
 قطاع البرامج االدارية 
 .االدارة والقيادة 
 .االستراتيجية والتخطيط 
 .إدارة املوارد البشرية 
 .املهارات الشخصية وتطوير الذات 
 .التواصل املؤسسي 
 .التدقيق،والحوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال 
 .التدريب والتطوير 
 .السكرتارية إدارة املكاتب 
 .التسويق واملبيعات 
 .خدمة العمالء 
 .العالقات العامة 
 .القانون ومكافحة الفساد 
 .املؤسسات التعليمية 
 .الخدمات الصحية 
 .الخدمات البحرية والجوية 
 .االدارة الرياضية 

 
 
 
 
 



 االدارة والقيادة
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/A10  وإدارة الخالفات داخل املؤسساتالتفاوض  09-13 J une 1200 القاهرة$ 

01/A20 28 تنمية مدير اإلدارة الوسطى J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/A29 18-14 بناء مهارات فرق العمل J une 1600 الغردقة$ 

01/A33 11-07 قيادة وإدارة التغيير J une 1200 القاهرة$ 

01/A34  :التأثير من خالل الوعي الذاتياملرأة القيادية  09-13 J une 1200 القاهرة$ 

01/A36 
القيادة والنظم اإلدارية املتقدمة لقيادات اإلدارة 

 الوسطى
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/A37 28 من الجيد إلى املمتاز يف اإلدارة: السير إلى األمام J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/A45  التميز القيادياملنهج األوربي يف  21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/A46 
املنهج الحديث يف التعاقب الوظيفي وتأهيل 

 قيادات الصف الثاني
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/A47 
الرؤية القيادية للفرق و لتفويض والتمييز يف اتخاذ 

 القرار
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/A48  التحول إلى قائد تطويري"املهارات القيادية "أدوات  21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/A49 25-21 اإلعداد والتأهيل للمراكز القيادية J une 1200 القاهرة$ 

 
 
 
 



اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/A05  الثاني من القادةاألدوات الفعالة لصناعة الصف  07-18 J une 2200 القاهرة$ 

01/A15 
املهارات املتقدمة يف التأثير القيادي وتطوير 

 املؤسسات
21 J une- 2 J ul y 2200 القاهرة$ 

 

 االستراتيجية والتخطيط 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/B05 18-14 استراتيجيات التسويق والتخطيط له J une 1600 الغردقة$ 

01/B17 11-07 التخطيط االستراتيجي اإلبداعي والقيادة J une 1200 القاهرة$ 

01/B18 13-09 التخطيط االستراتيجي وتحديد الهدف J une 1200 القاهرة$ 

01/B20 28 التفكير والتحليل والتخطيط االستراتيجي J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/B24 
استراتيجيات وسياسات االحالل وتكوين الصف الثاني 

 من القيادات االدارية
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/B25 25-21 الجدارة اإلشرافية وإعداد االستراتيجيات يف العمل J une 1200 القاهرة$ 

 
 
 
 
 



اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   
 

البرنامج التدريبياسم  الكود  تاريخ االنعقاد 
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/B19 التفكير االستراتيجي وتخطيط األعمال 
28 J une-09 

J ul y 
 $2200 القاهرة

 

 إدارة املوارد البشرية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/C05 18-14 الرقابة والتدقيق ىلع األداء الوظيفي J une 1600 الغردقة$ 

01/C13 
إنشاء نظام متكامل إلدارة املوارد البشرية يف 

 املؤسسات العربيــة
07-11 J une 1200 القاهرة$ 

01/C14 13-09 فن إدارة املوارد البشرية J une 1200 القاهرة$ 

01/C15  وأخالقيات العملقيم الشركة ومسؤولية املوظفين  21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/C16 28 مهارات التميز يف التحفيز وتعزيز الوالء الوظيفي J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/C28 28 إعداد وتحليل وإدارة الرواتب J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/C29 
تحليل وتوصيف األعمال وتخطيط و تنظيم اإلجراءات 

