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مقدمة
يسرنا أن نقدم لكم خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية للعام 2023 والتي تعّبر عن رؤية ورسالة وأهداف 

المنظمة كما وردت في الخطة االستراتيجية 2022-2026، والمتمثلة في التالي:

المناسبة  واالحتياجات  المستجدات  متابعة  على  الخطة  لهذه  اإلعداد  على  تعمل  وهي  المنظمة  حرصت  لقد 
والتحول  المستدامة،  التنمية  على  تركز  والتي  الحديثة،  االستراتيجية  التوجهات  ظل  في  العربية  لمؤسساتنا 
الرقمي، وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية مؤهلة، وبنية تحتية ذكية ُممّكنة، وبما يعزز ممارسات وثقافة التميز 

في المؤسسات العربية.

تتضمن هذه الخطة الخدمات والمنتجات واألنشطة التي تخطط المنظمة لتنفيذها خالل العام 2023، حيث تم عرض 
قائمة بالدراسات االستشارية التي تنفذها المنظمة للمساهمة في تطوير وتحسين قدرات المؤسسات العربية، 
وتفاصيل الملتقيات المهنية التي تستهدف قيادات المنظمات والجهات في الوطن العربي، وكذلك بيان األنشطة 
في مجال اإلنتاج الفكري والنشر العلمي. كما تم عرض الجوائز المتخصصة التي تديرها المنظمة بتمويل من جهات 
راعية لهذه الجوائز، والفعاليات المتخصصة من مؤتمرات وملتقيات ومنتديات، وورش عمل متنوعة وحديثة، تبحث 

في أهم المنهجيات والفلسفات اإلدارية الحديثة.

- نشر الممارسات اإلدارية الناجحة واالتجاهات الحديثة في الدول العربية.
- زيادة التنافسية بين الدول والمنظمات العربية في تبني الممارسات اإلدارية الناجحة.

- رفع كفاءة الموارد البشرية في المجاالت اإلدارية المؤثرة.
- تطوير القيادات اإلدارية في الوطن العربي.

- تقديم استشارات ذات أثر للمنظمات العربية.
- إعداد دراسات تطبيقية ومنتجات فكرية تسهم في التنمية اإلدارية في الوطن العربي.

- التنوع في مصادر التمويل بما يعزز قدرة المنظمة مالًيا.
- بناء منظمة رقمية ذكية.

- تطوير النموذج التشغيلي الداخلي للمنظمة بما يحقق أهدافها.
- التوسع في الشراكات ذات األثر عربًيا وعالمًيا.

د. ناصر الهتالن القحطاني
الـمــديــــــر الــــعــــام

والمحاسبية،  والمالية  اإلدارية،  القطاعات  مختلف  في  التدريبية  البرامج  تفاصيل  أيضًا  الخطة  تضمنت  كما 
وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشروعات، والدبلومات والشهادات المهنية، والجاهزية لتنفيذ البرامج التعاقدية 

بما ينسجم مع احتياجات األفراد والجهات، وطبيعة األعمال، والمهام، والتخصصات.

لألفراد  المتجددة  االحتياجات  تلبية  في  وبرامج  وفعاليات  أنشطة  من  فيها  جاء  بما  الخطة  هذه  تسهم  أن  نأمل 
والمؤسسات في الوطن العربي، بما يحقق توقعات أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والوظيفة العمومية 
خدمات  من  المستفيدين  رضا  يحقق  وبما  للمنظمة،  العمومية  والجمعية  التنفيذي  المجلس  أعضاء   – العرب 
المنظمة التي تشكل المظلة العربية لجهود التنمية اإلدارية في الوطن العربي، والتي هي محل ثقة حكوماتنا 

العربية، ثقة نعتز بها ونحافظ عليها من خالل مخرجات المنظمة ذات الجودة العالية.



فعاليات وأنشطة املنظمة

:  ا��دمات االس�شار�ة.
ً
أوال

ا:  امللتقيات املهنية.
ً
ثانـيـــ

ا:  اإلنتاج الفكري وال�شر العل��.
ً
ثالـثـــ

ا:  ا��وائز املتخصصة.
ً
را�ـعــ

خامًسا:  الفعاليات املتخصصة:

                 1- املؤتمرات.

                 2- املنتديات.

                 3- امللتقيات.

                 4- ورش العمل.





07

فـعاليـات وأنـشطـة املنـظمة

تحرص املنظمة العر�ية للتنمية اإلدار�ة ع�� املساهمة �ش�ل فاعل �� تطو�ر وتحس�ن قدرات املؤسسات العر�ية �� القطاع�ن 
ا���ومي وا��اص، من خالل تقديم خدمات ودراسات اس�شار�ة �عمل ع�� تحس�ن جودة خدما��ا ومنتجا��ا. وت�نوع مجاالت 

ا��دمات والدراسات االس�شار�ة ال�� تقوم ��ا املنظمة و�شمل اآل�ي:

1- التحول الرق�� للمؤسسات.
.(SDGs Dashboard) 2- بناء تقر�ر ولوحات املعلومات ملتا�عة تحقيق أهداف التنمية املستدامة

3- بناء نظام دعم القرار للتخطيط الوط��، وتحديد أولو�ات تنفيذ املشروعات ع�� مستوى املناطق.
4- تأس�س الب�ية املعلوماتية ل��مارك.

5- إدارة الصورة الذهنية والعالقات باستخدام مدخل املعلوماتية.
6- بناء و�شغيل املراصد املعلوماتية. 
7- بناء وحدات املعلومات واملؤشرات.

8- التحول الرق�� للمكتبات.

- استشارات املعلومات والتحول الرقمي: 
ً
أوال

.(IT Audit) 1- خدمات التدقيق واملراجعة �� مجال تكنولوجيا املعلومات
.(Ethical Hacking – Penetration Testing) 2- اختبارات االخ��اق األخال�� أو محا�اة االخ��اق

.(Security Design Review) 3- مراجعة التصميمات األمنية لشب�ات ونظم املعلومات
.(Digital Forensics) 4- خدمات الطب الشر�� الرق�� - األدلة الرقمية ا��نائية

.(Incident Response Service) 5- خدمات االستجابة للطوارئ
6- خدمات اس�شار�ة لبناء هي�لية أو إطار ألمن املعلومات للمؤسسة 

.(Cyber Security Framework – Security Enterprise Architecture)                                                                            
7- ا��دمات االس�شار�ة ا��اصة بال��يئة ل��صول ع�� االعتماد العال�� لشهادات

.(ISO Implementation Support and Consultation)                                                                                           
.(GRC – Governance, Risk and Compliance) 8- خدمات حوكمة أمن املعلومات إدارة ا��اطر واالمتثال

ا- اخلدمات االستشارية يف قطاع أمن املعلومات: 
ً
ثاني

1- دراسات إعادة الهيكلة والحوكمة اإلدارية للشركات العائلية.
2- تأهيل المؤسسات لتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة.

ا- احلوكمة: 
ً
ثالث

: اخلدمات االستشارية
ً
أوال
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1- إعداد وتطو�ر ا��طط االس��اتيجية وتقديم الدعم الف�� لتنفيذها.
2- إعداد وتطو�ر نظم قياس األداء. 

3- تقييم واختيار و�عداد القادة.

ا - الدراسات االسرتاتيجية:
ً
رابع

1- التقييم املؤس���.
2- قياس رضا املستفيدين.

3- دراسات جدوى املشروعات.

خامسا- الدراسات التقييمية:

1- الهيا�ل التنظيمية وأدلة املهام واإلجراءات وأنظمة العمل.
2- إعادة الهي�لة.

3- نظم إدارة املوارد ال�شر�ة.
4- نظم ا��ودة والتم�� املؤس��� وشهادات االعتماد.

5- ال�سو�ق والبيع.
6- النظم املالية وا��اس�ية.

7- نظم إدارة وتحس�ن إنتاجية املواد.

- الدراسات التنظيمية ونظم العمل:
ً
سادسا

الدراسات االكتوارية.

ا - الدراسات املتخصصة:
ً
سابع

إشراف: د. مصطفى فتحي.
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وتبادل  اإلدارة،  ومدارس  معاهد  جهود  ت�سيق  إ��  العر�ي  الوطن   �� اإلدارة  ومدارس  معاهد  ملديري  السنوي  امللتقى  ��دف 
التجارب وا����ات ب�ن معاهد ومدارس اإلدارة �� الوطن العر�ي من طرح أفضل التجارب واملمارسات �� مواجهة التحديات 
ومدارس  معاهد  بأعمال  الصلة  ذات  املوضوعات  نقاش  خالل  ومن  عالية،  جودة  ذات  خدمات  لتقديم  الفرص  واستغالل 

اإلدارة.

من ا��طط تنفيذ امللتقى السنوي الثا�ي والعشرون خالل الف��ة 04-05 س�تم�� �� مدينة القاهرة بجمهور�ة مصر العر�ية.

الوطن   �� اإلداري  والتطو�ر  التدر�ب  مسؤو��  جهود  ت�سيق  إ��  اإلداري  والتطو�ر  التدر�ب  ملسؤو��  السنوي  امللتقى  ��دف 
العر�ي واستعراض أحدث املن��يات املتعلقة بالتدر�ب والتطو�ر اإلداري وتبادل التجارب وا����ات �� هذا ا��ال.

  
من ا��طط تنفيذ امللتقى السنوي السا�ع عشر خالل الف��ة 15- 16 نوفم�� �� القاهرة بجمهور�ة مصر العر�ية.

أ) امللتقى السنوي ملديري معاهد ومدارس اإلدارة يف الوطن العربي:

ب) امللتقى السنوي ملسؤويل التدريب والتطوير اإلداري يف الوطن العربي.

تمثل ملتقيات التجارب واملمارسات اإلدار�ة النا��ة فرصة الستعراض التجارب اإلدار�ة النا��ة �� العالم العر�ي. و�شارك 
��ا قيادات من املؤسسات العر�ية الرائدة وأجهزة ا��دمة املدنية، وا��تص�ن من ذوي العالقة. ��دف هذه امللتقيات إ�� إتاحة 
الفرصة للمشارك�ن للتعرف ع�� التجارب النا��ة، واالستفادة م��ا، و�عظيم ا����ات العر�ية �� التنمية اإلدار�ة. إضافة إ�� 

أ��ا �ش�ل فرصة للتعر�ف بالتجارب املتم��ة تقديًرا لها وللقائم�ن عل��ا.

خالل  والثا�ي  يونيو،   05-04 الف��ة  خالل  األول  النا��ة  اإلدار�ة  واملمارسات  للتجارب  السنوي  امللتقى  تنفيذ  ا��طط  من 
الف��ة 28 - 29 نوفم�� �� القاهرة بجمهور�ة مصر العر�ية.

جـ) ملتقى التجارب واملمارسات اإلدارية الناجحة:

�عت�� "منتدى املائدة املستديرة" بمثابة لقاء م�� موجھ �� األساس ��دمة القيادات العليا بدرجة (وز�ر – وز�ر دولة – نائب 
وز�ر – وز�ر وال�ي – وكيل أول – وكيل – مدير عام). ��دف هذا املنتدى إ�� طرح موضوعات وقضايا إدار�ة بواسطة خ��اء من 
تجار��م  من  مستمدة  لها  حلول  وطرح  القضايا  تلك  ملناقشة  وذلك  والكفاءة،  ا����ة  ذوي  من  العر�ي  الوطن  وخارج  داخل 

العلمية.

�عقد املنتدى ملدة ثالثة أيام وقد تم اختيار مدينة (إسطنبول – تركيا) لعقد هذا املنتدى خالل الف��ة 15 – 17 أكتو�ر 2023.

د) منتدى املائدة املستديرة:

ا: امللتقيات املهنية
ً
ثاني

إشراف: د. عزام إرميلي.
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ا: اإلنتاج الفكري والنشر العلمي
ً
ثالث

: النشر العلمي
ً
أوال

أ - اإلصدارات:
 للتص�يف التا��:

ً
��دف املنظمة إ�� �شر 40 كتاًبا خالل عام 2023، طبقا

ب- الدوريات:
اجمللة العربية لإلدارة:

�ستمر ا��لة �� الصدور بصورة فصلية خالل عام 2023 من خالل إصدار ا��لد رقم (43) لعام 2023، والذي �شتمل ع�� 
أر�عة أعداد تصدر �� الشهور (مارس – يونيو – س�تم�� – د�سم��). 

املوقع اإللكرتوني للمجلة العربية لإلدارة:
بنك  اإلن��نت، من خالل  العر�ية لإلدارة ع�� شبكة  للمجلة  "املوقع اإللك��و�ي"  إ�� تطو�ر   2023 املنظمة خالل عام  ��دف 

.Clarivate Web of Science املعرفة املصري "الكشاف العر�ي لالس�شهادات املرجعية". وقاعدة بيانات

الـبــيــــان

سلسلة "بحوث ودراسات" (كتـب �� موضوعات معاصرة)

سلسلة "أعمال املؤتمرات"

سلسلة "أطروحات الدكتوراه"

40اإلجما��
20

10

10

م

1

2

3

4

عدد اإلصدارات ا��طط �شرها
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جدوى  دراسة  �عد  وذلك  للكتاب،  عر�ية  معارض  عشرة   �� االش��اك  إ��   2023 عام  خالل  والتوز�ع"  ال�شر  "وحدة  ��دف 
املشاركة باملعرض من حيث العائد املتوقع من املشاركة، وفيما ي�� بيان باملعارض الدولية: - 

جـ) ملتقى التجارب والممارسات اإلدارية الناجحة:

تحديث قاعدة بيانات كتب الناشر�ن املصر��ن والعرب والكتب األجن�ية �� مختلف التخصصات العلمية واألدبية �شتمل ع�� 
أك�� من 200,000 عنوان كتاب من مختلف الناشر�ن العرب واألجانب، لتلبية احتياجات ا��امعات العر�ية من كتب ومراجع 

ودور�ات عر�ية وأجن�ية. 

قاعدة بيانات الكتب:

إشراف: أ. عالء سالمة.

: توزيع مطبوعات املنظمة
ً
ثانيا

معارض الكتب الدولية املخطط املشاركة بها يف عام 2023

اسـم الـمـعــرض

معرض القاهــرة 

معرض الر�ــــاض

معرض أبو ظبـي

ُعمانمعرض مسقــط

اإلمارات

السعودية

مصر

م

1

2

3

4

معرض الشارقـة

معرض ا��زائـــر

معرض ال�و�ــت

العراقمعرض أر�يــــــل

ال�و�ت

ا��زائر

اإلمارات 5

6

7

8

معرض جــــــــده

السودانمعرض ا��رطوم

السعودية 9

10

الــــدولـــــة

معارض الكتب الدولية:



12

إشراف: د. عزام إرميلي.

ا: اجلوائز املتخصصة
ً
رابع

• جائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراه يف العلوم اإلدارية يف الوطن العربي.

• جائزة األمري حممد بن فهد ألفضل أداء خريي يف الوطن العربي.

• جائزة األمري حممد بن فهد ألفضل كتاب يف الوطن العربي.

• جائزة الشارقة يف املالية العامة.

• جائزة التميز احلكومي العربي.

تدير املنظمة مجموعة من ا��وائز املتخصصة ع�� صعيد الوطن العر�ي، وذلك ��دف �شر ثقافة ا��ودة والتم�� وتحس�ن 
األداء. وتقدم املنظمة الدعم واملساعدة الفنية الالزمة إلطالق جوائز جديدة و�شمل ذلك إعداد األنظمة، واألدلة اإلرشادية، 
ومعاي�� التقييم، ونماذج ال��شيح، واملشاركة. وتتضمن خطة عمل ا��وائز القيام بمهام وأ�شطة وندوات �عر�فية للتعر�ف 
األعمال  وتحكيم  املشاركة،  استمارات  واستالم  حولها،  االستفسارات  واستقبال  العر�ي،  الوطن   �� لها  وال��و�ج  با��وائز 
املستلمة من خالل خ��اء ومختص�ن، وعقد االحتفاالت ا��اصة ب�سليم ا��وائز والشهادات التقدير�ة. وخالل العام 2023 

س�تم تنفيذ أ�شطة ومهام متعلقة با��وائز التالية:
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19 -21 س�تم��

06 -08 نوفم��

11 -13 د�سم��

18 -19 د�سم��

د. عادل السن

أ. حسن دياب

أ. حسن دياب

د. عادل السن06 -08 مارس أبو ظ��

القاهرة

�غداد

د. رانيا عبد الرازق05 -07 د�سم�� الر�اض

املؤتمر العر�ي الثالث للر�اضة والقانون.

املؤتمر العر�ي ا��امس لإلدارة والتنمية.

املؤتمر العر�ي للتواصل والعالقات العامة.

املؤتمر العر�ي الثا�ي والعشرون
 لألساليب ا��ديثة �� إدارة املس�شفيات.

املؤتمر العر�ي حول أدوار ا��امعات العر�ية
 �� تحقيق أهداف التنمية املستدامة: 

التحديات واآلفاق.

م

1

2

3

5

4

د. عادل السن

القاهرة

القاهرة

املؤتمر السنوي الثا�ي والعشرون حول " التطو�ر املؤس��� 
الفاعل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030.

6

امل�سق

م�ان اإل�عقادالتار�ــــخعنوان املنتدى

املنتدى العر�ي الثا�ي حول الت�امل االقتصادي ب�ن
 الدول العر�ية 

“ا��اطر العاملية وفرص اإلدارة �� املنطقة العر�ية".

املنتدى العر�ي حول �عز�ز ممارسات الشفافية 
وال��اهة واملساءلة من أجل تحقيق

 أهداف التنمية املستدامة.

