
 قطاع البرامج الإداریة

 الادارة والقیادة. •

 الاستراتیجیة والتخطیط. •

 إدارة الموارد البشریة. •

 المهارات الشخصیة وتطویر الذات. •

 التواصل المؤسسي. •

 الجودة والانتاجیة. •

 التدقیق، والحوکمة وإدارة المخاطر والامتثال. •

 التدریب والتطویر. •

 السکرتاریة وإدارة المکاتب. •

 والمبیعات.التسویق  •

 خدمة العملاء. •

 العلاقات العامة. •

 القانون ومکافحة الفساد. •

 المؤسسات التعلیمیة. •

 الخدمات الصحیة. •

 الخدمات البحریة والجویة. •

 الادارة الریاضیة. •

 

 



 الادارة والقیادة

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A02 10-05 إدارة الأولویات AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A09 16-12 التحول من الجید إلی الرائع AAA 1200 القاهرة$ 

01/A10 16-12 التفاوض وإدارة الخلافات داخل المؤسسات AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A14 23-19 القیادة والابتکار والتفکیر النقدي AAA 1200 القاهرة$ 

01/A38 ربح للطرفین-مهارات التفاوض ربح  05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A39 (بالسیناریوهات) 16-12 الادارة الاستشرافیة AAA 1200 القاهرة$ 

 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

مکان  تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

 الانعقاد

 الرسوم

01/A04 16-05  اتقان ریادة الأعمال AAA 2200 القاهرة$ 

 

 

 

 



 الاستراتیجیة والتخطیط 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A04 16-12 استراتیجیات اختیار ورسم الاهداف AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A14 10-05 إعداد الخرائط الاستراتیجیة AAA 1200 القاهرة$ 

01/A16 
التخطیط الاستراتیجي باستخدام السجل المتکامل 

 لقیاس الانجاز
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A18 10-05 التخطیط الاستراتیجي وتحدید الهدف AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A24 
استراتیجیات وسیاسات الاحلال وتکوین الصف الثاني 

 من القیادات الاداریة
05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A25 23-19 الجدارة الإشرافیة وإعداد الاستراتیجیات في العمل AAA 1200 القاهرة$ 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A15 23-12 الاستراتیجیة والتخطیط الاستراتیجي AAA 2200 القاهرة$ 

01/A26 
الجدارات القیادیة المتکاملة للتفکیر الأستراتیجی 

 لتحدید وتحقیق الأهداف
05-16 AAA 2500 اسطنبول$ 

01/A26 
الجدارات القیادیة المتکاملة للتفکیر الأستراتیجی 

 لتحدید وتحقیق الأهداف
12-23 AAA 2500 اسطنبول$ 

 

 

 



 إدارة الموارد البشریة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 الکود

 
 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي

مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A04 
الابتکارات في التخطیط للقوى العاملة والتطویر 

 المؤسسي وکفاءة الأعمال وتحلیلها
12-16 AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A10 10-05 التخطیط الاستراتیجي للقوى العاملة AAA 1200 القاهرة$ 

01/A11 
العاملة وإدارة المواهب واعداد خطط تطویر القوى 

 التعاقب الوظیفي
12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A12 10-05 تنمیة الموارد البشریة وإدارة الموظفین AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A12 23-19 تنمیة الموارد البشریة وإدارة الموظفین AAA 1200 القاهرة$ 

01/A17  الوظیفيالتطویر المهني والتخطیط للتعاقب  12-16 AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A30 16-12 المعاییر العالمیة في التوظیف والاختبار والتعیین AAA 1200 القاهرة$ 

01/A31 
الولاء التنظیمي والقضاء علی السلوك السلبي 

 والانسحاب الوظیفي
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A32 
أسالیب وتقنیات نظم الأجور والحوافز باستخدام 

 الحاسب الآلي
12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 

 

 

 



 المهارات الشخصیة وتطویر الذات 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

مکان  تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

 الانعقاد

 الرسوم

01/A04 10-05 اتخاذ القرارات وحل المشاکل الإداریة AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A11 وتحسین أنماط الحیاة الذکاء العاطفي  12-16 AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A14  10-05 إدارة المهام المتعددة وترتیب الأولویات AAA 1200 القاهرة$ 