 الوظيفية
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/C30 25-21 املعايير العاملية يف التوظيف واالختبار والتعيين J une 1200 القاهرة$ 

01/C31 
الوالء التنظيمي والقضاء ىلع السلوك السلبي 

 واالنسحاب الوظيفي
21-25 J une 1200 القاهرة$ 



01/C32 
أساليب وتقنيات نظم األجور والحوافز باستخدام 

 الحاسب اآللي
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/C33 
التوظيف و التعيين و االستبقاء و الترقية وفقا 

 ملفهوم الجدارة
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

01/C34 25-21 مهارات التعامل مع مشاكل ومقترحات املوظفين J une 1200 القاهرة$ 

01/C35 
تخطيط االستخالف وتطوير املسارالوظيفي وفقا 

 ملفهوم الجدارة
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/C36 25-14 رسم خريطة الجدارات املؤسسية J une 2200 القاهرة$ 

01/C36 21 رسم خريطة الجدارات املؤسسية J une- 2 J ul y 2500 الغردقة$ 

 

 املهارات الشخصية وتطوير الذات 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/D02 25-21 إدارة الذات وقيادة اآلخرين J une 1200 القاهرة$ 

01/D03 28 إدارة الوقت والتحكم يف ضغوطات العمل J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/D10 
التوازن بين العمل والحياة: تعزيز اإلنتاجية وجودة 

 الحياة
14-18 J une 1600 الغردقة$ 

01/D17 11-07 مهارات التواصل وإدارة العالقات J une 1200 القاهرة$ 



01/D18 
تنمية الجدارات اإلدارية واإلشرافية ومهارات التطوير 

 املستمر
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

 
 مدة االنعقاد : اسبوعين تدريبي

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/D01 25-14 أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال J une 2200 القاهرة$ 

 

 التواصل املؤسسى 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/E05 18-14 الذكاء العاطفي واإلدارة الفعالة لعالقات العمل J une 1600 الغردقة$ 

01/E12 13-09 مهارات الكتابة املهنية املتقدمة J une 1200 القاهرة$ 

01/E14 28 تصميم وإلقاء العروض التقديمية J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/E17 
اساليب االتصاالت التنظيمية للفرق و مجموعات 

 العمل
07-11 J une 1200 القاهرة$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/E13 21 التواصل ىلع مستوى املؤسسة واإلدارات J une- 2 J ul y 2200 القاهرة$ 



التدقيق، والحوكمة وإدارة املخاطر 
 واالمتثال 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/G06 18-14 املحاسبة العدلية ومكافحة االحتيال J une 1600 الغردقة$ 

01/G13 
التدقيق تقدير املخاطر والرقابة الداخلية يف أعمال 

 الداخلي والخارجي
28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/G15 11-07 مكافحة غسيل األموال J une 1200 القاهرة$ 

01/G16 13-09 إدارة مخاطر العقد واالمتثال J une 1200 القاهرة$ 

01/G17 25-21 التحليل املالي ووضع النماذج والتنبؤ J une 1200 القاهرة$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/G01 إدارة مخاطر املؤسسات 
28 J une-09 

J ul y 
 $2200 القاهرة

 
 
 
 
 
 



 التدريب والتطوير 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/H10 11-07 ربط التدريب بأهداف املؤسسة J une 1200 القاهرة$ 
01/H11 13-09 إدارة أكاديمية التدريب الداخلية يف مؤسستك J une 1200 القاهرة$ 
01/H12 25-21 التعليم والتطوير: األدوات واالستراتيجيات J une 1200 القاهرة$ 
01/H14 18-14 إعداد الحقائب التدريبية J une 1600 الغردقة$ 

 
 مدة االنعقاد : اسبوعين تدريبي

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/H13 إعداد أخصائيي التدريب 
28 J une-09 

J ul y 
 $2200 القاهرة

 

 السكرتارية إدارة املكاتب 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/I ورشة عمل: إدارة نظم املعلومات املكتبية واألرشفة  16
 اإللكترونية 