القاهرة07- 09 أغسطس

أ. حسن دياب19- 21 يونيو

أ. حسن دياب

اإلسكندر�ة

م

1

2

امل�سق

1- املؤمترات:

2- املنتديات :

م�ان اإل�عقادالتار�ــــخعنوان امللتقى

امللتقى العر�ي األول للذ�اء االصطنا�� ودوره
 �� التنمية اإلدار�ة

 "الذ�اء االصطنا�� ودوره �� تم�� املنظمات".

امللتقى العر�ي األول لإلعالم الر�ا���.

القاهرة22 - 23 ف��اير

د. رانيا عبد الرازق13 - 15 مارس

أ. حسن سالم

اإلسكندر�ة

م

1

2

امل�سق

3- امللتقيات:

ا: الفعاليات املتخصصة
ً
خامس
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اإلدارة االس��اتيجية للموارد ال�شر�ة.

الدبلوم امل�� الدو�� �� العالقات العامة 
International Professional Diploma in Public Relations (CIPR).

23–26 يناير

10 يناير– 12 أكتو�ر

12 -15 ف��اير

13 -16 ف��اير

أ. حسن سالمالشارقة

د. رانيا عبد الرازقأون الين

د. حسن ع��

د. عادل السن

القاهرة

شرم الشيخ

التحول الرق�� للمكتبات ومراكز املعلومات
 �� ظل اقتصاد املعرفة.

فن التحكيم ومهارات ا��كم.

13 -16 ف��اير

20 -23 ف��اير

د. رانيا عبد الرازق

أ. حسن دياب

الشارقة

شرم الشيخ

األساليب املتقدمة �� إعداد
 مس�شار إعالمي مح��ف.

إعداد خطط ا��ودة للمشروعات والعقود.

20 -23 ف��اير

05 -08 مارس

أ. حسن دياب

د. حسن ع��

شرم الشيخ

شرم الشيخ

 
ً
أدوار املدير �� تطبيقات ادارة ا��ودة طبقا

للمواصفة القياسية العاملية أيزو 2015/9001.

آليات بناء وتطو�ر األرشيف الرق�� �� املؤسسات.

06 -09 مارس

13 -16 مارس

أ. حسن سالم

أ. حسن دياب

شرم الشيخ

الشارقة

تنمية املهارات العامل�ن ع�� أعمال السكرتار�ة 
و�دارة امل�اتب الذكية.

التخطيط االس��اتي�� ودوره 
�� دعم القرار التنفيذي

أ. حسن دياب08 -11 مايو صاللة تطبيقات نظام إدارة األداء للمؤسسات باستخدام 
.Balanced Score Card بطاقة القياس املتوازن

أ. حسن دياب08 -11 مايو صاللة اإلدارة البي�ية وتقييم األثر البي��
رؤ�ة اس��اتيجية وفق منظور التنمية املستدامة.

أ. حسن سالم08 -11 مايو الشارقة/ القاهرة ت�سيط اإلجراءات اإلدار�ة
 ملواكبة النظام الرق�� ا��ديد.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

م�ان اإل�عقادالتار�ــــخعنوان الورشة امل�سقم

امللتقى العر�ي الثالث للقيادات ا��امعية 
"تخطيط التعليم العا�� ��دمة احتياجات الصناعة".

امللتقى الثا�ي إلدارة ال��اث ومؤسساتھ.

12 - 14 يونيو

21 – 22 مايو

03 - 05 س�تم��

13 - 15 نوفم��

د. عادل السنالقاهرة

د. داليا نصارالقاهرة

د. حسن ع��

د. عادل السن

إسطنبول

شرم الشيخ

امللتقى العر�ي حول األرشيف اإللك��و�ي:
 "التجارب املم��ة والتوجهات املستقبلية".

امللتقى العر�ي الرا�ع لقيادات املستقبل.

د. حسن ع��26 - 28 نوفم�� األقصر امللتقى العر�ي ملديري املكتبات ومراكز املعلومات
 "االس�ثمار �� ب�نة املعلومات واملعرفة".

3

4

5

6

7

م�ان اإل�عقادالتار�ــــخعنوان امللتقى امل�سقم

4- ورش العمل:
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األطر ال�شر�عية والتنظيمية للوثائق واألرشيفات 
�� الب�ئة الرقمية.

14 -17 مايو

22 -25 مايو

22 -25 مايو

د. حسن ع��تو�س

د. عادل السن

أ. حسن دياب

القاهرة

تو�س

اقتصاديات ال��ة
 (التحديات والفرص �� مجال الرعاية ال��ية).

تطبيقات اإلدارة املرئية كمدخل لتحس�ن األداء 
وفق من��ية �ايزن اليابانية.

22 -25 مايو

22 -25 مايو

أ. حسن دياب

د. رانيا عبد الرازق

تو�س

القاهرة

املمارسات ا��ديثة �� إعداد
 امل��انية والقوائم املالية.

إدارة أزمات التواصل (معتمدة دوليا).

28 -31 مايو

29 مايو – 1 يونيو

د. حسن ع��

أ. حسن سالم 

إسطنبول 

إسطنبول

إدارة نظم املعلومات املكت�ية واألرشفة اإللك��ونية. 

القيادة و�عز�ز دور فرق العمل و�نا��ا 
�� ظل التحول الرق��.

12 -15 يونيو

19- 22 يونيو

د. رانيا عبد الرازق

أ. حسن دياب

اإلسكندر�ة

اإلسكندر�ة

مهارات املتحدث الرس�� وتقديم العروض.

إدارة ا��اطر باملؤسسات اإلنتاجية وا��دمية
.(Risk Management) 

10- 13 يوليو

10 -13 يوليو

د. عادل السن

أ. حسن دياب

الشارقة

إسطنبول

م�افحة غسل األموال ع�� وسائل الدفع اإللك��و�ي.

10 - 13 يوليو

10 - 13 يوليو

أ. حسن دياب

أ. حسن سالم

إسطنبول

القاهرة

تطبيقات االقتصاد األخضر واالقتصاد الدائري 
�� تنفيذ أهداف اس��اتيجية التنمية املستدامة.

دور اإلدارة العليا �� حل املشكالت بطرق ابت�ار�ة 
."Design Thinking" ��باستخدام التفك�� التصمي

10 - 13 يوليو

23 -26 يوليو

د. رانيا عبد الرازق

د. حسن ع��

إسطنبول

اإلسكندر�ة

إدارة األزمة باستخدام أدوات العالقات العامة
 الرقمية ومنصات التواصل االجتما��، 

 Crisis Management in digital (معتمدة دولًيا)
PR and social media (CIPR).

أ. حسن سالم24 -27 يوليو اإلسكندر�ة

د. حسن ع��06 -09 أغسطس القاهرة

بناء الصف الثا�ي من القيادات: 
مراحل تمك�ن القـــــــــادة.

نظم حفظ واس��جاع الوثائق وامللفات إلك��ونًيا.

تقنيات معا��ة وحفظ و�دارة األرشيفات
 ومراكز الوثائق �� املؤسسات.

تم�� األداء املؤس��� – نموذج التم�� األورو�ي
.MBNQAوالنموذج األمر��ي EFQMMODEL2020   

تنفيذ املوازنات �� املؤسسات 
باستخدام معاي�� ا��اسبة الدولية.

24 -27 يوليو

24 -27 يوليو

أ. حسن دياب

أ. حسن دياب

أغادير

أغادير

م

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

امل�سق

األساليب ا��ديثة إلعداد تقار�ر التدقيق الداخ��
 (IIA) وفق املعاي�� الدولية 

ودورها �� تحس�ن ا��ودة والتطو�ر املؤس���.
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الطرق ا��ديثة لدوران املوارد ال�شر�ة 
والتعاقب الوظيفي وسياسات التحف��.

07–10  أغسطس

14 -17 أغسطس

14 -17 أغسطس

أ. حسن سالمالقاهرة

أ. حسن دياب

أ. حسن دياب

العقبة

العقبة

قياس وتطو�ر األداء املا�� وا��اس��
 و�عداد ا��طط املالية باملؤسسات.  

التخطيط االس��اتي�� واس�شراف املستقبل.

21 -24 أغسطس

04 -07 س�تم��

أ. حسن سالم

د. عادل السن

�واالملبور

الدار البيضاء

تحديد االحتياجات و�عداد ا��طط التدر��ية
 للموارد ال�شر�ة.

مهارات التحقيق اإلداري ودورها �� م�افحة الفساد.

04 -07 س�تم��

04 -07 س�تم��

أ. حسن سالم

د. رانيا عبد الرازق

إسطنبول

ق��ص

تنمية مهارات العامل�ن لتلقى االق��احات
 والش�اوى ملواجهة املواقف الصعبة.

االتصال ا���ومي الفعال �� العصر الرق��.

11 -14 س�تم��

11 -14 س�تم��

أ. حسن دياب

أ. حسن دياب

جورجيا

جورجيا

 للمواصفة أيزو 10002  إدارة ا��ودة 
ً
إدارة الش�اوى وفقا

رضاء العمالء - إرشادات التعامل مع الش�اوى �� املؤسسة.

إدارة املوازنات �� ظل األزمات.

18–21 س�تم��

08 -11 أكتو�ر

أ. حسن سالم

د. حسن ع��

القاهرة

�واالملبور

الطرق ا��ديثة لتقييم أداء املوارد ال�شر�ة
 باستخدام مؤشرات القياس.

09 -12 أكتو�ر

16 -19 أكتو�ر

أ. حسن سالم

د. عادل السن

�واالملبور

إسطنبول

 ملعاي�� ا��دارة الوظيفة.
ً
تأهيل القادة وفقا

التحول من إدارة املعلومات ا�� إدارة املعرفة
 �� الب�ئة الرقمية.

عقود االس�ثمار الدولية والتحكيم �� منازعا��ا.

16- 19 أكتو�ر

16 -19 أكتو�ر

أ. حسن دياب

أ. حسن دياب

�والملبور

�والملبور

 الرقابة والتدقيق ومعاي�� املراجعة
الداخلية ا��ديثة �� ظل ممارسات ا��وكمة

أ. حسن دياب12 -15 نوفم�� شرم الشيخ

أ. حسن دياب12 -15 نوفم�� شرم الشيخ

من��يات وأساليب تحو�ل األف�ار اإلبداعية إ��
 خطط تنفيذية ودورها �� تحقيق التنمية املستدامة.

دور دراسات ا��دوى االقتصادية 
�� اتخاذ القرار االس�ثماري الرشيد.

استخدام النماذج والتطبيقات ا��ديثة
 �� قياس وتقييم األداء املؤس���.

اإلدارة االس��اتي�� للعالمة التجار�ة وا��مالت الدعائية.

اس��اتيجيات التمك�ن الوظيفي 
و�عز�ز الوالء املؤس���.

16 -19 أكتو�ر

06 -09 نوفم��

د. رانيا عبد الرازق

أ. حسن سالم

القاهرة

إسطنبول

م

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

امل�سق
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13 -16 نوفم��تخطيط و�دارة حمالت العالقات العامة.

10 -13 د�سم��

11 -14 د�سم��

د. رانيا عبد الرازقشرم الشيخ

د. حسن ع��

أ. حسن سالم

شرم الشيخ

شرم الشيخ

األرشفة اإللك��ونية ونظم س�� العمل.

الرقابة والتفت�ش ومتا�عة س�� العمل �� املؤسسات.

م

52

53

54

امل�سق

رسوم االشرتاك لورش العمل:
متوسط رسوم االشرتاك 700 دوالر أمريكي لألنشطة املنعقدة يف الوطن العربي.

متوسط رسوم االشرتاك 1,000 دوالر أمريكي لألنشطة املنعقدة يف تركيا وماليزيا وإندونيسيا.

ا.
ً
متوسط رسوم االشرتاك 1,400 دوالر أمريكي للورش املعتمدة دولي

متوسط رسوم االشرتاك 1,500 دوالر أمريكي لألنشطة املنعقدة يف الدول األوروبية.

يف حالة تنفيذ ورش العمل بشكل افرتاضي عن بعد Online ستكون رسوم االشرتاك خمتلفة. 

أسعار خاصة ومميزة جملموعة املرشحني من نفس اجلهة على نفس النشاط أو الفعالية.

األسعار ال تشمل الضرائب (ضريبة القيمة املضافة، ضريبة املبيعات، أو أي ضرائب أخرى). 



18

1- يتم التواصل مع م�سق �ل فعالية من فعاليات ا��طة مباشرة حسب البيانات املو��ة �� ا��دول أدناه.
2- يمكن ال���يل للمشاركة �� أي فعالية من فعاليات ا��طة عن طر�ق:

      •�عبئة استمارة االش��اك املرفقة مع كت�ب الفعالية، وترسل إ�� املنظمة بال��يد العادي أو الفاكس.
للمنظمة   اإللك��و�ي  ال��يد  أو   www.arado.org املنظمة  موقع  ز�ارة  خالل  من  إلك��ونًيا  ال���يل  •يمكن    

.arado@arado.org        
      •يمكن التواصل تلفونًيا ع�� رقم هاتف املنظمة: 22580006 (202+) أو فاكس: 22580077 (202+)

أمساء وبيانات التواصل ملنسقي الفعاليات:

التسجيل واالشرتاك يف فعاليات وأنشطة املنظمة

مكتبمحمولاالســم

د. عـــزام إرميلــي
رئ�س مجموعة امللتقيات املهنية وا��وائز

د. عـــادل الســــن
رئ�س مجموعة أ�شطة القانون والتحكيم وال��ة العامة

(002) 01068895030

(002) 01069992204

(00202) 22580006

Ext: 311

(00202) 22580006

Ext: 325

airmeili@arado.org

asenn@arado.org

د. مصطفى فتحي
م�لف باإلشراف ع�� إدارة البحوث والدراسات واالس�شارات

د. رانيا عبد الرازق
رئ�س مجموعة أ�شطة العالقات العامة

(002) 01000410619

(002) 01001763658

(00202) 22580006

Ext 314

(00202) 22580006

Ext: 318

 mfathi@arado.org

rrazek@arado.org

أ. حسن دياب
رئ�س مجموعة أ�شطة اإلدارة االس��اتيجية وا��ودة

أ. حسن سامل
رئ�س مجموعة أ�شطة املوارد ال�شر�ة

(002) 01128899033

(002) 01111999998

(00202) 22580006

Ext: 334

(00202) 22580006

Ext: 340

hdiaab@arado.org

hsalem@arado.org

د. حسن علي
رئ�س مجموعة أ�شطة املكتبة الرقمية

أ. عالء سالمة
رئ�س وحدة ال�شر والتوز�ع

(002) 01013004747

(002) 01001763631

(00202) 22580006

Ext: 105

(00202) 22580006

Ext: 600

haly@arado.org

asalama@arado.org

أ. سحر حجازي
22580006 (00202)01008844376 (002)رئ�س مجموعة ا��ودة واملتا�عة

Ext: 312

SHegazy@arado.org

د. شريف أكرم
رئ�س مجموعة ال�سو�ق

(002) 01009768765(00202) 22580006

Ext: 331

sakram@arado.org

ال��يد اإللك��و�ي
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نموذج مشاركة في فعاليات وأنشطة المنظمة

طريقة تسديد الرسوم:

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية

اســــم النــشــاط:

تــاريــخ االنعقــاد:

االســـــــــــــــــم:

التــخــصـــــــــص:

العنــوان البريدي:

المـــديـــنـــــــــة:

هــاتــف العمـــل:

المـــحـــمــــــول:

أرغـب بالمشاركة:

عنوان البحث/الورقة:

طريقـــة الدفـــع:

مكان اإلنعقاد:

الوظــيــفــــة:

جهة العمــــل:

الرمــز البريدي:

الــدولـــــــــــة:

فـاكــس العمــل:

البريد اإللكتروني:

ورقــة عــلميــــة حضـور ومشاركةبـحــث

نــقــــًداتحــويل بنــكــــي شيـــك

•  إيداع قيمة الرسوم نقّدا في الحساب البنكي للمنظمة وإرسال نسخة من قسيمة اإليداع إلى منسق     
     الفعالية.

•  حوالة بنكية بعملة الدوالر حسب البيانات المدرجة، وإرسال نسخة من الحوالة البنكية إلى منسق 
     الفعالية.

•  شيك بنكي لصالح المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

اســــم البنك:
فـــــرع البنك:

سويفت كود:
اسم الحساب:

رقم الحساب دوالر أمريكي:

رقم الحساب جنيه مصري:
رقم IBAN أمريكي:

رقم IBAN جنية مصري:

Bank:
Branch:
Swift Code:
Account Name:
Account No.:

Account No EGP:
IBAN No USD

IBAN No EGP:

Commercial International Bankالبنك التجاري الدولي

Arab Administrative Development Organization

Merry land

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

الميريالند

CIBEEGCX031

100008264435

EG220010003100000100008264435

100010051899
EG680010003100000100010051899





البـــرامـــج الـتـدريــبـيـة 

:   البـــرامــــــــــج اإلدار�ـــــــة.
ً
أوال

ثانًيــــا:  برامج إدارة املشروعات ور�ادة األعمال.

ــــا:  ال��امج املالية وا��اس�يـة.
ً
ثالث

را�ًعـــا:  برامج تكنولوجيا املعلومات واملكتبات.

خامًسا:  الدبلومـــــــات املهــنـيــــة.

سادًسا:  الشـــهـــــادات املهـنـيــــة.

سا�ًعــا:  البـــرامــــــج التـعـاقـــديــة.



