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 دارة والقیادةلإا
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد : 

 

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/A02 13-09 إدارة الأولویات Feb 1200 $ القاهرة 

01/A07 20-16 الإدارة والقیادة لتحقیق و إستدامة السعادة المؤسسیة Feb 1600 $ الریاض 

01/A07 27-23 الإدارة والقیادة لتحقیق و إستدامة السعادة المؤسسیة Feb 1200 $ القاهرة 

01/A11 06-02 القائد المؤثر: بناء العلاقات وقیادة المؤسسات Feb 1600 $ ازابلانکاک 

01/A12 13-09 القیادة الإبداعیة Feb 1200 $ القاهرة 

01/A17 20-16 المدیر الموهوب والمهني Feb 1200 $ القاهرة 

01/A25 27-23 قیادة التحدیات وإدارة الأزمات Feb 1200 $ القاهرة 

01/A30 06-02 تطویر أسالیب العمل و تحسین إجراءاته Feb 1200 $ القاهرة 

01/A30 06-02 تطویر أسالیب العمل و تحسین إجراءاته Feb 1200 $ القاهرة 

01/A35 06-02 مهارات القیادة والتواصل والتعامل مع الآخرین Feb 1200 $ القاهرة 

01/A43 20-16 قیادة فریق من الأبطال Feb 1200 $ القاهرة 

01/A46 
المنهج الحدیث في التعاقب الوظیفي وتأهیل قیادات 

 الصف الثاني
02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

01/A48 "06-02 المهارات القیادیة "أدوات التحول إلی قائد تطویري Feb 1200 $ القاهرة 

 



  
  

 

 ستراتیجیة والتخطیط لإا
 مدة الانعقاد : اسبوع تدریبي

 
 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/B05 06-02 التسویق والتخطیط له استراتیجیات Feb 1200 $ القاهرة 

01/B05 20-16 استراتیجیات التسویق والتخطیط له Feb 1600$ الریاض 

01/B07 20-16 إدارة الاجتماعات الاستراتیجیة Feb 1200 $ القاهرة 

01/B08 27-23 إدارة الاستراتیجیة في القطاع العام Feb 1200 $ القاهرة 

 

 اسبوعین تدریبي مدة الانعقاد :
 

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/B06 20-09 الإدارة والقیادة الاستراتیجیة والتخطیط الاستراتیجي Feb 2200 القاهرة 

 

 

 

 
 

 
 
 



  
  

 

 إدارة الموارد البشریة 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد : 

 

 الرسوم مکان الانعقاد خ الانعقادتاری اسم البرنامج التدریبي الکود

01/C01 13-09 أساسیات إدارة الموارد البشریة Feb 1200 $ القاهرة 

01/C02 20-16 إدارة علاقات الموظفین Feb 1200 $ القاهرة 

01/C04 
الابتکارات في التخطیط للقوى العاملة والتطویر 

 المؤسسي وکفاءة الأعمال وتحلیلها
23-27 Feb 1200 $ القاهرة 

01/C10 20-16 التخطیط الاستراتیجي للقوى العاملة Feb 1600 $ الریاض 

01/C16 06-02 مهارات التمیز في التحفیز وتعزیز الولاء الوظیفي Feb 1200 $ القاهرة 

01/C17 13-09 التطویر المهني والتخطیط للتعاقب الوظیفي Feb 1200 $ القاهرة 

01/C18 20-16 یةالتعویضات والمزایا الوظیف Feb 1200 $ القاهرة 

01/C19 
المقابلات المبنیة علی الکفاءة: المقاییس الأعلی 

 في اجراء المقابلات
02-06 Feb 1600$ کازابلانکا 

01/C19 
المقابلات المبنیة علی الکفاءة: المقاییس الأعلی 

 في اجراء المقابلات
23-27 Feb 1200 $ القاهرة 

01/C34 06-02 اکل ومقترحات الموظفینمهارات التعامل مع مش Feb 1200 $ القاهرة 

 

