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  02: ص دعوة المشاركة 
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  04: ص قابمة البرامج التدرٌبٌة 
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 دعوة مشاركة\الموضــوع 

 البرامج المؤكد تفعٌلها خالل الفترة القادمة

 

  ،،،  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

تْن تهدي فِإكْن أطٌب تحٌاتها -المؤسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب وتطوٌر اآلداء-  إِإنْن

. ادتكم، مع خالص التمنٌات بمزٌد من التقدم واالزدهاريوتقدٌرها لس

تْن كما نتوجه لسٌادتكم ببالغ الشكر واإلمتنان على ثقتكم الغالٌة واختٌاركم  فِإكْن لتقدٌم إِإنْن

. الخدمات التدرٌبٌة للسادة منسوبٌكم

نانعتزم عقد مجموعة باإلشارة إلىالتعاون المثمر والبناء بٌننا ، نفٌد سٌادتكم علماً بأن

 العدٌد من الهٌئات والمؤسسات بالدول العربٌة علٌهاشارك يي توالمن البرامج التدرٌبة 

 .وذلك وفقاً للجدواللمرفق

تْن  فِإكْن . إذ تتقدم لسٌادتكم بذلك فإنه لٌشرفنا وٌسعدنا استمرار التعاون المثمر والبناء بٌنناوإِإنْن

 

 ام ،،،وتفضلوا سٌادتكم بقبول خالص التقدٌر واإلحتر

 

 لالشتراك واالستفسار عن نسبة الخصم

00201152466358 

22913123( 202 )+

 

 

 23/03/2017: التارٌخ 

 2771 :ع.د: الرقــم  
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:تتضمن رسوم االشتراك بالدورة التدرٌبٌة ما ٌلً  

 
 

 .حضور المحاضرات والتً تتكون من أربع ساعات تدرٌبٌة للمحاضرة .1

 .مع وجبة غداء ٌومٌا بعد إنتهاء كل محاضرة( Coffee Break)استراحة قصٌرة  .2

 تكلٌف الخبراء الممٌزٌن ومن أفضل الكفاءات العربٌة المتخصصٌن فً تنفٌذ البرنامج .3

ٌتم التدرٌب بشكل نظري وتطبٌقً ، حٌث ٌتوفر جهاز حاسب آلً لكل مشارك للتدرب على  .4

 (. الوحدات التدرٌبٌة التً تنفذ بالتطبٌق على الحاسب اآللً)التطبٌقات الالزمة 

إعداد الحقابب التدرٌبٌة بعدد المشاركٌن فً البرنامج والتً تحتوي على المادة العلمٌة المطبوعة  .5

(HardCopy& Soft Copy ) ًعلى النحو التال: 

  تغطً كافة مفردات الدورة التدرٌبٌة. 

 تكون مبوبة ومفهرسة بطرٌقة واضحة. 

 ًتشتمل على جدول المحاضرات الٌوم. 

 .إمداد سٌادتكم باستمارات التقٌٌم بعد انتهاء الدورة التدرٌبٌة فً حالة طلبكم .6

استالم شهادة حضور المحاضرات والتً توضح المشاركة ، مرفق معها بٌان نتابج أوراق العمل  .7

 .  والتً ٌتم تقٌٌمها من خالل السادة الخبراء(Action Plane)المقدمة من المشاركٌن 

 

:الخدمات اللوجستٌة  

  كافة المصروفات واإلجراءات المتعلقة باستقبال المتدربٌن بالمطار وكذا توصٌلهم إلً أماكن

 . إقامتهم

 تنفٌذ برنامج ترفٌهً وسٌاحً حافل لخلق جو اجتماعً بٌن المشاركٌن. 

 دلٌل وإرشاد سٌاحً وصحً لبلد مقر اإلنعقاد. 

  فى حالة انعقاد البرنامج بإحدى الفنادق نقوم بالمساعدة فى حجز اإلقامة بالفندق مكان إنعقاد

 .البرنامج أو فى أحد الفنادق القرٌبة منه وذلك باألسعار المخفضة المتفق علٌها مع هذه الفنادق

 توفٌر وسابل اإلنتقال لحضور المحاضرات ٌومٌاً وذلك لراحة المشاركٌن. 

 علماَ بأن رسوم اإلشتراك الموضحة بعالٌة ال تشتمل على اإلقامة بالفنادق المختلفة. 

 

 

  *فٌما ٌلً قائمة بالبرامج المؤكدة خالل الفترة القادمة*
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 لمؤكد تفعٌلها خالل الفترة القادمةلتدرٌبٌة االبرامج اقائمة 
 

 

 المدة التارٌخ المكان البرنامج

 اسبوعان 13/04/2017-02 القاهرة فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمٌة

 اسبوع 13/04/2017-09 القاهرة فن ومهارات التواصل والتأثٌر فً اآلخرٌن

 اسبوع 13/04/2017-09 القاهرة بهم واالحتفاظ واكتسابهم العمالء خدمة فً التمٌز

 اسبوع 04/05/2017-30/04 القاهرة الجوانب التقنٌة فً نظم دعم اتخاذ القرارات الذكٌة

Swift web platform اسبوع 04/05/2017-30/04 القاهرة 

HP EVA Management and administrator&hp 

san fabric switch 
 اسبوع 04/05/2017-30/04 القاهرة

 اسبوع 27/04/2017-23 القاهرة بهم واالحتفاظ واكتسابهم العمالء خدمة فً التمٌز

 اسبوع 18/05/2017-14 القاهرة البرنامج المتكامل فً إعداد المحاسب المحترف

 اسبوع 27/04/2017-23 القاهرة "األسس والتطبٌقات"المراجعة الداخلٌة 

 اسبوع 13/04/2017-09 القاهرة قٌاس العائد من التدرٌب

 اسبوع 20/04/2017-16 القاهرة نظام الخزانة الموحدة

 اسبوع 11/05/2017-07 القاهرة نظام إدارة المستندات إلكترونٌاً 

 اسبوع 27/04/2017-23 القاهرة اإلتجاهات الحدٌثة لتنمٌة الموارد البشرٌة

 اسبوع 04/05/2017-30/04 القاهرة تنمٌة مهارات القٌادات العلٌا

 اسبوع 13/04/2017-09 القاهرة اإلستراتٌجٌات المعاصرة فً إدارة الموارد البشرٌة

 اسبوع 06/04/2017-02 كوااللمبور القٌادة المتمٌزة وفق متطلبات القرن الحادى والعشرٌن