تأهيل وتطو�ر القيادات اإلدار�ة.  -1

بناء املهارات والقدرات اإلدار�ة والسلوكية.  -2

إدارة املوارد ال�شر�ة.  -3

العالقات العامة واإلعالم.  -4

ال�سو�ق واملبيعات وخدمة العمالء.  -5

إدارة ا��ودة.  -6

القانون.  -7

األمن والسالمة وال��ة املهنية.  -8

اإلدارة املكت�ية.  -9

اإلدارة التعليمية.  -10

اإلدارة ال��ية.  -11

اإلدارة الر�اضية.  -12

: البـــرامــــــج اإلداريـــــة
ً
أوال
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: الـربامـج اإلداريـة.
ً
أوال

 1,300$ الشارقة

 سبتم�3 - 7
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 

 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

1    61  مارس 21 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

2     41  سبتم�01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

أكتوبر   القيادة الديناميكية  3 5 - 1   
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

4     01  أغسطس6 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

52   الرشاقة املؤسسية  5  مايو 12 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

6  �72   العمل الحكومي االبتكار   يوليو32 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

7  
 

 
 يونيو

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 12  ديسم� 71 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

81   قيادة التحول الرقمي داخل املؤسسات  8  مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

9  �  التطوير املؤس

 81  مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 02  يوليو61 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 سبتم�
$1,200 

 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  االس�اتيجية للقيادة التنفيذيةاإلدارة    01

 22  يونيو 81 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  �مفون    
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,200$ �م الشيخ  ديسم�  14 - 10

.   األساليب الفعالة لتحقيق التميز اإلداري  11
27   -  31   

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 نوفم�  أكتوبر 92 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 21

  

التخطيط االس�اتيجي: صياغة اس�اتيجيات املستقبل

  
 61  مارس 21 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

   
يوليو23-27

  $1,200 

ن�� أجايل املرن إلدارة التغي��

 8 - 4

 7 - 3

 30 - 26

2-

DSS التعامل مع النظم ا��ب��ة ودعم اتخاذ القرارات

القائد اإليجا�ي

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع وضع األهداف وقياسها: استخدام األهداف
 والنتائج الرئ�سية

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أغسطس

1- تأهيل وتطوير القيادات اإلدارية:
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 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

31 - 27

8 - 4

.   التم�� املؤس��� وفق معاي�� ا��ودة األورو�ية  31

 2,200$  ةروفاغنس ف�اير  9 - 5

 يونيو
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

   
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   إدارة وتطوير األداء الب�ي  41
 1,400$ تونس ف�اير  16 - 12

9 - 5 

9 - 1 

9 - 5 

 مارس 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 51  
الطرق اإلبداعية � تحليل املشكالت 

  واتخاذ القرارات

 31  يوليو9 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,400$ اإلسكندرية سبتم� 21 - 17

 أكتوبر 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 61     72  يوليو32 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 02   القيادة التحويلية  71  يوليو61 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. Agileالقيادة املرنة والرشيقة     81 Leadership  

 2,200$  ةروفاغنس ف�اير  9 - 5

 يونيو مايو 82 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 12  ديسم� 71 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.  ف�اير   إعداد املدير التنفيذي املح�ف  91
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.  مارس   مهارات التخطيط االس�اتيجي � أوقات األزمات  02
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.  مارس   القيادة املستدامة للمؤسسات  12
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 22    
ق�ص -رنكا ال   يوليو 20 - 16  $1,300 

32  نوفم�  91 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 31  ًايتاذ ةرادملا تاسسؤملا  32  يوليو9 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 42
     72  يوليو32 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

(VUCA) القيادة �� عالم متقلب

1-

9 - 5 

9 - 5 

أغسطسأسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع إعادة هندسة العمليات اإلدار�ة

التفك�� التصمي�� ��دمة االبت�ار

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة



: الـربامـج اإلداريـة.
ً
أوال
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 $2,400 
 2,600$ الشارقة

62  أكتوبر   51 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

إعداد وتأهيل القادة: مهارات حل املشكالت
 و�دارة األزمات

 

 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

. 11   إعداد قادة االبتكار � املؤسسات  52  مايو 7 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 62  
 

 

 يونيو - 8مايو 82 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 2,700$  يونيو  15 - 4

 72  يوليو61 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 2,600$ اإلسكندرية سبتم� 21 - 10

 -  �مفون �مسيد7    26
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

. 72  
 

 

 ف�اير - 9يناير 92 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 2,600$ إسطنبول مارس  16 - 5

  سطسغأ  31  -   20
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

. 82  
 

 

 61  مارس 5 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

    
 

 $2,400 
 2,600$ الشارقة

91  أكتوبر   8 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

. 92  
 

 

 81  مايو 7 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

20     31   
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 2,600$ جدة سبتم� 21 - 10

21  أكتوبر   1 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

. 03  
 

 
 51  يونيو 4 - 

 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 12  ديسم� 01 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

. 13  
 

 
 ف�اير - 9يناير 92 

 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 41  ديسم� 3 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

32.

 2,600$ الرياض  مارس  9 -ف�اير  26   

أسبوعان إعداد وتأهيل القادة: التعامل مع الضغوط وتحليل
 املشكالات واتخاذ القرارات

إعداد وتأهيل القادة: قياس األداء املؤس���
 وقيادة التغي�� والتطو�ر

إعداد وتأهيل القادة: اإلدارة االس�شرافية وصياغة
اس��اتيجيات املستقبل

إعداد وتأهيل القادة: القيادة اإلبداعية وتفعيل
 القدرات والطاقات ال�امنة

إعداد وتأهيل القادة: تنمية املهارات اإلدار�ة
 والسلوكية لقادة املستقبل

إعداد وتأهيل القادة: قيادة ال�شر وفن التفاوض
 معهم والتأث�� عل��م

أسبوع
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

-

 سطسغأ10-يوليو 30

 سطسغأ3-يوليو 23

 سطسغأ
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 1,300$ الشارقة
 1,300$ ق�ص  -الرنكا  يوليو 20 - 16
 1,300$ الرياض  أكتوبر   19 - 15

26   -   �مفون  30  
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 

 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

. 33     61  ف�اير 21 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 43  
 

  81  مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 53    

 مارس  5 - 9
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 31  يوليو9 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 71  أغسطس31 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 63     31  يوليو9 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 73    91  أكتوبر   51 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   القيادة الفعالة  83
 91  يناير51 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 ديسم� 3 - 7
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 93  
 

 

 1,200$ �م الشيخ  ف�اير  9 - 5

 22  يونيو 81 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,700$  اتركاج ديسم�  21 - 17

.   فن صناعة القرارات � ظل عدم توافر املعلومات  04

 62  يناير22 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 42  أغسطس02 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   فن ومهارات إدارة األزمات والكوارث  14
 1,300$ الرياض  مارس  2 -ف�اير  26

 51  يونيو 11 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 24

   
 ف�اير  5 - 9

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,400$ إسطنبول مايو  11 - 7

4
 

-
 

8
 

يونيو
  $1,200 

أسبوع بناء منظمات مستدامة

بناء منظمات قادرة ع�� التعا�� �� مواجهة ال�وارث
Business Resilience أسبوع واألزمات

أسبوع تخطيط و�ناء الس�نار�وهات املستقبلية

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

تصميم املنظمات

قيادة التغي�� والتطو�ر التنظي�� (2030)

توظيف مهارات التفك�� اإلبدا�� �� التخطيط
 واملتا�عة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرةتنمية االتجاهات اإليجابية لدى املرؤوس�ن

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
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: الـربامـج اإلداريـة.
ً
أوال

 

 

. 81   اإلدارة باملشاركة:   05  مايو 41 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة
أسبوع األهداف والنتائج

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

. 34  � قياس األداء املؤس
 

 62  يناير22 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 1,400$ إسطنبول مارس  16 - 12

 يونيو -1مايو 82 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 1,300$  نوفم�  16 - 12

 1,700$  اتركاج ديسم�  14 - 10 

. 44  �21  م�عات التميز املؤس  أكتوبر   8 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

. "Coachingمهارات التوجيھ "التدريب الشخ�   54   

 ف�اير  5 - 9
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 1,400$ الجزائر  مارس  9 - 5

21  أكتوبر   8 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 2,200$  ةروفاغنس ديسم� 7 - 3

.   مهارات الذكاء االس�اتيجي  64
 61  مارس 21 - 

 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 1,400$ كازابالنكا  24 - 20

.   الطارئةإدارة املفاوضات � األزمات والظروف    74
 52  مايو 12 - 

 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 2,200$  ةروفاغنس ديسم� 7 - 3

.   التطوير اإلداري  84

 32  ف�اير 91 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 51  يونيو 11 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 أكتوبر  1 - 5
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,700$ كواالملبور نوفم�  16 - 12

.  يونيو 4 - 8  التخطيط االس�اتيجي � ظل التحول الرقمي  94
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أغسطس

القاهرة

القاهرة

د�ي

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

. 15    

 81  مايو 7 - 
 $2,400 

 2,600$ الشارقة

 51  يونيو 4 - 
 $2,400 

 2,600$ الشارقة

 سطسغأ10-يوليو 30    
 

 2,600$ إسطنبول

.   اإل�اف اإلداري  25

 32  ف�اير 91 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 1,700$ كواالملبور مايو  11 - 7

   
 

 1,400$ إسطنبول

 82  سبتم�42 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 ديسم� 3 - 7
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

. 81   تنمية مهارات الرقابة للمدراء  35  مايو 41 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

. 22   تنمية مهارات أداء العملية اإلدارية  45  يونيو 81 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

.   التخطيط واملتابعة وتقويم األداء  55

9 - 5 

9 - 5 

 ف�اير 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,400$ الجزائر  مارس  16 - 12

  �مفون  2630 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 11   املساعد التنفيذي الناجح  65  مايو 7 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 75    
 مارس 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,400$ إسطنبول أغسطس 10 - 6
 1,400$ كازابالنكا أغسطس 24 - 20

أسبوعان اإلعداد والتأهيل لشغل املناصب القيادية

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

التفك�� اإلبدا�� وأدوات املدير املتم��

 سطسغأ3-يوليو 30
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: الـربامـج اإلداريـة.
ً
أوال

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

1.

 3,000$ كواالملبور مارس  16 - 5   

 51  يونيو 4 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

  �مفون  2  -   ربوتكأ  22
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

.2   

 مارس  - 2ف�اير 91 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 2,700$ الجزائر  مارس  16 - 5

32  نوفم�  21 - 
 2,600$ مراكش 

 3,000$ كواالملبور

-   �مفون  26   �مسيد  7  
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

.3   9 - 5 

9 - 5 

9 - 5 

 مارس 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.4    
  1يونيو مايو -82 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  املهارات اإلدارية والسلوكية للتميز � األداء الوظيفي  5.

 مارس 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,700$  اتركاج  وينوي-  8  4

 01  أغسطس6 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

21  أكتوبر   8 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,700$ كواالملبور نوفم�  23 - 19

� مواجهة األزمات  6. �81   املرونة النفسية والقدرة ع� التعا  مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  والنزاع � بيئة العملإدارة الضغوط    7.
21  أكتوبر   8 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 نوفم�
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.8    

 81  1,200$  مايو 41 - 
 1,300$ الشارقة

 31  1,200$  يوليو9 - 
 1,300$ الشارقة

 1,400$ اإلسكندرية سبتم� 14 - 10
 1,300$ الرياض  أكتوبر   26 - 22

 1,200$  نوفم�
 1,300$ الشارقة

71   التعامل مع منصات العمل الحر  9.  أغسطس31 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

االتجاهات اإلدار�ة ا��ديثة ونماذج اإلدارة النا��ة

أسبوعاناالتصاالت اإلدار�ة الفعالة ومهارة التأث�� �� اآلخر�ن

أسبوع

أسبوع املهارات اإلدار�ة الالزمة للموظف�ن ا��دد

علم النفس اإليجا�ي �� ب�ئة العمل

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع إدارة الوقت واالن�باه والضغوط �� ب�ئة العمل

أسبوع

أسبوعان
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

9 - 5 

2- بناء املهارات والقدرات اإلدارية والسلوكية:
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  1,200$ �م الشيخ  ديسم�  14 - 10

 

.   وقيادة فرق العملبناء    01
 11  1,200$  مايو 7 - 

 1,300$ الشارقة

 12  1,200$  سبتم�71 - 
 1,300$ الشارقة

أسبوع
القاهرة

القاهرة

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

.   تطبيق مهارات الذكاء االنفعا� � بيئة العمل  11
 61  1,200$  مارس 21 - 

 1,300$ الشارقة

 51  1,200$  يونيو 11 - 
 1,300$ الشارقة

.  نوفم� 5 - 9    21
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. Personal  ال�اند)  بناء الهوية الشخصية (   31 Branding   12  ديسم� 71 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 12   الشجاعة األخالقية � العمل  41  سبتم�71 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   تنمية املهارات الذاتية وتفعيل القدرات الكامنة  51

 81  مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,300$ جدة سبتم� 21 - 17

  �مفون  2  -   ربوتكأ  29
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 61    
 22  يونيو 81 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 ديسم� 3 - 7
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   تنمية مهارات العرض والتقديم ومواجهة الجمهور  71

 11  مايو 7 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 51  يونيو 11 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

21  أكتوبر   8 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة
 1,400$ الجزائر 

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 81    21  أكتوبر   8 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 91    
 ف�اير 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.    واالنفعاالت � العملإدارة الذات والتوتر    02
 31  يوليو9 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,400$ كازابالنكا أغسطس 17 - 13

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

تنمية املهارات الذهنية (التفك�� اإلبدا��)

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

فن ومهارة التواصل والتأث�� �� اآلخر�ن

فنون ومهارات التفاوض الفّعال والتأث�� ع�� اآلخر�ن

فن التحف�� الذا�ي

9 - 5
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: الـربامـج اإلداريـة.
ً
أوال

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

 

. 12

  

 

 
 1,200$ �م الشيخ  ف�اير  9 - 5

 51  يونيو 11 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة
القاهرة

القاهرة
د�ي أسبوع

أسبوع

إعداد ا��ر�طة الذهنية لتوليد األف�ار اإلبداعية

 

 1,300$  يونيو  22 - 18

 42  أغسطس02 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. ) تحويل األفكار اإلبداعية إ� خطط عمل (  22 0302 
 52  -  مايو 12

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,400$ كازابالنكا أغسطس 17 - 13

. 32  
  

 
  01  أغسطس6 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

القاهرة

القاهرة مهارات ت�و�ن عالقات فعالة مع الرؤساء والزمالء �� العمل

أسبوع

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

.1    
 نوفم� 5 - 9

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,700$  اتركاج ديسم�  21 - 17

  تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية  2.
 61  ف�اير 21 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 أكتوبر  1 - 5
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  اإلدارة االس�اتيجية للموارد الب�ية  3.

 61  مارس 5 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 2,600$ كازابالنكا أغسطس 24 - 13

91  أكتوبر   8 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

   17  -   13  تخطيط إدارة املوارد الب�ية إلدارة األزمات  4.
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.5  
اســـتـخدام اســـ�اتيجـيات األلـعاب التحفيزـية � الـتدرـيب  

Gamification 
 سبتم� 3 - 7 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  التحول إ� إدارة األداء الرشيقة "أجايل"  6.
27  31   

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.7    

 52  مايو 41 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 3,000$   وينوي  15-   4
    

 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 2,700$  نوفم�  23 - 12

  لإلحالل والتعاقب الوظيفيالتخطيط    8.