 

 

 
 



  
  

 

 المهارات الشخصیة وتطویر الذات 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد : 

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/D05 06-02 استخدام الذکاء العاطفي في تحقیق الأداء المتمّیز Feb 1200 $ القاهرة 

01/D06 
الأسالیب الحدیثة في إدارة الصراع والقدرة علی 

 التکیف
09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

01/D07 20-16 الإبداع في حل المشاکل واتخاذ القرارات Feb 1200 $ القاهرة 

01/D08 ،27-23 التفاوض وإبرام الصفقات الناجحة، وتسویة النزاعات Feb 1200 $ القاهرة 

01/D09 20-16 لإبداعي وتقنیات الابتکارالتفکیر ا Feb 1600 $ الریاض 

01/D11 06-02 الذکاء العاطفي وتحسین أنماط الحیاة Feb 1600 $ کازابلانکا 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
  

 

 يالتواصل المؤسس
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد : 

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/E01 20-16 لمؤسسي الفعالالاتصال ا Feb 1200 $ القاهرة 

01/E14 06-02 تصمیم وإلقاء العروض التقدیمیة Feb 1200 $ القاهرة 

01/E15 13-09 مهارات التواصل عند الأزمات Feb 1200 $ القاهرة 

01/E15 20-16 مهارات التواصل عند الأزمات Feb 1600 $ الریاض 

 

 اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد : 

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي ودالک

01/E02 
الاتصال المؤسسي وإدارة السمعة وتحسین الصورة 

 الذهنیة للمؤسسات
23 Feb-05 Mar 2200 القاهرة 

 

 

 

 
 
 
 



  
  

 

 
 

  لالتدقیق، والحوکمة وإدارة المخاطر والامتثا
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد: 

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد التدریبي اسم البرنامج الکود

01/G03 06-02 التحضیر لامتحان المدقق الداخلي المعتمد Feb 1200 $ القاهرة 

01/G04 13-09 التدقیق الداخلي علی اساس المخاطر Feb 1200 $ القاهرة 

01/G05 20-16 الحوکمة وإدارة المخاطر والامتثال Feb 1600 $ الریاض 

01/G05 20-16 الحوکمة وإدارة المخاطر والامتثال Feb 1200 $ القاهرة 

01/G06 27-23 المحاسبة العدلیة ومکافحة الاحتیال Feb 1200 $ القاهرة 

01/G14  06-02 ، تقییم المخاطر واختبار التحمل3معاییر بازل Feb 1600 $ کازابلانکا 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 التدریب والتطویر 
 بياسبوع تدری مدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/H01 27-23 الإدارة الإستراتیجیة للتدریب Feb 1200$ القاهرة 

01/H05 06-02 اتقان تحلیل احتیاجات التدریب والتقییم Feb 1600$ کازابلانکا 

01/H05 20-16 اتقان تحلیل احتیاجات التدریب والتقییم Feb 1600$ الریاض 

01/H12 06-02 التعلیم والتطویر: الأدوات والاستراتیجیات Feb 1200$ القاهرة 

01/H14 20-16 إعداد الحقائب التدریبیة Feb 1200$ القاهرة 

 

 اسبوعین تدریبي مدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/H13 20-09 التدریب يئإعداد أخصا Feb 2200 $ القاهرة 

 

 

 



  
  

 

 

 السکرتاریة إدارة المکاتب 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/I12 13-09 المسؤول الإداري الفعال والمنتج Feb 1200 $ القاهرة 

01/I13 20-16 مهارات الکتابة المهنیة Feb 1200 $ القاهرة 

01/I14 
قواعد المراسم والبروتوکول والإتیکیت لمدیري 

 مکاتب کبار الشخصیات
23-27 Feb 1200 $ القاهرة 

01/I16 
ورشة عمل: إدارة نظم المعلومات المکتبیة والأرشفة 

 الإلکترونیة
16-20 Feb 1600 $ الریاض 

 

