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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،  

 

أطيب تحياتهاا وتدادير ا لسايادت مع ما  -المؤسسة العربية لإلستشارات والتدريب وتطوير اآلداء -إِْنفِْكـتْ تهدي

 .التددم واالزد ارخالص التمنيات بمزيد من 

ع  ما يشرفنا ان نض   2221ويسرنا أن نتوجه لسيادت م بالدعوة للمشار ة على االنشطة التدريبية للعام 

خال  التتارة الدادماة ع  ماا يشارفنا مشاار ة  ديسمبربين ايدي م الدورات والبرامج التدريبية التى ستعدد فى شهر 

 .مج للستتادة وتباد  الخبرات منسوبي م جهت م الموقرة في فاعليات البرنا

 شاكرين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ععوتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 مجال االدارة والقيادة والتطوير_10
 

 أسبوع تدريبى

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

01_003 
األسس السليمة لبناء الشخصية القيادية اإلدارية 

 الناجحة

أديس 

 أبابا
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر القاهرة القيادة االستراتيجية وبناء فرق العمل 048_01

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر القاهرة القيادة والتواصل 033_01

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر القاهرة نظيم إجراءات العملالممارسات الحديثة فى تبسيط وت 047_01

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر القاهرة المهـارات اإلداريـة للقيادات النسائية 042_01

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر القاهرة إعـداد وكتابة التقارير اإلداريـة 044_01

01_021 
تحقيق الريادة والتميز اإلدارى فى الدوائر واألجهزة 

 لحكوميةا
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر القاهرة

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر كازابالنكا تنمية مهارات رؤساء األقسام اإلدارية 027_01

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر كازابالنكا دورة القيادة للتنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي 030_01

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر القاهرة مهارات اإلدارة الوسطى 026_01

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر القاهرة مهارات التفويض والتمكين 041_01

 اسبوع 12\14-10 ديسمبر القاهرة مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01
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 نتدريبيا أسبوعان
 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 ج اإلدارة الناجحةاالتجاهات اإلدارية الحديثة ونماذ 054_01
أديس 
 أبابا

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  القاهرة التأهيل لوظائف المديرين المساعدين 004_01

 اسبوعان 2018\1\4 -12\24 ديسمبر  القاهرة (المستوى االساسى)التخطيط اإلستراتيجي  060_01

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر  القاهرة (تقدمالمستوى الم)التخطيط اإلستراتيجي  023_01

 اسبوعان 2018\1\4 -12\24 ديسمبر  القاهرة التخطيط اإلستراتيجي للقيادات الوسيطة 061_01

01_020 
كيف تخطط فى المدى : التخطيط التشغيلى 

 القصير
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  كازابالنكا

 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر  اهرةالق المهارات القيادية للعمل الجماعي 051_01

 Action Planإعداد الخطط التنفيذية والمتابعة  007_01
أديس 

 أبابا
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر  القاهرة إعداد قيادات الصف الثانى 019_01

 اسبوعان 1\4 -12\24 ديسمبر  القاهرة تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية 056_01

01_008 
تنمية مهارات وفن االحتراف في أداء العملية اإلدارية 

 بنجاح
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  كازابالنكا

 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر  القاهرة مهارات اإلشراف المتقدمة 057_01
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_17

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان طالنشا الكود

02_016 
استثمار القدرات اإلبداعية " ادارة المواهب 

 "واالبتكارية للعاملين

 

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر القاهرة

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر كازابالنكا ادارة وتنسيق الدورات التدريبية 036_02

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر القاهرة استراتيجيات االستقطاب والمقابلة واالختيار 009_02

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر القاهرة االتجاهات الحديثة في إدارة شئون الموظفين 002_02

02_006 
االتجاهات المعاصرة لتطوير أداء إدارات الموارد 

 البشرية

أديس 

 أبابا
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر

02_010 
تأهيل األخصائي المعتمد في االستقطاب 

 والتعيين
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر القاهرة

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر القاهرة تأهيل األخصائي المعتمد في التدريب والتطوير 011_02

 اسبوع 4/1-31/12 ديسمبر القاهرة تأهيل موظف عالقات مهني معتمد 017_02

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر كازابالنكا تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر القاهرة مهارات تقويم السلوك السلبي للموظفين 031_02

 نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية 030_02
أديس 
 أبابا

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر

  

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط الكود

02_027 
اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير 

 وارد البشريةالم
أديس 
 أبابا

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  كازابالنكا البرنامج المتكامل ألخصائي التدريب 022_02

02_025 
إدارة وتطوير خدمات العاملين 

 القاهرة بالمؤسسات العامة والخاصة
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر 

02_021 
الموارد إنشاء نظام متكامل إلدارة 

 القاهرة البشرية في المؤسسات العربيــة
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

02_019 
مبادئ قانون العمل في دول مجلس 

 التعاون
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  كازابالنكا
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر  القاهرة من المحاسبة إلى اإلدارة: الذمم الدائنة 031_03

03_207 
الفساد االداري والمالي والتعامل معه 

 القاهرة وقائيا وعالجيا
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر 

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر  القاهرة المعايير الدولية في المراجعة 218_03

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر  كازابالنكا خطيطية وتفعيل دور الرقابةالموازنات الت 203_03

03_034 
إدارة األزمات المالية ودعم مهارات 

 صناعة القرار
أديس 
 أبابا

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

03_009 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

 (IPSAS)بالمجال الحكومي 
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر  كازابالنكا

 افحة التهرب الضريبى مك 217_03
أديس 

 أبابا
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

12\31 ديسمبر  القاهرة االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة 039_03 7102\  اسبوعان 2018\1\11-

03_205 
اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء 

 القاهرة يالمراجع الداخل
 اسبوعان 1\4 -12\24 ديسمبر 

03_040 
األساليب المالية والمحاسبية فـــــى 

 القاهرة تقييم الشركات
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر 

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر  القاهرة التحصيل االلكتروني 001_03

03_013 
التحول من موازنة البنود إلى موازنة 

 القاهرة البرامج واألداء
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر 

03_314 
التخطيط اإلستراتيجي لألعمال 

 القاهرة المصرفية
12\31 ديسمبر  7102\  اسبوعان 2018\1\11-

03_302 
المبادئ األساسية للعمل في المصارف 

 القاهرة اإلسالمية
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

 اسبوعان 12\21 -10 برديسم  القاهرة المعالجة المحاسبية لألجور الثابتة 042_03

03_304 
المنهج المتكامل في األرشفة 

 اإللكترونية في البنوك
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  كازابالنكا

03_206 
المهارات المتخصصة في التدقيق 

 القاهرة والتفتيش المالي واالداري
 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر 

12\31 ديسمبر  القاهرة أساسيات العمل المصرفى 317_03 7102\  اسبوعان 2018\1\11-

03_315 
تطوير خدمات البطاقات اإلئتمانية ونظم 

 الدفع االلكترونية
أديس 
 أبابا

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

03_316 
كشف التزييف والتزوير فى المستندت 

 وبصمات األختام والتوقيعات
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  كازابالنكا

 محافظ االستثماريةمهارات إدارة ال 307_03
أديس 

 أبابا
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

 نظام الخزانة الموحد  036_03
أديس 
 أبابا

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 أسبوع تدريبى

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

04_015 
 االتصاالت اإلدارية الفعالة ومهارة التأثير

 القاهرة في اآلخرين
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

04_008 
السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات 

 العليا
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر  كازابالنكا

04_004 
إدارة الوقت وفن التعامل مع الضغوط 

 لمديري مكاتب اإلدارة العليا
أديس 
 أبابا

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

04_002 
تنظيم العمل تبسيط اإلجراءات و

 القاهرة المكتبي
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

04_003 
تنمية مهارات مديرى مكاتب اإلدارة 

 العليا
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر  كازابالنكا

04_001 
مهارات العرض والتقديم بإستخدام 

 القاهرة الحاسب االلي
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر 

 

 
 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ لشهرا المكان النشاط كود

04_009 
تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال 

 المكتبية واإلدارة
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  كازابالنكا

04_005 
مهارات تنظيم ومتابعة أعمال 

 االجتماعات واللجان

أديس 

 أبابا
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

04_007 
نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق 

 لكترونيا  والملفات إ
أديس 
 أبابا

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 
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 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر القاهرة اإلعـالم اإلقتصـــادى والنفطي والبيئي 023_05