 1,400$ تونس ف�اير  9 - 5

 81  مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

32  نوفم�  91 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
جاكرتا

القاهرة

القاهرة

االستقطاب واالختيار والتعي�ن

ال��نامج املت�امل ملدير وأخصا�ي املوارد ال�شر�ة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

د�ي

أغسطس

أغسطس

 سطسغأ10-يوليو 30

3- إدارة املوارد البشرية:
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

. 01    
 81  مايو 7 - 

 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

.   إدارة مخاطر رأس املال الب�ي  11
 ف�اير  5 - 9

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 22  يونيو 81 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   إدارة نظم التعويضات واملزايا الوظيفية  21
 32  ف�اير 91 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

91  أكتوبر   51 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   أساليب تقييم التدريب وقياس التكلفة والعائد  31

 61  ف�اير 21 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

91  أكتوبر   51 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

32  نوفم�  91 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 41    
يونيو -1مايو 82   

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

62  أكتوبر   22 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   تحليل بيانات الكوادر الب�ية  51
 مارس -2ف�اير 91 

 $2,400 
 2,600$ الشارقة

  �مفون  516-
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

. 61    
 11  مايو 7 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

61  نوفم�  21 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   تصميم ال�امج وإعداد الحقائب التدريبية  71

 61  ف�اير 21 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 72  يوليو32 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 82  سبتم�42 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

إدارة املوارد ال�شر�ة القائمة ع�� تقنية "أجايل"

بناء نموذج ا��دارات باملنظمة

T.O. T تدر�ب املدر��ن

 

 
 

 1,300$ الشارقة
 01 أغسطس6 - 

27   - أغسطس �متبس7  

 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 9
القاهرة

أسبوع تص�يف وتوصيف الوظائف  

القاهرة 1,200$  مارس  16 - 12
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     81  مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

.   مهارات منسقي التدريب  91
 51  يونيو 4 - 

 $2,400 
 2,600$ الشارقة

  �مسيد  7  -   �مفون  26
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

.  5 - 9  تعزيز السعادة وجودة الحياة � بيئة العمل  02

9 - 5 

 مارس 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 12    
 ف�اير 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

32  نوفم�  91 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. عد  22
ُ
  مهارات التدريب عن ب

 62  يناير22 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 72  يوليو32 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 32     11  مايو 7 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   ربط املسار الوظيفي باملسار التدريبي  42
 مارس 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 22  يونيو 81 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.    نزاوتملا ءادألانحو االستدامة: تطبيقات الجيل الرابع من بطاقة   52
 يونيو 4 - 8

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. )HRISنظم معلومات املوارد الب�ية (  62    61  ف�اير 21 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   وضع وتنفيذ اس�اتيجيات إدارة    72
 52  مايو 12 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 22  يونيو 81 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

القاهرة

أسبوع

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع املواهب

26   -   �مفون  30  
 1,200$ القاھرة
 1,300$ الشارقة

أسبوع تصميم و�دارة خ��ات املوظف�ن . 81

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

قياس وتقو�م أداء العامل�ن

تقو�م السلوك السل�� للموظف�ن

9 - 5 
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

.1  
 

  81  مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.2

.3

  
 

  61  ف�اير 21 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 
واإلعالمال�نامج املتكامل � العالقات العامة  

   $2,400 

 

 

  سطسغأ  10 -يوليو  30
 2,600$ الشارقة

    20   -  31   
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

    
 81  مايو 41 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 12  سبتم�71 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

41   أساليب الكتابة الصحفية الحديثة    ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

42   تحرير وتقديم األخبار التليفزيونية   أغسطس02 - 

أغسطس

 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.8    

 11  مايو 7 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 أكتوبر  1 - 5
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  �مفون  2  -   ربوتكأ  29  املطبوعات والن�ات اإلعالميةفن إعداد    9.
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   التعامل مع شكاوى الجمهور  01
 11  مايو 7 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

91  أكتوبر   51 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 11   مهارات الرصد اإلعالمي  11  مايو 7 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.  يونيو 4 - 8    21
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 12   دور العالقات العامة � إدارة األزمات  31  سبتم�71 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

أسبوعان

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

االس��اتيجيات ا��ديثة للعالقات العامة 
وتحس�ن الصورة الذهنية للمؤسسات

اس��اتيجيات مواجهة حروب ا��يل الرا�ع والشا�عات
 وا��روب النفسية

املهارات املت�املة �� العالقات العامة واملراسم 
وال��وتو�ول واإلتيكيت

.4

.5

.6

.7

تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية اإلعالمية 
والتثقيف ا��ماه��ي

مهارات التعامل مع السائح�ن

مهارات تنظيم و�دارة املؤتمرات واملعارض

4- العالقات العامة واإلعالم:
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

81   إنشاء نظام إدارة الجودة املستدامة    مايو 41 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

    
 يونيو -1مايو 82 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 51  يونيو 11 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  تطبيقات الجودة الشاملة � املؤسسات  
 91  يناير51 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 02  يوليو61 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

تطبيق اس��اتيجيات 6 سيجما �� تطو�ر األعمال

.1

.2

.3

 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

12   االبتكار � تطوير الخدمات    ديسم� 71 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 ف�اير  5 - 9  االتصاالت التسويقية املتكاملة  
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 يونيو 4 - 8  ال�د القص� الرقمي  
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  تنظيم الحمالت التسويقية  
 02  يوليو61 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

61  نوفم�  21 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

11   االس�اتيجيالتسويق     مايو 7 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

     91  يناير51 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

41   تصميم تجربة العمالء    ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

91   تنمية املهارات السلوكية والفنية ملدير املبيعات الناجح    يناير51 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

ال�سو�ق اإللك��و�ي: مهارات استخدام اإلن��نت �� الدعاية واإلعالن

.1

.2

.3

.5

.6

.7

.8

.4

5- التسويق واملبيعات وخدمة العمالء:

6- إدارة اجلودة:
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  املهارات املتكاملة � الشئون القانونية  

 61  مارس 5 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 51  يونيو 4 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

20   -  31    
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

    
 31  يوليو9 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,400$ مراكش  نوفم�  16 - 12

     01 أغسطس6 - 

أغسطس

 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  
 

 
 02  يوليو61 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 ديسم� 3 - 7
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  القانون اإلداري  
 72  يوليو32 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  سبتم�01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

    
 سطسغأ10-يوليو 30    

 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

41    ةيركفلا ةيكلملا �ع يدعتلا اياضق ىواعد � �اقتلا تاءارجإ    ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  أساسيات صياغة براءات االخ�اع  
 22  يونيو 81 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 ديسم� 3 - 7
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1

    

 1,400$ اإلسكندرية مايو  11 - 7

 يونيو 4 - 8
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 41  سبتم�01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.   وتطبيقاتها العملية � مجال التحقيقحقوق اإلنسان   01
 62  يناير22 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  �مفون  30  -   26
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 32   حل املشكالت والنزاعات القانونية وأساليب تالفيها  11  ف�اير 91 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

. 02   طلبات براءات االخ�اع صياغة  21  يوليو61 - 
 $1,200 
1,300$الشارقة

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

صياغة العقود واالتفاقيات الدولية

ا��وانب القانونية �� وقف العامل�ن عن العمل

الرقابة اإلدار�ة ومهارات ���يص واك�شاف ا��الفات
 اإلدار�ة والقانونية

القانون اإلداري وا��وانب القانونية �� وقف العامل�ن عن العمل

جرائم ال�شر وحماية حقوق امللكية الفكر�ة

7- القانــون:



: الـربامـج اإلداريـة.
ً
أوال
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

 1,300$ الشارقة

 41  ديسم� 01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

.  مارس   وتنفيذ العقود اإلداريةصياغة   41
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 
 

  

13.

  

صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات اإلدارية

ف�اير 5-9     

5-9

  $1,200 

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

8- األمن والسالمة والصحة املهنية:

 

 

 

 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

     41  سبتم�01 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  �مفون  2  -   ربوتكأ  29    
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

31   إدارة عمليات األمن الصناعي    يوليو9 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 5 - 9  تطوير نظم األمن والسالمة � املخازن  

9 - 5 

 ف�اير 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

   
 ف�اير 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 71  أغسطس31 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 يونيو -1مايو 82    
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة
اس��اتيجيات تأم�ن امل�شآت

التفت�ش واملراجعة ع�� أعمال السالمة

معاي�� األوشا (OSHA) إلجراءات ال��ة والسالمة املهنية

نظم تأم�ن امل�شآت ا��يو�ة وال��صيات العامة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
.6

.5

.4

.3

.2

.1
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9- اإلدارة املكتبية:

10- اإلدارة التعليمية:

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  إعداد وصياغة املراسالت والتقارير وطرق العرض والتقديم    

 61  ف�اير 5 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 2,600$ اإلسكندرية مايو  18 - 7

 41  ديسم� 3 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

     41  سبتم�3 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

    
 32  ف�اير 21 - 

 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 51  يونيو 4 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

  أساليب املتابعة وإعداد تقارير اإلدارة العليا  
 51  يونيو 11 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 71  أغسطس31 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  تنمية مهارات مديري مكاتب اإلدارة العليا  
 32  ف�اير 91 - 

 $1,200 
 1,300$ الشارقة

62  أكتوبر   22 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 ف�اير  5 - 9    
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

أسبوع

إدارة أعمال السكرتار�ة باستخدام ا��اسب اآل��

املهارات املت�املة لسكرت�� األلفية الثالثة

مهارات تنظيم ومتا�عة أعمال االجتماعات وال��ان و�عداد التقار�ر

أسبوع

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
.6

.5

.4

.3

.2

.1

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م 

  
 سطسغأ10 -يوليو  30  

 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

 ديسم�    
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

22   اإلدارة االس�اتيجية � املؤسسات التعليمية    يونيو 81 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  
 

 91  أكتوبر   8 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة
 2,700$ الجزائر 

    7 - 3 

7 - 3 

 سبتم�
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 ديسم�  إدارة فريق البحث العلمي  
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

91  إعداد أدوات تقويم أداء املعلم    أكتوبر   51 - 

 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 1,400$ الجزائر 

81   إعداد عمداء املستقبل للكليات    مايو 41 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

51   مهارات التدريس الفعال    يونيو 11 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

اس��اتيجيات التعلم ال�شط واك�شاف وتنمية 
الذ�اءات املتعددة- للمعلم�ن

مهارات التدر�س عن ُ�عد

اإلدارة االس��اتيجية ل��ودة الشاملة �� ا��امعات 
ومراكز البحوث العلمية

اإلرشاد األ�ادي��

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

7 - 3 .6

.7

.8

.9

.5

.4

.3

.2

.1



: الـربامـج اإلداريـة.
ً
أوال
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11- اإلدارة الصحية:

12- اإلدارة الرياضية:

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة ال�نامج اسم  م

 1,200$  مايو  11 - 7  اإلدارة الفعالة ملراكز الخدمات الطبية والصحية  .1

 1,200$  سبتم� 21 - 17  التخطيط � املرافق الصحية  .2

 1,200$  نوفم�  16 - 12  إدارة التوثيق التمري�  .3

 1,200$  يوليو 13 - 9  إدارة السجالت الطبية  .4

 2,400$  ف�اير  9 -يناير  29  إعداد خطط وإجراءات العمل � املنشآت الصحية  .5

     42  أغسطس02 - 
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 سبتم�   
 $1,200 

 1,300$ الشارقة

 2,400$  مارس  16 - 5  تطبيقات الجودة � إدارة املستشفيات واملراكز العالجية  .8

 أغسطس-3يوليو 32   قيادة املنشآت الصحية � ظل التحول الوطني  
 $2,400 

 2,600$ الشارقة

 1,200$  يونيو  22 - 18  مهارات االتصال الفعال مع املر�  .10

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

تحس�ن تجر�ة املر�ض

تطبيق معاي�� (سبا��) األساسية إلدارة املرافق والسالمة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

.6

.7

.9

7-3

1. 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

22   القيادة � اإلدارة الرياضية    يونيو 81 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

51   إدارة املنافسات الرياضية    يونيو 11 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

12   إدارة املنشآت الرياضية    سبتم�01 - 
 $2,400 
 2,600$ الشارقة

31   أساسيات التسويق الريا�    يوليو9 - 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 
 

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوعان

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

2. 

3. 

4. 



1 – إدارة املشروعات.

2- ريادة األعمال.

3- الربامج اهلندسية.

ا: برامج إدارة املشروعات وريادة األعمال
ً
ثاني



ا: برامج إدارة املشروعات وريادة األعمال.
ً
ثاني
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م  تاريخ التنفيذةدملا  اسم ال�نامج  
 

 الرسوم 

  أساسيات إدارة امل�وعات  
 1,300$ الشارقة مارس 12-16

 1,400$ إسطنبول أغسطس 3 -يوليو 30

)(Agileإدارة امل�وعات الرشيقة         
 1,200$  ف�اير  9 - 5
 1,700$ كواالملبور مارس  16 - 12

 1,300$ الشارقة أغسطس 24 - 20

  تخطيط ومتابعة امل�وعات  
 1,200$  يناير 26 - 22
 1,300$ الشارقة يونيو  15 - 11
 1,200$ �م الشيخ  ديسم� 3-7

  جدولة وتنظيم العمل بامل�وعات  
 1,300$ الشارقة ف�اير  2 -يناير  29

 1,200$  نوفم�  23 - 19
 1,400$ إسطنبول  أغسطس 3 -يوليو 30

  ضبط تكاليف امل�وعات  
 1,200$  ف�اير  9 - 5
 1,300$ الشارقة ديسم� 3-7

  إدارة مخاطر امل�وعات  
 1,400$ إسطنبول مارس  16- 12
 1,300$ الشارقة أكتوبر   19 - 15
 1,200$  يونيو  22 - 18

 1,300$ الشارقة ف�اير  16 - 12  إدارة أصحاب املصلحة للم�وع  .7

  مقاييس نجاح امل�وعات ومؤ�ات األداء  
 1,300$ الشارقة أغسطس 24 - 20

 1,200$  نوفم�  23 - 19

 5 - 9  إدارة جودة امل�وعات   .9

9 - 5 

 1,200$  مارس 

.   PMOمكاتب إدارة امل�وعات وإدارةتأسيس    01
 1,200$  ف�اير   

 1,300$ الرياض  أكتوبر  19 -15

.   إدارة م�وعات تكنولوجيا املعلومات  11
 1,300$ الشارقة مارس  2 -ف�اير  26

 1,200$  يونيو  22 - 18
 1,700$  اتركاج نوفم�    26-30

.   أسس املتابعة والتقييم  21
 1,200$  يناير 26 - 22

 1,300$ الشارقة نوفم� 2 -   ربوتكأ  29  

. 31   
 1,300$ الشارقة يونيو 15- 11

 1,200$  ديسم�  14 - 10

.   القيادة وإدارة امل�وعات الرشيقة  41
 2,400$  مارس  16- 5 
 2,600$ الشارقة سبتم� 14 -3 

.   امل�وعاتاملهارات املتطورة � جدولة    51
 2,400$  يونيو 22 -11

 2,600$ الشارقة ديسم� 3-14

 

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع Business Analysisبرنامج أساسيات تحليل األعمال

أسبوعان

أسبوعان

8. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

مكان  االنعقاد 

1- إدارة املشروعات:
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

    
 1,200$  ف�اير  5-9

 1,400$ كازابالنكا أغسطس  6-10
 1,200$  يونيو  8- 4  قياس األداء املا� للم�وعات  .2

   
 1,200$  يونيو  11-15 

 1,200$ �م الشيخ  ديسم� 3-7

       71 -  1,200$  أغسطس 31

 1,200$  سبتم� 10-14    .5

 1,200$  أكتوبر  8-12      .6

 1,200$  نوفم� 16-12  صناعة األفكار املتميزة للم�وعات  .7

    
 1,200$  ف�اير  2 -يناير  29

 1,300$  نوفم�  16 -12
 1,300$ الشارقة يونيو 8 - 4

 1,200$  ف�اير  23 -19     .9
 1,200$  يناير 26 -22    .10

القاهرة
تأس�س و�دارة املشروعات الصغ��ة

تنمية مهارات رائدات األعمال

مهارات التمو�ل األساسية لرواد األعمال

التفك�� التصمي�� لرواد األعمال

 Mindset Entrepreneurial عقلية رائد األعمال

بناء نموذج العمل التجاري

بناء ال��اند ال��صية كرائد أعمال
ال�سو�ق ع�� قنوات التواصل االجتما��

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة

د�ي

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع

8.

4. 

3. 

1. 

2.

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  إدارة الجودة (النوعية) � قطاع التشييد والبناء 
 1,200$  ف�اير  5-9

 1,400$ كازابالنكا أغسطس  6-10

  
 1,200$  ف�اير  2 -يناير  29

 1,300$  نوفم� 12-16
 1,300$ الشارقة يونيو  8- 4

د�يعقود األعمال الهندسية �� مجال ال��كيبات الكهر�ائية

القاهرة

القاهرة

أسبوع

أسبوع

1. 

2- ريادة األعمال: 

3- الربامج اهلندسية: 





1 – احملاسبة احلكومية واملوازنات.

2 – املراجعة (التدقيق) والرقابة ومكافحة الفساد املايل.

3 – احملاسبة املالية.

4 – احملاسبة اإلدارية والتكاليف.

5 – إدارة املشرتيات واملخازن واللوجستيات.

6 – البنوك والصريفة.

7 – الربامج اإلحصائية.

8 – الربامج العقارية.

9 – الربامج الضريبية.

10 – االقتصاد والتمويل.

: الربامج املالية واحملاسبية
ً
ثالثا



ا:الربامج املالية واحملاسبية.
ً
ثالث
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م

  املوازنات التخطيطية وتفعيل دور الرقابة  1.
 1,200$  يناير 26 - 22
 1,300$ الشارقة مايو  11 - 7
 1,200$  يوليو   13 - 9

  املوازنات املوجهة باألھدافإعداد    2.
 1,300$ الشارقة ف�اير   23 - 19
 1,200$  ديسم�   21 - 17

 1,200$  ف�اير   23 - 19  آليات تخطيط وتنفيذ ومراقبة املوازنة العامة للدولة  3.

  إعداد املوازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي  4.

 1,200$  مارس  2 -ف�اير  26
 1,300$ الشارقة مايو   18 - 14

 1,400$ إسطنبول أغسطس 3 -يوليو   30
 2,200$  ةروفاغنس ديسم� 7 - 3

  موازنة ال�امج واألداء وتطبيقاتها العملية  5.
 1,300$ الشارقة يونيو   15 - 11
 1,400$ مراكش  نوفم�  16 - 12

 1,400$ إسطنبول أغسطس 3 -يوليو   30  املوازنات كأساس للرقابة وتقييم األداءإعداد    6.

   ةينازيملاو ةيماتخلا تاباسحلا دادعإ  7.
 1,700$ كواالملبور مارس  16 - 12
1,2$  ديسم� 14 - 10 00   

  محاسبة التكاليف للقطاع الحكومي  8.
   2,400$  ف�اير  2 -يناير  22

   2,600$ إسطنبول أغسطس  10 -يوليو   30

  املحاسبة الحكومية باستخدام الحاسب اآل�  9.
   2,600$ الشارقة مايو   25 - 14
 2,400$  يونيو 22 - 11
 3,000$ كواالملبور نوفم�  23 - 12

10 .
 .