 اسبوعین تدریبي مدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد مج التدریبياسم البرنا الکود

01/I11 
الإدارات ومکاتب الإدارة العلیا: أفضل الممارسات 

 والتکنولوجیا
02-13 Feb 2200 $ القاهرة 

 

 
 
 



  
  

 

 
 التسویق والمبیعات

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الکود
 

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي

01/J08 20-16 إدارة حسابات العملاء الرئیسیة Feb 1600$ الریاض 

01/J14 
ادارة حسابات کبار العملاء : إنشاء وإدامة علاقات 

 عملاء مربحة
02-06 Feb 1600$ کازابلانکا 

 

 خدمة العملاء
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 لرسوما مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/k04 06-02 إنشاء ثقافة خدمیة متمّیزة Feb 1200 $ القاهرة 

01/k05 13-09 جودة الخدمة والتمیز Feb 1200 $ القاهرة 

01/k06 20-16 خدمة العملاء للقطاع العام Feb 1600 $ الریاض 

01/k07 27-23 قیاس وإدارة رضا العملاء Feb 1200 $ القاهرة 

 
 



  
  

 

 

 العلاقات العامة
 اسبوع تدریبية الانعقاد:مد

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/L07 20-16 حملات العلاقات العامة: من التخطیط وحتی التنفیذ Feb 1600$ الریاض 

01/L09 06-02 المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات Feb 1200 $ القاهرة 

01/L10  06-02 لموظفي العلاقات العامةالمهارات المیدانیـة Feb 1600$ کازابلانکا 

01/L10 13-09 المهارات المیدانیـة لموظفي العلاقات العامة Feb 1200 $ القاهرة 

01/L11 20-16 التمیز والإبتکار فی العلاقات العامة والإتصالات Feb 1200 $ القاهرة 

01/L12 27-23 مهارات التعامل مع کبار الشخصیات Feb 1200 $ القاهرة 

01/L15 06-02 تخطیط وتنفیذ حملات التوعیـة والإرشـاد Feb 1200 $ القاهرة 

 
 
 

 

 



  
  

 

 

 القانون ومکافحة الفساد 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/M05 
ت التمیز وتحقیق الکفاءة المهنیة في الاستشارا

 القانونیة
16-20 Feb 1600$ الریاض 

01/M07 06-02 الصیاغات القانونیة للقرارات الإداریة Feb 1600$ کازابلانکا 

 

 میة یالمؤسسات التعل
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/N01 
تقلیدیة والحدیثة التدریس التفاعلي بین الطرق ال

 في القرن الواحد العشرین
16-20 Feb 1600 $ الریاض 

01/N12 
التحلیل الاستراتیجي للبیئة الداخلیة للمؤسسة 

 SAIEالتعلیمیة 
02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

01/N13 
دور الإشراف التربوي في تعزیز عملیات التعلیم 

 والتعلم
09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

01/N14 
ة التربویة وتطویر الکفاءة المهنیة للمشرف القیاد

 التربوي
16-20 Feb 1200 $ القاهرة 

01/N15 27-23 مهارات کتابة الرسائل العلمیة Feb 1200 $ القاهرة 



  
  

 

01/N16 
إعداد الاختبارات الجامعیة وفق مفهوم الجودة 

 الشاملة
02-06 Feb 1600 $ کازابلانکا 

 الخدمات الصحیة 
 بوع تدریبياسمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/O07 06-02 السـجـلات الطبیـة Feb 1200 $ القاهرة 

01/O09 20-16 إدارة الإحصاء الطبي Feb 1200 $ القاهرة 

 

 

 الخدمات الصحیة 
 اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد ریخ الانعقادتا اسم البرنامج التدریبي الکود