 اسطنبول الجوانب القانونٌة والمحاسبة فً عقد التأجٌر التموٌلً
 اسبوعان 16-27/04/2017

 اسبوعان 30/04-11/05/2017

 اسبوعان 13/04/2017-02 اسطنبول األنظمة القانونٌة الحاكمة للنشاط المصرفً

 اسبوع 13/04/2017-9 الخرطوم المنشات الصناعٌة فى ظل القوانٌن والتشرٌعات البٌئٌة

 اسبوع 06/04/2017-02 الخرطوم سس الكتابة الصحفٌةأ

http://ainfct.com/program/oneProg/1361/%D9%81%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%25
http://ainfct.com/program/oneProg/1361/%D9%81%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%25
http://ainfct.com/program/oneProg/1355/%D9%81%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ainfct.com/program/oneProg/1313/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%25D
http://ainfct.com/program/oneProg/1359/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
http://ainfct.com/program/oneProg/1359/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
http://ainfct.com/program/oneProg/1357/Swift-web-platform
http://ainfct.com/program/oneProg/1358/HP-EVA-Management-and-administrator-and-hp-san-fabric-switch
http://ainfct.com/program/oneProg/1358/HP-EVA-Management-and-administrator-and-hp-san-fabric-switch
http://ainfct.com/program/oneProg/1313/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%25D
http://ainfct.com/program/oneProg/860/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8
http://ainfct.com/program/oneProg/860/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8
http://ainfct.com/program/oneProg/1046/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ainfct.com/program/oneProg/777/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ainfct.com/program/oneProg/777/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ainfct.com/program/oneProg/989/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ainfct.com/program/oneProg/989/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://ainfct.com/program/oneProg/1362/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B
http://ainfct.com/program/oneProg/1354/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ainfct.com/program/oneProg/1354/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ainfct.com/program/oneProg/1354/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
ainfct.com/program/oneProg/833/�������-������������-�������-�������
ainfct.com/program/oneProg/833/�������-������������-�������-�������
http://ainfct.com/program/oneProg/1360/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%25D
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 فٌما ٌلً التفاصٌل الفنٌة لبعض البرامج التدرٌبٌة

 فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمٌة
 

 :األهداف التفصٌلٌة 

  تنمٌة مهارات تخطٌط وتنظٌم ومتابعة التورٌدات وتنظٌم المستودع والتطبٌق باستخدام الحاسب

اآللً بما ٌحقق سرعة ودقة عملٌات الشراء والتخزٌن والصرف والجرد وتحدٌد األصناف الراكدة 

. والتخلص منها 

 تزوٌد المشاركٌن باألسس العلمٌة والعملٌة إلدارة المستودعات. 

 تنمٌة مهارات المشاركٌن فً عملٌات تخطٌط ومراقبة المستودعات. 

  2000تهٌبة إدارة المستودعات لمطابقة متطلبات األٌزو. 

 :المحتوى العلمً 

 تطبٌق أسالٌب المفاضلة والتؤهٌل والتقٌٌم . · تخطٌط وتؤمٌن اللوازم والمواد ومستلزمات العمل

. للموردٌن

 التفاوض مع الموردٌن . 

 إعداد وكتابة المناقصات وإبرام العقود  .

  ًإعداد قواعد بٌانات الموردٌن إلكترونٌا . 

 تخطٌط وتنظٌم المستودع .

 تطبٌق أسالٌب مراقبة المخزون . 

 تحدٌد الحجم االقتصادي للشراء .

 إعداد سٌاسات وأسالٌب التخلص من الرواكد . 

 إعداد الجداول اإللكترونٌة لألصناف المخزنة بالمستودع .

 ًمراقبة التورٌدات وإعداد تقارٌر الموردٌن باستخدام الحاسب اآلل .

  ً(. رصٌد – منصرف – صادر – وارد )التعامل مع بٌانات المستودعات إلكترونٌا..... -

 ًمراقبة المخزون باستخدام الحاسب اآلل .

 وظٌفة إدارة المستودعات وأهدافها واقتصادٌاتها .

 تخطٌط المخزون .

 مستوٌات التخزٌن. 

 أنظمة التخطٌط والرقابة على المخزون .

 تحدٌد الحد األدنى وحد إعادة الطلب والحد األعلى. 

 تحدٌد الحجم االقتصادي لدفعة الشراء .

 دور النظام المحاسبً الموحد فً الرقابة على المخزون. 

 تقارٌر المستودعات .

 فقد وتلف األصناف بالمخازن أو بالعهدة .

 المهارات السلوكٌة للعاملٌن فً المستودعات .
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  مجاالته وطرقه وسٌاساته.. التخزٌن .

 أنواع المخزون وتصنٌفه وترمٌزه .

 صٌانة المخزون والحفاظ على خواصه .

 مهارات واختصاصات المسبولٌن عن المستودعات .

 أنواع المستودعات وتنظٌمها وتجهٌزاتها الداخلٌة .

 التنظٌم اإلداري للمستودعات وعالقتها باإلدارات األخرى .

  السالمة فً المخازن- عوامل األمن - الرص - التصنٌف - المناولة وأدواتها .

 الدورة المستندٌة للمستودعات .

 " الجرد وطرقه، أنواعه، إجراءاته، ومشاكله والعجز - االرتجاع - الصرف - واالستالم - الفحص

". والزٌادة وتسوٌتها

 المخزون الراكد :

 المفهوم والظروف التً ٌنشؤ فٌها وصوره .

 المعاٌٌر التً ٌمكن على أساسها تحدٌد المخزون الراكد .

 أسالٌب التصرف فً الراكد والعادم واإلدارة المسبولة عن ذلك .

 طرق بٌع الراكد وإجراءاتها والرقابة على تنفٌذ العقود .

 برامج الحاسب اآللً المستخدمة فً مراقبة المخزون 

 إنشاء الجداول اإللكترونٌة لمراقبة المخزون 

 ًمهارات إعداد جدول البٌانات األساسٌة للمخزون السلعً باستخدام الحاسب اآلل:  

 االستهالك السنوي .