 1,300$ الشارقة مايو   25 - 21   
   1,200$  أغسطس 17 - 13    11
 1,300$ الشارقة يوليو  13 - 9  اإلجراءات املالية � الخصخصة  12
 1,300$ الشارقة أكتوبر   12 - 8    13
 1,300$ الشارقة نوفم�  23 - 19  أسس االع�اف باإليرادات واملتحصالت � القطاع الحكومي  14

  أسس التحول من النظام النقدي لنظام االستحقاق  15
 3,000$ كواالملبور مايو  25 - 14
   2,600$ الشارقة يوليو 27 - 16

 2,400$  أكتوبر  19 - 8
 1,300$ الشارقة مارس  16 - 12     16
1,200$  أغسطس 17 - 13  املحاسبة املالية وإمساك الدفاتر  17

$1,200
$1,200

00
 

   مارس   9 - 5    18
   مارس   9 – 5  إعداد امليزانية ومراقبة التكاليف  19
 1,400$ اإلسكندرية مايو  25 - 21  تخطيط امليزانية وتقرير اإلدارة  20
  �م الشيخ  ديسم� 14 – 10     21
   أكتوبر  26 – 22   مهارات إعداد املوازنات التشغيلية واملالية  22
23  

املخاطر واألزماتاملوازنات املالية وتخفيض التكاليف � ضوء       أغسطس 3117 –   
 2,400$  يونيو 22 – 11  املحاسبة الحكومية ونظم مراقبة األداء  24
   نوفم�  16 – 12  إعداد ومراقبة تنفيذ املوازنات وتحليل االنحرافات  25
 2,400$  ديسم� 21 – 10  املحاسبة الحكومية  26
 2,400$  مايو  25 – 14  الحسابات الختامية الحكومية  27

 املعاي�� املتقدمة ألنظمة ا��اسبة ا���ومية

املالية لغ�� املالي�ن

ا��اسبة لغ�� ا��اسب�ن

أسبوع
القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع

أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع

أسبوع

استخدام ا��اسبة اإللك��ونية �� املؤسسات
إعداد امل��انيات ا���ومية

$1,200

$1,200

$1,200
$1,200

$1,200

(IPSAS) تطبيق معاي�� ا��اسبة الدولية بالقطاع ا���ومي
 .
 .
 .

 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

1 – احملاسبة احلكومية واملوازنات:
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م
 1,300$ الشارقة يناير 26 – 22  مهارات الرقابة والتدقيق الداخ�  .1
 1,200$  يناير 19 – 15    .2
 2,400$   �متبس 7 – أغسطس  27  أسس املراجعة والرقابة املالية  .3

  الحوكمة وتفعيل بيئة املراجعة الداخلية  
 1,300$ الشارقة يناير 26 – 22
 1,200$  يونيو 15 – 11

  الحوكمة والبيئة الرقابية  
 2,400$  مارس  16 – 5
 2,600$ الشارقة سبتم� 28 – 17
 3,000$ كواالملبور نوفم�  23 – 12

  الرقابة املالية � الوحدات الحكومية  

 2,600$ الشارقة ف�اير 16 – 5
 2,400$  يونيو 22 – 11

 2,400$  سبتم� 14 – 3
 2,600$ مراكش  نوفم�  23 – 12

 2,250$ �م الشيخ   ف�اير 16 – 5  مهارات اكتشاف الغش والتزوير � املعامالت املالية  .7
  

أسبوع
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة

أسبوع

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

  دور املراجع الداخ� � إدارة املخاطر املالية  
 3,000$ كواالملبور مايو  25 – 14

 2,400$  أغسطس 17 – 6
 2,600$ الشارقة نوفم�  16 – 5

    

 1,400$ إسطنبول مارس  9 – 5
 1,300$ ق�ص  –الرنكا  يوليو  13 – 9
 1,400$ كازابالنكا أغسطس 17 – 13

 1,300$ الشارقة أكتوبر  19 – 15
 1,700$ كواالملبور نوفم�  16 – 12
 1,200$  ديسم� 14 – 10

10.    

 2,600$ إسطنبول مارس  16 – 5
 2,600$ كازابالنكا أغسطس 24 – 13

 2,600$ الشارقة أكتوبر  26 – 15
 3,000$ كواالملبور نوفم�  23 – 12
 2,400$  ديسم� 21 – 10

 1,200$  يونيو  1 – مايو  28    .11
) املراجعة الداخلية (األسس والتطبيقات  .12  2,400$  يونيو  1 – مايو  21  

  التدقيق املبني ع� املخاطر  .13
 1,200$  مايو  18 – 14
 1,300$ ق�ص  –الرنكا  يوليو  13 – 9
 1,300$ الشارقة نوفم�  9 – 5

)COSOتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم (  .14  1,200$  مايو  18 – 14  
 1,300$ الشارقة يونيو 1 –مايو 28    .15

  املهارات املتخصصة � التدقيق والتفتيش املا�  .16

 1,700$  اتركاج يونيو 8 – 4
 1,300$ الشارقة يونيو 15 – 11

 1,200$  أغسطس 17 – 13
 1,300$  نوفم�  23 – 19

  واإلدارياملهارات املتخصصة � التدقيق والتفتيش املا�   .17

 3,000$  اتركاج يونيو 15 – 4
 2,600$ الشارقة يونيو 22 – 11

 2,400$  أغسطس 24 – 13
 2,700$  نوفم�  30 – 19

أسبوع
أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة
د�ي

د�ي

املراجعة املالية واإلدار�ة لضمان سالمة األداء املا�� 

املراجعة املالية واإلدار�ة لضمان سالمة األداء املا�� واإلداري

املعاي�� ا��ديثة للمراجعة والتدقيق الداخ��

املراجعة الداخلية ودورها �� تحس�ن أداء ا��هات ا���ومية

أسبوعان

أسبوعان

4.

5.

6.

8.

9.

أسبوعان

اس��اتيجيات املراجعة والتدقيق الداخ�� مل�افحة الفساد

أسبوعان

2- املراجعة (التدقيق) والرقابة ومكافحة الفساد املايل:



ا:الربامج املالية واحملاسبية.
ً
ثالث
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م

 

 

18.  
 

  51  2,400$  يونيو4 – 

 2,400$  يونيو 15 – 4    .19

 1,200$  أغسطس 24 – 20  تصميم وتقييم نظم الرقابة الداخلية  .20

 1,300$ الشارقة أكتوبر  26 – 22  املحاسبة اإلدارية والرقابة املالية املتقدمة  .21

 1,200$  ف�اير  16 – 12  املراجعة اإلدارية ودورھا � الرقابة واتخاذ القرارات  .22

 1,300$ الشارقة يناير 26 – 22  (منظور ما�)حوكمة املؤسسات    .23

 1,200$  يونيو 15 – 11  فحص االحتيال املا� � عقود املش�يات الحكومية  .24

 1,200$  مارس   9 – 5    .25

 1,300$ الرياض  ف�اير  16 – 12  املحاسبة القضائية (الجنائية) ومكافحة االحتيال املا�  .26

  مكافحة الفساد املا� � األجهزة الحكومية  .27
 1,200$  سبتم�   28 – 24
 1,700$ كواالملبور نوفم�  16 – 12

 2,600$ الشارقة سبتم�  14– 3  تطبيقات الرقابة اإللك�ونية � التصدي للفساد املا� واإلداري    .28

 1,200$  نوفم�  9 – 5  التحقيق املتخصص � قضايا الفساد املا�  .29

 2,400$  يونيو 22 – 11    .30

 1,200$  مايو  18 – 14    .31

 1,300$ الشارقة يناير 26 – 22  مهارات اكتشاف األخطاء والغش � القوائم املالية  .32

33.  
 

 1,200$  مايو  4118 –  

 1,200$  مايو 18–14       .34

 1,200$  نوفم�  9 – 5  الرقابة والتدقيق ع� األنظمة املحاسبية  .35

1,200$  مايو  18 – 14  التدقيق املا� � ضوء املخاطر املالية واألزمات العاملية  .36

37.  
 

 1,200$  ديسم� 0114 –  

)GRCالحوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال (  .38  1,200$  مارس   9 – 5  

 1,200$  أغسطس 17 – 13     استخدام مؤ�ات األداء � اإلدارة املالية  .39

 1,200$  نوفم�  16 – 12  ودعم صناعة القراراملاليةإدارة األزمات     .40

 2,600$ الشارقة يونيو 22 – 11  أمن وإدارة الحلول املحاسبية  .41

 1,200$  أغسطس 17 – 13  تنمية املهارات املحاسبية واملراجعة املالية وضبط املخالفات  .42

43.     02  2,400$  يوليو 9 – 

 2,400$  نوفم�  30 – 19  التخطيط االس�اتيجي للشئون املالية واإلدارية  .44

 2,400$  مارس  16 – 5  األساليب الحديثة � املراجعة الداخلية  .45

 1,200$  يوليو 27 – 23  التعامل مع اللوائح املالية وتطبيقها � ال�ف والتسوية  ساسأ  .46

 

 

 

 

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

النظم املتقدمة للمحاسبة عن ا��وانب املالية لشئون
 املوظف�ن واملوارد ال�شر�ة

املعاي�� الدولية �� املراجعة و�عداد وكتابة التقار�ر  ا��اصة باملراجعة

 لتقار�ر التنمية املستدامة ورؤ�ة 2030
ً
اإلفصاح وفقا

دور املراجعة الداخلية �� ا��د من مخاطر األعمال �� القطاع ا���ومي

أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان األساليب ا��ديثة �� الرقابة ع�� اإليرادات باستخدام ا��اسب اآل��

أسبوعان

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع دور الرقابة الداخلية �� م�افحة الفساد وحماية املال العام

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

املراجعة الداخلية وا��ارجية لضمان سالمة األداء املا��

املعاي�� ا��ديثة �� الرقابة الداخليـة والفحص التحليلــي ل��سابات

دور ا��اسبة املستدامة �� تحس�ن ا��توى املعلوما�ي للتقار�ر املالية
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م
 1,200$  يناير 26 – 22  التصفية ومحاسبة ال�كات  .1
 1,200$  أغسطس 17 – 13  املحاسبة عن العمالء واإليرادات  .2
 1,300$ الشارقة ف�اير  9 – 5    .3
4.

5.

 1,200$  نوفم�  23 – 19    

)PFAاملا� املح�ف (املحاسب       

 2,200$  ةروفاغنس مارس  2 -ف�اير  26
 1,400$ إسطنبول مارس  16 – 12
 1,300$ ق�ص  –الرنكا  يوليو  13 – 9
 1,300$ الشارقة نوفم�  9 – 5
 1,200$  ديسم� 7 – 3

 1,200$  ف�اير  16 – 12  تصميم نظام محاسبة التكاليف ع� أساس األنشطة  .6
 1,200$  مايو  18 – 14  املدير املا� املح�ف  .7

)PTAاملحاسب ال�يبي املح�ف (     
 2,400$  مايو  25 – 14
 2,600$ الشارقة نوفم�  30 – 19

 1,200$ �م الشيخ  ديسم� 14 – 10    .9
 2,600$ الشارقة يونيو   15 – 4  إعداد القوائم املالية والتقارير السنوية  .10
 1,200$  يوليو 20 – 16    .11
 1,200$  يوليو 27 – 23    .12

. 31  
 

 1,300$ الشارقة أغسطس 0224 –  

. 41  
 

  12  1,200$  سبتم�71 - 

 1,200$  أكتوبر  19 – 15    .15
 1,300$ الشارقة أكتوبر  26 – 22    .16
 1,200$  نوفم�  30 – 26  التخطيط املا� االس�اتيجي  .17

. 81  
    

 
  12  1,200$  سبتم�71 - 

 1,200$  أكتوبر  19 – 15  التقارير املالية للرسوم املالية الخاصة ب�اءات االخ�اع  .19
 1,300$ الشارقة يوليو 20 – 16    .20
1,200$  أغسطس 24 – 20       .21

$1,200
 

   يونيو  1 – مايو  Excel  28التحليل املا� باستخدام    .22
 1,200$  نوفم�  23 – 19  اس�اتيجيات التحليل املا� املتقدم  .23

.   املحاسبة عن األصول الرقمية  42
 1,200$  مايو  18 – 14
   الشارقة أكتوبر  19 – 15

 1,200$  يوليو 20 – 16  مهارات التحليل املا� وإعداد املوازنات  .25
 2,400$  ديسم� 21 – 10  التطبيقات وتنمية املهارات املحاسبية املالية  .26
 2,400$  مارس  16 – 5  اإلدارة املالية وامليزانية  .27

.   لغة إنجليزية � املصطلحات املالية  82
 2,400$  يونيو 15 – 4
 2,600$ الشارقة سبتم� 14 – 3

  
 2,400$  يوليو  20 – 9  املحاسبة املالية والتكاليف  .29

أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع اإلدارة الفعالة لالئتمان والتحصيل

تنمية املهارات ا��اس�ية للعامل�ن بأقسام املدفوعات واملصروفات

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع (IAS) معاي�� ا��اسبة الدولية
(IFRS) معاي�� التقار�ر املالية الدولية

املعا��ات ا��اس�ية املتعلقة بمنظومة الدفع والتحصيل
 اإللك��و�ي �� الوحدات ا���ومية

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة

ا��اسبة و�عداد التقار�ر املالية �� ضوء ميكنة إدارة 
املعلومات املالية ا���ومية

تنمية مهارات العامل�ن �� أقسام التحصيل
التحليل املا�� لقائمة التدفقات النقدية

(IFRS) أهم املستجدات �� معاي�� التقار�ر املالية الدولية
 ومعاي�� االستدامة

مهارات إعداد القوائم املالية وقائمة التدفقات النقدية
IFRS 9 -13 -15 ��املعيار الدو�� لتقار�ر اإلبالغ املا

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع
أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

تنمية املهارات ا��اس�ية للعامل�ن بأقسام املقبوضات واإليرادات

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

8.   

$1,300

3- احملاسبة املالية:



ا:الربامج املالية واحملاسبية.
ً
ثالث
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م

    
 $2,600 
 $2,400 

 1,200$    تقييم األصول الثابتة  .2
 1,200$   تفعيل أدوات املحاسبة اإلدارية � دعم اتخاذ القرار    .3
4.      $1,300 
5.     $1,200 

 مهارات إعداد الخطط املالية وقياس األداء املا�  
  $2,600 

  $2,600 
  $2,400 

  إعداد املوازنات والرقابة ع� التكاليف  
 $1,400 

  $1,300 
  $2,200 

 2,400$  املدير املا� وأدوات تطوير األداء  .8
9.      $1,200 

 2,600$   املالية كأساس لتقييم األداءإعداد وتصميم نظم التقارير    .10
 1,200$   تقييم األداء املا� لل�كات  .11
12.      $1,300 
 2,400$   محاسبة التكاليف باستخدام الحاسب اآل�  .13
1,300$     يرادإلا رارقلا ذاختاو معد � اھرودو ةبسياحملا تامولعملا مظن  .14

$1,300

 

.  محاسب التكاليف املح�ف    51
  $2,400 
  $2,600 

 1,200$    �كات النفط والغازمحاسبة   .16
17.     $1,200 
18.     $2,400 
19.       
 1,200$    تحليل التدفقات النقدية  .20
21.   1803B1,300$    املحاسبة التحليلية واتخاذ القرارات اإلدارية 
 1,200$    االس�اتيجيات النقدية وبناءتقييم وتحليل األخطار املالية     .22
 1,200$   اإلدارية واالتصاالت املالية التخاذ قرارات فعالة املحاسبة   .23
 إعداد ومتابعة التقارير املالية  .24

 يناير 26 – 15
 نوفم�  23 – 12

يناير 26 – 22
 سبتم� 21 - 17
ف�اير  2 –يناير  29

 ف�اير  9 – 5
ف�اير  23 – 12

أغسطس 24 – 13
نوفم�  16 – 5
 مارس   9 – 5
سبتم� 14 – 10
ديسم� 7 – 3

 مايو  25 – 14
يوليو   13 – 9
أغسطس 31 – 20

 أكتوبر  5 – 1
سبتم� 14 – 10
أكتوبر  26 – 15
أكتوبر  26 – 22
يونيو  1 – مايو  21

سبتم�   21 – 10
ديسم� 14 – 10
 أكتوبر  5 – 1

يونيو 22 – 11
أكتوبر  19 – 15

يوليو 27 – 23
نوفم�  16 – 12
ديسم� 7 – 3

 مايو  25 – 21
 2,400$  ديسم� 14 – 3

 

6.

1.

7.