01/O08 20-09 الإدارة الفعالة لمراکز الخدمات الطبیة والصحیة OOO 2200 $ القاهرة 

01/O10 
البرنامج المتکامل في إدارة خدمات الطوارئ ومراکز 

 الأسعاف
23 OOO-05 OOO 2200 $ القاهرة 

01/O17 
علی  الاتجاهات الحدیثة لإدارة المستشفیات المبني

 الجدارات
09-20 OOO 2500 $ کازابلانکا 

01/O17 
الاتجاهات الحدیثة لإدارة المستشفیات المبني علی 

 الجدارات
16-27 OOO 2500 $ الریاض 

 



  
  

 

 

 الخدمات البحریة والجویة 

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/P16 06-02 أمن المعلومات الإلکترونیة في شبکة الجمارك Feb 1600 $ کازابلانکا 

01/P17 06-02 واجبات وحقوق الموظف الجمرکي Feb 1200 $ القاهرة 

01/P19 
المصطلحات والمحادثة الإنجلیزیة في العمل 

 الجمرکي
16-20 Feb 1200 $ القاهرة 

 

 اسبوعین تدریبيمدة الانعقاد:

 نامج التدریبياسم البر الکود
تاریخ 

 الانعقاد

مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

01/P18 20-09 الجودة الشاملة وأثرها في العمل الجمرکي Feb 2200 $ القاهرة 

 
 
 
 
 



  
  

 

 

 دارة الریاضیة لإا
 اسبوع تدریبيالانعقاد: مدة

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

01/Q06 20-16 سویق فی المجال الریاضیالتمویل والت Feb 1600 $ الریاض 

01/Q06 27-23 التمویل والتسویق فی المجال الریاضی Feb 1200 $ القاهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

  قطاع البرامج العملیة 
 لشئون المالیة والمحسابیة.ا •

 ادارة المشاریع والعملیات. •

 البنوك والتأمین والخدمات المالیة. •

 إدارة العقود. •

 البیانات وذکاء الاعمال. إدارة •

 المشتریات والخدمات اللوجیستیة وإدارة سلسة التورید. •

 

 

 

 

 



  
  

 

  الشئون المالیة والمحاسبة
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

02/O02 13-09 أسالیب المحاسبة واجراءاتها OOO 1200$ القاهرة 

02/O05 06-02 الإدارة المتقدمة للتدفقات النقدیة ورأس المال العامل OOO 1600$ کازابلانکا 

02/O06 
الإعتراف والقیاس ببنود القوائم المالیة وفقًا لمعاییر 

 )OOOOولیة (الدالمالیة التقاریر 
09-13 OOO 1200$ القاهرة 

02/O07 
ًا لمعاییر الإعتراف والقیاس للأصول غیر المتداولة وفق

 )OOOOالدولیة (المالیة التقاریر 
16-20 OOO 1200$ القاهرة 

02/O08 27-23 التحلیل المالي والتنبؤ ووضع النماذج OOO 1200$ القاهرة 

02/O11 
اخلاقیات الوظیفة المالیة ودلیل قواعد السلوك 

 الأخلاقي للمحاسبین المهنیین
02-06 OOO 1600$ کازابلانکا 

02/O14 
بة عن اندماج الاعمال وفقًا لمعاییر التقاریر المحاس

 )OOOOولیة (الدالمالیة 
16-20 OOO 1600$ الریاض 

02/O18 20-16 برنامج في إدارة الأعمال في المجال المالي OOO 1600$ الریاض 

02/O26 20-16 أحدث التقنیات في تحلیل البیانات وإعداد التقاریر OOO 1600$ الریاض 

02/O35 06-02 حلیل التدفق النقديتنبؤ وت OOO 1200$ القاهرة 

02/O36 13-09 تطبیقات الاکسل في المحاسبة المالیة OOO 1200$ القاهرة 

02/O37 20-16 تقنیات وأدوات وضع التنبؤات المالیة OOO 1200$ القاهرة 

02/O38 27-23 تکلفة ومحاسبة عملیات الجرد OOO 1200$ القاهرة 

02/O46 06-02 عالة في ترشید التکلفة وتعظیم الربحیةالأسالیب الف OOO 1200 $ القاهرة 



  
  