01/A16 23-19 قوة السلوك والتفکیر الإیجابي AAA 1200 القاهرة$ 

01/A18  تنمیة الجدارات الإداریة والإشرافیة ومهارات التطویر

 المستمر

05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 المهارات الشخصیة وتطویر الذات 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A15 23-12 فرق العمل ذات الأداء العالي AAA 2200 القاهرة$ 

 

 

 



 التواصل المؤسسی 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A04 16-12 التمیز في الاتصالات المؤسسیة AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A08 10-05 رؤیة الاتصالات المؤسسیة بمنظور مختلف AAA 1200 القاهرة$ 

01/A09 16-12 مهارات الاتصال للاستجابة للحوادث والأزمات AAA 1200 القاهرة$ 

01/A12 10-05 مهارات الکتابة المهنیة المتقدمة AAA 1600 اسطنبول$ 

 

 التواصل المؤسسی 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A10 23-12 مهارات التواصل والقیادة AAA 2200 القاهرة$ 

 

 

 

 



 الجودة والإنتاجیة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

تاریخ  اسم البرنامج التدریبي الکود

 الانعقاد

مکان 

 الانعقاد

 الرسوم

01/A03  القواعد الدولیة و الإستراتیجیات الحدیثة لتطبیق

  معاییر إدارة الجودة الشاملة

12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A08 16-12  ضمان وضبط الجودة AAA 1600 اسطنبول$ 

 

التدقیق، والحوکمة وإدارة المخاطر 

 والامتثال 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A03 10-05 التحضیر لامتحان المدقق الداخلي المعتمد AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A12 10-05 أساسیات التدقیق الداخلي AAA 1200 القاهرة$ 

01/A13 
تقدیر المخاطر والرقابة الداخلیة في أعمال التدقیق 

 الداخلي والخارجي
05-10 AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A14  تقییم المخاطر واختبار التحمل3معاییر بازل ،  19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 



 التدریب والتطویر 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

البرنامج التدریبي اسم الکود  تاریخ الانعقاد 
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A04 16-12 إعداد وتنمیة أخصائي ومنسقي التدریبات AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A07 ) المهارات المتکاملة في تدریب المدربینAAA( 05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A08 16-12 محلل التدریب AAA 1200 القاهرة$ 

01/A14 10-05 إعداد الحقائب التدریبیة AAA 1600 اسطنبول$ 

 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A09 تدریب المدربین ( AAA) 12-23 AAA 2200 القاهرة$ 

 

 السکرتاریة إدارة المکاتب 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A04 10-05 الامتثال للمعلومات والتوثیق AAA 1600 اسطنبول$ 



01/A14 
قواعد المراسم والبروتوکول والإتیکیت لمدیري 

 مکاتب کبار الشخصیات
12-16 AAA 1600 اسطنبول$ 

 

 التسویق والمبیعات 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A04 10-05 الاتصالات التسویقیة AAA 1200 القاهرة$ 

01/A05 16-12 تقنیات وإجراءات تحدید سمات العملاء AAA 1200 القاهرة$ 

01/A06 10-05 قیادة السوق واستراتیجیات التسویق AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A06 23-19 قیادة السوق واستراتیجیات التسویق AAA 1200 القاهرة$ 

01/A13 16-12 مهارات التسویق والترویج الحدیثة AAA 1600 اسطنبول$ 

 

 خدمة العملاء 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A01  المنظومة المتکاملة لإدارة علاقات العملاءAAA 05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A02 16-12 الإدارة الموجهة لخدمة العملاء AAA 1200 القاهرة$ 

01/A03 23-19 تحقیق التمیز في خدمة العملاء AAA 1200 القاهرة$ 



01/A04 16-12 إنشاء ثقافة خدمیة متمّیزة AAA 1600 اسطنبول$ 

 

 العلاقات العامة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A16 10-05 المهارات المتکاملة لمدراء العلاقات العامة AAA 1200 القاهرة$ 

 

 القانون ومکافحة الفساد 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

التدریبياسم البرنامج  الکود  تاریخ الانعقاد 
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A05 
التمیز وتحقیق الکفاءة المهنیة في الاستشارات 

