
 

 

 

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

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

 مصر الجديدة -العروبة  -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22101 :رمزبريدي  3204: ب .ص

 +(020)  00124204: فاكـس  -+( 020) 00124204: تليفون 

 2202 -2210366411: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

44rd Floor, Menara Keck Seng, 

024 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

 

Page | 1 

 

 

 

 

  

 

 دعوة مشاركة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

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

 مصر الجديدة -العروبة  -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22101 :رمزبريدي  3204: ب .ص

 +(020)  00124204: فاكـس  -+( 020) 00124204: تليفون 

 2202 -2210366411: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

44rd Floor, Menara Keck Seng, 

024 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 2 

Page | 2 

 

 

 

 

 ،،، 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 

يشارفنا مشااركة خال  التتارة الدادماة ، كماا   دباىبين ايديكم الدورات والبرامج التدريبية التاى ساتعدد فاى مديناة 

 . في فاعليات البرنامج للستتادة وتباد  الخبراتجهتكم الموقرة منسوبيكم 

 إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللاشاكرين ومقدرين 

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 دبـــي

 شهر مايو 

 2\52 -41الموعد األول 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_14

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 5\25 -21 دبى اإلدارة الوسطىمهارات  026_01

 1,600 اسبوع 5\25 -21 دبى اإلشراف مهارات 022_01

 2,500 اسبوعان 5\25 -14 دبى المهارات القيادية للعمل الجماعي 051_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_15

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 5\25 -21 دبى المعاصرة لتطوير أداء إدارات الموارد البشريةاالتجاهات  006_02

02_003 
النماذج الحديثة في إعداد الهياكل التنظيمية والوصف 

 الوظيفي
 1,600 اسبوع 5\25 -21 دبى

 2,500 اسبوعان 5\25 -14 دبى T.O.Tتدريب المدربين  024_02

 2,500 اسبوعان 5\25 -14 دبى التعاونمبادئ قانون العمل في دول مجلس  019_02

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 5\25 -21 دبى من المحاسبة إلى اإلدارة: الذمم الدائنة 031_03

 2,500 اسبوعان 5\25 -14 دبى الخدمات البنكية اإللكترونية الشاملة 312_03

 2,500 اسبوعان 5\25 -14 دبى مهارات التخطيط والتسويق لمجاالت اإلئتمان المصرفي 305_03
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 شهر أكتوبر

 41\45 -4 الثانيالموعد 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_14

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 10\5 -1 دبى مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01

 1,600 اسبوع 10\5 -1 دبى مهارات إدارة اإلجتماعات والمقابالت الفعالة 043_01

 2,500 اسبوعان 10\12 -1 دبى إدارة بال أخطاء: المفاهيم الحديثة لإلدارة الناجحة 052_01

 2,500 اسبوعان 10\12 -1 دبى تنمية المهارات السلوكية اإليجابية 006_01

 

 الموارد البشرية والتدريبمجال _15

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

02_007 
األساليب العلمية الحديثة لتحليل وتحديد االحتياجات 

 التدريبية
 1,600 اسبوع 10\5 -1 دبى

 1,600 اسبوع 10\5 -1 دبى تحديد األهداف وإجراء التقييم: إدارة األداء 008_02

 
 

 والمحاسبة والصيرفةمجال المالية _10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

03_028 
معايير المحاسبة الدولية ورفع كفاءة برامج الهندسة 

 المالية
 1,600 اسبوع 10\5 -1 دبى

 1,600 اسبوع 10\5 -1 دبى نظـم المراجعـــة الماليــة فى الحكومــة اإللكترونيـــة 210_03

 2,500 اسبوعان 10\12 -1 دبى قدرات أمناء العهد وضبط نظام السلف واألماناتدعم  048_03
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_11

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 10\5 -1 دبى أساليب المتابعة وإعداد تقارير لإلدارة العليا 010_04

 1,600 اسبوع 10\5 -1 دبى والتقديم بإستخدام الحاسب االليمهارات العرض  001_04

04_006 
األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات 

 بالمنظمة
 2,500 اسبوعان 10\12 -1 دبى

 


