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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 ويسرنا أن نتوجه لسيادتكم بالدعوة 

يشارفنا أباباا خا ا الرتارة الدادماة ، كماا  حيادر بباادبين ايديكم الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فاى مديناة 

 . في فاعليات البرنامج ل سترادة وتبادا الخبراتجهتكم الموقرة مشاركة منسوبيكم 

 درين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللاشاكرين ومق

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 حيدر آباد

 شهر يوليو

 2\72 -61األول الموعد 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_16

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 27/7-23 حيدر آباد المدير الدولى المعتمد تأهيل 025_01

 1,600 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد المهـارات اإلداريـة للقيادات النسائية 042_01

01_021 
تحقيق الريادة والتميز اإلدارى فى الدوائر واألجهزة 

 الحكومية
 1,600 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد

 1,600 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد لعقل البشريتنمية الذات وإدارة ا 024_01

 1,600 اسبوع 27/7-23 حيدر آباد تنمية مهارات رؤساء األقسام اإلدارية 027_01

01_005 
االبتكار واإلبداع لحل المشكالت بمنظومة دعم القرارات 

 اإلدارية
 2,500 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد

 2,500 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد ابيةتنمية المهارات السلوكية اإليج 006_01

 

 مجال الموارد البشرية والتدريب_17

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد االتجاهات الحديثة في إدارة شئون الموظفين 002_02

02_007 
األساليب العلمية الحديثة لتحليل وتحديد االحتياجات 

 التدريبية
 1,600 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد

 1,600 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد إدارة الموارد البشرية 001_02

 1,600 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد تنمية مهارات مديري ومسئولي التدريب والتطوير اإلداري 005_02

 2,500 وعاناسب 27/7-16 حيدر آباد البرنامج المتكامل ألخصائي التدريب 022_02

02_021 
إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في 

 المؤسسات العربيــة
 2,500 اسبوعان 27/7-16 حيدر آباد
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد المعايير الدولية في المراجعة 218_03

 1,600 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد إمساك الدفاتر والقيود المحاسبية 030_03

 1,600 اسبوع 7\20 -16 حيدر آباد تأهيل مساعد حسابات معتمد 033_03

 1,600 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد "FATCA"قانون المتثال الضريبي األمريكى  046_03

 1,600 اسبوع 7\27 -23 حيدر آباد المراجعة الحكوميةالمعايير الدولية في  201_03

 2,500 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد البرنامج المتكامل في اعداد المحاسب المحترف 020_03

 2,500 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد التحصيل االلكتروني 001_03

 2,500 اسبوعان 7\27 -16 حيدر آباد ماليات المشاريع ومهارات المحاسبة عن األصول الثابتة 043_03

 

 

 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 1,600 اسبوع 20/7-16 حيدر آباد أساليب المتابعة وإعداد تقارير لإلدارة العليا 010_04

 1,600 اسبوع 27/7-23 حيدر آباد تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي 002_04

 1,600 اسبوع 20/7-16 حيدر آباد تنمية مهارات إعداد التقارير والمحاضـر 013_04

 1,600 اسبوع 27/7-23 حيدر آباد مهارات العرض والتقديم بإستخدام الحاسب االلي 001_04

 2,500 وعاناسب 27/7-16 حيدر آباد نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات إلكترونيا   007_04

 

 


