعات 028_12
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 _مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى13

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 _المجال االمنى والشرطى14

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة التحكيم التجاري الدولي 007_13

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة أمن العاملين في تأمين المنشآت الهامة 007_14

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم كتابة التقارير األمنية للتحريات 008_14

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

14_020 
تأمــــــيـن الموانــــىء والمطــــارات في مواجهة 

 اإلرهاب
 اسبوعان 20/06/2019-09 القاهرة
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 _مجال التأمين15

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 _مجال التثمين العقارى18

 )أسبوع تدريبي(

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة خدمة العمالء بشركات التأمين 010_15

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة إدارة األمالك الحكومية 011_18

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود اإلنعقادتاريخ    
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة إعداد خبراء التقييم العقارى 016_18
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 _مجال إدارة األزمات19

 )أسبوع تدريبي(

 

 

 

 _مجال المؤسسات التعليمية20

 أسبوع تدريبي()

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة إدارة األزمات بين )الوقائية والعالجية( 010_19

19_009 
مواجهة األزمات والكوارث باستخدام نظم 

 المعلومات
 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة التـعليميةالتخطيط اإلستراتيـجي للمؤسسات  008_20

 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة الوصول الى آفاق التعليم من خالل االبتكار 009_20

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

20_014 
القيادة التربوية وتطوير الكفاءة المهنية للمشرف 

 التربوي
 اسبوعان 27/06/2019-16 القاهرة
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 طبي_مجال المستشفيات والبرامج ال21

 )أسبوع تدريبي( 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم االتجاهات الحديثة في اإلدارة الصحية المدرسية 015_21

 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة الصحي التأمين 014_21

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة كيفية التخلص من النفايات اإلكلينيكية       013_21

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة نظام العمل في قسم األشعة بالمستشفيات       020_21
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 _المجال الفنى والهندسى22

 )أسبوع تدريبي(

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_001 Drilling Principles & practices اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم 

22_013 
Well-Site Geology & Operations for 

Geologists 
 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة

22_211 Gas Processing Operation اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة 

22_218 Surface  Production Operation اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة 

22_219 Safety practices in wireline اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة 

22_301 
Oil Refining: From Crude Oil To Petroleum 

Products 
 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم

22_510 Protection of Electrical Systems اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم 

22_519 
Electric Power Generation, Transmission 

and Planning 
 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم

22_535 Electrical Power System & Troubleshooting اسبوع 04/07-30/06 القاهرة 

22_954 
ضبط الجودة وتقييم المنشأت باالختبارات غير 

 المتلفة
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة

22_611 Pipe Line Design & Maintenance اسبوع 04/07-30/06 القاهرة 

22_620 Pump Maintenance & Troubleshooting اسبوع 04/07-30/06 القاهرة 

22_636 
Operation and Maintenance of 

Refrigeration Equipment for Technicians 
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة

22_664 Maintenance Planning & Scheduling اسبوع 04/07-30/06 القاهرة 

ي ضوء األيزو  861_22
ات ف  ي المختبر

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة 18028نظم الجودة ف 

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة المواصفات القياسية لتنفيذ أعمال الطرق 1004_22

22_1009 
 األداءطريقة تصميم الخلطة االسفلتية عالية 

 (Super Pave ) 
 اسبوع 04/07-30/06 لقاهرةا
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 _مجال إدارة المشروعات23

 أسبوع تدريبي(

 

 

 _مجال البيئة24

 )أسبوع تدريبي(

 

 _مجال الجمارك والموانئ25

 )أسبوع تدريبي(

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم التخطيط والرقابة على تكلفة المشروع 011_23

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة تسويق المشاريع الصغيرة وتحديد اإلحتياجات 005_23

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

24_008 
تلوث البيئة بالمخلفات الناتجة عن صناعة 

 البترول
 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة قراءة وتحليل صور أنظمة فحص الحاويات 012_25

 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة قراءة وتدقيق أرقام هياكل المركبات 010_25

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11/07-30/06 القاهرة أمن المعلومات اإللكترونية في شبكة الجمارك 022_25
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 ومصادر المعلومات_مجال المكتبات 26

 (تدريبي انأسبوع)

 

 

 _مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية27

 ()اسبوع تدريبي

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة اللغة اإلنجليزية للمكتبيين 009_26

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة جودة خدمات المعلومات اإللكترونية 007_26

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم المعلومات في البيئة الرقميةمهارات البحث عن  008_26

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة األمن الغذائي وتغير المناخ 005_27

 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة الغذاء والمنشآت الصحيةالرقابة على  117_27

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة إدارة مشاتل الفاكهة والتدريب عىل التطعيم 411_27

ي تصنيع األغذية 109_27
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة التقنيات المبتكرة ف 

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة استخدام تكنولوجيا الجي   ف  انتاج االعالف الحيونية 002_27

ي تربية الماشية.  030_27
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة التقنيات الحديثة ف 

ي استخراج المعلومات 304_27
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة التعامل مع  المراجع العلمية ف 

27_313  .  اسبوع 04/07-30/06 القاهرة الرعاية البيطرية لقطعان دجاج التسمي  

27_316 
ي 
ي دعم اإلنتاج الحيوان 

 تطبيقات علوم الوراثة ف 
 حالبه( –) تسمي   

 اسبوع 20/06/2019-16 لقاهرةا

 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة االمراض التى تصيب االسماك 206_27
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 _الدبلومات المهنية28

 )اربع اسابيع(

 

 

 

 _مجال التاهيل للشهادات المهنية المتخصصة29

 ()اسبوع تدريبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسابيع 4 11/07-16/06 القاهرة دبلوم ادارة االزمات 002_28

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

29_012 
 محلل إدارة أعمال معتمد

RBA – Registered Business Analyst 
 اسبوع 20/06/2019-16 القاهرة

29_014 
 محلل عقاري معتمد

CTEP – Chartered Trust and Estate Planner 
 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم

29_017 
 مخطط مالي محترف

MFP – Master Financial Planner 
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة

29_019 
 مدير إدارة المشاريع المحترف

MPM® – Master Project Manager 
 اسبوع 13/06/2019-09 القاهرة
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 _ورش العمل30

 ()اسبوع تدريبي

 

 تسجيل

 

دمكان االنعقا البرنامج التدريبي كود  تاريخ اإلنعقاد 
مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم ورشة عمل في التمريض 011_30

30_020 
ورشة عمل: إعداد وتأهيل مسؤولي األمن 

 والسالمة والصحة المهنية
 اسبوع 04/07-30/06 الخرطوم

30_036 
إعداد معلمي المدارس للتعامل مع الطلبة ذوي 

 االحتياجات الخاصة في صفوف الدمج الشامل
 اسبوع 04/07-30/06 االسكندرية

30_054 
اإلدارة الفاعلة للعالقات الحكومية مع مؤسسات 

 األعمال
 اسبوع 04/07-30/06 القاهرة
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