 فترة االنتظار .

 معدل مخزون األمان .

 الكمٌة االقتصادٌة للشراء .

 ًمهارات إعداد جدول أرصدة األصناف الخاصة بالمخزون السلعً باستخدام الحاسب اآلل: 

 كود الصنف .

 الوارد .

 اسم الصنف .

 المنصرف .

 األرصدة االفتتاحٌة .

 الرصٌد .

 

  مهارات إعداد جدول حركة الوارد من األصناف الخاصة بالمخزون السلعً باستخدام الحاسب

 :اآللً

 كود الصنف .

  الكمٌة الواردة .

 اسم الصنف .
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 سعر شراء الوحدة .

 تارٌخ الورود .

 قٌمة الوارد .

  مهارات إعداد جدول حركة المنصرف من األصناف الخاصة بالمخزون السلعً باستخدام الحاسب

  :اآللً

 كود الصنف .

 الكمٌة المنصرفة .

 اسم الصنف .

 سعر الوحدة المنصرفة .

 قٌمة المنصرف. تارٌخ الصرف .

 ًمهارات إعداد جدول حركة األصناف المطلوب شرائها باستخدام الحاسب اآلل:  

 كود الصنف .

 الكمٌة المطلوب شرابها .

 اسم الصنف .

 تطبٌقات وحاالت عملٌة .

  جودة أعمال المناولة والتخزٌن والتعببة والتسلٌم .

  تنظٌم إدارة المخازن وفقا لمتطلبات المواصفات الدولٌةISO2000 . 

  مجموعة المواصفات الدولٌةISO2000وأهمٌتها للمنشؤة  .

  متطلبات المواصفات الدولٌةISO2000 فً الشراء والتخزٌن  .

  توثٌق أعمال المشترٌات والمخازن وفقا للمواصفات الدولٌةISO2000 

 :أسالٌب ووسائل التدرٌب 

 المحاضرات النظرٌة. 

 المناقشات الشفهٌة. 

 التطبٌقات العملٌة. 

 عروض باوربوٌنت للموضوعات. 

 

 :المشاركون 

لمسإولٌن بإدارة المشترٌات والمخازن وموظفً تلك اإلدارة ومسإولً وموظفً األقسام واإلدارات ا
 .األخرى المرتبطة بها
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 اآلخرٌنفن ومهارات التواصلوالتأثٌر فً 
 

 :االهداف التفصٌلٌة 

 تدرٌب المشارك على أهم المهارات التى تعٌنه على االتصال الجٌد بموظفٌه 

 تعلم فن التعامل مع صعبً المراس 

: المحتوى العلمً 

 ًالشخصٌة والسلوك اإلنسان 

 مفهوم االتصال الفعال وأهمٌته 

 عناصر االتصال الفعال 

 أهم أنواع االتصاالت 

 مهارات االتصال وكٌفٌة استخدامها 

 إدارة اختالفات وجهات النظر 

 فن ومهارة الحصول على ما ترٌد 

 فن التعامل مع صعبً المراس 

 اإلنصات الفعال 

 مهارات اإلقناع والتؤثٌر فً اآلخرٌن 

 :أسالٌب ووسائل التدرٌب 

 المحاضرات النظرٌة. 

 المناقشات الشفهٌة. 

 التطبٌقات العملٌة. 

 عروض باوربوٌنت للموضوعات. 

: المشاركون 

  مدٌرو اإلدارة العلٌا والوسطى واإلشرافٌة 
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 األداء المتمٌز للخدمة والعناٌة بالعمالء
 

 :األهداف التفصٌلٌة 

 فهم أهمٌة خدمة العمالء فً ظل البٌبة التنافسٌة. 

 لنجاح أي مإسسة الحفاظ على الدور الحٌوي الذي ٌلعبه رضا العمالء الداخلٌٌن. 

 ممارسة التقنٌات الفعالة وادارة توقعات العمالء وإرضابهم. 

 تقدٌم خدمة أفضل وأسرع لزٌادة رضا العمالء. 

 تحدٌد عالمات عدم رضا العمالء واالستجابة بفعالٌة لمشاكل العمالء وإٌجاد حلول عملٌة لها. 

 :المحتوى العلمً 

 خدمة العمالء:  

o االقتباسات حول خدمة العمالء. 

o تعرٌفات ومفاهٌم خدمة العمالء. 

o متطلبات جودة الخدمة. 

o بعض األرقام المثٌرة لالهتمام. 

o تكلفة خدمة العمالء السٌبة. 

o أسس خدمة العمالء. 

o التعلم من األفضل. 

 ًخدمة العمٌل الداخل:  

o تحدٌد العمالء الداخلٌٌٌن والخارجٌٌن. 

o متطلبات العمٌل. 

o أساس خدمة العمالء الممتازة. 

o سلسلة الخدمة والربح. 

 إدارة توقعات العمالء:  

o ما الذي ٌجب أن تقوله وما الذي ال ٌجب أن تقوله. 

o تهدبة العمالء الغاضبٌن. 

o تعلٌقات ٌجب أن تتجنبها. 

o إدارة توقعات العمالء. 

o عناصر جودة الخدمة ونموذج RATER. 

o تجاوز توقعات العمالء. 

o تمارٌن لعب األدوار والتعامل مع األنماط الشخصٌة المختلفة. 

 مهارات التواصل الفعالة للتعامل مع العمالء:  

o االستماع الفعال. 
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o مهارات االستماع الفعال. 

o آداب استعمال الهاتف. 

 السلوك الالئق مع العمالء:  

o قوة السلوك. 

o مبادئ السلوك الفعال. 

o كٌف تتعامل باحترافٌة مع العمالء. 

o تارٌخ التواصل. 

o دراسة مثٌرة لالهتمام. 

o ًتفسٌر السلوك غٌر اللفظ. 

o السلوك المناسب مع العمٌل. 

o السلوك الخاطا مع العمٌل. 

o ًالسلوك الحازم والسلبً والعدوان. 

o مكونات أسالٌب التواصل اللفظٌة وغٌر اللفظٌة. 