14-18 J une 1600 الغردقة$ 

 
 
 



 التسويق واملبيعات
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/J J 11-07 إدارة التجزئة 07 une 1200 القاهرة$ 

01/J J 13-09 إدارة حسابات العمالء الرئيسية 08 une 1200 القاهرة$ 

01/J J 25-21 دورة البيع االستشاري والرقمي 09 une 1200 القاهرة$ 

01/J J 28 خطة التسويق االستراتيجية 10 une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

01/J األدوات والتقنياتمهارات البيع الفعالة:  12  14-18 J une 1600 الغردقة$ 

01/J J 25-21 اعداد مديري التسويق واملبيعات 18 une 1200 القاهرة$ 

 

 خدمة العمالء
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/k04 11-07 إنشاء ثقافة خدمية متمّيزة J une 1200 القاهرة$ 

01/k05 13-09 جودة الخدمة والتميز J une 1200 القاهرة$ 

01/k06 25-21 خدمة العمالء للقطاع العام J une 1200 القاهرة$ 

01/k07 28 قياس وإدارة رضا العمالء J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 



01/k09 18-14 األخصائي املعتمد يف خدمة العمالء J une 1600 الغردقة$ 

 

 العالقات العامة 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/L07 
حمالت العالقات العامة: من التخطيط وحتى 

 التنفيذ
14-18 J une 1600 الغردقة$ 

01/L15 25-21 تخطيط وتنفيذ حمالت التوعيـة واإلرشـاد J une 1200 القاهرة$ 

01/L16 25-21 املهارات املتكاملة ملدراء العالقات العامة J une 1200 القاهرة$ 

 

 القانون ومكافحة الفساد
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/M07 11-07 الصياغات القانونية للقرارات اإلدارية J une 1200 القاهرة$ 

01/M08 13-09 تنمية مهارات اعضاء اإلدارات القانونية J une 1200 القاهرة$ 

01/M08 18-14 تنمية مهارات اعضاء اإلدارات القانونية J une 1600 الغردقة$ 

01/M09 25-21 اإلعداد الفني للمستشارين القانونيين J une 1200 القاهرة$ 

01/M10 
املتقدمة لكشف الغش والتدليس يف التقنيات 

 العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال
28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 



 املؤسسات التعليمية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/N04  العالياملراجعة الخارجية ملؤسسات التعليم  14-18 J une 1600 الغردقة$ 

01/N07 11-07 اإلدارة الحديثة للمدارس واملعاهد التعليمية J une 1200 القاهرة$ 

01/N08 13-09 التخطيط اإلستراتيـجي للمؤسسات التـعليمية J une 1200 القاهرة$ 

01/N09 25-21 الوصول الى آفاق التعليم من خالل االبتكار J une 1200 القاهرة$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/N10 تطبيق املنظمة املتعلمة يف اإلدارات التعليمية 
28 J une-09 

J ul y 
 $2200 القاهرة

 

 الخدمات الصحية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/O09 18-14 إدارة اإلحصاء الطبي J une 1600 الغردقة$ 

01/O15 25-21 االتجاهات التطبيقية الحديثة إلدارة املستشفيات J une 1200 القاهرة$ 



01/O16 
اإلدارة االستراتيجية للجـودة الشاملـة يف 

املدير اعداد -املستشفيات والقطاعات الصحية 
 االستراتيجي

21-25 J une 1200 القاهرة$ 

 

 الخدمات البحرية والجوية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 
مكان  تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود

 االنعقاد
 الرسوم

01/P05 11-07 كشف التزييف بالعمالت ملوظفي املنافذ الجمركية J une 1200 القاهرة$ 

01/P06  اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
 العربية

09-13 J une 1200 القاهرة$ 

01/P07 25-21 كشف التزوير يف مستندات الشحن J une 1200 القاهرة$ 

01/P08 28 النظم الحديثة يف إجراءات تفتيش املسافرين J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