 

 دارة المشاریع والعملیاتإ
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

02/B03 اد لشهادة أخصائي إدارة المشاريعاإلعد(PMP) 02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

02/B04  ورشة عمل استخدام برنامجMicrosoft Project 09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

02/B05 20-16 إدارة مخاطر المشروع والامتثال Feb 1200 $ القاهرة 

02/B06 27-23 إدارة وقیاس أداء المشروعات Feb 1200 $ القاهرة 

02/B07 20-16 ادارة المشاریع الفنیة Feb 1600 $ الریاض 

02/B23 06-02 تقییم المشروع: العوامل المالیة والاقتصادیة Feb 1600 $ کازابلانکا 

02/B31 06-02 مالیة المشروعات وتقییم المخاطر Feb 1200 $ القاهرة 

02/B32 13-09 مهارات الإشراف فی مجال الإنشاء Feb 1200 $ القاهرة 

02/B33 20-16 نمهارات التفاوض الفعال مع الاستشاریین والمقاولی Feb 1200 $ القاهرة 

02/B34 27-23 وضع میزانیة المشروع وإدارة التکالیف Feb 1200 $ القاهرة 

 

 

 

 



  
  

 

 البنوك والتأمین والخدمات المالیة
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

02/C08 20-16 أساسیات العمل المصرفی Feb 1600 $ الریاض 

02/C17 06-02 النظام المصرفي والعملیات المصرفیة Feb 1200 $ القاهرة 

02/C19 20-16 تقییم البنوك من وجهة نظر البنك المرکزي Feb 1600 $ الریاض 

02/C20 27-23 إدارة الخزینة والنقدیة Feb 1200 $ القاهرة 

02/C27 06-02 العملیات المصرفیة الداخلیة Feb 1600 $ کازابلانکا 

02/C31 20-16 الإطار العام لنظم العملیات المصرفیة Feb 1600 $ الریاض 

 

 تدریبي یناسبوعمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

02/C18 
تجهیز وتنظیم ونقل الاموال بین البنك المرکزي 

 وفروعة والبنوك التابعة

09-20 Feb 2200 $ القاهرة 

 

 



  
  

 

 إدارة العقود
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد البرنامج التدریبياسم  الکود

02/D01 06-02 عملیات الدمج والاستحواذ Feb 1200 $ القاهرة 

02/D03 20-16 إعداد العقود وکتابة نطاق العمل Feb 1200 $ القاهرة 

02/D04 27-23 إدارة العقود من تحدید المبادئ إلی العمل بها Feb 1200 $ القاهرة 

02/D07 06-02 صیاغة العقود الدولیة وادارة المنازعات Feb 1600 $ کازابلانکا 

02/D08 20-16 مطالبات الفیدیك: إدارة المطالبات وتسویة المنازعات Feb 1600 $ الریاض 

02/D23 06-02 أحکام عقود التأمین وفض منازعاتها بالتحکیم Feb 1200 $ القاهرة 

02/D02  إدارة العقودEPCIC 09-20 Feb 2200 $ القاهرة 

 

 تدریبي یناسبوعمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

02/D02  إدارة العقودEPCIC 09-20 Feb 2200 $ القاهرة 

 

 



  
  

 

 إدارة البیانات وذکاء الاعمال
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد اریخ الانعقادت اسم البرنامج التدریبي الکود

02/E04 
التحلیل الاحصائی للبیانات المالیة لاغراض اتخاذ 

 SPSSالقرارات بإستخدام برنامج 
16-20 Feb 1600 $ الریاض 

02/E06  دورة شاملة لتحلیل ذکاء الأعمالBI Analyst 02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

