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 : يشرفنا دعوة سيادتكم للمشاركة على البرامج التالية 

 تسجيل

 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
ان مك

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\6-2 القاهرة االستراتيجية القيادة اإلدارية والرؤية 001_01

 اسبوع 9\20-16 تونس مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارت 002_01

 اسبوع 9\20-16 اسطنبول اإلدارة بالنتائج 011_01

 اسبوع 9\6-2 اهرةالق تأهيل المدير الدولى المعتمد 025_01

 اسبوع 9\20-16 تونس مهارات التوجيه لألداء المتميز 028_01

 اسبوع 9\27-23 القاهرة تحقيق التميز في األداء: بطاقة األداء المتوازن 029_01

01_035 
المهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء والمشرفين 

 الجدد
 اسبوع 9\27-23 الخرطوم

 اسبوع 9\20-16 اسطنبول مـــعلــومـات ونظـم دعـم القرارإدارة مراكـــز ال 046_01

 اسبوع 9\13-9 القاهرة القيادة االستراتيجية وبناء فرق العمل 048_01

 اسبوع 9\13-9 القاهرة تنمية وتقوية عالقات العمل اإليجابية 058_01

 اسبوع 9\6-2 الخرطوم التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة 065_01

 اسبوع 9\6-2 القاهرة التواصل على مستوى المؤسسة واإلدارات 066_01

01_069 
االتصاالت والعمل الجماعي وإدارة الصراع والتوتر 

 في العمل
 القاهرة

30/9-4/10 
 اسبوع

 :..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 9\27-16 تونس ائف المديرين المساعدينالتأهيل لوظ 004_01

01_005 
االبتكار واإلبداع لحل المشكالت بمنظومة دعم 

 القرارات اإلدارية
 اسبوعان 9\27-16 اسطنبول

 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة Action Planإعداد الخطط التنفيذية والمتابعة  007_01

 اسبوعان 9\27-16 اسطنبول إعداد قيادات الصف الثانى 019_01

 اسبوعان 20/9-9 القاهرة االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة 054_01

 اسبوعان 20/9-9 القاهرة التخطيط اإلستراتيجي للقيادات الوسيطة 061_01

01_062 
 Mini) الماجستير المهني المصغر إلدارة األعمال 

MBA ) 
 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة

01_062 
 Mini) الماجستير المهني المصغر إلدارة األعمال 

MBA ) 
 اسبوعان 25/10-14 القاهرة

 اسبوعان 13/9-2 القاهرة إدارة االستراتيجية في القطاع العام 067_01

 اسبوعان 13/9-2 القاهرة راتيجي والتخطيطالتفكير اإلست 068_01
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\20-16 اسطنبول االتجاهات الحديثة في إدارة شئون الموظفين 002_02

02_003 
ثة في إعداد الهياكل التنظيمية النماذج الحدي

 والوصف الوظيفي
 اسبوع 9\6-2 القاهرة

02_006 
االتجاهات المعاصرة لتطوير أداء إدارات الموارد 

 البشرية
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

02_010 
تأهيل األخصائي المعتمد في االستقطاب 

 والتعيين
 اسبوع 9\13-9 تونس

 اسبوع 9\13-9 كوااللمبور التعويضات والمزايا الوظيفية 015_02

 اسبوع 9\20-16 اسطنبول تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02

 اسبوع 4/10-30/9 القاهرة دورة ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 041_02

 اسبوع 4/10-30/9 القاهرة شرية لمدراء االقسامالموارد الب 042_02

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

02_025 
إدارة وتطوير خدمات العاملين بالمؤسسات العامة 

 والخاصة
 اسبوعان 9\27-16 اسطنبول

 اسبوعان 9\20-9 القاهرة دريبنماذج قياس التكلفة والعائد من الت 026_02

 اسبوعان 11/10-30/9 القاهرة التطوير المهني وتخطيط التعاقب الوظيفي 040_02

 اسبوعان 13/9-2 القاهرة الموارد البشرية لمدراء االقسام 042_02
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_13

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_007 
اإلتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات الموجهة 