 التعامل مع العمالء الصعبٌن:  

o التعامل مع أنواع الشخصٌات الصعبة. 

o استعادة الخدمة. 

o الخاتمة. 

 :أسالٌب ووسائل التدرٌب 

 المحاضرات النظرٌة. 

 المناقشات الشفهٌة. 

 التطبٌقات العملٌة. 

 عروض باوربوٌنت للموضوعات. 

 

 :المشاركون 

ممثلو خدمة العمالء والموظفون التقنٌون وموظفو الدعم وممثلو خدمة العمالء المٌدانٌة والمسإولون عن 

حسابات العمالء وموظفو اإلبتمان المختصٌن وكذلك المدراء الذٌن ٌرٌدون الحصول على تدرٌب فً خدمة 

 .العمالء لتعزٌز مهاراتهم وتدرٌب موظفٌهم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جمهورٌة مصر العربٌة- القاهرة | المقر الرئٌسى 

المكاتب 
 االقلٌمٌة

 مالٌزٌا- كواللمبور  الجمهورٌة التركٌة- اسطنبول  أٌـطـالٌـــــا- رومــــــا  جمهورٌة السودان- الخرطوم 

 مصر الجدٌدة- العروبة - شارع عباس حلمى  ( 6) فٌال

 11727:رمزبرٌدي  4023 : ب.ص

+( 202  )22913123: فاكـس +( - 202 )22913123: تلٌفون 

 0020-1152466358: جــوال

شرق -بمركز التنوٌر المعرفى 
 الساحة الخضراء

٠٩٩١٥٠٥٠٦٩ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyetcad.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 | 11 

Page| 11 

 

 

 الجوانب التقنٌة فً نظم دعم اتخاذ القرارات الذكٌة

 

 المحتوى الوحدة م

 الحقٌبة التدرٌبٌة مقدمة 

 المفهوم العلمى للمعلومات ونظم دعم القرارات الذكٌة األولى 1

 الثانٌة 2
 خصائص وإمكانٌات دعم القرارات الذكٌة

  (1)  ورشة عمل  رقم 

 الثالثة 3
 دورة حٌاة النظم و تطوٌر نظم دعم القرارات الذكٌة

  (2) ورشة عمل رقم 

 الرابعة 4
 النظم الخبٌرة

  (3) ورشة عمل رقم 

 الذكاء االصطناعى ودعم نظم القرارات الذكٌة الخامسة 5

 
الحقٌبة التدرٌبٌة  

مقدمة 
 محاور البرنامج أ

 أهداف البرنامج ب

 المستفٌدون ج

 المدة الزمنٌة  د

 مساعدات التدرٌب هــ

 
 مقدمة

 أصبحت المعلومات عنصرا  فعاال ومإثرا فى نجاح منظمات األعمال ألنها تإثر على القرارات المتخذة 
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ولقد بدا واضحا أن منظمات األعمال فى حاجة ماسة لتوفٌر آلٌة للتؤكد من جودة هذه المعلومات والتً تعتمد 

:- على تقٌم عدة خصابص فى تلك المعلومات و التى تتمثل فى اآلتى 

 الشمولٌة 

  الدقة 

 المناسبة الزمنٌة 

حل  لولهذه األهمٌة جاءت نظم المعلومات لتختص بتنظٌم المعلومات للمنظمة ومنها نظم دعم القرار

 .الذكٌة المناسبة لطبٌعة المشكلة  واتخاذ القرارات كالت التى تواجههاالمش

 
 محاور البرنامج(    أ ) 

   كفاءة استخدام الموارد من خالل التخصٌص الجٌد لها وفقا آللٌات العمل المحددة   .1

 تصمٌم نظم للقٌاس تتسم بالمرونة لتحقٌق التنافسٌة فى مجال التكالٌف  .2

وضع أطر زمنٌة محددة للتنفٌذ للقرارات المتخذة وفقا لسٌنارٌوهات تشغٌل ترتكز على تحلٌل  .3

 للنتابج الحادثة 

 أهداف البرنامج(   ب ) 

 الهدف العام  .أ 

ى مجال دعم عملٌات اتخاذ القرارات ذات الطبٌعة التنبإٌة تنمٌة و تطوٌر قدرات و مهارات المشاركٌن ف

 باحتماالت المستقبل من خالل تطبٌقات المحاكاة 

 

 األهداف التفصٌلٌة .ب 
 

 بالبحث عن أسالٌب متطورة لحل المشكالت تنمٌة مهارات القٌام  .1

مع  عن طرٌق التفاعل ى فى تولٌد آلٌات لدعم القراراالرتقاء بمستوى المشاركٌن الفكرى والعمل .2

  التطبٌقٌةوعرض التجاربالمشكالت الحالٌة و المحتملة 

 أدواتؤتمتة عملٌات اتخاذ القرارات اطالع المشاركٌن على أحدث  .3

 دعم الرقابة التنظٌمٌة على عملٌات الرقابة على تنفٌذ القرارات المتخذة  .4

شمولٌة القرارات  القرارمتخذى تسمح لىتطوٌر وصٌانة النماذج القابلة إلعادة االستخدام الت .5

 المتخذة و التكٌف مع المتغٌرات الحادثة 

 :أسالٌب ووسائل التدرٌب 

 المحاضرات النظرٌة. 

 المناقشات الشفهٌة. 

 التطبٌقات العملٌة. 

 عروض باوربوٌنت للموضوعات. 

 

 :المشاركون 
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 مسبولو اإلدارة العلٌا بمنظمات األعمال وصانعوا القرارات المعاونٌن

 الوصول إلى التمٌز فً خدمة : ثلث الخدمةم

 وعناٌة العمالء والسرعة فً األداء
  

 :الهدف العام 

حدٌد العوامل التً تدعم التطبٌق وت كٌفٌة تطبٌق وسابل وأدوات إدارة الجودة الشاملة فً عملٌة خدمة الزبابن

. العملً وتالفً األخطاء الشابعة الحدوث والتغلب على مشاكل التطبٌق

 

 :األهداف التفصٌلٌة 

 مفهوم العمٌل وأسباب اإلهتمام الخدمة المتمٌزة ومعاٌٌر التمٌز فً الخدمة. 

