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 قائمة برامج التي ستعقد 

 2017كوااللمبوربمدينة 
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  ،،،  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

ْـن تهدي ـ دتكم، مع خالص ٌاأطٌب تحٌاتها وتقدٌرها لس-المؤسسة العربٌة لإلستشارات والتدرٌب وتطوٌر اآلداء-  ِإنْن ِإكْن

 .التمنٌات بمزٌد من التقدم واالزدهار

 ، كما ٌشرفنا ان نضع بٌن 2017للمشاركة على االنشطة التدرٌبٌة للعام وٌسرنا أن نتوجه لسٌادتكم بالدعوة 

ٌشرفنا مشاركة اٌدٌكم الدورات والبرامج التدرٌبٌة التى ستعقد فى مدٌنة كوااللمبور  خالل الفترة القادمة ، كما 

  .فً فاعلٌات البرنامج لالستفادة وتبادل الخبراتجهتكم الموقرة منسوبٌكم 

 شاكرين ومقدرين  هتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ،،وت ضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 ما تتضمنه رسوم االشتراك

 

خطاب المؤسسة

 السادة  المحترمٌن 
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 كوااللمبور

 شهرأكتوبر

 10\26- 15الموعد الثاني 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_01

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسبىع 10\19 -15كىاالنمبىر  اإلدارة انمعبصرة نمىاجهت زمه انتغٍراث 032_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_02

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسبىع 10\19 -15كىاالنمبىر  إدارة انمىارد انبشرٌت 001_02

02_005 
تىمٍت مهبراث مذٌري ومسئىنً انتذرٌب وانتطىٌر 

 اإلداري
 1,600 اسبىع 10\19 -15كىاالنمبىر 

 2,500 اسبىعبن 10\26 -15كىاالنمبىر  احتراف االكسٍم العمبل ادارة انمىارد انبشرٌت 029_02

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_03

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسبىع 10\19 -15كىاالنمبىر  انمعبٌٍر انذونٍت فً انمراجعت 218_03

 1,600 اسبىع 10\19 -15كىاالنمبىر  آنٍبث انتخطٍط وانضبط انمبنى 025_03

 2,500 اسبىعبن 10\26 -15كىاالنمبىر  انخذمبث انبىكٍت اإلنكترووٍت انشبمهت 306_03

 2,500 اسبىعبن 10\26 -15كىاالنمبىر  إدارة تعثر انذٌىن وانمحبسبت عه انتذفقبث انىقذٌت 019_03

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_04

المدة التاريخ المكان النشاط  كود
الرســوم 

 )$(

 1,600 اسبىع 10\19 -15كىاالنمبىر  انسكرتبرٌت نمجبنس اإلدارة واالداراث انعهٍب 008_04

 


