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 : يشرفنا دعوة سيادتكم للمشاركة على البرامج التالية 

 تسجيل

 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
ن مكا

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

01_003 
األسس السليمة لبناء الشخصية القيادية اإلدارية 

 الناجحة
 اسبوع 12\6-2 أديس أبابا

 اسبوع 12\13-9 القاهرة مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01

01_021 
تحقيق الريادة والتميز اإلدارى فى الدوائر واألجهزة 

 الحكومية
 اسبوع 27/12-23 هرةالقا

 اسبوع 27/12-23 القاهرة مهارات اإلدارة الوسطى 026_01

 اسبوع 12\20-16 كازابالنكا تنمية مهارات رؤساء األقسام اإلدارية 027_01

01_030 
دورة القيادة للتنفيذيين في دول مجلس التعاون 

 الخليجي
 اسبوع 12\20-16 كازابالنكا

 اسبوع 12\20-16 اهرةالق القيادة والتواصل 033_01

 اسبوع 27/12-23 الخرطوم مهارات التفويض والتمكين 041_01

 اسبوع 12\20-16 القاهرة المهـارات اإلداريـة للقيادات النسائية 042_01

 اسبوع 12\6-2 القاهرة إعـداد وكتابة التقارير اإلداريـة 044_01

01_047 
الممارسات الحديثة فى تبسيط وتنظيم إجراءات 

 العمل
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

 اسبوع 12\6-2 القاهرة القيادة االستراتيجية وبناء فرق العمل 048_01

 :..ص

http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\27-16 القاهرة التأهيل لوظائف المديرين المساعدين 004_01

 اسبوعان 12\13-2 أديس أبابا Action Planإعداد الخطط التنفيذية والمتابعة  007_01

01_008 
تنمية مهارات وفن االحتراف في أداء العملية 

 اإلدارية بنجاح
 اسبوعان 12\27-16 كازابالنكا

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة إعداد قيادات الصف الثانى 019_01

01_020 
فى المدى  كيف تخطط: التخطيط التشغيلى 

 القصير
 اسبوعان 12\27-16 كازابالنكا

 اسبوعان 12\13-2 القاهرة (المستوى المتقدم)التخطيط اإلستراتيجي  023_01

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة المهارات القيادية للعمل الجماعي 051_01

 اسبوعان 12\13-2 أديس أبابا االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة 054_01

 اسبوعان 1\3-12\23 القاهرة تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية 056_01

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة مهارات اإلشراف المتقدمة 057_01

 اسبوعان 1\3-12\23 القاهرة (المستوى االساسى)التخطيط اإلستراتيجي  060_01

 اسبوعان 1\3-12\23 ةالقاهر التخطيط اإلستراتيجي للقيادات الوسيطة 061_01
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\13-9 القاهرة االتجاهات الحديثة في إدارة شئون الموظفين 002_02

02_006 
رات الموارد االتجاهات المعاصرة لتطوير أداء إدا

 البشرية
 اسبوع 12\6-2 أديس أبابا

 اسبوع 27/12-23 القاهرة استراتيجيات االستقطاب والمقابلة واالختيار 009_02

02_010 
تأهيل األخصائي المعتمد في االستقطاب 

 والتعيين
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 27/12-23 القاهرة تأهيل األخصائي المعتمد في التدريب والتطوير 011_02

02_016 
استثمار القدرات اإلبداعية " ادارة المواهب 

 "واالبتكارية للعاملين
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة تأهيل موظف عالقات مهني معتمد 017_02

 اسبوع 12\6-2 أديس أبابا نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية 030_02

 اسبوع 12\20-16 القاهرة يم السلوك السلبي للموظفينمهارات تقو 031_02

 اسبوع 12\20-16 كازابالنكا ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 036_02

 اسبوع 12\20-16 كازابالنكا تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

ة مد

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\27-16 كازابالنكا مبادئ قانون العمل في دول مجلس التعاون 019_02

