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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 أن نتوجه لسيادتكم بالدعوة ويسرنا 

يشارفنا مشااركة خال  التتارة الدادماة ، كماا  تاون بين ايديكم الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فاى مديناة 

 . اتفي فاعليات البرنامج للستتادة وتباد  الخبرجهتكم الموقرة منسوبيكم 

 شاكرين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 تونس

 سبتمبر

 82/9-01األول الموعد 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 9\21 -17 تونس مهارات التوجيه لألداء المتميز 028_01

 1,600 اسبوع 9\21 -17 تونس مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارت 002_01

 2,500 اسبوعان 9\28 -17 تونس التأهيل لوظائف المديرين المساعدين 004_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_18

 المدة اريخالت المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 9\14 -10 تونس التعويضات والمزايا الوظيفية 015_02

 1,600 اسبوع 9\14 -10 تونس تأهيل األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين 010_02

 
 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 9\14 -10 تونس التدقيق المبني على المخاطر 219_03

 1,600 اسبوع 9\14 -10 تونس دور محاسبة التكاليف في محاربة االغراق 006_03

 2,500 اسبوعان 9\21 -10 تونس البرنامج المتكامل في اعداد المحاسب المحترف 020_03

 