تطو�ر مهارات ا��اسب�ن ا��دد

تحليل كفاءة قرارات االس�ثمار والتمو�ل
تطو�ر مهارات العامل�ن �� إعداد سلم الرواتب واألجور

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

 

 

 

 

 

  ناعوبسأ

 

أسبوع

أسبوعان

أسبوع
أسبوع
أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع

النماذج املالية للت�بؤ بالتع�� والفشل املا��

املهارات األساسية للعامل�ن �� الشئون املالية

اإلفصاح ا��اس�� عن املسؤولية االجتماعية للشر�ات
دراسات ا��دوى وتقييم املشروعات باستخدام ا��اسب اآل��

تمو�ل املشروعات االس�ثمار�ة 

الشارقة

الشارقة

الشارقة
الشارقة

الجزائر 
الشارقة

 ةروفاغنس

الشارقة

جدة

الشارقة

الشارقة

الرياض 

القاهرة
القاهرة
القاهرة

د�ي
القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة

4- احملاسبة اإلدارية والتكاليف:
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 الرسوم  االنعقاد مكان  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م

 أسبوع إعادة ھندسة عمليات إدارة سلسلة التوريد 
  
   الشارقة

  إدارة املش�يات واملخازن   
1,300$ الشارقة

$1,300
 

 $1,200

$1,200

 

  باستخدام الحاسب اآل�إدارة املش�يات واملخازن   
 2,600$ الشارقة
 $2,400 

   
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

  الدورات املحاسبية للمش�يات واملخازن 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,300$ الشارقة  إدارة املستودعات واملخازن 

  إعادة تنظيم املخازن لزيادة كفاءة الرقابة ع� املخزون 
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,300$ الشارقة   وأساليب رقابة املخزونطرق   
 1,300$ الشارقة  نظم جرد املخزون ومعالجة املخلفات واملخزون الراكد 

   
 $1,200 
 1,300$ الشارقة

 1,200$   تنمية املهارات الفنية ألمناء املخازن 
 1,200$   إدارة ومتابعة أداء وجودة املوردين 

 
املهارات املتكاملة � إدارة املستودعات ومراقبة املخزون

 2,600$ الشارقة  
 1,200$   اقتصاديات التصميم الداخ� للمخازن 
 1,200$   إدارة املش�يات واملخازن من منظور إدارة الجودة الشاملة 
 2,600$ جدة   
�INCOTERMSح قواعد       1,200$    ةيلودلا ةراجتلا � اهتاقيبطتو2020
 1,200$   إدارة العمليات اللوجستية 
     
 1,200$   الخدمات اللوجستية وسالسل   
 2,600$ الشارقة  االتجاھات املعا�ة � إدارة املخازن واللوازم واملستودعات 
 2,400$   إدارة العقود واملش�يات 
  � 2,400$   القطاعات الحكوميةال�نامج املتكامل � مجال فتح العروض 

    $2,400 
 2,400$   إدارة املش�يات والعقود اللوجستية 
 1,200$   الرقابة الفعالة ع� عمليات ال�اء 

 
 

  $1,200 

إدارة سلسلة اإلمداد والتوريد

 1,200$   التخطيط االس�اتيجي لل�اء وضبط النفقات 
   

 مارس  16 – 12
 أغسطس 17 – 13

 يناير 19 – 15
 سبتم� 14 – 10

 يناير 26– 15
 سبتم� 21 – 10
 ف�اير  9 – 5
 يونيو 22 – 18
 مارس   9 – 5
 سبتم� 7 – 3

 مارس  16 – 12
 مايو  25 – 21
 نوفم�  23 – 19

مارس  2 –ف�اير  26
 مايو  11 – 7
 يوليو 20 – 16

 ديسم�   21 – 17
 أغسطس 24 – 20
 أكتوبر   12 – 8

 أكتوبر  19 – 8
 ديسم� 7 – 3
 ديسم� 14 – 10
 سبتم�   21 – 10
 نوفم�  23 – 19
 أغسطس 17 – 13

 
 مارس  9 – 5
 ديسم� 21 – 10
 يونيو 15 – 4
 سبتم� 14 – 3

 نوفم�  2123 – 
 سبتم� 21 – 10
 أغسطس 24 – 20

 ديسم� 0114 – 

  �متبس 28–24
 1,200$  مايو 18–14

 

 

 

 

 

 

6.

7.

5.

4.

3.

2.

1.

 

 

8. 
9. 

. 01

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

. 42 
25. 
26. 

. 72 

28. 
29. 

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

أسبوعان
أسبوعان
أسبوعان

أسبوعان
أسبوعان

صياغة املواصفات الفنية و�عداد كراسة الشروط

تخطيط وتنفيذ وتقييم أعمال الشراء

ال��نامج املت�امل �� مجال فحص العروض �� القطاعات ا���ومية

الضوابط واإلجراءات املتبعة �� دراسة وتحليل العطاءات 
واملفاضلة ب�ن املوردين

تخطيط وتنظيم أعمال إدارة املش��يات

الديون املتع��ة وطرق معا����ا

القاهرة يوليو 27 – 16 $2,400 

اإلمداد والتور�د
$2,400 القاهرة يونيو 22 – 11 أسبوعان

5- إدارة املشرتيات واملخازن واللوجستيات:



ا:الربامج املالية واحملاسبية.
ً
ثالث

51

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م
 1,200$  مايو  18 – 14   .1
 1,200$  سبتم� 7 – 3    .2
 1,300$  ديسم�   21 – 17    .3
 1,200$  يونيو 8 – 4  االح�اف � تحليل البيانات اإلحصائية املعتمدة  .4
 1,200$  ف�اير  COMFAR  12 – 16دراسات الجدوى املتقدمة وتقييمها   .5

E – Views التحليل اإلحصا�ي املتقدم باستخدام

أسبوع
أسبوع
أسبوع
أسبوع
القاهرةأسبوع

القاهرة
الشارقة
القاهرة
القاهرة

SPSS التحليل اإلحصا�ي املتقدم باستخدام
التحليل اإلحصا�ي للبيانات ال��مة

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م
 1,200$  نوفم�  30 – 26  أسس الشمول املا� لتحقيق أھداف التنمية املستدامة  .1
2.  � 1,200$  مايو  18 – 14  تحليل البيانات الضخمة � القطاع امل�
 1,200$  سبتم� 7 – 3  الذكاء الصناعي � القطاع امل��استخدام تطبيقات    .3

    
 1,200$  أغسطس 31 - 27

 1,300$ الشارقة أكتوبر  5 – 1
  

 
 2,600$ةيردنكسإلا  سبتم�   0121 –  

6.

5.

4.

 1,200$  مايو  25 – 21    
 1,200$  مارس   9 – 5    .7
 1,200$  مايو  25 – 21      .8

   
 1,200$  يناير   2226 – 

. 01

. 9

    
مارس  5 – 9

  
$1,200 

أعمال إدارة متا�عة االئتمان
أسس االئتمان املصر��

ا��وانب التطبيقية لالئتمان املصر�� – حاالت عملية

حماية املس��لك املا��

أساليب التمو�ل املصر��: دورة تحول / حماية األصول والتدفق النقدي

أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع
أسبوع

أسبوع

أسبوعان

أسبوع
أسبوع
القاهرةأسبوع

القاهرة
القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

االعتمادات املس�ندية وخطابات الضمان �� ضوء اإلصدار
 ا��ديد (إصدار رقم 758 لسنة 2010 و�عديالتھ)

فحص وتدقيق املس�ندات املتداولة ع�� االعتماد املس�ندي
 �� ضوء املعاي�� الدولية

8- الربامج العقارية:

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة ال�نامج اسم  م
 1,300$ الشارقة مارس   9 – 5  الجوانب املالية واملحاسبية � املنشأة العقارية  .1
 1,300$ الشارقة مايو   18 – 14  أساسيات التقييم العقاري  .2
 1,300$ الشارقة يوليو 27 – 23  أساسيات السوق الثانوي للتمويل العقاري  .3
4.

5.

 1,200$  يونيو  1 – مايو  28  التمويل العقاري  

  الدليل الشامل لنظام السجل العيني والرھون العقارية  
 1,300$ الشارقة يناير 19 – 15
 1,200$  مايو  18 – 14

أسبوع

أسبوع

أسبوع
أسبوع
أسبوع

القاهرة

القاهرة

7- الربامج اإلحصائية:

6- البنوك والصريفة:
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 الرسوم  االنعقاد مكان  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م

    
 1,200$  يونيو  1 – مايو  28

 1,300$ الشارقة أكتوبر  5 – 1
2

1

.

.

 1,200$  ف�اير  16 – 12  التحليل االقتصادي  
 1,200$  أغسطس 17 – 13  التنافسية ووضع املؤ�ات  .3
 1,200$  أكتوبر  19 – 15    .4

 
أساليب �سو�ة وفض منازعات االس�ثمار

أسبوعاتخاذ القرارات االس�ثمار�ة �� أوقات األزمات

أسبوع
أسبوع
أسبوع

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة

 الرسوم  مكان االنعقاد  االنعقاد تاريخ  املدة اسم ال�نامج  م
 1,200$  مايو  25 – 21  ال�يبة ع� القيمة املضافة والدخل  .1
 2,400$  سبتم� 28 – 17  ال�نامج املتكامل � ال�ائب  .2
 1,200$  يونيو  1 – مايو  28  أسس احتساب الربح الخاضع لل�يبة وتوزيعات األرباح    .3
 1,200$  يونيو  1 – مايو  28  أساسيات اإلدارة ال�يبية والتسوية الفنية لل�ائب  .4

أسبوع

أسبوع
أسبوع

أسبوعان
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

 

 

10- برامج االقتصاد والتمويل:

9- الربامج الضريبية:



ا: برامج تكنولوجيا املعلومات.
ً
رابع

1- تطبيقات تكنولوجيا املعلومات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

2- حوسبة األعمال لغري املتخصصني.

3- إدارة وتطوير منظومات تكنولوجيا املعلومات.

.(Articial Intelligence) 4- الذكاء االصطناعي

.(Machine Learning) أ - تعليم اآللة     

.(Deep Learning) ب - التعليم العميق    

5- برامج أمن املعلومات.

6- برامج الشبكات واالتصاالت وهندسة النظم.

7- الربجميات وقواعد البيانات واملواقع اإللكرتونية.

.(Video & Graphics Programs) 8- برامج اجلرافيك والفيديو

9- شبكات التواصل االجتماعي.

10- التقنيات اإلعالمية.

11- برامج املكتبات واملعلومات.

ا: برامج تكنولوجيا املعلومات واملكتبات
ً
رابع
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  1,200$  نوفم�    30 - 26

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  تطبيقات الحكومة الذكية ألغراض التنمية املستدامة  

 1,200$  يناير 5 – 1
 1,300$ الشارقة مايو  11 – 7
 1,400$ إسطنبول يوليو  13 – 9
 1,300$ الرياض  أكتوبر  5 – 1

  نظم الزراعة والريلتطويراستخدام تكنولوجيا املعلومات      

 1,300$ الشارقة  يناير 12 –8
 1,300$  مايو  18 – 14

 1,200$  أغسطس 17 - 13
 1,300$ الرياض  أكتوبر    19 - 15

   ةددجتملاو ةديدجلا ةقاطلا لاجم � ةيكذلا مظنلا تاقيبطت  

 1,200$  يناير 19 -15
 1,400$ اإلسكندرية مايو  25 – 21

 1,300$ الشارقة أغسطس   24 - 20
 1,200$  أكتوبر    26 - 22

   عبارلا ليجلا تاعماجو ةيميلعتلا ةروثلا � ةيكذلا مظنلا قيبطت  

 1,400$ تونس   يناير 26 -22
 1,300$ الشارقة يونيو   1 -مايو  28
 1,200$    أغسطس 31 - 27
 1,300$ الشارقة مارس  2 –ف�اير  26

    �  املؤسساتحوكمةأدوات الذكاء االصطناعي واستخدامها 

 1,200$  ف�اير  2 –يناير  29
 1,200$  يونيو 8 – 4
 1,300$ الشارقة سبتم� 7 – 3

 1,300$ الرياض  نوفم�    2 -أكتوبر  29

  اإلنذار املبكر � املؤسساتوآلياتنظم     

 1,300$ الشارقة  ف�اير   9 - 5
 1,200$  يونيو 15 – 11
 1,300$ الشارقة سبتم� 14 – 10
 1,200$  نوفم�   9 - 5

  استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي � اإلدارة   

 1,200$  ف�اير   16 - 12
 1,300$ الشارقة يونيو 22 – 18
 1,200$  سبتم� 21 – 17
 1,300$ الشارقة نوفم�    16 - 12

  أدوات الحكومة الذكية الست�اف املستقبل  

 1,300$ الشارقة  ف�اير   23 - 19
 1,400$ كازابالنكا مايو  11 – 7
 1,200$  سبتم�   28 - 24
 1,300$ الشارقة ف�اير  9 – 5

  �  استخدام التكنولوجيا الذكية � قياس األداء املؤس

 1,200$  مارس  2 –ف�اير  26
 1,400$ إسطنبول يونيو 8 – 4
 1,300$ الشارقة أكتوبر   5 - 1
 1,200$ �م الشيخ  نوفم�    23 - 19

. 01    
 1,200$  مارس  9 – 5
 1,200$  يونيو  15 - 11
 1,300$ الشارقة ف�اير  23 - 19

أسبوعاستخدام تكنولوجيا املعلومات لتعز�ز االقتصاد الرق�� التناف���

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

د�ي

1- تطبيقات تكنولوجيا املعلومات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة:  



ا: برامج تكنولوجيا املعلومات.
ً
رابع
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  التحول الرقمي  

 2,200$  ةروفاغنس يناير 12 -8
 1,300$  مايو  18 – 14

 1,200$  أغسطس 10 – 6
 1,300$ الشارقة ديسم�  21 - 17

    

 1,200$  يناير 19 -15
 1,300$ الشارقة مايو  25 – 21

 1,300$ الشارقة أغسطس   24 - 20
 1,200$  أكتوبر    12 - 8

  
التحلـيل واملـحاـكاة االف�اضــــية للبـياـنات ـباســـتـخدام برـنامج  

Power BI)( 
 

 1,300$ الشارقة يناير 26 -22
 1,400$ اإلسكندرية يوليو  1 – مايو  28
 1,200$    أغسطس 31 - 27

 1,400$ الجزائر  أكتوبر    19 - 15

)AIمقدمة � الذكاء االصطناعي (      

 1,200$  ف�اير  2 –يناير  29
 1,200$  يونيو 8 - 4
 1,300$ الشارقة سبتم� 7 – 3
 1,300$ الرياض  أكتوبر    26 - 22

  تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي � املؤسسات  

 1,300$ الشارقة ف�اير  9 - 5
 1,300$ الشارقة يونيو  15 - 11
 1,200$  سبتم� 14 – 10
 1,300$ الرياض  أكتوبر    26 - 22

  Big � املؤسساتDataاستخدامات البيانات الضخمة (  (  

 1,200$  ف�اير  16 – 12
 1,300$ الشارقة يونيو  22 - 18

 1,200$  أغسطس 17 - 13
 1,300$ الشارقة نوفم�    2 -أكتوبر  29

  )Big Dataتحليل البيانات الضخمة (  

 1,300$ الشارقة ف�اير  23 – 19
 1,200$  يوليو  13 – 9
 1,400$ كازابالنكا سبتم� 21 – 17
 1,300$  نوفم�   9 - 5

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

د�ي

د�ي
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

(Excel) التحليل وا��ا�اة االف��اضية للبيانات باستخدام برنامج

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

.    يرادإلاو �املا داسفلا نم دحلا � تامولعملا ايجولونكت تاقيبطت  11

 1,200$  مارس  16 – 12
 1,300$ ق�ص -الرنكا يونيو  22 - 18
 1,400$ اإلسكندرية مارس  9 - 5
 1,300$ الشارقة ديسم� 7 - 3

.   استخدام األنظمة الذكية لالرتقاء باملعامالت الحكومية  21

 1,300$ الشارقة  يناير 5 - 1
 1,700$  اتركاج مايو  11 – 7
 1,400$ الجزائر  أكتوبر    12 - 8
 1,200$  ديسم�  14 - 10

أسبوع

القاهرة

القاهرة

أسبوع

2- حوسبة األعمال لغري املتخصصني:
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� املؤسساتIOTاستخدامات إن�نت األشياء ( (

  
 1,200$  مارس  2 –ف�اير  26

أسبوع 1,400$  يونيو   1 -مايو  28

أسبوع

.8

.9

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

 1,300$  سبتم� 21 – 17
 1,200$  نوفم�    16 - 12

   

 1,300$  مارس  9 – 5
 1,200$  يونيو 8 – 4
 1,400$  سبتم�   28 - 24
 1,300$  نوفم�    23 - 19

. 01  
  

 

 1,400$ مارس  16 – 12
 1,300$  يونيو 15 – 11
 1,200$  أكتوبر   5 - 1
 1,300$  نوفم�    30 - 26

. 11    

 1,300$  يناير 5 - 1
 1,200$  يونيو  22 - 18

 1,300$  أكتوبر    12 - 8
 1,200$  ديسم�  14 - 10

.   الجرائم اإللك�ونية وطرق مكافحتها  21

 1,200$  يناير 12 - 8
 1,700$  مايو  11 – 7

 1,300$  أغسطس   24 - 20
 1,300$  ديسم�  21 - 17

.   استخدام األنظمة الذكية � اإلدارة والتخطيط االس�اتيجي  31

 1,300$  يناير 19 - 15
 1,200$  مايو  18 – 14

 1,200$    أغسطس 31 - 27
 1,400$  أكتوبر    19 - 15

. 41  �  استخدام األنظمة الذكية لتحقيق التميز املؤس

 1,200$  يناير 26 - 22
 1,200$  يوليو 27 - 23
 1,300$  سبتم� 7 – 3
 1,200$  أكتوبر    26 - 22

.   استخدام األنظمة الذكية � املكاتب التنفيذية  51

 1,300$  ف�اير  2 –يناير  29
 1,200$  يونيو  15 - 11

 1,300$  أغسطس 24 - 20
 1,200$  ديسم�  21 - 17

. 61   �  القطاعات الحكوميةحوكمة البيانات 

 1,200$  ف�اير  9 - 5
 1,400$  يونيو  22 - 18

 1,300$  أغسطس 10 – 6
 1,200$  نوفم�    16 - 12

 

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

إسطنبول
القاهرة

الشارقة

الشارقة

مراكش 
الشارقة

 إسطنبول 
الشارقة

الشارقة
الشارقة

الشارقة

 اتركاج
الشارقة
الشارقة
الشارقة

الجزائر 

الشارقة

الشارقة

الشارقة

كازابالنكا
الشارقة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة

القاهرة

 (Cloud Computing) استخدامات ا��وسبة ال��ابية
�� املؤسسات

استخدام تطبيقات الهواتف الذكية �� املؤسسات
(Smart Phones) 

مقدمة �� التكنولوجيا املالية والبلوك �ش�ن
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