02_021 
إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في 

 المؤسسات العربيــة
 اسبوعان 12\13-2 القاهرة

 اسبوعان 12\27-16 كازابالنكا البرنامج المتكامل ألخصائي التدريب 022_02

02_025 
إدارة وتطوير خدمات العاملين بالمؤسسات العامة 

 والخاصة
 اسبوعان 12\27-16 القاهرة

02_027 
اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير الموارد 

 البشرية
 اسبوعان 12\13-2 أديس أبابا
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\13-9 القاهرة من المحاسبة إلى اإلدارة: الذمم الدائنة 031_03

03_207 
الفساد االداري والمالي والتعامل معه وقائيا 

 وعالجيا
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 12\6-2 القاهرة المعايير الدولية في المراجعة 218_03

 اسبوع 12\20-16 كازابالنكا الموازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة 203_03

 اسبوع 12\6-2 أديس أبابا إدارة األزمات المالية ودعم مهارات صناعة القرار 034_03

03_009 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالمجال 

 (IPSAS)الحكومي 
 اسبوع 12\20-16 كازابالنكا

 اسبوع 12\6-2 أديس أبابا الضريبى  مكافحة التهرب 217_03
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة 039_03

03_205 
اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع 

 يالداخل
 اسبوعان 1\3-12\23 القاهرة

03_040 
األساليب المالية والمحاسبية فـــــى تقييم 

 الشركات
 اسبوعان 12\27-16 القاهرة

 اسبوعان 12\13-2 القاهرة التحصيل االلكتروني 001_03

 اسبوعان 12\27-16 القاهرة التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء 013_03

 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة تخطيط اإلستراتيجي لألعمال المصرفيةال 314_03

03_302 
المبادئ األساسية للعمل في المصارف 

 اإلسالمية
 اسبوعان 12\13-2 القاهرة

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة المعالجة المحاسبية لألجور الثابتة 042_03

03_304 
المنهج المتكامل في األرشفة اإللكترونية في 

 بنوكال
 اسبوعان 12\27-16 كازابالنكا

03_206 
المهارات المتخصصة في التدقيق والتفتيش 

 المالي واالداري
 اسبوعان 12\20-9 القاهرة

 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة أساسيات العمل المصرفى 317_03

03_315 
تطوير خدمات البطاقات اإلئتمانية ونظم الدفع 

 االلكترونية
 اسبوعان 12\13-2 أديس أبابا

03_316 
كشف التزييف والتزوير فى المستندت وبصمات 

 األختام والتوقيعات
 اسبوعان 12\27-16 كازابالنكا

 اسبوعان 12\13-2 أديس أبابا مهارات إدارة المحافظ االستثمارية 307_03

 اسبوعان 12\13-2 أديس أبابا نظام الخزانة الموحد  036_03



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 

 مصر الجديدة -عروبة ال -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 8 

Page | 8 

 رة المكاتبمجال السكرتارية وادا_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_015 
االتصاالت اإلدارية الفعالة ومهارة التأثير في 

 اآلخرين
 اسبوع 12\6-2 القاهرة

 اسبوع 12\20-16 كازابالنكا السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات العليا 008_04

04_004 
إدارة الوقت وفن التعامل مع الضغوط لمديري 

 مكاتب اإلدارة العليا
 اسبوع 12\6-2 أديس أبابا

 اسبوع 12\6-2 القاهرة تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي 002_04

 اسبوع 12\20-16 كازابالنكا تنمية مهارات مديرى مكاتب اإلدارة العليا 003_04

 اسبوع 27/12-23 القاهرة م بإستخدام الحاسب االليمهارات العرض والتقدي 001_04

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_009 
تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية 

 واإلدارة
 اسبوعان 12\27-16 كازابالنكا

 اسبوعان 12\13-2 أديس أبابا االجتماعات واللجانمهارات تنظيم ومتابعة أعمال  005_04

04_007 
نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات 

 إلكترونيا  
 اسبوعان 12\13-2 أديس أبابا



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 

 مصر الجديدة -عروبة ال -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 9 

Page | 9 

 

 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\20-16 القاهرة اإلعـالم اإلقتصـــادى والنفطي والبيئي 023_05