 القانونیة
12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

01/A06 23-19 التقنیات المتقدمة للتحقیقات والمنازعات الإداریة AAA 1200 القاهرة$ 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

البرنامج التدریبياسم  الکود  تاریخ الانعقاد 
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A04 16-05 المشاکل القانونیة والحلول العملیة للنقل البحري AAA 2200 القاهرة$ 

 



 المؤسسات التعلیمیة

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A04 10-05 المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم العالي AAA 1200 القاهرة$ 

01/A05 16-12 الإبــــداع الإداري والقـــــیادي للإشراف التربوي AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A06 23-19 إدارة استطلاعات الرأي في المؤسسات التعلیمیة AAA 1200 القاهرة$ 

 

 الخدمات الصحیة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A16 

الإدارة الاستراتیجیة للجـودة الشاملـة في 

اعداد المدیر -المستشفیات والقطاعات الصحیة 

 الاستراتیجي

12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 

 

 



 الخدمات البحریة والجویة 

تدریبياسبوع مدة الانعقاد :   

مکان  تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

 الانعقاد

 الرسوم

01/A02  النظام الآلي للقضایا القانونیة وشاشات محاضر

 الضبط

05-10 AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A03 16-12 الإتحاد الجمرکي الخلیجي AAA 1200 القاهرة$ 

01/A04  اسطنبولاتفاقیة " کیوتو" المعدلة واتفاقیة  19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 الادارة الریاضیة 

 مدة الانعقاد : اسبوع تدریبي

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A02 23-19 أساسیات التسویق الریاضي AAA 1200 القاهرة$ 

01/A03 16-12 إدارة المنافسة الریاضیة AAA 1600 اسطنبول$ 

01/A07 10-05 العلاقات العامة فی المجال الریاضی AAA 1200 القاهرة$ 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/A01 23-12 القیادة في الادارة الریاضیة AAA 2200 القاهرة$ 

 



 قطاع البرامج العملیة

 المالیة والمحاسبة.الشئون  •

 ادارة المشاریع والعملیات. •

 البنوك والتأمین والخدمات المالیة. •

 إدارة العقود. •

 إدارة البیانات وذکاء الاعمال. •

 المشتریات والخدمات اللوجیستسة وإدارة سلسة التورید. •

 

 الشئون المالیة والمحاسبة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

02/A05 
الإدارة المتقدمة للتدفقات النقدیة ورأس المال 

 العامل
05-10 AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A11 
اخلاقیات الوظیفة المالیة ودلیل قواعد السلوك 

 الأخلاقي للمحاسبین المهنیین
05-10 AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A14 
الاعمال وفقًا لمعاییر التقاریر المحاسبة عن اندماج 

ولیة (الدالمالیة  AAAA( 
05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A16 
المخاطر المالیة وتحلیل السبب الجذري وحل 

 المشکلات
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A21 
ذکاء الأعمال والقدرات التحلیلیة للمهنیین 

 المختصین بالشؤون المالیة
12-16 AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A27 10-05 المهارات المهنیة لموظفي المالیة والمحاسبة AAA 1200 القاهرة$ 



02/A28 16-12 الدورة التدریبیة المکثفة للمراقب المالي AAA 1200 القاهرة$ 

02/A29 23-19 السیاسات والاجراءات المحاسبیة والمالیة AAA 1200 القاهرة$ 

02/A41  عـن التـدفقات النقدیةإدارة تعثر الدیون والمحاسبة  19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A42 
إعداد القیود المحاسبیة و القوائم المالیة والحسابات 

 الختامیة
05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A47 
قیـاس وتقییم الاداء المالـــي والمحاسبــي 

AAAبإستخدام الموازنـــات وبطاقة الاداء المتوازن (   (  
05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

02/A15 23-12 المحاسبة لغیر المحاسبین AAA 2200 القاهرة$ 

 

 ادارة المشاریع والعملیات 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

الانعقادتاریخ  اسم البرنامج التدریبي الکود مکان  

 الانعقاد

 الرسوم

02/A02 10-05 إدارة العقود ومخاطر المشروع والامتثال AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A10 16-12 الإدارة والتفاوض مع الاستشاریین والمتعاقدین AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A12 10-05 تأسیس وإدارة مکتب إدارة المشاریع AAA 1200 القاهرة$ 

