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  ما تتضمنه رسوم االشتراك
 

خطاب المؤسسة

تفاصيل الفنية للبرامجال
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 : يشرفنا دعوة سيادتكم للمشاركة على البرامج التالية 

 تسجيل

 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
ن مكا

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 28/6-24 قاهرةال التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة 065_01

 وعاسب 28/6-24 القاهرة التواصل على مستوى المؤسسة واإلدارات 066_01

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 5/7-24/6 القاهرة إدارة االستراتيجية في القطاع العام 067_01

 اسبوعان 5/7-24/6 الخرطوم لتفكير اإلستراتيجي والتخطيطا 068_01

 :..ص

http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 28/6-24 الخرطوم دورة ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 041_02

 اسبوع 28/6-24 القاهرة الموارد البشرية لمدراء االقسام 042_02

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 5/7-24/6 القاهرة التطوير المهني وتخطيط التعاقب الوظيفي 040_02

 اسبوعان 5/7-24/6 القاهرة الموارد البشرية لمدراء االقسام 042_02

file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/02_مجال%20الموارد%20البشرية%20والتدريب/02_068.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/02_مجال%20الموارد%20البشرية%20والتدريب/02_068.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/02_مجال%20الموارد%20البشرية%20والتدريب/02_065.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/02_مجال%20الموارد%20البشرية%20والتدريب/02_065.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/02_مجال%20الموارد%20البشرية%20والتدريب/02_063.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/02_مجال%20الموارد%20البشرية%20والتدريب/02_063.docx
file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/02_مجال%20الموارد%20البشرية%20والتدريب/02_065.docx
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 28/6-24 القاهرة الجوانب القانونية لالئتمان والتمويل 319_03

 اسبوع 28/6-24 القاهرة التحكيم وبدائل حل المنازعات المصرفية 320_03

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 5/7-24/6 القاهرة الجوانب التطبيقية لالئتمان المصرفي  322_03

file:///C:/Users/server/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/03_مجال%20المالية%20والمحاسبية%20والصيرفة/03_455.docx
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _10

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_00

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 تسجيل

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

07_023 
إجراءات التعاقد علي التوريدات والمشتريات 

 للمهندسين في الدليل التنطيمي للشركة
 اسبوعان 5/7-24/6 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 5/7-24/6 الخرطوم المطالبات والتحكيم وبدائل حل المنازعات 028_12
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