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 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

دتكم، ما  ياأطيب تحياتهاا وتدادير ا لسا-المؤسسة العربية لإلستشارات والتدريب وتطوير اآلداء -ت  ـك  ف  ن  إ  تهدي

 .خالص التمنيات بمزيد من التددم واالزد ار

، كما يشرفنا ان نض   0221للمشاركة على االنشطة التدريبية للعام ويسرنا أن نتوجه لسيادتكم بالدعوة 

يشاارفنا خاا ا الرتاارة الدادمااة ، كمااا  االسااكندريةبااين ايااديكم الاادورات والباارامب التدريبيااة التااى سااتعدد فااى مدينااة 

 . في فاعليات البرنامب ل سترادة وتبادا الخبراتجهتكم الموقرة مشاركة منسوبيكم 

 إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللاشاكرين ومقدرين 

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 اإلسكندرية 

 شهر مايو 

 5\81 -7الموعد األول 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_18

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية القيادة المرنة والرشيقة 039_01

 1,600 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية تحقيق التميز في األداء: بطاقة األداء المتوازن 029_01

 1,600 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارت 002_01

 2,500 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية إدارة المعرفة فى المؤسسات 017_01

 2,500 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية 056_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

  1,600 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 036_02

  1,600 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية تأهيل األخصائي المعتمد في التعويضات والمزايا 012_02

02_021 
إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في 

 المؤسسات العربيــة
  2,500 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية

  2,500 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب 023_02

 
 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

  1,600 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية إدارة مخاطر المؤسسات 032_03

  1,600 اسبوع 5\11 -7 االسكندرية تنفيذ أعمال المراجعة بإستخدام الحاسب اإللكترونى 214_03

  2,500 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء 013_03

  2,500 اسبوعان 5\18 -7 االسكندرية المهارات المتخصصة في التدقيق والتفتيش المالي واالداري 206_03

 

 