05_001 
هنية للعاملين المهارات السلوكية والم

 في العالقات العامة واإلعالم
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر القاهرة

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر القاهرة فن اإلدارة اإلعالمية لألزمات والكوارث 002_05

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

05_034 
أحدث األسس العلمية إلنتاج المواد 

 القاهرة ة للتليفزيوناإلخباري
 اسبوعان 2018\1\11-\127102\31 ديسمبر 

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر  القاهرة مهارة إعداد الخبر الصحفي 013_05

 

 

 مجال التسويق والمبيعات_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

06_001 
المهارات المتقدمة في إعداد الخطط 

لفعالة وإستراتيجية تحقيق التسويقية ا

 القاهرة رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر 

06_002 
فنون ومهارات التعامل مع شكاوي 

 القاهرة الجمهور والعمالء
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  القاهرة ادورد احتراف جوجل 020_06

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر  القاهرة إعداد أخصائى تسويق محترف 013_06

06_019 
إعداد أخصائى تقنيات محركات البحث 

seo القاهرة 
 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر 

06_010 
خطط واستراتيجيات التسويق 

 القاهرة االلكتروني
 اسبوعان 1\4 -12\24 ديسمبر 
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 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _12

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

07_002 
االستراتيجيات الحديثة لتقييم العروض فى مجال 

 القاهرة المناقصات وترسيتها وصياغة عقودها
 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر 

 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر  القاهرة إدارة عقـــــود اإلنشاءاتالتــــعاقد و 010_07

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر  القاهرة Inventry Cntrlالرقابـــة على المخـــزون  001_07

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

07_021 
البرنامج المتكامل في المشتريات و إدارة 

 المستودعات
 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر القاهرة

07_019 
صياغة المواصفات الفنية للمشتريات وإعداد 

 كراسة الشروط
12\31 ديسمبر القاهرة 7102\  اسبوعان 2018\1\11-

07_013 

نــظــم وأســاليب تــكويـــد أصنــــاف 

 Cding System frالمخـــزون السلـــــعي 
Stck Cntr 

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر القاهرة

 

 

 

 مجال االقتصاد_10

 أسبوع تدريبى

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

08_001 
 إدارة األزمات المالية

 

 القاهرة
 

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر 

 توحيد العملة الخليجية ودورها في تنمية اإلقتصاد 006_08
 القاهرة

 
 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر 
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 ية المعلومات والحاسب اآللىمجال تقن_10

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

09_001 Introduction to Arc GIS I اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة 

09_002 Introduction to Arc GIS II اسبوع 12\21 -17 ديسمبر  القاهرة 

09_003 
SPSS  األحصاء بإستخدام حزمة

 لقاهرةا البرمجيات
 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر 

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة األدلة في الجرائم اإللكترونية 006_09

09_007 
هيكلة وتصميم البنية التقنية في 

 القاهرة المؤسسات
 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر 

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر  القاهرة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى 008_09

09_014 Adobe Photoshop CC اسبوع 12\7 -3 ديسمبر  القاهرة 

09_224 
Configuring and Deploying a Private 

Cloud القاهرة 
 اسبوع 12\7-3 ديسمبر 

09_234 Cloud Fundamentals اسبوع 12\21-17 ديسمبر  القاهرة 

09_251 
Administering and Deploying 
System Center 2012 Virtual 

Machine Manager 

 اسبوع 12\14-10 ديسمبر  القاهرة

09_504 
Oracle Database 12c: Backup and 

Recovery Workshop القاهرة 
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر 

09_516 
Oracle BI 11g R1: Build 

Repositories القاهرة 
 اسبوع 1\4-12\31 ديسمبر 

 

 

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 بوع تدريبىأس

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر  القاهرة اإلسعافات األولية 002_10

10_003 
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية 

 القاهرة وإعداد التقارير
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

 اسبوع 1\4 -12\31 مبرديس  القاهرة السالمة في استخدام وتداول المواد 009_10

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة الصحة والسالمة المهنية للمديرين والمشرفين 001_10

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة مراجع داخلى لنظم السالمة والصحة المهنية 021_10
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 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 أسبوعان تدريبيان

 

 المدة التاريخ الشهر لمكانا النشاط كود

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر القاهرة الفحص والتفتيش على مواقع العمل والمعدات 023_10

