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 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

  1,600 اسبوع 9\21 -17 اسطنبول اإلدارة بالنتائج 011_01

  1,200 اسبوع 9\14 -10 القاهرة القيادة االستراتيجية وبناء فرق العمل 048_01

  1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة المهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء والمشرفين الجدد 035_01

  1,600 اسبوع 9\21 -17 اسطنبول إدارة مراكـــز المـــعلــومـات ونظـم دعـم القرار 046_01

  1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة تحقيق التميز في األداء: بطاقة األداء المتوازن 029_01

  1,200 اسبوع 9\14 -10 القاهرة تنمية وتقوية عالقات العمل اإليجابية 058_01

  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

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

01_005 
االبتكار واإلبداع لحل المشكالت بمنظومة دعم القرارات 

 اإلدارية
 2,500 اسبوعان 9\28 -17 اسطنبول

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

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة ( Mini MBA) الماجستير المهني المصغر إلدارة األعمال  062_01

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة Action Planإعداد الخطط التنفيذية والمتابعة  007_01

 2,500 اسبوعان 9\28 -17 اسطنبول الصف الثانىإعداد قيادات  019_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :..ص



                         
                                                                                                                                             

 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

 22121 :رمزبريدي  4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 3 

Page | 3 

 

 

 
 مجال الموارد البشرية والتدريب_17

 

 (أسبوع تدريبي)

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 9\21 -17 اسطنبول االتجاهات الحديثة في إدارة شئون الموظفين 002_02

 1,200 اسبوع 9\21 -17 القاهرة لتطوير أداء إدارات الموارد البشريةاالتجاهات المعاصرة  006_02

 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

 1,600 اسبوع 9\21 -17 اسطنبول تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,500 اسبوعان 9\28 -17 اسطنبول إدارة وتطوير خدمات العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة 025_02

 2,200 اسبوعان 9\21 -10 القاهرة نماذج قياس التكلفة والعائد من التدريب 026_02
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة اإلتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات الموجهة باألهداف 007_03

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

03_215 
 الرقابة الداخلية ومهارات إعداد التقارير الرقابية 

 (المستوى المتقدم  )
 1,600 اسبوع 9\21 -17 اسطنبول

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة إدارة الفروع المصرفية 311_03

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

03_028 
معايير المحاسبة الدولية ورفع كفاءة برامج الهندسة 

 المالية
 1,600 اسبوع 9\21 -17 اسطنبول

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

03_024 
االتجاهات المحاسبية الحديثة فى حسابات الرواتب 

 واالجور
 2,200 اسبوعان 9\28 -17 القاهرة

 2,500 اسبوعان 9\28 -17 اسطنبول اإلدارة الشاملة للنقدية والرقابة على الخزائن 222_03

 2,200 اسبوعان 9\28 -17 القاهرة (المستوى األساسى )اإلعتمادات المستندية  309_03

 2,500 اسبوعان 9\28 -17 اسطنبول (المستوى المتقدم )اإلعتمادات المستندية  310_03

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

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة الموازنات و التكاليف في مجال البترول 018_03

03_318 
طرق تحويل المملكة العربية السعودية لتطبيق المعايير 

 AISومعايير  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 
 2,200 اسبوعان 9\21 -10 القاهرة
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 9\21 -17 اسطنبول المساعد الشخصي المتميز/ تأهيل المساعد التنفيذي  016_04

 1,200 اسبوع 9\21 -17 القاهرة األعمال الرسميةمهارات اللغة العربية الصحيحة في  012_04

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,500 اسبوعان 9\28 -17 اسطنبول نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونيا   007_04

 

 

 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة اإلعالم التنموي ومهارات اإلتصال اإلقناعي 008_05

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة األخصائي المعتمد في العالقات العامة 022_05

 2,200 اسبوعان 9\28 -17 القاهرة األساليب التكنولوجية الحديثة في اإلخراج والمونتاج التلفزيوني 017_05
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _12

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة الشراءأساسيات  020_07

 1,200 اسبوع 9\21 -17 القاهرة (الداخلي ) نظم وأساليب الشراء المحلى  009_07

 

 

 مجال تقنية المعلومات والحاسب اآللى_10

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

  1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة جرائم التزوير األلكترونى 004_09

09_511 Oracle Database 12c: Performance Tuning 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة  