 االدارة الرياضية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

01/Q04 13-09 إدارة املنشأت الرياضية J une 1200 القاهرة$ 

01/Q05 25-21 إدارة املنشآت الرياضية وفقًا ملواصفات الجودة J une 1200 القاهرة$ 

01/Q06 28 التمويل والتسويق فى املجال الرياضى J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 



  قطاع البرامج العملية

 .الشئون املالية واملحاسبة 
 .ادارة املشاريع والعمليات 
 .البنوك والتأمين والخدمات املالية 
 .إدارة العقود 
 .إدارة البيانات وذكاء االعمال 
 .املشتريات والخدمات اللوجيستية وإدارة سلسة التوريد 

 

واملحاسبةالشئون املالية   
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/A17 11-07 املهارات املالية واملحاسبية لألعمال J une 1200 القاهرة$ 

02/A18 13-09 برنامج يف إدارة األعمال يف املجال املالي J une 1200 القاهرة$ 

02/A19 25-21 تحليل القوائم املالية املتقدمة J une 1200 القاهرة$ 

02/A20 
البرنامج املتكامل لتأهيل مستشار مالي )مستوى 

 أساسي(
28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

02/A23 11-07 عملية وضع امليزانية والتنبوء والتخطيط J une 1200 القاهرة$ 

02/A24 13-09 مهارات اعداد املوازنات J une 1200 القاهرة$ 

02/A25 25-21 وضع وضبط امليزانيات J une 1200 القاهرة$ 

02/A26 28 أحدث التقنيات يف تحليل البيانات وإعداد التقارير J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 



02/A27 18-14 املهارات املهنية ملوظفي املالية واملحاسبة J une 1600 الغردقة$ 

02/A41  واملحاسبة عـن التـدفقات النقديةإدارة تعثر الديون  21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/A42 
إعداد القيود املحاسبية و القوائم املالية والحسابات 

 الختامية
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/A43 25-21 محاسبة االستثمار وفقـا ملعاييـر املحاسبـة الدولية J une 1200 القاهرة$ 

02/A44 
الحديثة العـداد وتقييـم جـودة التقاريــر املعايير 

 الرقابيـة املاليـة
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/A45 25-21 املعايير املتقدمة ألنظمة املحاسبة الحكومية J une 1200 القاهرة$ 

02/A46 
األساليب الفعالة يف ترشيد التكلفة وتعظيم 

 الربحية
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/A47 
قيـاس وتقييم االداء املالـــي واملحاسبــي 

BSCبإستخدام املوازنـــات وبطاقة االداء املتوازن )   )  
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

 

 ادارة املشاريع والعمليات
اسبوع تدريبيمدةاالنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/B16  املشروعاتتحليل  09-13 J une 1200 القاهرة$ 

02/B17 25-21 تحليل وإدارة مخاطر املشروع J une 1200 القاهرة$ 

02/B18 28 تخطيط املشروعات وتنظيمها ومراقبتها J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

02/B24 18-14 تقييم املشروع: التحديد وتحليل السياسة واالختيار J une 1600 الغردقة$ 

 
 
 



اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :    
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/B15 18-07 إدارة العقود واملشروعات J une 2200 القاهرة$ 

 

 البنوك والتأمين والخدمات املالية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

االنعقادتاريخ  اسم البرنامج التدريبي الكود  
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/C09 11-07 االستراتيجيات املصرفية ومصارف املستقبل J une 1200 القاهرة$ 

02/C11 
األساليب الحديثة يف إدارة وتحليل مخاطر االئتمان 

 املصريف
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/C12 
املسؤولية القانونية للبنوك يف مجال الخدمات 

 املصرفية
28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

02/C28 
مدخل إلى مكافحة غسل األموال وتمويل العمليات 

املشبوهة  

14-18 J une 1600 الغردقة$ 

02/C29 11-07 أفضل املمارسات يف إدارة الفروع املصرفية J une 1200 القاهرة$ 

02/C30 13-09 الخدمات املصرفية واملنتجات اإلسالمية J une 1200 القاهرة$ 

02/C31 25-21 اإلطار العام لنظم العمليات املصرفية J une 1200 القاهرة$ 

02/C32 28 االستعالمات املصرفية J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