 باألهداف
 اسبوع 9\27-23 القاهرة

 اسبوع 9\13-9 كوااللمبور التدقيق المبني على المخاطر 219_03

03_215 
) الرقابة الداخلية ومهارات إعداد التقارير الرقابية 

 (المستوى المتقدم 
 اسبوع 9\20-16 اسطنبول

 اسبوع 9\27-23 القاهرة إدارة الفروع المصرفية 311_03

 اسبوع 9\13-9 تونس دور محاسبة التكاليف في محاربة االغراق 006_03

03_028 
ة برامج معايير المحاسبة الدولية ورفع كفاء

 الهندسة المالية
 اسبوع 9\20-16 اسطنبول

 اسبوع 9\6-2 القاهرة شهادة المحامي المصرفي 323_03

 اسبوع 4/10-30/9 القاهرة الجوانب القانونية لالئتمان والتمويل 319_03

 اسبوع 4/10-30/9 القاهرة شهادة المحامي المصرفي 323_03

 اسبوع 4/10-30/9 القاهرة التحكيم وبدائل حل المنازعات المصرفية 320_03
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_012 
االتجاهات الحديثة لتحول االجهزة الحكومية من 

 االساس النقدى الى اساس االستحقاق
 اسبوعان 9\13-2 القاهرة

 اسبوعان 9\13-2 القاهرة إعداد الموازنات الحكومية والحسابات الختامية 004_03

03_024 
حديثة فى حسابات االتجاهات المحاسبية ال

 الرواتب واالجور
 اسبوعان 9\27-16 القاهرة

 اسبوعان 9\27-16 اسطنبول اإلدارة الشاملة للنقدية والرقابة على الخزائن 222_03

 اسبوعان 9\27-16 القاهرة (المستوى األساسى )اإلعتمادات المستندية  309_03

 اسبوعان 9\27-16 نبولاسط (المستوى المتقدم )اإلعتمادات المستندية  310_03

 اسبوعان 9\20-9 تونس البرنامج المتكامل في اعداد المحاسب المحترف 020_03

 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة الموازنات و التكاليف في مجال البترول 018_03

03_318 

طرق تحويل المملكة العربية السعودية لتطبيق 

 IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 AISومعايير 

 اسبوعان 9\20-9 القاهرة

 القاهرة أعمال إدارة متابعة االئتمان 321_03
2-13/9 

 اسبوعان

 القاهرة االندماج واالستحواذ 324_03
30/9-11/10 

 اسبوعان
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_14

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_016 
المساعد الشخصي / تأهيل المساعد التنفيذي 
 المتميز

 اسبوع 9\20-16 اسطنبول

04_012 
مهارات اللغة العربية الصحيحة في األعمال 

 الرسمية
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

 اسبوع 9\6-2 القاهرة مهارات الكتابة المهنية 018_04

 اسبوع 4/10-30/9 القاهرة إدارة اإلجتماعات وكتابة التقارير 019_04

 اسبوع 4/10-30/9 القاهرة تصميم وإلقاء العروض التقديمية 020_04

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

04_007 
نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات 

 إلكترونيا  
 اسبوعان 9\27-16 اسطنبول

 اسبوعان 11/10-30/9 القاهرة التحكم في الوثائق والمستندات 021_04

file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/04_مجال%20السكرتارية%20وادارة%20المكاتب/04_026.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/04_مجال%20السكرتارية%20وادارة%20المكاتب/04_026.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/04_مجال%20السكرتارية%20وادارة%20المكاتب/04_025.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/04_مجال%20السكرتارية%20وادارة%20المكاتب/04_025.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/04_مجال%20السكرتارية%20وادارة%20المكاتب/04_022.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/04_مجال%20السكرتارية%20وادارة%20المكاتب/04_022.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/04_مجال%20السكرتارية%20وادارة%20المكاتب/04_023.docx
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 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة قناعياإلعالم التنموي ومهارات اإلتصال اإل 008_05

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة األخصائي المعتمد في العالقات العامة 022_05

05_017 
األساليب التكنولوجية الحديثة في اإلخراج 

 والمونتاج التلفزيوني
 اسبوعان 9\27-16 اهرةالق
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _10

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة أساسيات الشراء 020_07

 اسبوع 9\20-16 القاهرة ( الداخلي) نظم وأساليب الشراء المحلى  009_07

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11/10-30/9 القاهرة أساليب طرح األعمال ودراسة العطاءات 024_07

07_023 
إجراءات التعاقد علي التوريدات والمشتريات 
 للمهندسين في الدليل التنطيمي للشركة