02/E07 13-09 تقنیات تحلیل البیانات Feb 1200 $ القاهرة 

02/E08 20-16 تقنیات جمع البیانات Feb 1200 $ القاهرة 

02/E09 27-23 مهارات التحلیل والتدقیق Feb 1200 $ القاهرة 

 المشتریات والخدمات اللوجیستیة وإدارة سلسلة التورید 

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم لانعقادمکان ا تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

02/F05 06-02 التفاوض فی مجال المشتریات Feb 1200 $ القاهرة 

02/F05 20-16 التفاوض فی مجال المشتریات Feb 1600 $ الریاض 

02/F06 
إدارة وتأهیل الموردین ومتابعة أداؤهم وکیفیة 

 الإمتثال للعقود
09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

02/F07 20-16 إدارة عملیة الشراء Feb 1200 $ القاهرة 

02/F08 
إدارة مؤهلات الموردین ومتابعة أدائهم والامتثال 

 للعقود
23-27 Feb 1200 $ القاهرة 

02/F15 06-02 التمیز في إدار المستودعات والمخزون Feb 1600 $ کازابلانکا 



  
  

 

 

 

 

 

 قطاع تکنولوجیا المعلومات 
 البرامج العامة. •

 ر والمواقع الالکترونیة.البرمجیات وقواعد البیانات والتقاری •

 برامج نظم التشغیل والشبکات والاتصالات. •

 برامج التصمیم الجرافیکي والمیدیا. •

 

 

 

 

 



  
  

 

 البرامج العامة

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

03/A03 SPSS 20-16 الأحصاء بإستخدام حزمة البرمجیات Feb 1600 $ الریاض 

03/A05 
ارسال واستلام وتحلیل الاستبانات الالکترونیة 

Online Survey (e-Questionnaire( 
02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

03/A06 13-09 الأدلة الجنائیة والتحقیقات الرقمیة Feb 1200 $ القاهرة 

03/A07 20-16 الإدارة الفّعالة لمشاریع تقنیة المعلومات Feb 1200 $ القاهرة 

03/A08 27-23 التمّیز في إدارة تکنولوجیا المعلومات Feb 1200 $ القاهرة 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 البرمجیات وقواعد البیانات والتقاریر والمواقع الالکترونیة

ERP 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

03/B03 Oracle Supply Chain Track 02-06 Feb 1600 $ کازابلانکا 

 

Oracle Database 12c 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

03/B09 Oracle Database 12c: Install and Upgrade 
Workshop 16-20 Feb 1600 $ الریاض 

03/B16 Oracle Database 12c: Security 02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

 

Oracle Developer Track 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

03/B17 Oracle Database 12c :Introduction to SQL 09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

03/B18 Oracle Database 12c :Introduction to PL/SQL 16-20 Feb 1200 $ القاهرة 

03/B19 Oracle Fusion Middleware 11g :Build 
Applications with Oracle Forms 

23-27 Feb 1200 $ القاهرة 



  
  

 

Cisco CCNP 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد لانعقادتاریخ ا اسم البرنامج التدریبي الکود

03/C07 CCNP Troubleshoot 02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

 برامج نظم التشغیل والشبکات والاتصالات
MCSA: Windows Server (Network )2016 Solutions Associate 

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم ن الانعقادمکا تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

03/C08 Installing and Configuring Windows Server 2016 
 09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

03/C09 Administering Windows Server 2016 16-20 Feb 1200 $ القاهرة 

03/C10 Configuring Advanced Windows Server 2016 
Services 16-20 Feb 1600 $ الریاض 

03/C10 Configuring Advanced Windows Server 2016 
Services 23-27 Feb 1200 $ القاهرة 

 

MCSE: Server Infrastructure (Network) 2012 Solutions Expert 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد: 

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

03/C12 Administering Windows Server 2012 02-06 Feb 1600 $ کازابلانکا 



  
  

 

 برامج التصمیم الجرافیکی والمیدیا

Adobe CC Courses 
 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

03/D02 Adobe Photoshop CC 02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

03/D03 Adobe Illustrator CC 09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

03/D04 Adobe InDesign CC 16-20 Feb 1200 $ القاهرة 

03/D05 Adobe Premiere pro CC 23-27 Feb 1200 $ القاهرة 

03/D11 Dreamweaver 16-20 Feb 1600 $ الریاض 

 

 

 

 

 
 



  
  

 

 قطاع البرامج الفنیة والهندسیة 
 لکترونیة.الهندسة الکهربائیة والا •

 الهندسةالمیکانیکیة. •

 تکنولوجیا النفط والغاز. •

 تخطیط وهندسة الصیانة. •

 الهندسة المدنیة والانشائیة. •

 الامن والسلامة والصحة المهنیة. •

 هندسة التاکل والتعدین والتفتیش. •

 اجهزة القیاس والتحکم بالعملیات. •

 
 
 
 
 
 



  
  

 

 الهندسة الکهربائیة والالکترونیة

 تدریبياسبوع مدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

04/A06 Preparation for Medium and High Voltage 
power Cable Engineer 02-06 Feb 1600 $ کازابلانکا 

04/A10 20-16 إمدادات الطاقة والمحولات Feb 1600 $ الریاض 

04/A12 Electrical Maintenance Principles Applications 02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

04/A13 Basic Course on Electrical Engineering 09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

04/A14 Electrical Installations in the Oil Industry 16-20 Feb 1200 $ القاهرة 

04/A15 27-23 تشغیل وصیانة الشبکات الکهربائیة Feb 1200 $ القاهرة 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 تکنولوجیا النفط والغاز 

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

04/C04 20-16 أساسیات النفط والغاز Feb 1600 $ الریاض 

04/C05 
التخطیط للاستجابة في حالات الطوارئ: إدارة الأزمات 

 ةفي البیئات الخطر
02-06 Feb 1600 $ کازابلانکا 

04/C05 
التخطیط للاستجابة في حالات الطوارئ: إدارة الأزمات 

 في البیئات الخطرة
02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

04/C06 13-09 تکنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط Feb 1200 $ القاهرة 

04/C07 20-16 صیانة آبار البترول المنتجة Feb 1200 $ القاهرة 

04/C08 27-23 الأسالیب الحدیثة لإدارة المخزون النفطي Feb 1200 $ القاهرة 

 

 

 

 



  
  

 

 تخطیط وهندسة الصیانة 

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

04/D04 20-16 التجدید الهیکلي للمباني Feb 1600 $ الریاض 

04/D05 06-02 صیانة المباني والمنشآت Feb 1600 $ کازابلانکا 

04/D06 13-09 الصیانة الوقائیة والصیانة التنبؤیة Feb 1200 $ القاهرة 

04/D07 
تحقیق سلامة بیانات نظام إدارة الصیانة بالحاسب 

 الآلي
16-20 Feb 1200 $ القاهرة 

04/D08 27-23 ةنة الشاملالأسالیب الیابانیة الحدیثة في إدارة الصیا Feb 1200 $ القاهرة 

04/D24 
مهارات تحلیل وضع الفشل والتحلیل الأکثر تأثیرا 

 FMECAعلي أداء المعدات 
02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

 

 

 

 

 



  
  

 

 الهندسة المدنیة والانشائیة 

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

04/E01 13-09 الأتجاهات الحدیثة فی التخطیط العمرانی Feb 1200 $ القاهرة 

04/E02 20-16 فحص الإطار الخارجي للإنشاءات والمباني Feb 1200 $ القاهرة 

04/E03 27-23 تخطیط شبکات الطرق Feb 1200 $ القاهرة 

04/E05 20-16 تقنیات إعادة تأهیل الأرصفة Feb 1600 $ الریاض 

04/E13 06-02 فحص المواقع الهندسیة والاختبارات العملیة Feb 1600 $ کازابلانکا 

04/E22 20-16 تخطیط الاسکان وفق معطیات الألفیة الثالثة Feb 1600 $ الریاض 

 

 

 

 

 



  
  

