
 

 للتواصل البرامج التعاقدية التدريب مجاالت من نحن ؟ 
 

 
 

 

  األكثر طلباً وتمیزاً  التدريبیةنشرة الدورات 
 التى ستعقد خالل الفترة القادمةو

 | كوااللمبور ة | االسكندرية | شرم الشیخاھرالق 
 

 المؤسسة العربیة لالستشارات
وتطوير االداءوالتدريب   

 

 
نامج االهد  اف التفص�ل�ة لل�ب
ح المهام الرئ�س�ة إلدا • �ة�ش  (HRM) رة الموارد الب�ش
�ة الحديثة • ح األدوار الجد�دة إلدارة الموارد الب�ش  �ش
 ار وفهم الخطوات الرئ�س�ةاالخت�تعلم مبادئ مهام االستقطاب و  •

ي جذب و 
ف �ف ف توظ�ف المرشحني   المناسبني
ي دورة التدر�ب والتط��ر •

 وصف الخطوات المختلفة �ف
�ة  • ح أدوار ومســـــــؤول�ات إدارة الموارد البـ�ــــــش ي تصـــــــم�م وتنف�ذ �ش

�ف
 نظام إدارة األداء

 .فهم نظام إدارة التع��ضات المتكامل •

 
 إدارة الموارد البشرية

 
 08 - 19 مايو 2016

 

 جمھورية مصر العربیة| االسكندرية
 انمدة االنعقاد | اسبوع

 

 سجل اآلن
 

 

 

 
تنمیة مھارات مديري مكاتب 

 اإلدارة العلیا
 

 09 - 20 بونبو 2019
 

 جمھورية مصر العربیة | ةالقاھر
 ناعمدة االنعقاد | اسبو

 

 سجل اآلن
  

 
صیدلیة المستشفیات وادارة 

 االعمال الصیدلیة
 

 23 - 27 يونیو 2019
 

 جمھورية مصر العربیة | القاھرة
 اسبوعمدة االنعقاد | 

 

 سجل اآلن
  

 
 ھندسة الصوت

 
 09 - 20 يونیو 2019

 

 |جمھورية مصر العربیة القاھرة
 اناسبوعاالنعقاد | مدة 

 

 سجل اآلن
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ي عام لل�ب الهدف ال  نامج التدر�يب
 

ي 
ي عمل�ات صــ�انة المبايف

ف بالتقن�ات الحديثة المســتخدمة �ف تزو�د المشــاركني
 تع��فهم بالجوانب الفن�ة والعمل�ة ذات الصـــلة 

�
والمنشـــآت والمرافق وأ�ضـــا

م�م والصــــــــــــــ�انة باســــــــــــــتخدام المواد المســــــــــــــتخدمة مثل (األل�اف  بأعمال ال�ت
ي مجـــ

تق��ـــة ال اإلصــــــــــــــالح والصــــــــــــــ�ـــانـــة والالزجـــاج�ـــة واألل�ـــاف ال���ون�ـــة) �ف
 ومعالجة المشكالت الخاصة بهذا المجال الحيوي الهام. 

 
وقائیة للمنشآت والمبانيالصیانة ال  

 
 09 - 20 يونیو 2019

 

 |جمھورية مصر العربیة القاھرة
 اناسبوعاالنعقاد | مدة 

 

 سجل اآلن
 

 
 

 
وإختیار  المقابالت اإلحترافیة
 المرشحین

 
 09 - 13 بونبو 2019

 

 |جمھورية مصر العربیة القاھرة
 اسبوعاالنعقاد | مدة 

 

 سجل اآلن
 
 

 
 اإلدارة الحديثة ومھارات

 التمیز اإلداري
 

 16 - 27 بونیو 2019
 

 |جمھورية مصر العربیة القاھرة
 اسبوعقاد | االنعمدة 

 

 سجل اآلن
 
 

 
مھارات القیادة التنفیذية والتخطیط 

 المتمیز  االستراتیجي
 وتحقیق األھداف

 
 01 - 05 سبتمبر 2019

 

 |جمھورية مصر العربیة القاھرة
 اسبوعاالنعقاد | مدة 

 

 سجل اآلن
  

 للم��د من مجاالت التدر�ب
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 معنا تواصل على واابقَ 
 

 

 ماھو جديد فى البرامج والدورات التدريبیة  على كلذه الرسالة إلطالعكم ھ
  معنالكم ازعاج ال تتردد فى التواصل  يسببفضال اذا كان 

 تطوير االداءب والمؤسسة العربیة لالستشارات والتدري
 ء بالتواصل معكمسعدا
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