10_012 
النظم المتقدمة لألمن الصناعي والتحقيق 

 الفني للحوادث المهنية
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر القاهرة

10_015 
تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة 

 ء الفني المتقدماإلطفا
 ديسمبر القاهرة

31\12-

11\1\2018 
 اسبوعان

 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر القاهرة دور مهندس التنفيذ فى تطبيق السالمة 022_10

 

 

 

 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 أسبوع تدريبى
 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

11_016 
إدارة الجودة الشاملة كأسلوب منهجى 

 القاهرة لتطويراألداء المؤسسى للمنظمات 
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر 

11_001 
إعادة بناء المنظمات وفقا لمفهوم 

 القاهرة الجودة الشاملة
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر 

 وعاسب 12\14 -10 ديسمبر  القاهرة تأهيل أخصائي إدارة نظم الجودة معتمد 014_11

11_002 
تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير 

 القاهرة سيجما 6األداء باستخدام 
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

11_009 
اإلبداع والتميز في اإلدارة في ظل منهج 

 القاهرة الجودة الشاملة
 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر
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 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_07

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر القاهرة استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود 001_12

12_003 
االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم 

 والتفاوض واعداد العقود
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر القاهرة

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر القاهرة اإلعداد الفنى للمستشارين القانونيين 016_12

12_010 
التقنيات المتقدمة للتحقيقات 

 والمنازعات اإلدارية
 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر القاهرة

12_002 
أصول التفسير القانونى وكتابة المذكرات 

 القانونية
 وعاسب 12\14 -10 ديسمبر القاهرة

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر القاهرة مكافحة الفساد االدارى 024_12

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

12_022 
االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود 

 والمسؤولية التعاقدية

 

 القاهرة
 
 

12\31 ديسمبر 7102\  اسبوعان 2018\1\11-

12_018 

مة لكشف الغش التقنيات المتقد

والتدليس فى العقود وتحديد العقد 
 القابل لإلبطال

 

 القاهرة
 
 
 

 ديسمبر
 

 اسبوعان 12\14 -3

12_013 
النظام القانونى للمقاوالت الهندسية 

 المدنية

 

 القاهرة
 

 

 ديسمبر
 اسبوعان 12\28 -17

12_017 

 

 إدارة العقود والمناقصات النفطية

 

 القاهرة
 
 

 

 ديسمبر
 سبوعانا 1\4 -12\24
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 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 أسبوع تدريبى

 كود

 النشا

 
 ط

 المدة التاريخ الشهر المكان

14_007 
أمن العاملين في تأمين المنشآت 

 القاهرة الهامة
 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر 

14_023 
تنمية المهارات الميدانية لمسئولي 

 القاهرة األمن في المؤسسات
 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر 

14_001 
مهارات التعامل مع اآلخرين لرجال 

 القاهرة التحريات
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر 

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اإلخالء في حاالت الطوارئ والكوارث 012_14
 القاهرة

 

 ديسمبر
 اسبوعان 12\28 -17

14_019 
رة غرفة العمليات األسلوب العلمي في إدا

 القاهرة الرئيسية أثناء األزمات األمنية
 

 ديسمبر
 اسبوعان 12\14 -3

14_017 
البرنامج المتكامل حول أمن المنشآت الهامة 

 القاهرة والحيوية
 

 ديسمبر
 اسبوعان 12\21 -10

14_013 
التجمهر وانعكاساته على أداء أجهزة األمن 

 القاهرة والسالمة
 

 ديسمبر
 سبوعانا 12\14 -3

 تقييم األمن والمخاطر في المعابر الحدودية 011_14
 القاهرة

 

 ديسمبر
 اسبوعان 1\4 -12\24
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 نـمجال التأمي_00

 أسبوع تدريبى
 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة إدارة التأمينات بمختلف أنواعها 001_15

 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر  القاهرة العمالء بشركات التأمينخدمة  010_15

 
 

 

 أسبوعان تدريبيان

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر  القاهرة التمويل في شركات التأمين 013_15

15_014 
إدارة اإلستثمار فى شركات التأمين 

 ةالقاهر فى ضوء المعايير المحاسبية
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

15_019 
تأمينات البترول عمليات شركات 

 القاهرة البترول
 اسبوعان 2018\1\11-12\31 ديسمبر 

 

 