02/C33 
النظام القانوني للمعامالت يف بورصة االوراق 

 املالية
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/C34 25-21 اإلبداع والتميز يف قراءة تحركات سوق األسهم J une 1200 القاهرة$ 

file:///C:/adham%20dell%20pc/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/03_مجال%20المالية%20والمحاسبية%20والصيرفة/03_772.docx
file:///C:/adham%20dell%20pc/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/03_مجال%20المالية%20والمحاسبية%20والصيرفة/03_772.docx


02/C35 
آلية التداول والدراسة األساسية لالستثمار يف 

 األسهم
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/C36 25-21 تحليل وتقييم اداء املصرف J une 1200 القاهرة$ 

02/C37 25-21 إدارة األصول والخصوم يف املصارف اإلسالمية J une 1200 القاهرة$ 

02/C38 25-21 القواعد الفنية والقانونية لصناعة التأمين J une 1200 القاهرة$ 

02/C39  االموالاستراتيجيات االستثمار وادارة  21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/C40 25-21 املحاسبة االدارية يف املصارف J une 1200 القاهرة$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/C10 25-14 التسويق املصريف اإلستراتيجي يف املصارف J une 2200 القاهرة$ 

 

 إدارة العقود
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/D11 11-07 اإلدارة الفعالة ملتعاقدي الصيانة واملشروعات الفنية J une 1200 القاهرة$ 

02/D12 13-09 إدارة العقود واملناقصات النفطية J une 1200 القاهرة$ 

02/D13 25-21 إدارة العقود لغير املتخصصين فيها J une 1200 القاهرة$ 

02/D14 28 التعاقدات الدولية J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 



02/D19 18-14 دليل عملى للعقود التجارية وعقود األعمال J une 1200 القاهرة$ 

02/D23  بالتحكيمأحكام عقود التأمين وفض منازعاتها  21-25 J une 1200 القاهرة$ 

02/D24 
املهارات الحديثة يف إعداد العقود اإلدارية وتجنب 

 األخطاء الشائعة فيها
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

 

 إدارة البيانات وذكاء االعمال
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/E09 18-14 مهارات التحليل والتدقيق J une 1200 القاهرة$ 

02/E10 11-07 مبادئ وممارسات البيانات الضخمة J une 1200 القاهرة$ 

02/E11 
مبادئ وممارسات البيانات الضخمة والذكاء 

 االصطناعي
09-13 J une 1200 القاهرة$ 

02/E12 25-21 مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي J une 1200 القاهرة$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/E13 التحّول الرقمي وإدارة امللفات 
28 J une-09 

J ul y 
 $2200 القاهرة

 
 
 
 



املشتريات والخدمات اللوجيستية وإدارة 
 سلسلة التوريد

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

02/F17 11-07 اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد J une 1200 القاهرة$ 

02/F18 13-09 املشتر الفعال J une 1200 القاهرة$ 

02/F19 25-21 تحليل سوق التوريدات J une 1200 القاهرة$ 

02/F20 28 عمليات الشراء الفعالة واملناقصات واختيار املوردين J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

02/F22 18-14 محاكاة ديناميكية لسلسلة التوريد واللوجستيات J une 1200 القاهرة$ 

02/F24 18-14 إدارة مخاطر سلسلة التوريد J une 1200 القاهرة$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



املعلومات قطاع تكنولوجيا  

 .البرامج العامة 
 .البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير واملواقع االلكترونية 
 .برامج نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت 
 .برامج التصميم الجرافيكي وامليديا 

 
 

 البرامج العامة
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/A01 I nt roduct i on t o Arc GI S I  07-11 J une 1200 القاهرة$ 

