
 

 

 

 

 

 

  

 

 دعوة مشاركة
 

 

 

 2018 مارسقائمة برامج شهر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2: ص

 3: ص
 

  ما تتضمنه رسوم االشتراك
 

خطاب المؤسسة

التفاصيل الفنية للبرامج
 

 4: ص

 

 



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

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

 مصر الجديدة -العروبة  -باس حلمى شارع ع(  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 | 2 

Page | 2 

 

 : 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

 اسبوع 3\29-25 القاهرة القيادة التنفيذية 012_01

 اسبوع 3\22-18 كوااللمبور تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والقيادي 013_01

 اسبوع 3\22-18 كوااللمبور تأهيل المدير الدولى المعتمد 025_01

01_030 
ول مجلس التعاون دورة القيادة للتنفيذيين في د
 الخليجي

 اسبوع 3\8-4 كازابالنكا

 اسبوع 3\8-4 كازابالنكا القيادة والتواصل 033_01

01_040 
بطاقة األداء المتـوازن ودورها في قياس فاعلية 

 أداء المنظمات
 اسبوع 3\15-11 القاهرة

 اسبوع 3\22-18 القاهرة أساليب الرقابة على أداء الخدمات 045_01

 اسبوع 3\8-4 القاهرة ارة مراكـز المـعلــومـات ونظـم دعـم القرارإد 046_01

 :..ص
 :..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 3\15-4 القاهرة إدارة المعرفة فى المؤسسات 017_01

 اسبوعان 3\29-18 كوااللمبور إعداد قيادات الصف الثانى 019_01

 اسبوعان 3\22-11 القاهرة تأهيل المدير المحترف المعتمد 034_01

 اسبوعان 3\15-4 كازابالنكا تنمية المهارات الذاتية كأساس لألداء المتميز 053_01

 اسبوعان 3\29-18 كوااللمبور التخطيط اإلستراتيجي للقيادات الوسيطة 061_01

01_062 
 Mini) غر إلدارة األعمال الماجستير المهني المص

MBA ) 
 اسبوعان 3\29-18 القاهرة
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\29-25 القاهرة لبشريةاإلدارة االستراتيجية للموارد ا 014_02

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\29-18 كوااللمبور مبادئ قانون العمل في دول مجلس التعاون 019_02
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي دكو
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\29-25 القاهرة التدقيق المبني على المخاطر 219_03

 اسبوع 3\22-18 كوااللمبور "األسس والتطبيقات"المراجعة الداخلية 202_03

 اسبوع 3\22-18 القاهرة إدارة الصناديق العقارية 044_03

 اسبوع 3\8-4 القاهرة الفروع المصرفيةإدارة  311_03

 اسبوع 3\29-25 القاهرة إعداد وكتابة التقارير المالية واإلدارية المتخصصة 005_03

 اسبوع 3\15-11 القاهرة إمساك الدفاتر والقيود المحاسبية 030_03

 اسبوع 3\8-4 كازابالنكا دور محاسبة التكاليف في محاربة االغراق 006_03

 اسبوع 3\8-4 كازابالنكا معايير الدولية في المراجعة الحكوميةال 201_03

03_301 
مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعامالت 

 المالية
 اسبوع 3\22-18 كوااللمبور

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 مدة اإلنعقاد تاريخ اإلنعقاد

 اسبوعان 3\15-4 القاهرة والرقابة على الخزائن اإلدارة الشاملة للنقدية 222_03

03_213 
البرنامج المتكامل في المحاسبة المالية 

 والمراجعة
 اسبوعان 4\5-3\25 القاهرة

03_023 
البرنامج المتكامل لتأهيل مستشار مالي 

 (مستوى أساسي)
 اسبوعان 3\29-18 كوااللمبور

 اسبوعان 3\15-4 كازابالنكا التحصيل االلكتروني 001_03

 اسبوعان 3\15-4 كازابالنكا إعادة بناء الهياكل المالية 026_03

 اسبوعان 4\5-3\25 القاهرة أساسيات العمل المصرفى 317_03

 اسبوعان 3\15-4 القاهرة تطوير مهارات المحاسبين الجدد 027_03

03_316 
كشف التزييف والتزوير فى المستندت 

 وبصمات األختام والتوقيعات
 اسبوعان 3\22-11 هرةالقا

 اسبوعان 3\29-18 كوااللمبور نظام الخزانة الموحد 036_03
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\8-4 كازابالنكا السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات العليا 008_04