 التعرف على أهمٌة التمٌز فً خدمة العمالء .

 التعرف على األنماط المختلفة للعمالء وأسالٌب العناٌة بهم. 

 وخاصة مهارات االتصال المطلوبة للتمٌز فً خدمةالعمالء  – تطوٌر المهارات الفنٌة والشخصٌة

. والتعرف على أهمٌة وأسالٌب تقٌٌم الخدمة كمدخل للتمٌز الدابم

 :المحتوى العلمً 

 العمٌل المدٌر:  

 مفهوم العمالء. 

 الهرم التنظٌمً الجدٌد. 

 العمٌل ٌدٌر الشركة. 

 المقارنة المرجعٌة ألنجح النماذج. 

 ماذا ٌعنً لنا العمٌل : 

 أهٌمة العمالء. 

 التمٌز فً خدمة العمالء. 

 ماذا ٌتوقع منا العمٌل. 

 ماهً القٌمة التً نقدمها للعمٌل. 

 خصائص الخدمات والعوامل التً تؤدي إلى التمٌز فً خدمة العمالء:  

 مفهوم الخدمة. 

 مفهوم  التمٌز ومراحل توصٌل الخدمة. 

 فهم توقعات العمالء. 

 الخدمة الضعٌفة والقٌمة المضافة للخدمة المتمٌزة. 

 وسابل التمٌز فً تقدٌم الخدمة. 

 المهارات السلوكٌة فً تقدٌم الخدمة للعمالء:  

o دور االتصال فً تمٌز الخدمة 

 كٌف تدٌر مقابلة ناجحة مع العمٌل 

 كٌف تكتب رسالة مهنٌة إلى عمٌل 
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 كٌف تدٌر مكالمة هاتفٌة مع العمٌل 

o مهارات االستماع الجٌد ومبادئ إرجاع األثر 

o تعبٌراتك غٌر اللفظٌة ودروها فً االتصال باآلخرٌن 

o توجٌه األسبلة ودوره فً أداء الخدمة المتمٌزة 

o أنماط التعامل مع اآلخرٌن وتحلٌل العالقات السلوكٌة المتبادلة 

o أنماط العمالء وكٌفٌة التعامل معهم 

 بناء منظومة جودة الخدمة 

 جودة الخدمة 

 بناء نظام جودة الخدمة 

 المقارنة المرجعٌة داخلٌا وخارجٌا 

 قٌاس رضا العمالء والتعامل مع شكاوى وإقتراحات العمٌل 

 طرق قٌاس رضا العمالء 

 نظام شكاوى اقتراحات العمالء وطرق التعامل معه 

 مقاٌٌس رضا العمالء المختلفة 

 تطبٌقات عملٌة وتمارٌن – حاالت دراسٌة. 

 :أسالٌب ووسائل التدرٌب 

 المحاضرات النظرٌة. 

 المناقشات الشفهٌة. 

 التطبٌقات العملٌة. 

 عروض باوربوٌنت للموضوعات. 

 

 :المشاركون 

 .التعامل مع العمالء الداخلٌٌن والخارجٌٌن  كافة العاملٌن الذٌن ٌتطلب علمهم 
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 "األسس والتطبٌقات "لمراجعة الداخلٌة ا
 

 :الهدف العام

.  إكساب المشاركٌن مهارات المراجعة الداخلٌة
 

: األهداف التفصٌلٌة
 تعرٌف المشاركٌن بمفاهٌم الرقابة الداخلٌة والمراجعة الداخلٌة . 

 تحدٌد مجاالت المراجعة الداخلٌة وأنواعها . 

 ًتدرٌب المشاركٌن علً أستخدام األسالٌب الحدٌثة للتدقٌق الداخل . 

 تنمٌة مهارات المشاركٌن علً تجمٌع أدلة األثبات المإٌدة لتقرٌر المراجعة. 

 :المحتوى العلمً 
  المفاهٌم األساسٌة للمراجعة الداخلٌة. 

 الفرق بٌن الرقابة الداخلٌة والمراجعة الداخلٌة . 

 الهٌكل التنظٌمً المعدل وفقا إلدارة المراجعة الداخلٌة . 

  ( األسس والمفاهٌم) الرقابة الداخلٌة 

  (االجراءات– األنواع ) المراجعة الداخلٌة 

 مجاالت المراجعة الداخلٌة . 

 التخطٌط لعملٌات المراجعة الداخلٌة . 

 أهداف المراجعة الداخلٌة . 

  الداخلٌة( التدقٌق)أنواع المراجعة . 

 ًاألسالٌب الحدٌثة للتدقٌق الداخل: 

 العٌنات االحصابٌة . 

 أسلوب األهمٌة النسبٌة للبنود . 

 ًأسلوب الفحص التحلٌل . 

 أدلة األثبات . 

 ًتقارٌر التدقٌق الداخل. 
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 :أسالٌب ووسائل التدرٌب 
 

 المحاضرات النظرٌة. 

 المناقشات الشفهٌة. 

 التطبٌقات العملٌة. 

 عروض باوربوٌنت للموضوعات. 

 

 :المشاركون 
المراجعون والمراقبون المالٌون والقابمون بعملٌات التدقٌق والفحص والرقابة والمرشحون لشغل تلك 

 .الوظابف
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 :فٌما ٌلً السٌرة الذاتٌة لبعض الخبراء المنفذٌن 

 

 MBA, CIPDخالد طه الباجوري / د

تْن خبٌر  فِإكْن  -المإسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب وتطوٌر األداء - إِإنْن

 مستشار تدرٌب وتنمٌة بشرٌة وادارٌة 
 

  عضو المعهد البرٌطانً للموارد البشرٌة والتدرٌب(CIPD). 

  عضو مجلسSHLالبرٌطانً لإلختبارات السٌكولوجٌة والوظٌفٌة . 

 ممارس معتمد لنظام توماس الدولً لتحلٌل السمات الشخصٌة. 

  مدرب محترف منCIPD – London – UK. 

 :األكادٌمٌة المؤهالت 

 MBA هولندا–  فً اإلدارة من جامعة ماستراخت. 

  دبلوم محترف دولى معتمد فً ادارة الموارد البشرٌة والتدرٌب منCIPD -  المملكة المتحدة– لندن. 