03/A02 I nt roduct i on t o Arc GI S I I  09-13 J une 1200 القاهرة$ 

03/A03 SPSS األحصاء بإستخدام حزمة البرمجيات   21-25 J une 1200 القاهرة$ 

03/A04  والتطبيقاتأمن وإدارة السحابة : أفضل املبادئ  28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

03/A15 25-21 تكنولوجيا املعلومات لغير املتخصصين باملعلومات J une 1200 القاهرة$ 

03/A17 
تكنولوجيا املعلومات ودورها فى دعم القرارات 

 اإلدارية
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

 



البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير 
االلكترونيةواملواقع   

ERP 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/B03 Oracl e Suppl y Chai n Track 09-13 J une 1200 القاهرة$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قطاع تكنولوجيا املعلومات 
 .البرامج العامة 
  والتقارير واملواقع االلكترونية.البرمجيات وقواعد البيانات 
 .برامج نظم التشغيل والشبكات واالتصاالت 
 .برامج التصميم الجرافيكي وامليديا 

 

البرمجيات وقواعد البيانات والتقارير 
 واملواقع االلكترونية

ERP 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/B02 Oracl e Human Resourses  Management  07-18 J une 2200 القاهرة$ 

 
 
 
 
 
 



Oracl e BI  Enterpri se Edi t i on 
(OBIEE) 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/B04 Oracl e BI  Publ i sher  11g R1 :Fundament al s  21-25 J une 1200 القاهرة$ 

03/B05 
Oracl e BI  11g R1: Creat e Anal yses and 

Dashboards 
28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

برامج نظم التشغيل والشبكات 
 واالتصاالت

Mi crosof t  Technol ogy Associ ate 
(MTA) The f undamental s of  IT 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/C19 
Wi ndows Server  Admi ni st rat i on 

Fundament al s 
07-11 J une 1200 القاهرة$ 

03/C20 Networki ng Fundament al s 09-13 J une 1200 القاهرة$ 



03/C21 Securi t y Fundament al s 21-25 J une 1200 القاهرة$ 

03/C22 Mobi l i t y and Devi ce Fundament al s  28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

 برامج التصميم الجرافيكى وامليديا
Adobe CC Courses 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

03/D03 Adobe I l l ust rat or  CC 07-11 J une 1200 القاهرة$ 

03/D04 Adobe I nDesi gn CC 09-13 J une 1200 القاهرة$ 

03/D05 Adobe Premi ere pro CC 21-25 J une 1200 القاهرة$ 

03/D06 Adobe Af t er  Ef f ect s CC 28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قطاع البرامج الفنية والهندسية
 .الهندسة الكهربائية وااللكترونية 
 .الهندسة امليكانيكية 
 .تكنولوجيا النفط والغاز 
 .تخطيط وهندسة الصيانة 
 .الهندسة املدنية واالنشائية 
 .االمن والسالمة والصحة املهنية 
 .هندسة التآكل  والتعدين والتفتيش 
 .اجهزة القياس والتحكم بالعمليات 

 

  الهندسة الكهربائية وااللكترونية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :    
  

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/A01 
اجهزة امدادات الطاقة الغير منقطعة وشواحن 

 البطاريات
07-11 J une 1200 القاهرة$ 

04/A02 13-09 التركيبات والصيانة الكهربائية J une 1200 القاهرة$ 

04/A03 
املعدات الكهربائية فى املناطق الخطرة 

(Hazardous Area) 
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

04/A04 28 املعدات الكهربائية ونظم التحكم J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 
 
 



  الهندسة امليكانيكية
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/B16 محركات الديزل التحكم اإللكتروني يف  14-18 J une 1200 القاهرة$ 

04/B17 
دراسة الرسومات التنفيذية والنهائية ألعمال 

 التكييف املركزي داخل املباني
07-11 J une 1200 القاهرة$ 

04/B18  دورة عامة عن السيارات الـI VECO 09-13 J une 1200 القاهرة$ 

04/B19 
املباني  طلمبات املياة ألعمال الكهروميكانيك داخل
 العامة وبمشروعات املياه والصرف