04_012 
مهارات اللغة العربية الصحيحة في األعمال 

 الرسمية
 اسبوع 3\29-25 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\22-18 مالخرطو العمليات اللوجستية في عمل العالقات العامه 007_05

 اسبوع 3\15-11 القاهرة مهارات التقديم والعرض للقضايا السياسية إعالميا   006_05

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\29-18 القاهرة العالقات العامة والمراسم والبروتوكول 016_05

 اسبوعان 4\5-3\25 القاهرة فنون و مهارات البروموهات و التنويهات و الفواصل 033_05
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 مجال التسويق والمبيعات_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\15-11 القاهرة مهارات البيع الحديثة والبيع ألصعب العمالء 016_06

 اسبوع 3\29-25 القاهرة مهارات التخاطب مع المؤسسات العربية والدولية 006_06

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

06_011 
التسويق الكترونى وتقنيات محركات البحث الـ 

SEO 
 اسبوعان 4\5-3\25 القاهرة

 اسبوعان 3\22-11 القاهرة ب أفضل البائعين وتحتفظ بهم لسنينكيف تستقط 014_06
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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 3\22-18 هرةالقا األساليب الحديثة إلدارة المخزون النفطي 007_07

07_006 
أساليب تـــرشيد اإلنفــاق فى مجـــالى الشراء 

 والتخــزيـــن
 اسبوع 3\8-4 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\22-11 القاهرة الجـــوانب الفــنية والمــــالية فى الــعــطــاءات 015_07

07_016 
تـطبيـقـات التـجربة اليابـانيـة في نـظم اإلنتـاج 

 (JIT" ) اآلنى " والشراء الفـورى 
 اسبوعان 4\5-3\25 القاهرة
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 مجال االقتصاد_10

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

08_013 
ات االقتصادية الرامية إلى تحقيق السياس

 (EFS)االستقرار المالي 
 اسبوع 3\8-4 القاهرة

 اسبوع 3\15-11 القاهرة أسس إدارة المنح والمساعدات الدولية 014_08

08_004 

دراسة الجدوي االقتصادية للمشروعات باستخدام 

 برنامج 
(Microsoft Project) 

 اسبوع 3\8-4 القاهرة
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 معلومات والحاسب اآللىمجال تقنية ال_10

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_011 Adobe Flash Professional CC اسبوع 3\15-11 القاهرة 

09_012 Adobe After Effects CC اسبوع 3\29-25 القاهرة 

09_202 Administering Windows Server 2012 اسبوع 3\8-4 قاهرةال 

09_203 
Configuring Advanced Windows Server 2012 

Services 
 اسبوع 3\22-18 الخرطوم

09_214 
Implementing an Advanced Server 

Infrastructure 
 اسبوع 3\29-25 القاهرة

09_201 
Installing and Configuring Windows Server 

2012 
 اسبوع 3\15-11 القاهرة

     

 تاريخ اإلنعقاد مكان االنعقاد البرنامج التدريبي كود
مدة 

 اإلنعقاد

 307_09 االول_10

Troubleshooting 
and Maintaining 

Cisco IP 

Networks 
(TSHOOT) 

 3\15-4 القاهرة
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 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 (أسبوع تدريبي) 

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
ن مكا

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

10_006 
إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع 

 الخسائر
 اسبوع 3\8-4 القاهرة

 اسبوع 3\29-25 القاهرة مهارات إدارة مخاطر اإلرهاق لإلدارة الصناعية 007_10

 يبيالبرنامج التدر كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

11_005 
تخطيط القوي العاملة من منظور إدارة الجودة 

 الشاملة
 اسبوع 3\8-4 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

11_011 
نشاء تأهيل مديرى الجودة لتطبيق نظم واساليب ا

 نظام الجودة
 اسبوعان 3\15-4 القاهرة
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 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_006 
االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات 

 والقرارات
 اسبوع 3\15-11 القاهرة

 اسبوع 3\22-18 القاهرة النظام القانونى للبلديات 015_12

 اسبوع 3\29-25 القاهرة قواعد وإجراءات تأديب أعضاء قوة الشرطة 007_12

 اسبوع 3\8-4 القاهرة مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية 026_12

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

دة م

 اإلنعقاد

12_021 
ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية 

 لحل المنازعات
 اسبوعان 4\5-3\25 القاهرة

12_020 
الجوانب القانونية والمحاسبية فى عقود التأجير 

 التمويلى
 اسبوعان 3\15-4 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

نعقاداال  
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

15_007 
الجوانب الفنية للتأمين البحرى واإلعتمادات 

 المستندية
 اسبوع 3\29-25 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\15-4 القاهرة (تعويضات -إكتتاب )التأمين الصحى  017_15
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 مجال التثمين العقارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 مجال إدارة األزمات_00
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\15-11 القاهرة التثمين العقاري و اداره وتقييم االمالك والعقارات 006_18