 اسبوعان 11/10-30/9 القاهرة

file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/07_قطاع%20المواد%20واللوجيستيات%20والمشتريات/07_032.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/07_قطاع%20المواد%20واللوجيستيات%20والمشتريات/07_032.docx
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 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة جرائم التزوير األلكترونى 004_09

09_511 Oracle Database 12c: Performance Tuning اسبوع 9\27-23 القاهرة 

09_521 Oracle Database 12c: Introduction to SQL اسبوع 9\20-16 القاهرة 

09_522 Oracle Database 12c: Introduction to PL/SQL اسبوع 9\13-9 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية 018_09
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 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مج التدريبيالبرنا كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\20-16 القاهرة استجابة الفرق األمنية للحاالت الطارئة 016_10

 اسبوع 9\13-9 القاهرة تخطيط السالمة والصحة المهنية والبيئية 017_10

 اسبوع 9\27-23 القاهرة تنمية المهارات األساسية لرجال اآلمن والسالمة 008_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة تطوير نظم األمن والسالمة في المخازن 020_10



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

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

 مصر الجديدة -العروبة  -اس حلمى شارع عب(  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 | 12 

Page | 12 

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 الخرطوم اعداد مراجعى الجودة الداخليين 007_11

11_008 
المفاهيم المتقدمة في الجودة الشاملة في إدارة 

 المكاتب االدارية
 اسبوع 9\13-9 القاهرة

 يبيالبرنامج التدر كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_009 
الكتابة والترجمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة 

 التشريعية
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 11/10-30/9 القاهرة المطالبات والتحكيم وبدائل حل المنازعات 028_12

file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_مجال%20القانون%20ومكافحة%20الفساد%20الادارى/12_036.docx
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 يوالشرط يمنالمجال األ_04

 (بوع تدريبيأس)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة التنبؤات األمنية للوقاية من الجريمة 005_14

14_023 
تنمية المهارات الميدانية لمسئولي األمن في 

 المؤسسات
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

 التدريبي البرنامج كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

14_019 
األسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات 

 الرئيسية أثناء األزمات األمنية
 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة أساليب التحريات لشركات التأمين 008_15
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 مجال التنمية السياحية والفنادق_61

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 لعقارىمجال التثمين ا_01

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة إدارة المتاحـف 006_16

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة آليات التمويل العقاري 009_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

18_014 
مدير مشروع عقاري  البرنامج التحضيري لشهادة

 معتمد عالميا
 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة
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 مجال إدارة األزمات_00

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 مجال المؤسسات التعليمية_01

 (وع تدريبيأسب)

 

 

 

 

 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة االزمات والتطوير 014_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\20-16 القاهرة إدارة استطالعات الرأي في المؤسسات التعليمية 006_20

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

دة م

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة تنمية مهارات الممرضين الجدد 011_21
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 المجال الفنى والهندسى_00

 ( النفط والغاز ( 

 

 

 ( الهندسة االنشائية والمعمارية والصحية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_101 
Exploration Geophysics for Geologists & 

Engineers 
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

22_025 Reservoir Engineering for Geologists اسبوع 9\27-23 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\6-2 القاهرة التصميم اإلنشائى ومعدات تنفيذ الطرق 1003_22

 اسبوع 9\20-16 القاهرة تحسين خواص التربة التأسيسية أسفل الطرق 1005_22

 اسبوع 9\20-16 القاهرة مستوى متقدم -هندسة وتخطيط المرور  1152_22
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 ( الهندسة الميكانيكية )  

 

 

 

 ( الهندسة الكهربائية وااللكترونية ) 

 

 
 

 

 
 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_607 
Study of Electric Control Design & Power for 

Gathering & Pumping Units 
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

22_612 
Modern Methods to Modified Oil Engines to 

Gas Engine 
 اسبوع 9\6-2 القاهرة

22_619 Pumps Technology اسبوع 9\20-16 القاهرة 

22_632 Piping and Auxiliaries اسبوع 9\13-9 القاهرة 

22_641 Inspection and Testing of Welded Joints اسبوع 9\13-9 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_506 
Underground Cables Design, Installation and 

Protection 
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

22_511 Power System Operation (LDC) اسبوع 9\6-2 القاهرة 

22_518 
Electric Distribution Systems (Operation, 

Testing & Protection) 
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

22_531 Power Distribution Load اسبوع 9\13-9 القاهرة 

22_540 Transmission Line Protection اسبوع 9\13-9 القاهرة 
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 مجال البيئة_04