21-25 J une 1200 القاهرة$ 

04/B20 28 معدات الرفع J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

  تكنولوجيا النفط والغاز
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/C09 
تصميم وبناء خطوط أنابيب النفط  نظم األمان وطرق

 واختبار املضخات واملحابس
14-18 J une 1200 القاهرة$ 

04/C17 
تكنولوجيا هندسة املصايف إلنتاج خامات بترولية 

 محددة املواصفات
07-11 J une 1200 القاهرة$ 

04/C18 
الوقاية من اإلشعاع الطبيعي أثناء استخراج وتكرير 

 النفط
09-13 J une 1200 القاهرة$ 

04/C19 25-21 إدارة نظم تأمين املنشآت النفطية J une 1200 القاهرة$ 



04/C20 
األشعة الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها يف تحليل 
 املنتجات البترولية واملركبات املعدنيـة العضوية

28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

  تكنولوجيا النفط والغاز
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/C09 
نظم األمان وطرق تصميم وبناء خطوط أنابيب النفط 

 واختبار املضخات واملحابس
14-18 J une 1200 القاهرة$ 

04/C17 
تكنولوجيا هندسة املصايف إلنتاج خامات بترولية 

 محددة املواصفات
07-11 J une 1200 القاهرة$ 

04/C18 
الوقاية من اإلشعاع الطبيعي أثناء استخراج وتكرير 

 النفط
09-13 J une 1200 القاهرة$ 

04/C19 25-21 إدارة نظم تأمين املنشآت النفطية J une 1200 القاهرة$ 

04/C20 
األشعة الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها يف تحليل 
 املنتجات البترولية واملركبات املعدنيـة العضوية

28 J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

 تخطيط وهندسة الصيانة 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/D14 الصيانة ذات التكلفة الفّعالة  14-18 J une 1200 القاهرة$ 

04/D17 11-07 تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم J une 1200 القاهرة$ 
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04/D18   الصيانة اإلنتاجية الشاملةTPM 09-13 J une 1200 القاهرة$ 

04/D19 
املضخات والضواغط: تشغيل وصيانة واكتشاف 

 األعطال
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

04/D20 28 صيانة وأداء البنية التحتية لوسائل النقل J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

 الهندسة املدنية واالنشائية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/E10 18-14 دورة اختبارات التربة J une 1200 القاهرة$ 

04/E12  التصميم بإستخدام برنامجRevi t  MEP 07-11 J une 1200 القاهرة$ 

04/E13 13-09 فحص املواقع الهندسية واالختبارات العملية J une 1200 القاهرة$ 

04/E14 25-21 تكنولوجيا البناء الحديثة J une 1200 القاهرة$ 

04/E15 28 التصميمات اإلنشائية للمباني والجسور J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

04/E24 11-07 الدراسات األولية والتصميم الهندسى للطرق J une 1200 القاهرة$ 

04/E25 13-09 التصميم اإلنشائى ومعدات تنفيذ الطرق J une 1200 القاهرة$ 

04/E26 25-21 املواصفات القياسية لتنفيذ أعمال الطرق J une 1200 القاهرة$ 

04/E27 28 معالجة الشروخ وأعمال ومواد الترميم J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 
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اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/E10 18-14 دورة اختبارات التربة J une 1200 القاهرة$ 

04/E12  التصميم بإستخدام برنامجRevi t  MEP 07-11 J une 1200 القاهرة$ 

04/E13 13-09 فحص املواقع الهندسية واالختبارات العملية J une 1200 القاهرة$ 

04/E14 25-21 تكنولوجيا البناء الحديثة J une 1200 القاهرة$ 

04/E15 28 التصميمات اإلنشائية للمباني والجسور J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