05_001 
المهارات السلوكية والمهنية للعاملين في 

 العالقات العامة واإلعالم
 اسبوع 27/12-23 القاهرة

 اسبوع 12\13-9 الخرطوم فن اإلدارة اإلعالمية لألزمات والكوارث 002_05

 رنامج التدريبيالب كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

05_034 
أحدث األسس العلمية إلنتاج المواد اإلخبارية 

 للتليفزيون
 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة

 اسبوعان 12\13-2 القاهرة مهارة إعداد الخبر الصحفي 013_05
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 مجال التسويق والمبيعات_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

06_001 

المهارات المتقدمة في إعداد الخطط التسويقية 

الفعالة وإستراتيجية تحقيق رضاء العمالء من 
 منظور الجودة الشاملة

 اسبوع 27/12-23 القاهرة

06_002 
فنون ومهارات التعامل مع شكاوي الجمهور 

 والعمالء
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\27-16 القاهرة احتراف جوجل ادورد 020_06

 اسبوعان 12\13-2 القاهرة إعداد أخصائى تسويق محترف 013_06

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة seoث إعداد أخصائى تقنيات محركات البح 019_06

 اسبوعان 1\3-12\23 القاهرة خطط واستراتيجيات التسويق االلكتروني 010_06
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _10

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (ناتدريبي انأسبوع)

 

 مجال االقتصاد_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

07_002 
تراتيجيات الحديثة لتقييم العروض فى مجال االس

 المناقصات وترسيتها وصياغة عقودها
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة التــــعاقد وإدارة عقـــــود اإلنشاءات 010_07

 اسبوع 12\20-16 القاهرة Inventry Cntrlالرقابـــة على المخـــزون  001_07

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

07_021 
البرنامج المتكامل في المشتريات و إدارة 

 المستودعات
 اسبوعان 12\20-9 القاهرة

07_019 
صياغة المواصفات الفنية للمشتريات وإعداد 

 كراسة الشروط
 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة

07_013 
ــاليب تــكويـــد أصنــــاف المخـــزون نــظــم وأس

 Cding System fr Stck Cntrlالسلـــــعي 
 اسبوعان 12\13-2 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 27/12-23 القاهرة إدارة األزمات المالية 001_08

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة توحيد العملة الخليجية ودورها في تنمية اإلقتصاد 006_08
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 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_001 Introduction to Arc GIS I اسبوع 27/12-23 القاهرة 

09_002 Introduction to Arc GIS II اسبوع 12\20-16 الخرطوم 

09_003 SPSS اسبوع 12\13-9 القاهرة البرمجيات األحصاء بإستخدام حزمة 

 اسبوع 27/12-23 القاهرة األدلة في الجرائم اإللكترونية 006_09

 اسبوع 3/1-30/12 الخرطوم هيكلة وتصميم البنية التقنية في المؤسسات 007_09

 اسبوع 12\6-2 القاهرة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى 008_09

09_014 Adobe Photoshop CC اسبوع 12\6-2 القاهرة 

09_224 Configuring and Deploying a Private Cloud اسبوع 12\6-2 الخرطوم 

09_234 Cloud Fundamentals اسبوع 12\20-16 القاهرة 

09_251 
Administering and Deploying System Center 

2012 Virtual Machine Manager 
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

09_504 
Oracle Database 12c: Backup and Recovery 

Workshop 
 اسبوع 27/12-23 القاهرة

09_516 Oracle BI 11g R1: Build Repositories اسبوع 3/1-30/12 الخرطوم 
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 حة المهنيةمجال االمن والسالمة والص_01

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\13-9 القاهرة اإلسعافات األولية 002_10

10_003 
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية 

 وإعداد التقارير
 اسبوع 12\6-2 القاهرة

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة اول الموادالسالمة في استخدام وتد 009_10

 اسبوع 27/12-23 القاهرة الصحة والسالمة المهنية للمديرين والمشرفين 001_10

 اسبوع 27/12-23 القاهرة مراجع داخلى لنظم السالمة والصحة المهنية 021_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

دة م

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\13-2 الخرطوم الفحص والتفتيش على مواقع العمل والمعدات 023_10

