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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

 .ددم واالزد ارخالص التمنيات بمزيد من الت

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

يشرفنا مشاركة بين ايديكم الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فى مدينة اديس أبابا خالل الفترة الدادمة ، كما 

 . رنامج لالستفادة وتبادل الخبراتفي فاعليات البجهتكم الموقرة منسوبيكم 

 شاكرين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 أديس أبابا

  أغسطسشهر 

 8\42 -31الموعد األول 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_13

 المدة لتاريخا المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا تأهيل المدير الدولى المعتمد 025_01

 1,600 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا اإلدارية والرؤية االستراتيجية القيادة 001_01

 1,600 اسبوع 8\24 -20 أديس أبابا القيادة التنفيذية 012_01

 1,600 اسبوع 8\24 -20 أديس أبابا العقل البشري تنمية الذات وإدارة 024_01

 2,500 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا إدارة المعرفة فى المؤسسات 017_01

 2,500 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا تنمية مهارات الرقابة الحديثة للمدير العصري 016_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_14

 

 المدة اريخالت المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

02_003 
النماذج الحديثة في إعداد الهياكل التنظيمية والوصف 

 الوظيفي
 1,600 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا

02_013 
من المفهوم : األخصائي المعتمد في الموارد البشرية

 التقليدي إلى الشراكة في العمل
 2,500 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا

 
 

 الية والمحاسبة والصيرفةمجال الم_11

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

03_012 
االتجاهات الحديثة لتحول االجهزة الحكومية من االساس 

 النقدى الى اساس االستحقاق
 1,600 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا

 1,600 اسبوع 8\24 -20 أديس أبابا المحاســبة فى شـركات المالحــة 035_03

 1,600 اسبوع 8\24 -20 أديس أبابا إدارة االصول والخصوم 045_03

 1,600 اسبوع 8\17 -13 أديس أبابا إعداد الموازنات الحكومية والحسابات الختامية 004_03

 2,500 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا محاسبة األستثمار وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 016_03

03_017 
ومعايير التقارير المالية  IASسبة الدولية معايير المحا

 IFRSالدولية 
 2,500 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا

 2,500 اسبوعان 8\24 -13 أديس أبابا نظام الخزانة الموحد 036_03
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 شهر ديسمبر

 34\32 -1 الثانيالموعد 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_13

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
ســوم الر

($) 

 1,600 اسبوع 12\7 -3 أديس أبابا األسس السليمة لبناء الشخصية القيادية اإلدارية الناجحة 003_01

 2,500 اسبوعان 12\14 -3 أديس أبابا االتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذج اإلدارة الناجحة 054_01

 2,500 اسبوعان 12\14 -3 اأديس أباب Action Planإعداد الخطط التنفيذية والمتابعة  007_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_14

 

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 12\7 -3 أديس أبابا االتجاهات المعاصرة لتطوير أداء إدارات الموارد البشرية 006_02

 1,600 اسبوع 12\7 -3 أديس أبابا نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية 030_02

 2,500 اسبوعان 12\14 -3 أديس أبابا اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير الموارد البشرية 027_02

 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_11

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 12\7 -3 أديس أبابا رارإدارة األزمات المالية ودعم مهارات صناعة الق 034_03

 1,600 اسبوع 12\7 -3 أديس أبابا مكافحة التهرب الضريبى 217_03

 2,500 اسبوعان 12\14 -3 أديس أبابا تطوير خدمات البطاقات اإلئتمانية ونظم الدفع االلكترونية 315_03

 2,500 بوعاناس 12\14 -3 أديس أبابا مهارات إدارة المحافظ االستثمارية 307_03

 2,500 اسبوعان 12\14 -3 أديس أبابا نظام الخزانة الموحد 036_03

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_12

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

04_004 
إدارة الوقت وفن التعامل مع الضغوط لمديري مكاتب اإلدارة 

 العليا
  1,600 اسبوع 12\7 -3 أديس أبابا

  2,500 اسبوعان 12\14 -3 أديس أبابا مهارات تنظيم ومتابعة أعمال االجتماعات واللجان 005_04

  2,500 اسبوعان 12\14 -3 أديس أبابا نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونياً  007_04

 