09_521 Oracle Database 12c: Introduction to SQL 1,200 اسبوع 21/9-17 القاهرة  

09_522 Oracle Database 12c: Introduction to PL/SQL 1,200 اسبوع 14/9-10 القاهرة  

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة إدارة مشروعات البوابات اإللكترونية 551_09

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\21 -17 القاهرة استجابة الفرق األمنية للحاالت الطارئة 016_10

 1,200 اسبوع 9\14 -10 القاهرة تخطيط السالمة والصحة المهنية والبيئية 017_10

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة تنمية المهارات األساسية لرجال اآلمن والسالمة 008_10

 

 (انتدريبي انأسبوع)
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 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة تطوير نظم األمن والسالمة في المخازن 020_10

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة اعداد مراجعى الجودة الداخليين 007_11

11_008 
المفاهيم المتقدمة في الجودة الشاملة في إدارة 

 المكاتب االدارية
 1,200 اسبوع 9\14 -10 القاهرة

 

 

 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_07

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

12_009 
و تقنيات الصياغة الكتابة والترجمة القانونية للعقود 

 التشريعية
 1,200 اسبوع 9\21 -17 القاهرة

 

 

 

 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة التنبؤات األمنية للوقاية من الجريمة 005_14

 1,200 اسبوع 9\21 -17 القاهرة لمسئولي األمن في المؤسساتتنمية المهارات الميدانية  023_14

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

14_019 
األسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء 

 األزمات األمنية
 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة
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 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة أساليب التحريات لشركات التأمين 008_15

 

 

 مجال التنمية السياحية والفنادق_01

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة إدارة المتاحـف 006_16

 

 

 

 مجال التثمين العقارى_01

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة آليات التمويل العقاري 009_18

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة البرنامج التحضيري لشهادة مدير مشروع عقاري معتمد عالميا 014_18

 

 مجال إدارة األزمات_00
 

 (أسبوع تدريبي)
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 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة االزمات والتطوير 014_19

 

 التعليميةمجال المؤسسات _71

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\21 -17 القاهرة إدارة استطالعات الرأي في المؤسسات التعليمية 006_20

 

 

 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة تنمية مهارات الممرضين الجدد 011_21

 

 المجال الفنى والهندسى_77

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,700 اسبوع 9\21 -17 القاهرة تطوير عمليات إدارة وتنظيم حركة النقليات 006_22

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

22_015 
التخطيط والتطوير العمراني للمناطق العشوائية وإعداد 

 البيانات الالزمة
 2,700 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة
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 مجال البيئة_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة والتفتيش البيئيمراقبة التلوث  006_24

 

 

 

 مجال الجمارك والموانئ_70

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\21 -17 القاهرة كشف التزوير في مستندات الشحن 008_25

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة نظام تحليل العينات اآللي 023_25

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,200 اسبوعان 10\5 -9\24 القاهرة أمن المعلومات اإللكترونية في شبكة الجمارك 022_25

 

 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_71

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة بناء وإدارة المستودعات الرقمية 006_26

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_72

 (أسبوع تدريبي)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 
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 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة األغذية ذات الجودة االّمنة 003_27

 

 

 

 الدبلومات المهنية _71

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 3,500 اسابيع 4 5/10-10/9 القاهرة دبلوم ادارة البلديات 003_28

 3,500 اسابيع 4 28/9-3 القاهرة دبلوم االدارة اللوجيستية وادارة المواد 012_28

 3,500 اسابيع 4 1210-17/9 القاهرة دبلوم التدقيق والمراجعة 016_28

 

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_70

 (أسبوع تدريبي) 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

29_003 
 خبير إدارة األعمال االلكترونية معتمد

CEC – Certified E-Commerce Consultant™ 
 1,200 اسبوع 9\14 -10 القاهرة

29_012 
 محلل إدارة أعمال معتمد

RBA – Registered Business Analyst 
 1,200 اسبوع 9\14 -10 القاهرة

29_016 
 محلل مخاطر أعمال معتمد

CRA Chartered Risk Analyst – Certification 
 1,200 اسبوع 9\28 -24 القاهرة

 

 ورش العمل_01

 (ةتدريبي أيام 3)

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

30_014 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى مجال 

 الرقابة على منظمات األعمال التجارية
 400 يوم 3 9\26 -24 القاهرة

30_013 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى مجال 

 الرقابة على منظمات األعمال الخدمية
 400 يوم 3 9\12 -10 القاهرة

30_015 
عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى مجال ورش 

 الرقابة على منظمات األعمال الصناعية
 400 يوم 3 9\19 -17 القاهرة

 