10_012 
النظم المتقدمة لألمن الصناعي والتحقيق الفني 

 للحوادث المهنية
 اسبوعان 12\27-16 القاهرة

10_015 
تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة اإلطفاء 

 الفني المتقدم
 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة

 اسبوعان 12\27-16 القاهرة دور مهندس التنفيذ فى تطبيق السالمة 022_10
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 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

11_016 
إدارة الجودة الشاملة كأسلوب منهجى 

 منظمات لتطويراألداء المؤسسى لل
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 27/12-23 القاهرة إعادة بناء المنظمات وفقا لمفهوم الجودة الشاملة 001_11

 اسبوع 12\13-9 القاهرة تأهيل أخصائي إدارة نظم الجودة معتمد 014_11

11_002 
تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء 

 سيجما 6باستخدام 
 اسبوع 12\6-2 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

11_009 
اإلبداع والتميز في اإلدارة في ظل منهج الجودة 

 الشاملة
 اسبوعان 12\20-9 القاهرة
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 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 بيالبرنامج التدري كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 27/12-23 القاهرة استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود 001_12

12_003 
االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض 

 واعداد العقود
 اسبوع 12\6-2 القاهرة

 اسبوع 12\13-9 القاهرة اإلعداد الفنى للمستشارين القانونيين 016_12

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية 010_12

 اسبوع 12\13-9 القاهرة أصول التفسير القانونى وكتابة المذكرات القانونية  002_12

 اسبوع 27/12-23 القاهرة مكافحة الفساد االدارى 024_12

 دريبيالبرنامج الت كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_022 
االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود 

 والمسؤولية التعاقدية
 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة

12_018 
التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى 

 العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال
 اسبوعان 12\13-2 القاهرة

 اسبوعان 12\27-16 القاهرة لنظام القانونى للمقاوالت الهندسية المدنيةا 013_12

 اسبوعان 1\3-12\23 القاهرة إدارة العقود والمناقصات النفطية 017_12
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 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة عاملين في تأمين المنشآت الهامةأمن ال 007_14

14_023 
تنمية المهارات الميدانية لمسئولي األمن في 

 المؤسسات
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

 اسبوع 27/12-23 القاهرة مهارات التعامل مع اآلخرين لرجال التحريات 001_14

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

النعقادا  
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\27-16 الخرطوم اإلخالء في حاالت الطوارئ والكوارث 012_14

14_019 
األسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات 

 الرئيسية أثناء األزمات األمنية
 اسبوعان 12\13-2 القاهرة

14_017 
البرنامج المتكامل حول أمن المنشآت الهامة 

 حيويةوال
 اسبوعان 12\20-9 القاهرة

14_013 
التجمهر وانعكاساته على أداء أجهزة األمن 

 والسالمة
 اسبوعان 12\13-2 القاهرة

 اسبوعان 1\3-12\23 القاهرة تقييم األمن والمخاطر في المعابر الحدودية 011_14
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 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 مجال التنمية السياحية والفنادق_00

 (انتدريبي ناأسبوع)

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اريخ اإلنعقادت  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 27/12-23 القاهرة إدارة التأمينات بمختلف أنواعها 001_15

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة خدمة العمالء بشركات التأمين 010_15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة التمويل في شركات التأمين 013_15

15_014 
إدارة اإلستثمار فى شركات التأمين فى ضوء 

 المعايير المحاسبية
 اسبوعان 12\13-2 القاهرة

 اسبوعان 1\10-12\30 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 12\13-2 القاهرة

 اسبوعان 12\13-2 القاهرة إدارة المتاحـف 006_16
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 االلكترونية حكومةمجال ال_00

 (تدريبيأسبوع )

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 مجال التثمين العقارى_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 27/12-23 القاهرة الطابع العام للحوكمة وإستراتيجياتها 001_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة تطبيق الحوكمة اإللكترونية 010_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 27/12-23 القاهرة ادارة العقارات 001_18

 اسبوع 12\20-16 القاهرة نماذج ومشاكل التقييم العقاري 002_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\27-16 القاهرة في التسويق العقاري CRMإدارة عالقات العمالء  018_18

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة أسس ومعايير تثمين العقارات 013_18
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 مجال إدارة األزمات_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريبيالبرنامج  كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\13-9 القاهرة (الوقائية والعالجية)إدارة األزمات بين  010_19