02/A13  في إدارة المشروعاتالتمیز  12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A14  برنامج تدریبي متقدم تحضیرى لاختبار معهد ادارة

 المشروعات

19-23 AAA 1200 القاهرة$ 



 البنوك والتأمین والخدمات المالیة

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

مکان  تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

 الانعقاد

 الرسوم

02/A06 10-05 کشف الاحتیال والوقایة منه في مجال التأمین AAA 1200 القاهرة$ 

02/A07  الأسالیب الاحتیالیة في اختراق شبکات البنوك

 وکیفیة الوقایة منها

12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A08 10-05 أساسیات العمل المصرفی AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A08 23-19 أساسیات العمل المصرفی AAA 1200 القاهرة$ 

02/A14 16-12 التسهیلات المصرفیة المتقدمة AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A27 16-12 العملیات المصرفیة الداخلیة AAA 1200 القاهرة$ 

02/A28  مدخل إلی مکافحة غسل الأموال وتمویل العملیات

 المشبوهة

12-16 AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A28  مدخل إلی مکافحة غسل الأموال وتمویل العملیات

 المشبوهة

19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A33  بورصة الاوراق المالیةالنظام القانوني للمعاملات في  12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A35 23-19 آلیة التداول والدراسة الأساسیة للاستثمار في الأسهم AAA 1200 القاهرة$ 

02/A36 23-19 تحلیل وتقییم اداء المصرف AAA 1200 القاهرة$ 

02/A39 23-19 استراتیجیات الاستثمار وادارة الاموال AAA 1200 القاهرة$ 

02/A40 16-12 المحاسبة الاداریة في المصارف AAA 1200 القاهرة$ 

 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   



 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

02/A26 16-05 العملیات المصرفیة الخارجیة AAA 2200 القاهرة$ 

 

 إدارة العقود 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

التدریبياسم البرنامج  الکود  تاریخ الانعقاد 
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

02/A15 10-05 التمیز في إدارة العقود AAA 1200 القاهرة$ 

02/A16 16-12 تأهیل مدیر العقود المعتمد AAA 1200 القاهرة$ 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

02/A17 16-05 إدارة العقود والمشروعات AAA 2200 القاهرة$ 

 

 

 

 

 إدارة البیانات وذکاء الاعمال 



اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

02/A14 
التقنیات الفعالة في إعداد التقاریر وتحلیل بیانات 

 الأعمال
05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A15 16-12 حوکمة البیانات والحمایة وإدارة الامتثال AAA 1200 القاهرة$ 

02/A16 23-19 مراقبة المستندات وإدارة السجلات AAA 1200 القاهرة$ 

 

المشتریات والخدمات اللوجیستیة وإدارة 

 سلسلة التورید 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

التدریبياسم البرنامج  الکود  تاریخ الانعقاد 
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

02/A02 10-05 إدارة العطاءات والمواصفات والعقود AAA 1600 اسطنبول$ 

02/A14 
التکلقة الاستراتیجیة وإدارة القیمة في سلسة 

 التورید
05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

02/A15 16-12 التمیز في إدار المستودعات والمخزون AAA 1200 القاهرة$ 

02/A16 
التمیز في ادارة المشتریات والعطاءات واختیار 

 الموردین
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 قطاع تکنولوجیا المعلومات 



 البرامج العامة. •

 البرمجیات وقواعد البیانات والتقاریر والمواقع الالکترونیة. •

 برامج نظم التشغیل والشبکات والاتصالات. •

 والمیدیا. برامج التصمیم الجرافیکي •

 

 البرامج العامة

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

03/A09 
نظم تکنولوجیا المعلومات: إدارة حساب المستخدم 

 وتسجیل الدخول
12-16 AAA 1600 اسطنبول$ 

03/A15  بالمعلوماتتکنولوجیا المعلومات لغیر المتخصصین  12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

03/A16 
الطرق والأسالیب الحدیثة في مواجهة القرصنة 

 والهجمات الإلکترونیة
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

03/A13  التقنیة في المؤسساتهیکلة وتصمیم البنیة  05-16 AAA 2200 القاهرة$ 

03/A14 
الفکر الحدیث فی تطبیقات الحاسب الآلی فی إدارة 

 الأعمال
12-23 AAA 2200 القاهرة$ 

 