  دبلوم تدرٌب احترافً منCIPD -  المملكة المتحدة– لندن. 

  جامعة عٌن شمس– كلٌة التجارة - دبلوم الدراسات العلٌا فً االقتصاد واإلدارة. 

  جامعة عٌن شمس– كلٌة التجارة - محاسبة - بكالورٌوس تجارة. 

  :الخبرات العملٌة

  سنة 25خبرة مكثفة فً مجال التدرٌب والتنمٌة البشرٌة واإلدارٌة لمدة تزٌد عن. 

  الف متدرب من تخصصات متعددة وخلفٌات ثقافٌة مختلفة فى العدٌد من الدول  15تدرٌب اكثر من

 .العربٌة لمجموعة ضخمة من البرامج االدارٌة والقٌادٌة والسلوكٌة

  تنفٌذ العدٌد من االستشارات وتطبٌق النظم اإلدارٌة فً مجال ادارة الموارد البشرٌة وتطوٌر االداء

. فى العدٌد من الجهات الحكومٌة والخاصة فً مصر والعدٌد من الدول العربٌة

  سنة فً مصر  25خبرة مكثفة فً ادارة وتطوٌر نظم وتطبٌقات الموارد البشرٌة لمدة تزٌد عن

 .والدول العربٌة

 خبرة فً مجال التدقٌق والمراجعة المالٌة .
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  :البرامج التدرٌبٌة وورش العمل

 تنمٌة المهارات القٌادٌة واإلشرافٌة. 

 إدارة الوقت وضغوط العمل. 

 األسالٌب المتقدمة لحل المشكالت واتخاذ القرارات. 

 مهارات االتصال الفعال والبرمجة اللغوٌة العصبٌة. 

 تؤهٌل واعداد القادة. 

 التفوٌض الفعال للسلطة. 

 إدارة التغٌٌر والحوكمة. 

 إدارة وتنمٌة الموارد البشرٌة. 

 التفكٌر اإلبداعً واالبتكاري. 

 تنمٌة المهارات القٌادٌة. 

 التنمٌة البشرٌة وتطوٌر الذات. 

 ًالتمٌز الوظٌف. 

 بناء وإدارة فرٌق العمل. 

 مهارات التفاوض والعرض والتقدٌم. 

 اعداد وتطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة والتشكٌالت اإلدارٌة. 

 ًالتطوٌر التنظٌمً وااللتزام التنظٌم. 

 ًمهارات اعداد الوصف الوظٌف. 

 األسالٌب الحدٌثة لتحدٌد وتحلٌل االحتٌاجات التدرٌبٌة وتقٌٌم وقٌاس العابد على التدرٌب. 

  اعداد وتدرٌب المدربٌنTOT. 

 االدارة االستراتٌجٌة والقٌادة االبداعٌة. 

 التخطٌط االستراتٌجً المتكامل. 

 ًتطوٌر وقٌاس األداء المإسس. 

 اسس وتطبٌقات التطوٌر اإلداري. 

 تحدٌد المسار الوظٌفً وخرابط اإلحالل والتعاقب. 

 ًمهارات ربط المسار الوظٌفً بالمسار التدرٌب. 

 النظم الحدٌثة لتقٌٌم وقٌاس األداء الفردي. 

 بطاقات األداء المتوازن. 

 اعداد وتطوٌر الخطط التشغٌلٌة. 

 االتجاهات المعاصرة وافضل الممارسات العالمٌة فً ادارة الموارد البشرٌة. 

 الجودة الشاملة والتحسٌن المستمر. 
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 هالة منصور عبد الرحمن/ د
 

تْن خبٌر  فِإكْن  المإسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب وتطوٌر االداء - إِإنْن

 جامعة بنها- أستاذ علم االجتماع 

 

 :المؤهالت األكادٌمٌة 

  جامعة عٌن شمس-  كلٌة اآلداب -دكتوراه فً اآلداب قسم االجتماع بمرتبة الشرف األولى. 

  جامعة بنها-  كلٌة اآلداب -ماجستٌر فً اآلداب قسم االجتماع بتقدٌر ممتاز. 

  جامعة عٌن شمس- كلٌة اآلداب -لٌسانس آداب قسم االجتماع.  

 

 :األبحاث العلمٌة والمؤلفات 

  المهارات السلوكٌة للبحث االجتماعً وأسالٌبه ومناهجه. 

  المهارات االجتماعٌة فً تربٌة النشء. 

 المهارات السلوكٌة فً إدارة المإسسات . 

  مهاراته/أسالٌبه/مفاهٌمه : االتصال الفعال . 

  علم االجتماعً الحضري- مقدمة فً علم االجتماع االقتصادي - مبادئ علم االجتماع. 

  فنون ومهارات العمل بالعالقات العامة. 

 تنمٌة مهارات القٌادات اإلدارٌة وفن إدارة المواقف والمهام. 

  ومهارات اإلستقبال وإقامة اإلحتفاالت- فنون ومهارات اإلتٌكٌت والمراسم. 

  فنون ومهارات إدارة الذات والسٌطرة على اإلنفعاالت - إدارة الوقت والضغوط. 

 مهارات إعداد وتطوٌر القٌادات النسابٌة .  

 

: الخبرة العملٌة 

  وكٌل كلٌة الخدمة االجتماعٌة ببنها. 

   النابب األول للجنة تكافإ الفرص فً الشراكة األوروبٌة المتوسطٌة"COPPEM” ومقرها

 .2011و حتً  2001إٌطالٌا فً الفتره من - بالٌرمو

  مدٌر التنمٌة البشرٌة والتدرٌب والبحوث والمإتمرات بمركز الدراسات القومٌة فً الفتره من

 .2012و حتً  2000

 مستشار التنمٌة البشرٌة و التدرٌب بمحافظة القلٌوبٌة سابقا . 