 اسبوع 27/12-23 القاهرة فن ومهارة إدارة األزمات اإلدارية 001_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة ادارة االزمات التجارية والصناعية 016_19
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 مجال المؤسسات التعليمية_01

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\13-9 الخرطوم لمعاهدة اإلدارة اإلدارة اإلستراتيجية 016_20

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد التعليمية 007_20

20_001 
التدريس التفاعلي بين الطرق التقليدية والحديثة 

 في القرن الواحد العشرين
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\6-2 القاهرة التغذية والصحة       003_21

 اسبوع 12\13-9 القاهرة السجـالت الطبية 002_21

 اسبوع 27/12-23 القاهرة جودة المستشفيات الشاملة       001_21
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
قادتاريخ اإلنع  

مدة 

 اإلنعقاد

22_006 Bit ,Casing &Well Design اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_007 Cementing Technology اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_010 Wireline& formation Evaluation اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_014 Basic Rig components اسبوع 12\13-9 القاهرة 

22_102 Petroleum Exploration Overview اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_104 Reservoir Damage & Remedy اسبوع 3/1-30/12 القاهرة 

22_105 Seismic Stratigraphy Interpretation اسبوع 12\20-16 القاهرة 

22_201 Modern Methods of Heavy oil production اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_208 Electrical Submersible pumps اسبوع 3/1-30/12 القاهرة 

22_213 Surface Development & operations اسبوع 12\13-9 القاهرة 

22_216 Plant Shutdown systems اسبوع 12\13-9 القاهرة 

22_306 Blending Operations اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_401 Reserves Estimation اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_404 Advanced Coring & Core Analysis اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_408 Cased Hole Drill Stem Testing اسبوع 12\13-9 القاهرة 
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة إعداد المخططات الهيكلية 902_22

 اسبوع 12\20-16 القاهرة تخطيط النقل والمرور فى المدن 909_22

22_701 
األعمال المساحية وأساليب العمل الحقلى 

 المختلفة
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة Land Desktop 2005  إستخدام برنامج 705_22

22_856 
شغيل محطات في عمليات معالجة وت  المراقبة والتحكم

 مياه الصرف الصحي البيولوجية
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 12\6-2 القاهرة صيانة الطرق والكبارى 1008_22

 اسبوع 12\13-9 القاهرة معالجة الشروخ وأعمال ومواد الترميم 759_22
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 المجال الفنى والهندسى_00

 ( النفط والغاز  (

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

قاداالنع  
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_006 Bit ,Casing &Well Design اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_007 Cementing Technology اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_010 Wireline& formation Evaluation اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_014 Basic Rig components اسبوع 12\13-9 القاهرة 

22_102 Petroleum Exploration Overview اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_104 Reservoir Damage & Remedy اسبوع 3/1-30/12 القاهرة 

22_105 Seismic Stratigraphy Interpretation اسبوع 12\20-16 القاهرة 

22_201 Modern Methods of Heavy oil production اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_208 Electrical Submersible pumps اسبوع 3/1-30/12 القاهرة 

22_213 Surface Development & operations اسبوع 12\13-9 القاهرة 

22_216 Plant Shutdown systems اسبوع 12\13-9 القاهرة 

22_306 Blending Operations اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_401 Reserves Estimation اسبوع 12\6-2 ةالقاهر 

22_404 Advanced Coring & Core Analysis اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_408 Cased Hole Drill Stem Testing اسبوع 12\13-9 القاهرة 
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 ( الهندسة االنشائية والمعمارية والصحية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة المخططات الهيكلية إعداد 902_22

 اسبوع 12\20-16 القاهرة تخطيط النقل والمرور فى المدن 909_22

22_701 
األعمال المساحية وأساليب العمل الحقلى 

 المختلفة
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة Land Desktop 2005  إستخدام برنامج 705_22

22_856 
في عمليات معالجة وتشغيل محطات   لمراقبة والتحكما

 مياه الصرف الصحي البيولوجية
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 12\6-2 القاهرة صيانة الطرق والكبارى 1008_22