 مجال التنمية السياحية والفنادق_00

 أسبوعان تدريبيان

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

16_005 
البرنامج التدريبي الشامل في إقتصاديات 

 القاهرة المطاعم إدارة
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر  القاهرة إدارة المتاحـف 006_16
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 مجال الحوكمة االلكترونية_02

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 سبوعا 28/12-24 ديسمبر  القاهرة الطابع العام للحوكمة وإستراتيجياتها 001_17

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر  القاهرة تطبيق الحوكمة اإللكترونية 010_17

 

 

 مجال التثمين العقارى_00

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة ادارة العقارات 001_18

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر  القاهرة نماذج ومشاكل التقييم العقاري 002_18

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

18_018 
في التسويق  CRMإدارة عالقات العمالء 

 القاهرة العقاري
 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر 

 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر  القاهرة أسس ومعايير تثمين العقارات 013_18
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 مجال إدارة األزمات_00

 أسبوع تدريبى

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر  القاهرة (الوقائية والعالجية)إدارة األزمات بين  010_19

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة فن ومهارة إدارة األزمات اإلدارية 001_19

 

 

 أسبوعان تدريبيان

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر  القاهرة ادارة االزمات التجارية والصناعية 016_19

 

 

 

 مجال المؤسسات التعليمية_71

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر  القاهرة اإلدارة لمعاهدةاإلدارة اإلستراتيجية  016_20

 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر  القاهرة اإلدارة الحديثة للمدارس والمعاهد التعليمية 007_20

20_001 
التدريس التفاعلي بين الطرق التقليدية والحديثة 

 القاهرة في القرن الواحد العشرين
 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر 

 

 

 يبيانأسبوعان تدر

 

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

20_010 
تطبيق المنظمة المتعلمة في اإلدارات 

 القاهرة التعليمية
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 
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 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_70

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر  هرةالقا التغذية والصحة       003_21

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر  القاهرة السجـالت الطبية 002_21

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة جودة المستشفيات الشاملة       001_21

  

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

21_016 
البرنامج المتكامل في إدارة السجالت 

 القاهرة (النظم الحديثة)بية الط
 اسبوعان 1\4 -12\24 ديسمبر 

21_017 
البرنامج المتكامل في إدارة خدمات 

 القاهرة الطوارئ ومراكز األسعاف
 اسبوعان 12\14 -3 ديسمبر 

 

 

 

 المجال الفنى والهندسى_77

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

22_001 
ير المعتمدة لصياغة المقاييس والمعاي

 القاهرة وكتابة التقارير الفنية
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر 

22_042 
المكافحة البيولوجية والمتكاملـة لآلفات 

 القاهرة الحشرية
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر  القاهرة الهندسة المدنية 045_22

22_002 
إعداد ومراجعة المواصفات اإلنشائية 

 القاهرة مباني والمنشآتلل
 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر 

22_041 
تكنولوجيا مكافحة اآلفات الحشرية 

 القاهرة للمحاصيل الزراعية
 اسبوع 28/12-24 ديسمبر 

22_007 
تنظيم حركة النقليات حسب التجربة 

 القاهرة التركية 
 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر 

22_046 
لمدن تنمية الحضر المستدامة وتخطيط ا

 القاهرة المتكاملة
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر 
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 المجال الفنى والهندسى_77

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

22_010 
المعايير والمقاييس العالمية في 

 القاهرة (التشغيل والصيانة)عمليات 
 اسبوعان 1\4 -12\24 ديسمبر 

22_016 

الحراري في  تطبيقات التصوير

–التنبئية)برامج مراقبة الصيانة 
 القاهرة (الوقائية

 اسبوعان 2018\1\11-\127102\31 ديسمبر 

22_044 
تكنولوجيا استصالح واستزراع 

 القاهرة األراضى الصحراويــــة
 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر 

22_011 
تكنولوجيا هندسة الصيانة والقدرة 

 ةالقاهر على التنبؤ بعملياتها
 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر 

 

 

 

 مجال إدارة المشروعات_70

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر  القاهرة التخطيط والرقابة على زمن المشروع 010_23

 اسبوع 28/12-24 ديسمبر  القاهرة إدارة الميزانية بفعالية 001_23

23_005 
تسويق المشاريع الصغيرة وتحديد 

 القاهرة اإلحتياجات
 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر 
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 مجال البيئة_70