 (أسبوع تدريبي)

 

 
 

 

 مجال الجمارك والموانئ_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة مراقبة التلوث والتفتيش البيئي 006_24

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
اإلنعقاد تاريخ  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\20-16 القاهرة كشف التزوير في مستندات الشحن 008_25

 اسبوع 9\27-23 القاهرة نظام تحليل العينات اآللي 023_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 10\4-9\23 القاهرة في شبكة الجماركأمن المعلومات اإللكترونية  022_25
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 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_06

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 ة الحيوانيةمجال االمن الغذائى والثرو_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 القاهرة بناء وإدارة المستودعات الرقمية 006_26

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\27-23 الخرطوم األغذية ذات الجودة االّمنة 116_27

 اسبوع 9\20-16 القاهرة تحسين صفات الثمار والبذور 407_27

 اسبوع 9\20-16 القاهرة المجاالت الحديثة فى تصنيع االسماك وتسويقها 108_27

 اسبوع 9\13-9 القاهرة المكافحة البيولوجية والمتكاملـة لآلفات الحشرية 506_27

 اسبوع 9\13-9 القاهرة تكنولوجيا النقل الجينى 007_27

 اسبوع 9\20-16 القاهرة .الوبائيات لألغنام والماعز 309_27

 اسبوع 9\27-23 القاهرة .مرض الكوكسيديا في دجاج التسمين 312_27

 اسبوع 9\13-9 القاهرة من عمليات  التحور الجينى 202_27
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 الدبلومات المهنية _01

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 

 ية المتخصصةهيل للشهادات المهنأمجال الت_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسابيع 4 4/10-9/9 القاهرة دبلوم ادارة البلديات 003_28

 اسابيع 4 27/9-2 القاهرة الدارة اللوجيستية وادارة المواددبلوم ا 012_28

 اسابيع 4 11/10-16/9 القاهرة دبلوم التدقيق والمراجعة 016_28

 اسابيع 4 25/10-30/9 القاهرة (التسويق والمبيعات) دبلوم االدارة التجارية  010_28

 اسابيع 4 25/10-30/9 القاهرة دبلوم االدارة الصحية وادارة المستشفيات 011_28

 اسابيع 4 25/10-30/9 القاهرة دبلوم االدارة اللوجيستية وادارة المواد 012_28

 اسابيع 4 25/10-30/9 القاهرة دبلوم االدارة المالية 013_28

 اسابيع 4 25/10-30/9 القاهرة دبلوم االشراف فى ادارة وتقييم المشروعات 014_28

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

29_003 
 خبير إدارة األعمال االلكترونية معتمد

CEC – Certified E-Commerce Consultant™ 
 اسبوع 9\13-9 القاهرة

29_012 
 محلل إدارة أعمال معتمد

RBA – Registered Business Analyst 
 اسبوع 9\13-9 القاهرة

29_016 
 محلل مخاطر أعمال معتمد

CRA Chartered Risk Analyst – Certification 
 اسبوع 9\27-23 القاهرة
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 ورش العمل_31

 (ةتدريبي أيام 3)

 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 تسجيل

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_064 
ى متميز فى ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسس

 مجال الرقابة على منظمات األعمال الخدمية
 يوم 3 9\11-9 القاهرة

30_066 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى 
 مجال الرقابة على منظمات األعمال التجارية

 يوم 3 9\25-23 القاهرة

30_068 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى 

 الصناعية مجال الرقابة على منظمات األعمال
 يوم 3 9\18-16 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 9\20-16 اسطنبول ورشة عمل في تقنية المعلومات 007_30

30_012 
ورشة عمل في المفاهيم الحديثة لتأمين وحماية 

 بالمنشآت النفطية ضد التخريب واإلرها
 اسبوع 9\6-2 القاهرة

30_019 
األسس العلمية للعالقات العامة : ورشة عمل

 ومهارات التعامل مع وسائل اإلعالم
 اسبوع 9\20-16 القاهرة

30_032 
Performance Quality Improvement to Better 

by Computerization Tools 
 اسبوع 9\13-9 تونس

30_041 

في تنمية مهارات  االستراتيجيات العالجية الحديثة

القراءة والتعبير الكتابي والحساب لتالميذ المرحلة 

 االبتدائية

 اسبوع 9\13-9 كوااللمبور

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