 اسبوع 12\13-9 القاهرة معالجة الشروخ وأعمال ومواد الترميم 759_22
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 ( الهندسة الميكانيكية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتدريبيالبرنامج ا كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_605 
Motors & Movement Caring Equipment and 

Hydraulic Circuits 
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

22_621 Pressure Vessels Design اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_627 Radiographic Tests اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_630 Diesel Engine Operation & Troubleshooting اسبوع 12\20-16 القاهرة 

22_633 Storage Tanks اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_642 
Static and Dynamic Balancing of Rotating 

Equipment 
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

22_646 Corrosion Engineering اسبوع 3/1-30/12 القاهرة 

22_653 
Corrosion, Erosion Engineering & Cathodic 

Protection 
 اسبوع 12\6-2 القاهرة

22_655 Materials Science & Engineering Metallurgy اسبوع 12\20-16 القاهرة 
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 ( الهندسة الكهربائية وااللكترونية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_504 
Electrical Installations in Petroleum Industry 

(NEC) Regulations 

 اسبوع 12\13-9 القاهرة

22_520 Electrical Control and Drawings اسبوع 12\6-2 القاهرة 

22_526 Electrical Safety Codes اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_529 HV Switching اسبوع 12\20-16 القاهرة 

22_532 Power Quality & System Harmonics اسبوع 27/12-23 القاهرة 

22_541 
Electrical Power Plants (Types, Design, 

Operation and Control) 

 اسبوع 12\13-9 القاهرة
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 مجال إدارة المشروعات_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 مجال البيئة_00

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\20-16 القاهرة خطيط والرقابة على زمن المشروعالت 010_23

 اسبوع 27/12-23 الخرطوم إدارة الميزانية بفعالية 001_23

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة تسويق المشاريع الصغيرة وتحديد اإلحتياجات 005_23

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
ريخ اإلنعقادتا  

مدة 

 اإلنعقاد

24_012 
الجوانب اإلقتصادية المالية لإلدارة البيئية 

 للمخلفات الصلبة
 اسبوعان 12\20-9 القاهرة

 اسبوعان 12\27-16 القاهرة أساسيات وتطبيقات اقتصاديات البيئة 011_24

 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة ISO 14000برنامج نظام اإلدارة البيئية  014_24
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 مجال الجمارك والموانئ_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

25_003 
النظام اآللي للقضايا القانونية وشاشات محاضر 

 الضبط
 اسبوع 12\6-2 القاهرة

 بوعاس 3/1-30/12 القاهرة النظم الحديثة في إجراءات تفتيش المسافرين 009_25

25_001 
إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد 

 SAFF( في التجارة الدولية 
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 12\13-9 القاهرة نظام الفسح الجمركى اآللى 002_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 1\10-12\30 القاهرة ئ األساسية لموظفي الحراسات والسالمةالمباد 021_25

25_014 
إعداد المدربين الجمركيين في مجال التعريفة 

 الجمركية
 اسبوعان 1\3-12\23 القاهرة

 اسبوعان 12\20-9 القاهرة واجبات وحقوق الموظف الجمركي 015_25
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 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_00

 (يأسبوع تدريب)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 27/12-23 القاهرة االتجاهات الحديثة في تقديم الخدمة المرجعية 001_26

 اسبوع 12\6-2 القاهرة النظم اآللية المتكاملة في المكتبات 011_26

 اسبوع 12\20-16 قاهرةال تنظيم وإتاحة المصادر المتحفية والمخطوطات 002_26

 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة جودة خدمات المعلومات اإللكترونية 007_26

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

26_012 
األساسيات الحديثة في المكتبات ومراكز 

 المعلومات
 اسبوعان 12\27-16 القاهرة
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 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 12\6-2 القاهرة الرقابة على الغذاء والمنشآت الصحية 117_27

 اسبوع 27/12-23 القاهرة  0099معيار إعتماد نظام األمن الغذائي  120_27

27_405 
استخدام التكنولوجيا الحيوية فى انتاج المحاصيل 

 البستانية باستخدام طرق التربية الحديثة والبيوتكنولوجى
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