04/E24  األولية والتصميم الهندسى للطرقالدراسات  07-11 J une 1200 القاهرة$ 

04/E25 13-09 التصميم اإلنشائى ومعدات تنفيذ الطرق J une 1200 القاهرة$ 

04/E26 25-21 املواصفات القياسية لتنفيذ أعمال الطرق J une 1200 القاهرة$ 

04/E27 28 معالجة الشروخ وأعمال ومواد الترميم J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

 االمن والسالمة والصحة املهنية 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/F01 11-07 األطفاء ومكافحة الحريق J une 1200 القاهرة$ 

04/F02 13-09 إعداد وتأهيل رئيس أمن وإطفاء حديث J une 1200 القاهرة$ 

04/F03 
تأمين ووقاية املنشآت من خطر الحريق وإعداد 

 خطة الطوارئ
21-25 J une 1200 القاهرة$ 



04/F04 28 إدارة عمليات األمن الصناعي J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

04/F10 18-14 مهارات إدارة مخاطر اإلرهاق لإلدارة الصناعية J une 1200 القاهرة$ 

04/F21  التنفيذ فى تطبيق السالمةدور مهندس  21-25 J une 1200 القاهرة$ 

04/F22 28 الفحص والتفتيش ىلع مواقع العمل واملعدات J une-2 J ul y 1200 القاهرة$ 

 

 هندسة التآكل والتعدين والتفتيش 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/G03 18-14 التركيبات الكهربائية والصيانة J une 1200 القاهرة$ 

 

 أجهزة القياس والتحكم بالعمليات 
اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

04/H03 18-14 قياس التدفق ونقل الكمية املحتجزة J une 1200 القاهرة$ 

04/H09 
أجهزة السالمة وأنظمة إيقاف التشغيل يف حاالت 

 الطوارئ
07-11 J une 1200 القاهرة$ 

04/H10 13-09 مراقبة العمليات وحمايتها J une 1200 القاهرة$ 

 
 
 



 قطاع البرامج املتخصصة 
 املكتبات ومصادر املعلومات 

اسبوع تدريبيمدة االنعقاد :   
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

05/A02 13-09 النظم اآللية املتكاملة يف املكتبات J une 1200 القاهرة$ 

05/A03 
إدارة مؤسسات املعلومات يف ظل بيئات الويب 

 املتغيرة
21-25 J une 1200 القاهرة$ 

05/A11 18-14 مهارات البحث عن املعلومات يف البيئة الرقمية J une 1200 القاهرة$ 

 
اسبوعين تدريبيمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

05/A01 18-07 اللغة اإلنجليزية للمكتبيين J une 2200 القاهرة$ 

05/A04 بناء وإدارة املستودعات الرقمية 
28 J une-09 

J ul y 
 $2200 القاهرة

 
 
 
 
 
 
 



 الدبلومات املهنية 
اربعة اسابيع تدريبيةمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

06/D07 دبلوم ادارة الجودة الشاملة ونماذج التميز االدارى 
07 J une- 2 
J ul y 

 $3500 القاهرة

06/D15 14 دبلوم ادارة املشاريع الصغيرة واملتوسطة J une-9 J ul y 3500 القاهرة$ 

06/D24 21 دبلوم إدارة الكوارث واألزمات J une-16 J ul y 3500 القاهرة$ 

06/D32 دبلوم إدارة املخاطر املالية والتأمين التجارى 
28 J une-23 
J ul y 

 $3500 القاهرة

 
 

 ورش العمل
ثالثة ايام تدريبيةمدة االنعقاد :   

 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي الكود
مكان 

 االنعقاد
 الرسوم

06/W 07 
التحول من األرشفة التقليدية الى األرشفة 

 االلكترونية يف مؤسسات املعلومات
07-09 J une 600 القاهرة$ 

06/W 15 
األرشيف اإللكتروني وإدارة السجالت للصم وضعاف 

 السمع
14-16 J une 600 القاهرة$ 

06/W 24  امللكية الفكريةأمن املعلومات وحماية  21-23 J une 600 القاهرة$ 

06/W 32 30-28 ورشة عمل يف إداره املشروعات J une 600 القاهرة$ 

 
 