 اسبوع 3\29-25 القاهرة 9111الدليل لفهم شروط فيديك في العقود  008_18

 اسبوع 3\22-18 الخرطوم المعلومات االساسية للتقييم 010_18

 اسبوع 3\22-18 القاهرة أهمية العالقات العامة في المؤسسات العقارية 007_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\15-11 القاهرة األسباب والحلول: إدارة األزمات 005_19

 اسبوع 3\29-25 القاهرة إدارة أزمات المكتبات ومراكز المعلومات 006_19

 اسبوع 3\8-4 القاهرة إدارة خطط الطوارئ 004_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

19_012 
المدارس / إدارة األزمات في المؤسسات 

 والجامعات
 اسبوعان 3\15-4 القاهرة

 اسبوعان 3\29-18 القاهرة فريق ادارة االزمات 013_19
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 مجال المؤسسات التعليمية_01

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

20_002 
المشكالت واتخاذ القرارات استرتيجيات حل 

  CPSللقيادات التعليمية باستخدام برنامج 
 اسبوع 3\15-11 القاهرة

 اسبوع 3\29-25 القاهرة اإلبــــداع اإلداري والقـــــيادي لإلشراف التربوي 005_20

 اسبوع 3\8-4 القاهرة والمشرفون إدارة السلوك لمساعدي التدريس 018_20

 البرنامج التدريبي ودك
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

20_014 
القيادة التربوية وتطوير الكفاءة المهنية للمشرف 

 التربوي
 اسبوعان 3\15-4 القاهرة
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 إلنعقادا

 اسبوع 3\22-18 القاهرة إصابات العمل 009_21

21_010 
مهارات التواصل الفعال لممثلي خدمة العمالء 

 للعاملين بالمجال الصحي      
 اسبوع 3\29-25 القاهرة

 اسبوع 3\8-4 القاهرة نظام العمل في قسم المغسلة بالمستشفيات       008_21

 التدريبي البرنامج كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

21_018 
البرنامج المتكامل لتأهيل مستشار االدارة الصحية 

 (مستوى أساسي)
 اسبوعان 3\22-11 القاهرة

21_019 
البرنامج المتكامل لتأهيل مستشار االدارة الصحية 

 (مستوى متقدم)
 اسبوعان 3\29-18 القاهرة
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 والهندسىالمجال الفنى _00

 ( النفط والغاز  )

 

 ( الهندسة االنشائية والمعمارية والصحية ) 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_004 Stuck Pipe &Fishing Operation اسبوع 3\8-4 القاهرة 

22_012 Well Engineering اسبوع 3\15-11 القاهرة 

22_109 
Structural Geology in Petroleum Exploration 

and Development 
 اسبوع 3\8-4 القاهرة

22_202 Production Technology اسبوع 3\15-11 القاهرة 

22_209 New Oil From oil Fields اسبوع 3\8-4 القاهرة 

22_212 Process operations Troubleshooting اسبوع 3\8-4 القاهرة 

22_304 Hydro-treating and Catalytic Reforming اسبوع 3\8-4 القاهرة 

22_406 Reservoir Simulation اسبوع 3\15-11 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\29-25 القاهرة سياسات وتخطيط عمليات النقل 1153_22

 اسبوع 3\22-18 القاهرة ل اإلداريةدليل مهندس المبانى لألعما 752_22
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 ( الهندسة الميكانيكية ) 

 

 

 ( الهندسة الكهربائية وااللكترونية ) 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_602 Corrosion Monitoring, Inspection and Control اسبوع 3\8-4 القاهرة 

22_610 
Mechanical Troubleshooting for Pumps, 

Compressors, Bearings and Lubrication 
 اسبوع 3\8-4 القاهرة

22_629 
Steam Turbines Operation & 

Troubleshooting 
 اسبوع 3\22-18 القاهرة

22_637 Design of Air - Conditioning Systems اسبوع 3\22-18 القاهرة 

22_638 
Design Operation, Maintenance and 

Inspection of Static / Rotary Equipment 
 اسبوع 3\29-25 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_501 Basic Course on Electrical Engineering اسبوع 3\8-4 القاهرة 

22_509 
Reactive Power Management and Power 

Factor Correction 
 اسبوع 3\8-4 القاهرة

22_528 
Introduction to Exciter / Automatic Voltage 

Regulator (AVR) 
 اسبوع 3\22-18 القاهرة

22_536 Transformer Principles and Applications اسبوع 3\22-18 القاهرة 

22_537 Uninterruptible Power Supply اسبوع 3\29-25 القاهرة 
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 مجال إدارة المشروعات_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 مجال البيئة_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

23_003 Simulation اسبوع 3\22-18 الخرطوم 

 اسبوع 3\29-25 القاهرة الموازنات المالية للمشاريع الصغيرة لغير الماليين 004_23

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\29-25 القاهرة االستعداد واالستجابة للطوارئ البيئية 017_24

 اسبوع 3\8-4 القاهرة التلوث والبيئة المعاصرة 004_24

 اسبوع 3\22-18 القاهرة تكنولوجيا معالجة المخلفات السائلة والتحكم فيها 005_24
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 مجال الجمارك والموانئ_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

25_006 
كشف التزييف بالعمالت لموظفي المنافذ 

 الجمركية
 اسبوع 3\22-18 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
ادتاريخ اإلنعق  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\29-18 القاهرة اإلعفاءات الجمركية 019_25

 اسبوعان 3\15-4 القاهرة إدارة الموارد البشرية من الناحية الجمركية 018_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

26_005 
إدارة مؤسسات المعلومات في ظل بيئات الويب 

 المتغيرة
 اسبوع 3\15-11 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 3\15-4 القاهرة تخطيط مباني المكتبات 014_26
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 ةمجال االمن الغذائى والثروة الحيواني_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 الدبلومات المهنية _00

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\8-4 القاهرة إنتاجية المحاصيل الحقلية  402_27

 اسبوع 3\8-4 القاهرة موالح ومانجو: إنتاج الفاكهة مستديمة الخضرة 410_27

 اسبوع 3\22-18 القاهرة البيئةالتوازن فى استخدام المبيدات وصحة االنسان و 503_27

 اسبوع 3\22-18 القاهرة تطوير نظم تغذية الحيوانات لعالج  003_27

 اسبوع 3\29-25 القاهرة نقص االعالف الخضراء 004_27

 اسبوع 3\8-4 القاهرة دورة نظم الري الحديثة 705_27

 اسبوع 3\22-18 القاهرة التقاوى المعدلة وراثيا 606_27

27_207 
ير طرق التربية االسماك باالقفاص السمكية واستخدام تطو

 نظم تربية حديثة كنظام المغلق وغيرة من اللنظم
 اسبوع 3\22-18 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسابيع 4 5/4-11/3 القاهرة لة فى التعليمدبلوم ادارة الجودة الشام 005_28

 اسابيع 4 12/4-18/3 القاهرة دبلوم ادارة الجودة الشاملة ونماذج التميز االدارى 006_28

 اسابيع 4 29/3-4 القاهرة دبلوم االشراف فى ادارة وتقييم المشروعات 014_28
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 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

29_008 
 خبير رقابة تكاليف معتمد

CCC – Certified Master of Cost Control 
 اسبوع 3\8-4 القاهرة

29_009 
 خبير مالي معتمد

RFS – Registered Financial Specialist 
 اسبوع 3\15-11 القاهرة

29_010 
 ل الرهون العقارية المعتمدخبير ومحل

CMA – Chartered Mortgage Analyst 
 اسبوع 3\22-18 القاهرة

29_021 
 مدير محافظ استثمار معتمد

CPM – Chartered Portfolio Manager 
 اسبوع 3\29-25 القاهرة
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 ورش العمل_01

 (أسبوع تدريبي) 

 

 (ثالثة أيام)

 

 

 

 

 تسجيل

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
ادتاريخ اإلنعق  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 3\8-4 كازابالنكا ورشة عمل في الصيانة الكهربائية للفنيين 002_30

 اسبوع 3\8-4 كازابالنكا ورشة عمل في الرقابة الصحية على األغذية 010_30

 اسبوع 3\22-18 كوااللمبور  مؤشرات االداء ويطاقة االداء المتوازن 029_30

 اسبوع 3\22-18 كوااللمبور ذوي اإلعاقة الذهنية تشخيص جوانب النمو لدى 037_30

 اسبوع 3\29-25 القاهرة تعـديـل السـلوك فـي التربيـة الخاصـــة 038_30

30_055 
التحول من األرشفة التقليدية الى األرشفة 

 االلكترونية في مؤسسات المعلومات
 اسبوع 3\15-11 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
ان مك

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_068 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى 

 مجال الرقابة على منظمات األعمال الصناعية
 يوم 3 3\6-4 القاهرة

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