 اسبوع 12\6-2 القاهرة مفاهيم الجودة وتطورها في مجال التصنيع الغذائي 110_27

27_501 
ت الجديد فى التسميد الورقى لنباتات الزينة والنباتا

 الطبية والعطرية والمحاصيل الحقلية
 اسبوع 27/12-23 القاهرة

 اسبوع 12\20-16 القاهرة الطرق الحديثة لتصنيف المبيدات وطرق استخدامها 504_27

 اسبوع 27/12-23 القاهرة األسمدة والتسميد 507_27

 اسبوع 12\13-9 القاهرة االستزراع السمكى وطرق التربية الحديثة 008_27

27_012 
إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسمين حيوانات 

 المزرعة
 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة

 اسبوع 12\6-2 القاهرة تحسين اإلنتاج الحيواني والتناسلي للحيوانات المزرعية 019_27

 اسبوع 12\20-16 القاهرة تطبيقات علوم الوراثة في دعم اإلنتاج الحيواني 021_27

 اسبوع 12\20-16 القاهرة ثفة للخيولالدورة المك 305_27

 اسبوع 12\20-16 القاهرة .الوبائيات البيطرية 308_27

 اسبوع 12\6-2 القاهرة دورة التلقيح االصطناعي 315_27

 اسبوع 27/12-23 القاهرة انظمة الرى الحديثة وتطويرها 701_27

 اسبوع 27/12-23 القاهرة تقنيات إنتاج البذور المحسنة والمعتمدة 604_27

27_607 
استخدام تكنولوجيا الجين فى انتاج التقاوى الخالية من 

 المسببات المرضية
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

 اسبوع 27/12-23 القاهرة التحكم الجينى فى الصدفيات  203_27
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 الدبلومات المهنية _00

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 

 شهادات المهنية المتخصصةهيل للأمجال الت_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
عقادتاريخ اإلن  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسابيع 4 17/1-23/12 القاهرة الدبلوم المهنى فى الصحة والسالمة المهنية 001_28

 اسابيع 4 27/12-2 القاهرة دبلوم ادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 009_28

 اسابيع 4 10/1-16/12 القاهرة دبلوم قيادات الصف الثانى واالشراف 024_28

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

29_001 

 استشاري غسيل أموال معتمد

CAMC™ – Certified Anti Money Laundering 
Consultant 

 اسبوع 12\13-9 الخرطوم

29_015 
 محلل مالي معتمد

AFA™ – Accredited Financial Analyst 
 اسبوع 27/12-23 الخرطوم

29_020 
 مدير استثمار أصول معتمد

CAM™ – Chartered Asset Manager™ 
 اسبوع 12\20-16 القاهرة



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 

 مصر الجديدة -عروبة ال -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 32 

Page | 32 

 ورش العمل_01

 (ةتدريبي أيام 3)

 

 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 تسجيل

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_066 
اء مؤسسى متميز فى ورش عمل تطبيقية لبن

 مجال الرقابة على منظمات األعمال التجارية
 يوم 3 12\4-2 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_005 
ورشة عمل في تقنية اللحام وتشكيل المعادن 

 للفنيين
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

 اسبوع 12\6-2 أديس أبابا للمبتدئين SPSS  الحصائي باستخدام الالتحليل ا 021_30

30_026 
ارسال واستالم وتحليل ااالستبانات االلكترونية 

Online Survey (e-Questionnaire) 
 اسبوع 27/12-23 القاهرة

30_030 
Key Performance Indicators (KPIs) & 

Balanced Scored Card  
 اسبوع 12\20-16 القاهرة

30_033 
 Electronicانظمة السجالت الطبية االلكترونية 

Medical Records Systems 
 اسبوع 27/12-23 القاهرة

 اسبوع 12\13-9 القاهرة تصميم الكتاب االلكتروني التفاعلي 042_30

30_046 
آليات نموذج االستجابة للتدخل لتشخيص وعالج 

 صعوبات التعلم
 اسبوع 3/1-30/12 القاهرة

30_051 
استثمار القدرات اإلبداعية : إدارة المواهب

 واالبتكارية للعاملين
 اسبوع 12\13-9 القاهرة

http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs