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

24_012 
الجوانب اإلقتصادية المالية لإلدارة 

 القاهرة الصلبة البيئية للمخلفات
 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر 

 اسبوعان 12\28 -17 ديسمبر  القاهرة أساسيات وتطبيقات اقتصاديات البيئة 011_24

24_014 
 ISOبرنامج نظام اإلدارة البيئية 

 القاهرة 14000
12\31 ديسمبر  7102\  اسبوعان 2018\1\11-

 

 

 أسبوع تدريبى

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

25_003 
النظام اآللي للقضايا القانونية وشاشات 

 القاهرة محاضر الضبط
 اسبوع 12\7 -3 ديسمبر 

25_009 
النظم الحديثة في إجراءات تفتيش 

 القاهرة المسافرين
 اسبوع 1\4 -12\31 ديسمبر 

25_001 
هيل سلسلة إطار عمل معايير أمن وتس

 القاهرة SAFF( التزويد في التجارة الدولية 
 اسبوع 12\21 -17 ديسمبر 

 اسبوع 12\14 -10 ديسمبر  القاهرة نظام الفسح الجمركى اآللى 002_25

 

 

 

 مجال الجمارك والموانئ_70

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ الشهر المكان النشاط كود

25_021 
المبادئ األساسية لموظفي 

 القاهرة الحراسات والسالمة
 اسبوعان 11/1/2018-31/12/2017 ديسمبر 

25_014 
إعداد المدربين الجمركيين في 

 القاهرة مجال التعريفة الجمركية
 اسبوعان 1\4 -12\24 ديسمبر 

25_015 
واجبات وحقوق الموظف 

 القاهرة الجمركي
 اسبوعان 12\21 -10 ديسمبر 
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 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_70

 أسبوع تدريبي

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 28/12-24 القاهرة االتجاهات الحديثة في تقديم الخدمة المرجعية 001_26

 اسبوع 12\7 -3 القاهرة النظم اآللية المتكاملة في المكتبات 011_26

 اسبوع 12\21 -17 القاهرة تنظيم وإتاحة المصادر المتحفية والمخطوطات 002_26

 اسبوع 1\4 -12\31 القاهرة جودة خدمات المعلومات اإللكترونية 007_26

 

 أسبوعان تدريبي

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 12\28 -17 القاهرة المكتبات ومراكز المعلوماتاألساسيات الحديثة في  012_26

 

 

 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_72

 أسبوع تدريبي

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوع 12\7 -3 القاهرة الرقابة على الغذاء والمنشآت الصحية 007_27

 اسبوع 28/12-24 القاهرة 0011األمن الغذائي معيار إعتماد نظام  001_27

 

 أسبوعان تدريبيان

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسبوعان 12\28 -17 القاهرة SQFتطبيق كود  008_27
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 الدبلومات المهنية _70

 أسابيع تدريبية 4

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

 اسابيع 4 18/1-24/12 القاهرة الدبلوم المهنى فى الصحة والسالمة المهنية 001_28

 اسابيع 4 28/12-3 القاهرة دبلوم ادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 009_28

 اسابيع 4 11/1-17/12 القاهرة دبلوم قيادات الصف الثانى واالشراف 024_28

 

 

 للشهادات المهنية المتخصصةهيل أمجال الت_70

 أسبوع تدريبي

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

29_001 
 استشاري غسيل أموال معتمد

CAMC™ – Certified Anti Money Laundering 

Consultant 

 اسبوع 12\14 -10 القاهرة

29_015 
 مالي معتمد محلل

AFA™ – Accredited Financial Analyst 
 اسبوع 28/12-24 القاهرة

29_020 
 مدير استثمار أصول معتمد

CAM™ – Chartered Asset Manager™ 
 اسبوع 12\21 -17 القاهرة

 

 ورش العمل_01

 أسبوع تدريبي

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

30_001 
ية استثمار القدرات اإلبداعية واالبتكار: إدارة المواهب

 للعاملين
 اسبوع 12\14 -10 القاهرة

 

 أيام تدريبية 3

 المدة التاريخ المكان النشاط كود

30_014 
ورش عمل تطبيقية لبناء مؤسسى متميز فى مجال 

 الرقابة على منظمات األعمال التجارية
 يوم 3 12\5-3 القاهرة

 