  2014و حتً  2011مستشار المجلس القومً للسكان للتنمٌه البشرٌه و التدرٌب فً الفتره من. 
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  أستاذ محاضر العلوم االجتماعٌة والسلوكٌة بشقٌها اإلداري والعلمً فى العدٌد من الجامعات

 .المصرٌة والدولٌة

 

 زكرٌا ٌحٌى عفٌفى محمدالدكتور 
 المإسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب وتطوٌر االداء- خبٌر إِْنِفْكْت 

 خبٌر تدرٌب وتنمٌة ادارٌة

 
  وزارة االستثمار                                         – الهٌئة العامة لالستثمار–رئٌس اإلدارة المركزٌة للبٌانات و للتوثٌقااللكترونً 

 جامعة عٌن شمس– كلٌة التجارة – محمد رشاد الحمالوى لبحوث األزمات . د.عضو وحدة أ
 

  :المؤهالت األكادٌمٌة
 

  أثر تطوٌر نظم اإلنذار المبكر فى زٌادة " تحت عنوان - إدارةاألزمات-الدكتوراه إدارةاألعمال

 جامعة عٌنشمس (دراسة تطبٌقٌة )  " فعالٌة إدارة األزمات فى منظمات األعمال الصناعٌة

 .جمهورٌةمصرالعربٌة 

  :الخبرات العملٌة

  مصر –وزارةاالقتصاد –  مصلحةالشركات–مدٌرعاممركزالمعلومات . 

 مصر –الهٌبةالعامةلالستثمار - مدٌرعامالرقابةوالخبرةالحسابٌة . 

 مصر –الهٌبةالعامةلالستثمار - مدٌرعامالتحلٌاللمالىواالقتصادى . 

  ًمصر –الهٌبةالعامةلالستثمار- مدٌرعامالتوثٌقااللكترون . 

 الهٌبةالعامةلالستثمار" وكٌلوزارة " ربٌساإلدارةالمركزٌةللبٌاناتوالتوثٌقااللكترونى -

 . مصر –وزارةالصناعةوالتجارةواالستثمار

 مصر –وزارةالتخطٌط عضولجنةتقٌٌمالخططالخمسٌة . 

 عضولجنةالتشاورمعالبنكالدولىلدعماالستثماروالحوكمةوزارةاالقتصادوالتجارةالخارجٌة. 

 :الدورات التدرٌبٌة 

 : ومنها قام بتصمٌم وتنفٌذ العدٌد من الدورات التدرٌبٌة

 إدارة األزمات و التنبإ بالمخاطر 

 إدارةالمواردالبشرٌةومنظومةاألداءالمإسسى 

 استراتٌجٌاتاإلدارةالعلٌا 
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 تشخٌصالمشكالتواتخاذالقرارات 

 إدارةالوقتوالضغوط 

 إدإدارةالجودةالشاملة 

 االتصاالتاإلدارٌة 

 إدارةاالجتماعات 

 المهاراتاإلدارٌةللمهندسٌن 

 التخطٌطاالستراتٌجىوإدارةالتغٌٌر 

 المنظماتالدولٌةوأثرهافىالتنبإباألزماتالمحتملة 

 الفكراالبتكارىوتطوٌرآلٌاتاألداءلمنظومةالمواردالبشرٌة 

 مهاراتالتفاوض 

 الحوكمةوالحكومةااللكترونٌةوتطوٌرمنظومةالتشرٌعات 

 تقنٌاتالمعلوماتودورهافىمواجهةاألزمات 

 إدارةاألزماتاألمنٌة. 

 إدارةالتحلٌاللمالىوالتنبإبالمخاطرالمالٌة. 
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 نـحسًمحمد ز ـعبدالعزي

تْن خبٌر  فِإكْن  -وتطوٌر األداءالمإسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب  - إِإنْن
 

: المؤهالت األكادٌمٌة 

  (. جامعة القاهرة– كلٌة التجارة )بكالورٌوس تجارة

  (.جامعة عٌن شمس– كلٌة التجارة )دبلوم الدراسات العلٌا فً التنظٌم وطرق العمل 

  ًمدٌر عام المشترٌات والمخازن بشركة مصر للبترول سابقا .

  ًعضو لجنة المهمات بقطاع البترول سابقا .

 خبٌر تدرٌب بالهٌبة العامة للبترول. 
 

 :الدورات التدرٌبٌة 

 :فً عدة مجاالت ومنها قام بتصمٌم وتنفٌذ العدٌد من الدورات التدرٌبٌة

 :برامج فً مجال المشترٌات والمخازن  ( أ

 الدورات المحاسبٌة فً المشترٌات والمخازن. 

  المهارات المتكامله فى مجاالت الشراء والتخزٌن. 

 إدارة المواد واللوجستٌات. 

  القرارات الربٌسٌة الدارة المشترٌات. 

  اقتصادٌات الشراء والتخزٌن. 

  (.المخازن)اسس ادارة المستودعات 

 تقٌٌم اداء الموردٌن. 

 طرق الشراء. 

 اعداد المناقصات والعطاءات. 

  تقٌٌم اداء جهاز الشراء. 

  الدورة المحاسبٌة- الدورة المستندٌة -المشترٌات . 

  الدورة المحاسبٌة- الدورة المستندٌة -المخازن . 

 الراكد والمخلفات و الخردة و طرق التخلص منها . 

 المزاٌدات. 
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: برامج فً المجال المحاسبً والمالً ( ب

 اآلثار المحاسبٌة لبرامج الخصخصة. 

 المحاسبة فى شركات السٌاحة. 

 المحاسبة فى القطاع الحكومى. 

 االتجاهات الحدٌثة فً إعداد الموازنات. 

 ًإعداد الموازنات فً القطاع الحكوم. 

 نظم الرقابة المالٌة واإلدارٌة الحدٌثة. 

 ًالرقابة الداخلٌة لنظم التشغٌل اإللكترون. 

 برنامج إلعداد المحاسبٌن من ذوي المإهالت  المتوسطة. 

 المحاسبة لغٌر المحاسبٌٌن. 

 التحلٌل المالً والمحاسبً ودورهما فً الرقابة والمراجعة الداخلٌة. 

 تصمٌم نظم المعلومات المحاسبٌة المبنٌة على الحسابات اإللكترونٌة. 

 تصمٌم الهٌكل العام للنظام المحاسبً فً المنشآت التجارٌة. 