البرمجیات وقواعد البیانات والتقاریر 

 والمواقع الالکترونیة 

EEE 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

الانعقادتاریخ  اسم البرنامج التدریبي الکود مکان  

 الانعقاد

 الرسوم

03/A01 AAAAAA AAAAAAAAA AAAAA 19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

EEEEEE EEEEEEEE 12E  

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :  

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

03/A08 
AAAAAA AAAAAAAA 12A: AAAAAA AAA AAAAAAAA 

AAAAAAAA 
12-16 AAA 1600 اسطنبول$ 

 

 

 

 



EEEEEE EEEEEEEE EEEEEEEEEE 12E  

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

03/A25 AAAAAAAA 12A AAAAAAAA A 05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

 

EEEEEE EEEEEEEE EEEEEEEEEE 12E  

اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

03/B26 BBBBBBBB 12B BBBBBBBB BB 12-23 BBB 2200 القاهرة$ 

برامج نظم التشغیل والشبکات 

  والاتصالات

EEEEE EEEE  

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

التدریبياسم البرنامج  الکود  تاریخ الانعقاد 
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

03/A03 AAAA AAAAA 05-10 AAA 1600 اسطنبول$ 



EEEEEEEEE EEEEEE EEEEEE 

EEEEEEEEEEEEE  

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

03/A16 
AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AAAAAA AAAAAA 

2012 AAAAAAAAAAAAA AAAAAAA 
05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

03/A17 
AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AAAAAA AAAAAA 

2012 AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA 
12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

03/A18 
AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AAAAAA AAAAAA 

2012 AAAA AAAAAAAAAA AAAAAAA 
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

  برامج التصمیم الجرافیکی والمیدیا

EEEEE EE EEEEEEE  

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

03/A07 AAAAA AAAAAAA AA 05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

03/A08 AAAAA AA 12-16 AAA 1200 القاهرة$ 



03/A09 AAAAAAAA AAAA 19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 قطاع البرامج الفنیة والهندسیة

 الهندسة الکهربائیة والالکترونیة. •

 الهندسة المیکانیکیة. •

 تکنولوجیا النفط والغاز. •

 تخطیط وهندسة الصیانة. •

 الهندسة المدنیة والانشائیة. •

 الامن والسلامة والصحة المهنیة. •

 والتعدین والتفتیش.هندسة التآکل  •

 اجهزة القیاس والتحکم بالعملیات. •

 

  الهندسة الکهربائیة والالکترونیة

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

04/A05 
AAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAA AAAAA(2) 
05-10 AAA 1600 اسطنبول$ 

04/A05 
AAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAA AAAAA(2) 
05-10 AAA 1200 القاهرة$ 



04/A06 
AAAAAAAAAAA AAA AAAAAA AAA AAAA AAAAAAA 

AAAAA AAAAA AAAAAAAA 
12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A07  إعداد وتأهیل مهندس تحکمAAAAAAA AAAAAAA 19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A17 
عقود الأعمال الهندسیة فی مجال الترکــیبات 

 الکـــهربائیة
12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 الهندسة المیکانیکیة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

04/A01  الوحدات الصناعیةالتقییم الفني والإقتصادي لأداء  05-10 AAA 1600 اسطنبول$ 

04/A11 16-12 إعداد وتأهیل مهندس مکتب فني کهرومیکانیك AAA 1600 اسطنبول$ 

04/A14 10-05 إعداد وتأهیل مهندس ورشة هیدرولیك AAA 1200 القاهرة$ 

04/A15 16-12 الإستخدام الأمثل للزیوت وتأثیرها علي الصیانة AAA 1200 القاهرة$ 

04/A16 23-19 التحکم الإلکتروني في محرکات الدیزل AAA 1200 القاهرة$ 

 

 

 

 

 



 تکنولوجیا النفط والغاز 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

04/A04 10-05 أساسیات النفط والغاز AAA 1600 اسطنبول$ 

04/A14  إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب الآليعملیات  05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A14 16-12 عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب الآلي AAA 1600 اسطنبول$ 