   �  مجال الخدمات الذكيةالتخطيط االس�اتيجي 

 1,300$ الشارقة  ف�اير  16 - 12
 1,300$ الشارقة مايو  18 – 14

 1,200$  سبتم� 14 – 10
 1,300$ الشارقة نوفم�    2 -أكتوبر  29

  التخطيط االس�اتيجي � مجال أمن املعلومات  

 1,200$  ف�اير  23 - 19
 1,300$ الشارقة مايو  25 – 21
 1,200$  سبتم�   28 - 24
 1,300$ الشارقة نوفم�   9 - 5

  إدارة منظومات العمل الذكية  

 1,300$ الشارقة  مارس  2 –ف�اير  26
 1,200$  يونيو   1 -مايو  28

 1,400$ كازابالنكا أكتوبر   5 - 1
 1,300$ الشارقة نوفم�    16 - 12

  إدارة أمن املعلومات  

 1,200$  مارس  9 – 5
 1,300$ الشارقة يونيو 8 – 4

 1,400$ كازابالنكا أغسطس 17 - 13
 1,300$  نوفم�    23 - 19

  الجوانب التقنية � نظم دعم اتخاذ القرار الذكية  

 1,300$ الشارقة مارس  16 – 12
 1,200$  يونيو 15 – 11

 1,300$ جدة أغسطس 17 - 13
 1,400$ مراكش  نوفم�    23 - 19

  ھيكلة وتصميم البنية التقنية � املؤسسات  

 1,200$  يناير 5 - 1
 1,400$ إسطنبول يونيو  22 - 18
 1,300$ الشارقة سبتم� 14 – 10
 1,200$  نوفم�    30 - 26

  تعزيز جودة الخدمات الذكية  

 1,300$ الشارقة  يناير 12 - 8
 1,200$  مارس  16 – 12
 1,300$ الشارقة أكتوبر    12 - 8
 1,200$ �م الشيخ  ديسم� 7- 3

 

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

د�ي

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

3- إدارة وتطوير منظومات تكنولوجيا املعلومات: 
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 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Introduction to Deep Learning  
 يونيو 15 – 11

 $1,200 
 نوفم�    23 - 19

  Neural Networks and Deep Learning  
 يونيو  22 - 18

 $1,200 
 نوفم�    30 - 26

  Improving Deep Neural Networks  
 يوليو 13 - 9

 $1,200 
 ديسم� 7 - 3

  Convolutional Neural Networks (CNN)  
 يوليو 13 - 9

 $1,200 
 ديسم�  14 - 10

  Deep Learning for Computer Vision  
 يوليو 27 - 23

 $1,200 
 ديسم�  21 - 17

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

.1

.2

.3

.4

.5

القاهرة أسبوع

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة  اسم ال�نامج  م

  Introduction to Artificial Intelligence (AI)   
 يناير 19 - 15

 $1,200 
 أغسطس 10 – 6

  Introduction to Python for Data Science   
 يناير 26 - 22

 $1,200 
 أغسطس 17 - 13

  Essential Math for Machine Learning: Python Edition  
 ف�اير  2 –يناير  29

 $1,200 
 أغسطس   24 - 20

  Data Science Research Methods: Python Edition  
 ف�اير  9 – 5

 $1,200 
27 – 31  

  Principles of Machine Learning: Python Edition  
 ف�اير  16 – 12

 $1,200 
 سبتم� 7 – 3

  Introduction to Neural Networks  
 ف�اير  23 – 19

 $1,200 
 سبتم� 14 – 10

  Reinforcement Learning   
 مارس  2 –ف�اير  26

 $1,200 
 سبتم� 21 – 17

  Computer Vision and Image Analysis  
 مارس  9 - 5

 $1,200 
 سبتم�   28 - 24

  Speech Recognition Systems  
 مارس  16 – 12

 $1,200 
 أكتوبر   5 - 1

10.  Natural Language Processing (NLP)  
 ف�اير  9 - 5

 $1,200 
 أكتوبر    12 - 8

 

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

أسبوع

أسبوع

أسبوع
أغسطس

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

:(Articial Intelligence) 4- الذكاء االصطناعي

:(Machine Learning) أ- �عليم اآللة

:(Deep Learning) ب- التعليم العميق



ا: برامج تكنولوجيا املعلومات.
ً
رابع

59

القاهرة

القاهرة

أسبوع

أسبوع

 

 

ISC2 Certifications 

 الرسوم  االنعقاد مكان  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Certified Information Systems Security Professional
 

 
 يوليو 27 - 23

 1,200  $ 
 أغسطس 10 – 6

EC -Council Certifications 

 الرسوم  القاھرة تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Certified Secure Computer User  
 أغسطس 3 –يوليو   30

 $1,200 
 أغسطس 17 - 13

  Certified Ethical Hacker  
 يناير 19 - 15

 $1,200 
 أغسطس   24 - 20

  Certified Network Defender  
 يناير 26 - 22

 $1,200 
   أغسطس 31 - 27

  Certified Penetration Testing Professional  
 ف�اير  2 –يناير  29

 $1,300 
 سبتم� 7 – 3

 

Cisco Certifications 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Cisco Certified Network Associate   
 ف�اير 16 – 5

 $1,900 
 سبتم� 21 – 10

 

Microsoft Certifications  

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2016  

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  
Installation, Storage, and Compute with 
Windows Server 2016  

 
 ف�اير  16 – 12

 $1,000 
 سبتم� 21 – 17

  Networking with Windows Server 2016   
 ف�اير  23 – 19

 $1,000 
 سبتم�   28 - 24

  Identity with Windows Server 2016  
 مارس  2 –ف�اير  26

 $1,000 
   ربوتكأ 5 - 1

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

أسبوع

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

.1

.1

.1

.2

.3

.1

.2

.3

.4

6- برامج الشبكات واالتصاالت وهندسة النظم: 

5- برامج أمن املعلومات:
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Microsoft Certifications 

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL 2016 Database Development  

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Querying Data with Transact-SQL  
 مارس  9 - 5

 $1,000 
 أكتوبر    12 - 8

  Developing SQL Databases  
 مارس  16 – 12

 $1,000 
 أكتوبر    19 - 15

 

 

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL 2016 Database Administration 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Administering a SQL Database Infrastructure  
 ف�اير  9 - 5

 $1,000 
 أكتوبر    26 - 22

  Provisioning SQL Databases  
 ف�اير  16 – 12

 $1,000 
 نوفم�   2 –أكتوبر  29

 

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Web Applications 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3  
 مايو  18 – 14

 $1,000 
 نوفم�   9 - 5

  Programming in C#   
 مايو  25 – 21

 $1,000 
 نوفم�    16 - 12

  Developing ASP.NET MVC Web Applications  
 يونيو   1 -مايو  28

 $1,000 
 نوفم�    23 - 19

Oracle Tracks 

Oracle Database Administration 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Oracle Database 12c: Introduction to SQL  
 يونيو 8 – 4

 $1,000 
 نوفم�    30 - 26

  Oracle Database 12c: Administration Workshop  
 يونيو 15 – 11

 $1,000 
 ديسم� 7 - 3

  Oracle Database 12c: Performance 
Management and Tuning 

 
 يونيو  22 - 18

 $1,000 
 ديسم�  14 - 10

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

.1

.2

.3

.1

.2

.1

.2

.1

.2

.3

7- الربجميات وقواعد البيانات واملواقع اإللكرتونية: 
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Oracle Database Developers 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Oracle Database 12c: Introduction to SQL  
 يوليو 13 - 9

 $1,000 
 ديسم�  21 - 17

 

 

  Oracle Database 12c: Program with PL/SQL  
 يوليو   

 $1,000 
 أغسطس 10 – 6

  Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL  
 يوليو 27 - 23

 $1,000 
 أغسطس 17 - 13

Oracle Linux Administration 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  UNIX and Linux Essentials   
 ف�اير  9 - 5

 $1,000 
 أغسطس   24 - 20

  Oracle Linux: System Administration   
 يناير 19 - 15

 $1,000 
   أغسطس 31 - 27

  Oracle Linux: Advanced Administration  
 يناير 26 - 22

 $1,000 
 سبتم� 7 – 3

Oracle Java 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Java SE 11 Programming I   
 ف�اير  2 –يناير  29

 $1,000 
 سبتم� 14 – 10

  Java SE 11 Programming II   
 ف�اير  9 – 5

 $1,000 
 سبتم� 21 – 17

  Java EE 6: Develop Web Applications with JSF     
 ف�اير  16 – 12

 $1,000 
 سبتم�   28 - 24

  
Java EE 6: Develop Web Components with Servlets 
& JSPs  

 
 ف�اير  23 – 19

 $1,000 
 أكتوبر   5 - 1

  
Oracle Middleware 12c: Build Rich Client 
Applications with ADF  

 
 مارس  2 –ف�اير  26

 $1,000 
 أكتوبر    12 - 8

 

  

 

 

  

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة .1

.2

.3

.1

.2

.3

.1

.2

.3

.4

.5

9 - 13
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Advertising 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

  Adobe Photo shop CC  
 مايو  18 – 14

 $1,200 
 نوفم�    16 - 12

  Adobe Illustrator CC  
 مايو  25 – 21

 $1,200 
 نوفم�    23 - 19

  Adobe InDesign CC  
 يونيو   1 -مايو  28

 $1,200 
 نوفم�    30 - 26

  Adobe Acrobat CC  
 يونيو 8 – 4

 $1,200 
 ديسم� 7 - 3

2D & 3D Motion Graphics 

  Adobe After Effects CC  
 يونيو 15 – 11

 $1,200  
 ديسم�  14 - 10

  Adobe Premiere CC  
 يونيو  22 - 18

 $1,200  
 ديسم�  21 - 17

  Adobe Photo shop CC  
 يوليو 13 - 9

 $1,200  
 أغسطس 10 – 6

 

Video Production 

  Adobe Premiere CC  
  ويلوي 8 - 4

 $1,200 
  سطسغأ 17 - 13

  Adobe After Effects CC  
  ويلوي 27 - 23

 $1,200 
   سطسغأ 24 - 20

  Adobe Audition CC  
  سطسغأ 3 –  ويلوي 30

 $1,200 
   أغسطس 31 - 27

 
 

 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

    
 1,200$  يناير 19 - 15
 1,200$  يونيو 8 – 4
 1,200$  سبتم� 21 – 17

  
Media Infographics  

 
 1,200$  يناير 26 - 22

 1,200$  سبتم� 7 – 3

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

إدارة و��شاء حضور املؤسسات ع�� وسائل التواصل االجتما��

استخدام (انفوجرافيك) �� وسائل التواصل االجتما�� 

القاهرة

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.1

.2

.1

.2

.3

Social 

9- شبكات التواصل االجتماعي:

 
:(Video & Graphics Programs) 8- برامج اجلرافيك والفيديو
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 الرسوم   االنعقاد مكان  تاريخ االنعقاد  املدة اسم ال�نامج  م

  
 

 
 1,300$  ف�اير  2 –يناير  29

 1,200$  سبتم� 14 – 10

  إدارة م�وعات األرشفة اإللك�ونية   
 1,300$ الشارقة ف�اير  9 – 5
 1,200$  نوفم�  9 – 5

    
 1,700$ كواالملبور ف�اير  16 – 12
 1,200$  سبتم�   28 - 24

  تقارير العملدادعإو حفظ الوثائق وامللفات    
 1,300$ الشارقة ف�اير  23 – 19
 1,200$  أكتوبر   5 - 1

  اس�اتيجيات الحفظ الرقمي  
 1,300$ الشارقة مارس  2 –ف�اير  26

 1,300$ جدة أكتوبر    12 - 8
 1,200$  مارس  9 - 5

  RDAوصف املصادر وإتاحتها قواعد   
 1,300$ الشارقة أكتوبر    19 - 15
 1,200$ �م الشيخ  مارس  16 – 12

   
 1,300$ الشارقة أكتوبر    26 - 22
 1,200$  ف�اير  9 - 5

أسبوع األرشيف اإللك��و�ي: نظم تأم�ن وحفظ واس��جاع امللفات
 والوثائق إلك��ونيا

إدارة نظم س�� الوثائق

استخدام نظم الوصف األرشيفي مفتوحة املصدر �� األرشيفات

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

القاهرة
د�ي

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ التنفيذ املدة اسم ال�نامج  م

    
 ف�اير  2 –يناير  29

 $2,300 
 سبتم� 14 – 10

    
 ف�اير  9 – 5

 $2,300 
 سبتم� 21 – 17

   �  التصوير الفوتوغرا
 ف�اير  16 – 12

 $2,300 
 سبتم�   28 - 24

   �  التصوير الفوتوغرا� االح�ا
 ف�اير  23 – 19

 $2,300 
 أكتوبر   5 - 1

    
 مارس  2 –ف�اير  26

 $2,300 
 أكتوبر    12 - 8

    
 مارس  9 - 5

 $2,300 
 أكتوبر    19 - 15

    
 مارس  16 – 12

 $2,300 
 أكتوبر    26 - 22

  الوسائط املتعددة والخدع وبرامج الجرافيك   
 ف�اير  9 - 5

 $2,300 
 نوفم�    2 -أكتوبر  29

    
 ف�اير  16 - 12

 $2,300 
 نوفم� 9 - 5

. 01    
 مايو  18 - 14

 $2,300 
 نوفم�    16 - 12

.   Visual Storytellingالقص الب�ي   11
 مايو  25 - 21

 $2,300 
 نوفم�    23 - 19

 
 

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

ال���يل الصو�ي وامليكساج

التصو�ر التليفز�و�ي واإلضاءة

املونتاج التليفز�و�ي

اإلخراج التليفز�و�ي

استخدام اإلن��نت �� البث التليفز�و�ي

التصو�ر التليفز�و�ي

القاهرةالتصو�ر الس�نما�ي

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

11- برامج املكتبات واملعلومات: 

10- التقنيات اإلعالمية:



ا: برامج تكنولوجيا املعلومات.
ً
رابع

1 – احملاسبة واملالية واإلحصاء.

2 – العقارية.

3 – إدارة املشرتيات واملخازن واللوجستيات.

4 – اإلدارة.

5 – السياسة والعالقات اخلارجية والتعاون الدويل.

6 –القانون ومكافحة الفساد.

7 – اهلندسية.

: الدبلومات املهنية
ً
خامسا

 
 



: الـدبـلـومـات الـمـهـنـيـة
ً
خامسا
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1- احملاسبة واملالية واإلحصاء:

2- العقاريـة:

3- إدارة املشرتيات واملخازن واللوجستيات:

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم الدبلوم  م

 3,000$  مايو  25 - 7 أسابيع  3   .1

 3,000$  يونيو 22 - 4 أسابيع  3   دبلوم املسوق العقاري املح�ف  .2

القاهرةدبلوم آليات االس�ثمار والتطو�ر العقاري

القاهرة

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم الدبلوم  م

 3,900$ الشارقة أغسطس 31 - 6 أسابيع  4 املخازن واملستودعاتدبلوم إدارة    .1

 3,000$  يونيو 22 - 4 أسابيع  3   .2

 3,200$ الشارقة   �متبس 14 - أغسطس  27 أسابيع  MRP( 3دبلوم تخطيط االحتياجات من املواد (  .3

 3,700$  أكتوبر  26 - 1 أسابيع  4   .4

 3,000$  ف�اير 23 - 5 أسابيع  3 دبلوم إدارة املش�يات  .5

دبلوم الرقابة ا��زنية الشاملة

دبلوم إدارة العقود واالعتمادات واملش��يات

القاهرة

القاهرة

القاهرة

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم الدبلوم  م

 3,700$  ف�اير 16 -يناير  22 أسابيع  4 دبلوم املحاسبة املالية واملراجعة  .1

 3,700$  مارس  2 -ف�اير  5 أسابيع  4 دبلوم التدقيق والرقابة الداخلية  .2

 3,700$  مارس  9 -ف�اير  12 أسابيع  4 دبلوم اإلحصاء ودورھا � التخطيط واملتابعة  .3

 3,900$ الشارقة أغسطس 3 -يوليو  9 أسابيع  4   .4

 3,700$  يونيو  1 - مايو  7 أسابيع  4 دبلوم املحاسبة ال�يبية  .5

 3,900$ الشارقة أغسطس   10  -يوليو    16 أسابيع  4 دبلوم املحاسبة اإلدارية والتكاليف  .6

 3,700$  أغسطس 31 - 6 أسابيع  4 دبلوم إعداد وتحليل القوائم املالية وامليزانيات الحكومية  .7

 3,900$ الشارقة سبتم�   7  -أغسطس    13 أسابيع  4 دبلوم اإلدارة املالية  .8

 3,900$ الشارقة أكتوبر  26 - 1 أسابيع  4 دبلوم املحاسبة الحكومية  .9

 3,700$  مارس 16 -ف�اير  19 أسابيع  4 دبلوم املحاسبة واإلدارة املالية  .10

. 11  
 � دبلوم اإلدارة املالية املتقدمة وإدارة املخاطر 

 القطاع الحكومي
4  3,900$ الشارقة يونيو 8 - مايو 41  أسابيع  

 3,000$  نوفم�  2 -أكتوبر  15 أسابيع  3 دبلوم التخطيط والتنمية املستدامة من منظور ما�  .12

. 31  
والتفتيش دبلوم املهارات املتخصـــصـــة � التدقيق والرقابة  

 وإعداد املوازنات الحكومية
4 13  أسابيع    3,700$  أغسطس6 - 

 3,200$ الشارقة يوليو  27 - 9 أسابيع  3 دبلوم أسس التحول من النظام النقدي لنظام االستحقاق  .14

القاهرة

دبلوم تأهيل أخصا�ي الشئون اإلدار�ة واملالية

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة
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 4- اإلدارة:

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم الدبلوم  م

 3,900$ الشارقة ف�اير  9 -يناير  15 أسابيع  4 دبلوم اإلدارة االس�اتيجية  .1

 3,700$  ف�اير  9 -يناير  15 أسابيع  4 دبلوم تنمية املهارات اإلدارية  .2

 3,900$ الشارقة ف�اير  23 -يناير  29 أسابيع  4 دبلوم التطوير اإلداري  .3

 3,900$ الشارقة ف�اير 16 -يناير  22 أسابيع  4 دبلوم السكرتارية اإللك�ونية  .4

 3,900$ الشارقة مارس  2 -ف�اير  5 أسابيع  4 املؤس�دبلوم التميز   .5

 3,900$ الشارقة مارس  9 -ف�اير  12 أسابيع  4 دبلوم إدارة املكاتب  .6

 $4900  مارس  16 -ف�اير  5 أسابيع  6 دبلوم نظم املعلومات اإلدارية  .7

 3,200$ الشارقة أغسطس 3 -يوليو  16 أسابيع  3  .8

 3,700$  يونيو  22 - مايو  28 أسابيع  4 دبلوم اإلدارة الصحية  .9

 3,900$ الشارقة يونيو  15 - مايو  21 أسابيع  4 دبلوم إدارة املستشفيات  .10

 3,000$  سبتم� 21 - 3 أسابيع  3 دبلوم إدارة املواھب .11

 3,700$   �متبس 7 - أغسطس  13 أسابيع   4   .12

 3,200$ الشارقة أكتوبر  19 - 1 أسابيع  3 العالقات العامةإدارة  دبلوم    .13

 $4900  نوفم�  9 -أكتوبر  1 أسابيع  6 دبلوم اإلدارة العامة  .14

 3,000$   �مفون 16 - أكتوبر  29 أسابيع  3 دبلوم إدارة األزمات والكوارث  .15

 3,900$ الشارقة نوفم�  2 -أكتوبر  8 أسابيع  4 دبلوم تأھيل وإعداد القادة  .16

 3,900$ الشارقة نوفم�  9 -أكتوبر  15 أسابيع  4 دبلوم املتابعة والتقييم  .17

 3,000$  نوفم�  23 - 5 أسابيع  3 دبلوم إدارة التسويق واملبيعات   .18

 3,200$ الشارقة نوفم�  30 - 12 أسابيع  3 املهنيةدبلوم السالمة والصحة    .19

أسابيع  TQM( 3إدارة الجودة الشاملة (دبلوم    .20

أسابيع 

 3,000$  نوفم�  30 - 12 

 3,000$  نوفم�  23 - 5   3   .21

 3,000$  نوفم�  30 - 12   3  تاعو�ملا ةرادإ مولبد  .22

 3,000$  يونيو  1 - مايو  14 أسابيع  3 دبلوم تخطيط وجدولة امل�وعات    .23

 3,700$  يونيو  22 - مايو  28 أسابيع  4 دبلوم إدارة املتاحف   .24

 3,900$ الشارقة أغسطس 3 -يوليو  9 أسابيع  4 دبلوم اإلدارة املتقدمة   .25

 3,900$ الشارقة مارس 16 - ف�اير  19 أسابيع  4   .26

 3,700$   �متبس 7 - أغسطس  13 أسابيع  4  لبقتسملا ةداقل ةيكولسلاو ةيرادإلا تاراهملا ةيمنت مولبد  .27

 3,000$  مارس 9 - ف�اير  19 أسابيع  3 دبلوم إدارة املوارد الب�ية  .28

 3,700$  أغسطس 31 - 6 أسابيع  4 الوثائق واملحفوظات دبلوم أمن    .29

 3,000$  ديسم� 21 - 3 أسابيع  3 دبلوم إعداد قادة املستقبل  .30

 3,000$  أكتوبر  19 - 1 أسابيع  3 دبلوم مهارات حل املشكالت وإدارة األزمات   .31

دبلوم إدارة املوارد ال�شر�ة االس��اتيجية

(ToT) دبلوم تدر�ب املدر��ن

دبلوم إدارة العالقات العامة ومواقع التواصل االجتما��

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

دبلوم القيادة االس��اتيجية

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

أسابيع 
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5- السياسة والعالقات اخلارجية والتعاون الدويل: 

6 – القانون ومكافحة الفساد: 

7- اهلندسية:  

املدة اسم الدبلوم  م
 

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد 

3 دبلوم التحليل املا� وتقييم أداء امل�وعات  .32
 

أسابيع 
 

 3,000$  مايو  25 - 7

3  تاعو�ملا مييقتو ةعباتم � ةروطتملا تاراهملا مولبد  .33
 

أسابيع 
 

 3,000$  يوليو  27 - 9

دبلوم دراسة الجدوى االقتصادية للمنشآت وتقييم امل�وعات  .34
 

4
 

أسابيع 
 

 3,700$  سبتم� 28 - 3

القاهرة

القاهرة

القاهرة

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم الدبلوم  م
 3,700$  ف�اير  23 - يناير  29 أسابيع  4   .1
 3,700$  مارس 16 - ف�اير  19 أسابيع  4 دبلوم التحكيم التجاري الدو�  .2
 3,700$  مارس 16 - ف�اير  19 أسابيع  4 دبلوم إدارة التنافسية   .3
 3,700$  أغسطس 3 -يوليو  9 أسابيع  4 دبلوم إدارة املفاوضات الدولية  .4
 3,700$  سبتم�  14 - أغسطس  20 أسابيع  4 دبلوم اتفاقية التجارة العاملية (األسس والتطبيقات)  .5
 3,700$   �مفون  9 - أكتوبر  15 أسابيع  4 العالقات الخارجية والتعاون الدو�دبلوم    .6
 3,700$  نوفم�  2 -أكتوبر  8 أسابيع  4 دبلوم التحليل السيا�  .7
 3,700$  يونيو  22 -مايو  28 أسابيع  4 دبلوم صياغة السياسات العامة  .8
$  4900  يونيو  15 -مايو  7 أسابيع  6 وال�وتوكول واإلتيكيتدبلوم املراسم    .9  

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

دبلوم تأهيل الدبلوماسي�ن ا��دد

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم الدبلوم  م
 3,700$  مارس  9 -ف�اير  12 أسابيع  4 دبلوم تصميم الجسور ومنشآت الطرق   .1
 3,700$  نوفم�  30 - 5 أسابيع  4 دبلوم صيانة الجسور ومنشآت الطرق   .2

 3,000$  أكتوبر  26 - 8 أسابيع  3 دبلوم تشغيل وصيانة املنشآت  .3

 3,000$  مارس  2 -ف�اير  12 أسابيع  3    .4

 

  

القاهرة
القاهرة

القاهرة

القاهرة دبلوم هندسة تصميم وتخطيط الطرق وا��اور املرور�ة

3

 الرسوم  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  املدة اسم الدبلوم  م
 3,000$  مايو  25 - 7 أسابيع  3 دبلوم مكافحة جرائم األموال العامة  .1
2.

.

 3,700$   �مفون 16 - أكتوبر  22 أسابيع  4 واإلداريدبلوم مكافحة الفساد املا�    

  
 

4 7 أسابيع    3,700$  يونيو -1مايو  

 3,200$ الشارقة نوفم�   30 - 12 أسابيع  3 دبلوم حقوق امللكية الفكرية وبراءة االخ�اع  .4
 3,700$  أغسطس 3 -يوليو  9 أسابيع  4 دبلوم النقد الدو� اإلداري  .5
 3,000$  ف�اير 23 - 5 أسابيع  3 دبلوم املهارات املتكاملة � الشئون القانونية  .6
 3,700$  يونيو  22 - مايو  28 أسابيع  4 دبلوم أساليب التحري ومهارة التحقيق  .7
 3,000$  مارس  2 -ف�اير  12 أسابيع  3 دبلوم املهارات القانونية � إدارة املوارد الب�ية  .8

  

القاهرة

دبلوم ا��وكمة وم�افحة الفساد وتحقيق ال��اهة والشفافية
 �� القطاع ا���ومي

القاهرة

القاهرة

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة



ا: برامج تكنولوجيا املعلومات.
ً
رابع

1- شهادات احملاسبة والتدقيق.

2- شهادات إدارة املشروعات وحتليل األعمال.

ا: الشهادات املهنية
ً
سادس



ا: الـشـهــادات املـهـنـيــة
ً
سادس
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 :Certified Management Accountant (CMA)شهادة املحاسب اإلداري املعتمد  -

No. Part  Duration Date City Fee 

  
Part1: Financial Planning, Performance, and 
Analytics. 

30 days 
29 Jan - 09 Mar 

Cairo $3,200 
24 Sep - 02 Nov 

  Part 2: Strategic Financial Management 25 days 
5 Feb - 9 Mar 

Cairo $3,000 
29 Oct - 30 Nov 

 :Certified Internal Auditor (CIA)شهادة املدقق الداخ� املعتمد  -

No. Part  Duration. Date City Fee 

  
Part1:  Essentials of Internal Auditing 

15 days 
29 Jan -16 Feb  

Cairo $2,400 
Sep 24 الجزء األول: "أساسيات التدقيق الداخ�"  -12 Oct  

  
Part2: Practice of Internal Auditing  

15 days 
26 Feb -16 Mar 

Cairo  $2,400 
 15 Oct- 02 Nov  

  
Part3: Business Knowledge for Internal Auditing  

20 days 
14 May- 08 Jun 

Cairo $2,800 
  Nov- 07 Dec 12 التدقيق الداخ�"الجزء الثالث: "معارف 

 

.1

.2

.1

.2

.3

 

No. Certificate Duration Date City Fee 

.1
Certificate in International Financial Reporting 

(CertIFR) 
10 days  05-16 Feb  Cairo $2,000 

.2
Diploma in International Financial Reporting 

(DipIFR) 
20 days 12 Feb -9 Mar Cairo $2,800 

   

 

Certified Public Accountant (CPA): 

No. Part  Duration Date City Fee 

.1  Financial Accounting and Reporting (FAR) 25 days 29 Jan -2 Mar Cairo $3,000 

.2 Auditing and Attestation (AUD) 18 days  14 May  -6 June  Cairo  $2,400 

.3  Regulation (REG) 20 days 6 - 31 Aug Cairo $2,400 

.4  Business Environment and Concepts (BEC) 15 days 19 Nov- 7 Dec Cairo $2,000 

 
 

1- شهادات احملاسبة والتدقيق: 

ا��زء الثا�ي: "ممارسات التدقيق الداخ�� "

شهادات معاي�� التقار�ر املالية الدولية:

شهادة ا��اسب القانو�ي املعتمد 

• يمكن توف�� ال��امج التأهيلية لشهادة املدقق الداخ�� املعتمد باللغة العر�ية.
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No. Certificate Duration Date City Fee 

.1 Certified Associate in Project Management (CAPM) 5 days  5 - 9 March Cairo $1,300 

.2Project Management Professional (PMP) 10 days 
5 -  16  Feb Cairo $2,400 

11 -  22 Jun Cairo $2,400 
12 -  23 Nov Cairo $2,400 

.3Entry Certificate in Business Analysis (ECBA) 5 days  
22 - 26 Jan Cairo $1,400 
21-25 May Cairo $1,400 
20- 24 Aug Cairo $1,400 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2- شهادات إدارة املشروعات وحتليل األعمال: 





ا: الربامج التعاقدية
ً
سابع



- الـبـرامــج الـتـعـاقـديـة
ً
سـابـعـا
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  املكان 
  2عدد  جمهورية م� العربية -املقر الرئيس بالقاھرة 

  6عدد  جمهورية م� العربية -أي مدينة خارج القاھرة 
  3عدد  اإلمارات العربية املتحدة -املقر اإلقليمي بالشارقة 

  10عدد  

- الربامج التعاقدية:
ً
سابعا

بعض اإليضاحات املتعلقة بالربامج التدريبية التعاقدية:

مالحظة: األسعار احملددة للربامج التدريبية ال تشمل الضرائب (ضريبة القيمة املضافة،
              ضريبة املبيعات، أو أي ضرائب أخرى).

لتقديم جميع  أتم استعداد  للتنمية اإلدار�ة ع��  العر�ية  املنظمة  املواقف ا��تلفة، فإن  �� مواجهة  املرونة  تقديًرا ألهمية 
إم�انية  جانب  إ��  هذا  املناسبة،  التوار�خ  و��  ا��هة،  رغبة  حسب  اإللك��ونية  املنصات  ع��  أو  التقليدي  بالش�ل  برامجها 

تقديم ال��نامج باللغة املالئمة للمشارك�ن سواء �انت العر�ية أو اإلنجل��ية. 

ا��د األد�ى لعدد املتدر��ن الالزم لعقد هذه ال��امج يختلف باختالف م�ان ا�عقاد ال��نامج التدر��� كما هو مو�� أدناه:

و�� حالة عدم وجود برنامج �� ا��طة يتما��� مع احتياج مؤسستك، فإن املنظمة العر�ية للتنمية اإلدار�ة تقوم -من خالل 
إجراء  أو  �لًيا،  جديد  برنامج  تصميم  �ستلزم  األمر  �ان  إذا  وتحديد  للمؤسسة  التدر���  االحتياج  بدراسة  التدر�ب-  إدارة 
�عديالت ع�� محتوى برنامج تدر��� موجود مسبًقا مما يجعل ال��نامج أك�� مالءمة ملؤسستك تحديًدا. و�تضمن ذلك أساليب 
واألطر  األهداف،  ناحية  من  مؤسستك  ظروف  مع  تتما���  خيارات  وتقديم  ذا��ا،  واملؤسسة  العمل،  مجال  تالئم  تدر��ية 

الزمنية، وامل��انية.

ولتلبية االحتياجات التدر��ية، ير�� مراجعة دليل ال��امج لعام 2023، و�� حالة عدم توافر ال��امج ال�� تحقق االحتياجات 
بتصميم  التدر�ب  إدارة  لتبدأ  اإلدار�ة،  للتنمية  العر�ية  للمنظمة  و�رسالها  املرفقة  االستمارة  ير�� ملء  املطلو�ة؛  التدر��ية 

و�عداد ال��امج، واالتفاق ع�� �افة التفاصيل األخرى.

أي دولة أخرى داخل الوطن العر�ي أو خارجھ
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كــيفيــة اإلتــصــال

إستمارة طلب برنامج تعاقدي

إلتمام االتفاق على البرامج التعاقدية، يرجى إرسال بريد إلكتروني على :

إسم الشخص المسئول:

الــــوظـــيــــفــــــــــــة:

جــــــهــــــة الــعــمــل:

الــــجــــنــــســــيـــــــة:

بـلــــد اإلقــــــامــــــــة:

الـــجــوال ( المـوبـايـل ):

الــفــــــاكــــــــــــــــس:

هـــاتـــف الـــمـكـتـــب:

البــريـــد اإللـكتــرونـي:

البـرنـامــج المـطـلــوب:

العدد المتوقع للمرشحين:

المستوى الوظيفي للمتدربين:

لـــــغــــة الــتـــنـفـيــذ:

مكان التنفيذ المقتـرح:

التاريخ المقترح للتنفيذ:

أو االتصال على هاتف المنظمة 22580006 - 22581515 - 22581144 (00202) 
الداخلي (200-217) أو إرسال فاكس على الرقم 22580077 (202+).

األستاذ/ طـارق سـالم

(tsalem@arado.org)
مدير إدارة التدريب
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وسائل اإلتصال

لالشتراك أو االستفسار حول البرامج، أو إلتمام االتفاق على البرامج التعاقدية،
 يرجى التواصل مع إدارة التدريب على:

هاتف : ( 22580006 202+ )

فاكس : ( 24549037 202+ )   ( 24538917 202+ )  ( 24538943 202+ )

مدير إدارة التدريب

قطاع البرامج اإلدارية
األستاذ/ هشام سمير

األستاذ/ محمد مظلوم

  ( 1123318333 20+  )األستاذ/ طارق سالم

(  +20 1066689456 )  

( +20 1066689459 )  

tsalem@arado.org

hsamir@arado.org
mmazloom@arado.org

قطاع إدارة المشروعات
والشهادات المهنية

األستاذة/ ليلى الشيخ

األستاذ/ محمد فتحي

(  +20 1289534031 )  

(  +20 1002613672 )  

lelsheikh@arado.org
mmahmoud@arado.org

قطاع البرامج المالية
والمحاسبية 

والدبلومات المهنية

األستاذ/ عمر نور الدين

األستاذ/ محمد مصطفى

( +20 1111121280 )  

(  +20 1005024739 ) 

onour@arado.org
mmostafa@arado.org

قطاع برامج تكنولوجيا 
المعلومات والمكتبات

yragab@arado.org  ( 1066689466 20+ )األستاذ/ يوسف رجب



 القاهـــــــــرة
 جمهور�ة مصر العر�ية

2 شارع ا���از  - روك��� – مصر ا��ديدة
ص.ب 2692 بر�د ا��ر�ة - القاهرة 

جمهور�ة مصر العر�ية
هاتــف: 22580006 (202+)
فاكس: 22580077 (202+)

إمارة الشارقة
دولة اإلمارات العر�ية املتحدة

قناة القصباء املائية – بح��ة خالد
الشارقة – دولة اإلمارات العر�ية املتحدة

هاتــف: 65563399 (971+)
فاكس: 65567007 (971+)

2.المقر اإلقليمي للمنظمة.

1.المقر الرئيس للمنظمة.
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مـــالحــظـــات

مالحظات:



بيت الخبرة المعتمد في التنمية اإلدارية على مستوى الوطن العربي
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