  (الخ..  جمعٌات أهلٌة –فرادى )اإلجراءات المحاسبٌة فً المنشآت غٌر الهادفة للربح 

 مهارات إعداد وتحلٌل القوابم المالٌة لشركات البترول. 
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 ي صموئٌل فهميصبر /الدكتور
تْن خبٌر  فِإكْن  -المإسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب وتطوٌر األداء  - إِإنْن

 
 :الدرجات العلمٌة 

 جامعةعٌنشمس – كلٌةالتجارة، دكتوراهفٌفلسفةالمحاسبة. 

 جامعةعٌنشمس – كلٌةالتجارة درجةالماجستٌرفٌالمحاسبة. 

 جامعةعٌنشمس – بكالورٌوستجارةبتقدٌرعامجٌدجداًمعمرتبةالشرفكلٌةالتجارة. 

 :الخبرات الوظٌفٌة 
 جامعةعٌنشمس – استاذمساعدبقسمالمحاسبةوالمراجعة بكلٌةالتجارة. 

 جامعةعٌنشمس – بكلٌةالتجارة مدرسبقسمالمحاسبةوالمراجعة. 

 جامعةالعلومواالدابالحدٌثة- محاضربكلٌةاإلدارةM.S.A. 

 جامعةعٌنشمس-بكلٌةالتجارة مدرسمساعدبقسمالمحاسبةوالمراجعه. 

 جامعةعٌنشمس –  معٌدبقسمالمحاسبةوالمراجعة بكلٌةالتجارة. 

 محاضرتدرٌبىمعتمدبالمنظمةالعربٌةللعلوماالدارٌةجامعةالدواللعربٌة. 

 عضولجنةتنفٌذنظاممحاسبةالتكالٌفعلىاساساألنشطة(ABC ) القاهرة–بالمصانعالحربٌة. 

  : طبقا للمجاالتالتالٌة(باللغة العربٌة واالنجلٌزٌة) والبرامج تنفٌذ العدٌد من الدوراتقام ب
 :فٌمجااللمحاسبةاإلدارٌة

 التحلٌالالستراتٌجٌللتكالٌفبهدفزٌادةالقدرةالتنافسٌةللوحداتاالقتصادٌة. 

 التحلٌاللمالٌللقوابمالمالٌة. 

 التحلٌاللمالىالمتقدم. 

 استخداممعلوماتالتكالٌففٌاتخاذالقرارات. 

 ًاستخدامالموازناتفٌالرقابةوتقٌٌماألداءباستخدامالحاسباآلل. 

 اعدادموازنةالبرامجواالداءفٌالقطاعالحكومى 

 األدواتالحدٌثةلتخفٌضالتكالٌففٌالوحداتاالقتصادٌة. 

 األدواتالحدٌثةلزٌادةالفاعلٌةمنتكالٌفاألجوروالحوافز .

 :فٌمجااللمحاسبةالمالٌة

 األدواتالحدٌثةفٌاإلدارةالمالٌةوالمحاسبةالمالٌة. 

 ًتصمٌموتطوٌرنظمالمحاسبةالمالٌةباستخدامالحاسباآلل. 
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 األسالٌبالحدٌثةللتقٌٌموخصخصةالشركات. 

 كتابةالتقارٌروفقاًللمعاٌٌرالمحاسبٌةالدولٌة. 

 استخداماألسالٌبالمحاسبٌةالحدٌثةفٌتنمٌةمهاراتالمسبولٌنعناإلٌراداتفٌالوحداتاالقتصادٌة. 

 األسالٌبالحدٌثةإلدارةالنقدٌة. 

 األسالٌبالمحاسبٌةالحدٌثةواستخدامهافٌزٌادةاألرباح. 

 اإلٌجارالتموٌلٌوتطوٌرالنظمالمحاسبٌة. 

 تطوٌرالنظمالمحاسبٌةطبقاًللمعاٌٌرالمحاسبٌةالدولٌة. 

  :فٌمجاالالستثمارات

 ًتحلٌلحركةاألسهموالسنداتباستخدامالحاسباآلل. 

 ًتحلٌالالستثمارباستخدامالحاسباآلل. 

 محاسبةعناالستثماراتفٌظلمعاٌٌرالمحاسبةالدولٌة. 

 تحلٌألداءمحافظاألوراقالمالٌة. 

 تقٌٌمؤداءصنادٌقاالستثمار. 

 :فٌمجااللبترول

 تصمٌمنظمتقٌٌماألداءفٌشركاتالبترول. 

 تطوٌرالنظمالمحاسبٌةالمطبقةفٌشركاتالبترول. 

 نظمالمراجعةالمطبقةفٌشركاتالبترول. 

 زٌادةالمهاراتالمالٌةوالمحاسبٌةللعاملٌنفٌشركاتالبترول. 

 :فٌمجااللمراجعة

 استخدامالحاسبااللىفىالتدقٌقوالمراجعة 

 تطوٌرنظمالمراجعةالداخلٌة. 

 ًاالتجاهاتالحدٌثةفٌالتدقٌقالداخل. 

 تطوٌرالمهاراتاألساسٌةللمراجعٌنالخارجٌٌن. 

 ًاألسالٌبالحدٌثةالكتشافؤخطاءاالختالسالمال. 

 تطوٌرنظمالمراجعةالداخلٌةطبقاًلمعاٌٌرالمراجعةالدولٌة. 

 اإلطارالمتكاملللمراجعةفٌالوحداتالحكومٌة. 

 :فٌمجااللمحاسبةالمتخصصة

 تطوٌرالنظمالمحاسبٌةالمالٌةوالتكالٌفٌةفٌقطاعالنقاللبرىوالبحري. 

 تطوٌرالنظمالمحاسبٌةالمالٌةوالتكالٌفٌةفٌقطاعالمستشفٌات. 

 تطوٌرالنظمالمحاسبٌةالمالٌةوالتكالٌفٌةفٌقطاعالبنوك. 

 :فٌمجاالتأخرى

 استخدامالحاسباآللٌوالبرامجاإلحصابٌةفٌالتنبإوتحلٌالالتجاهات. 

 استخدامبرنامجSPSSًفٌالتحلٌالإلحصاب. 

 ًالتحلٌالإلحصابٌللبٌاناتالمالٌةباستخدامالحاسباآلل. 
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 الجودةالشاملة. 

 دراساتالجدوىاالقتصادٌة. 