 

 من والسلامة والصحة المهنیة لأا

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد قادتاریخ الانع اسم البرنامج التدریبي الکود

04/F05 06-02 الدورة المتقدمة في السلامة والصحة المهنیة Feb 1600 $ کازابلانکا 

04/F13 06-02 الوقایة ضد المخاطر الأمنیة في المنشآت الصناعیة Feb 1200 $ القاهرة 

04/F14 13-09 خطط الوقایة من مخاطر وحوادث العمل Feb 1200 $ القاهرة 

04/F15 
النظم المتقدمة للأمن الصناعي والتحقیق الفني 

 للحوادث المهنیة
16-20 Feb 1200 $ القاهرة 

04/F16 27-23 استجابة الفرق الأمنیة للحالات الطارئة Feb 1200 $ القاهرة 

04/F19 20-16 إدارة أنظمة الأمن والسلامة المهنیة والصحیة Feb 1600 $ الریاض 

 
 
 
 
 

 

 



  
  

 

 عدین والتفتیشهندسة التآکل والت

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

04/G04 06-02 تدقیق السلامة وفحص الموقع Feb 1600 $ کازابلانکا 

04/G05 API RP-577 06-02 عملیة اللحام والتفتیش والفلزات Feb 1200 $ القاهرة 

04/G06 
حمایة الکاثودیة في صناعة التنقیب عن نظام ال

 النفط والغاز
09-13 Feb 1200 $ القاهرة 

04/G07 20-16 تحدیات المواد واللحام لصناعات النفط والغاز البحریة Feb 1200 $ القاهرة 

 
 
 
 
 
 

 

 



  
  

 

 أجهزة القیاس والتحکم بالعملیات

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد الانعقاد تاریخ اسم البرنامج التدریبي الکود

04/H09 
أجهزة السلامة وأنظمة إیقاف التشغیل في حالات 

 الطوارئ
02-06 Feb 1600 $ کازابلانکا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
  

 

 قطاع البرامج المتخصصة

 المکتبات ومصادر المعلومات

 اسبوع تدریبيمدة الانعقاد:

 الرسوم قادمکان الانع تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود

05/A05 
تأهیل موظفي الخطوط الأمامیة للتعامل مع 

 المستفیدین في المکتبات
02-06 Feb 1200 $ القاهرة 

05/A06 13-09 تقدیم خدمات المعلومات من خلال شبکة الإنترنت Feb 1200 $ القاهرة 

05/A06 20-16 تقدیم خدمات المعلومات من خلال شبکة الإنترنت Feb 1600 $ الریاض 

05/A07 20-16 تنظیم وإتاحة المصادر المتحفیة والمخطوطات Feb 1200 $ القاهرة 

05/A09 06-02 تنمیة المقتنیات الرقمیة Feb 1600 $ کازابلانکا 

05/A10 27-23 جودة خدمات المعلومات الإلکترونیة Feb 1200 $ القاهرة 

 
 

 

 
 
 



  
  

 

 الدبلومات المهنیة

 ةریبیتد اسابیع ةربعا مدة الانعقاد:

 تاریخ الانعقاد اسم البرنامج التدریبي الکود
مکان 

 الانعقاد
 الرسوم

06/D10 09 دبلوم ادارة الازمات Feb-05 Mar 3500 $ القاهرة 

06/D16 15 دبلوم ادارة البلدیات Feb-12 Mar 3500 $ القاهرة 

 
 

 ورش العمل

 ثلاثة ایام تدریبیةمدة الانعقاد:

 الرسوم مکان الانعقاد تاریخ الانعقاد ياسم البرنامج التدریب الکود

06/W10 04-02 الذکاء الاجتماعي في القیادة والتمیز Feb 600 $ القاهرة 

06/W16 
أحدث الإستراتیجیات فــي التسویق الإلکتروني 

 والمبیعات وخدمــة العملاء
09-11 Feb 600 $ القاهرة 

 