04/A15 
معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في 

 المنشآت وحمایة البیئة
12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A16 
الحدیثة لتنظیف الخزانات والصهاریج الطرق 

 والمواسیر النفطیة
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 تخطیط وهندسة الصیانة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

04/A02 16-12 صیانة المولدات الکهربائیة AAA 1600 اسطنبول$ 

04/A14 10-05 الصیانة ذات التکلفة الفّعالة AAA 1200 القاهرة$ 

04/A15 16-12 تأهیل مخطط الصیانة AAA 1200 القاهرة$ 

04/A16 23-19 إدارة وتخطیط المرافق AAA 1200 القاهرة$ 

 



 الهندسة المدنیة والانشائیة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

التدریبياسم البرنامج  الکود  تاریخ الانعقاد 
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

04/A09 10-05 ضبط جودة الخرسانة في المناخ الحار AAA 1200 القاهرة$ 

04/A10 16-12 دورة اختبارات التربة AAA 1200 القاهرة$ 

04/A11 
التنسیق بین الأعمال الکهرومیکانیکیة والإنشائیة 

 والمعماریة والصحیة
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A28 10-05 أسباب إنهیار المبانی وطرق العلاج AAA 1200 القاهرة$ 

04/A29 16-12 المعلومات العقاریة للمهندسین AAA 1200 القاهرة$ 

 

 الامن والسلامة والصحة المهنیة 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

04/A05 10-05 الدورة المتقدمة في السلامة والصحة المهنیة AAA 1200 القاهرة$ 

04/A06 
متابعة اعمال السلامة والصحة المهنیة طبقا لبنود 

 المواصفة
12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A07 
إعداد وتأهیل مهندس تصمیم وتنفیذ أعمال 

 مکافحة الحریق
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 



 هندسة التآکل والتعدین والتفتیش 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

04/A03 16-12 الترکیبات الکهربائیة والصیانة AAA 1600 اسطنبول$ 

 

 أجهزة القیاس والتحکم بالعملیات 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

مکان  تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

 الانعقاد

 الرسوم

04/A06  اتصال البیانات ونظامAAAAAAAA 05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A07 16-12 عملیة القیاس ، والأجهزة والتحکم في العملیات AAA 1200 القاهرة$ 

04/A08 أجهزة القیاس والتحکم لعملیات المعالجة  ساسیات

 الصناعیة

19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 

 

 

 



 أجهزة القیاس والتحکم بالعملیات 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

04/A06  اتصال البیانات ونظامAAAAAAAA 05-10 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A07 والتحکم في العملیات عملیة القیاس ، والأجهزة  12-16 AAA 1200 القاهرة$ 

04/A08 
أجهزة القیاس والتحکم لعملیات المعالجة  ساسیات

 الصناعیة
19-23 AAA 1200 القاهرة$ 

 

 قطاع البرامج المتخصصة 

 المکتبات ومصادر المعلومات 

اسبوع تدریبيمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

05/A02 16-12 النظم الآلیة المتکاملة في المکتبات AAA 1600 اسطنبول$ 

05/A08 16-12 الاتجاهات الحدیثة في تقدیم الخدمة المرجعیة AAA 1200 القاهرة$ 

05/A12 10-05 الأساسیات الحدیثة في المکتبات ومراکز المعلومات AAA 1600 اسطنبول$ 

 

 



 الدبلومات المهنیة 

اسابیع تدریبیة ةاربعمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

06/A05 30-05 دبلوم الادارة اللوجیستیة وادارة المواد AAA 3500 القاهرة$ 

06/A16 30-05 دبلوم ادارة البلدیات AAA 3500 القاهرة$ 

 

 ورش العمل

ثلاثة ایام تدریبیةمدة الانعقاد :   

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

06/A 04 07-05 تصمیم وتنفیذ برامج التدریب المبني علي الجدارات AAA 600 القاهرة$ 

06/A 17 
ورش عمل تطبیقیة لبناء مؤسسی متمیز فی مجال 

الخدمیةالرقابة علی منظمات الأعمال   
12-14 AAA 600 القاهرة$ 

06/A 31 21-19 ورشة عمل في إدارة الموارد البشریة AAA 600 القاهرة$ 

 

 

 


