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أنـــشــطــة 
القانـون والتحكيم



أنشطة القانون والتحكيم

الفعاليات المتخصصة

خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية - النصف سنوية (يناير - يونيو) للعام 2023 02

مكان االنعقادالتاريــــخعنوان الورشـــة م

الرياض4 – 7 يونيو3 الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبني وإبرام العقود 
وتسوية منازعاتها

القاهرة6 - 9 فرباير1 فن التحكيم ومهارات المحكم

القاهرة6 - 9 مارس2 أصول صياغة العقود الحكومية
 ومشكالت تنفيذها

ورش العمل



بيت الخربة المعتمد في التنمية اإلدارية عىل مستوى الوطن العربي

أنـــشــطــة 
الصـحـة الـعـامـة



أنـشـطـــةالـصـحـة الـعــامـة

الفعاليات المتخصصة
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مكان االنعقادالتاريــــخعنوان الورشـــة م

القاهرة22 - 25 مايو1
اقتصاديات الصحة وتمويل الرعاية الصحية

 "التحديات والفرص في
 أنظمة الرعاية الصحية بالدول العربية”

ورش العمل



بيت الخربة المعتمد في التنمية اإلدارية عىل مستوى الوطن العربي

أنـــشــطــة 
التواصل المؤسيس
 والعالقات العامة

 واإلعالم



أنـشـطــة التواصل المؤسيس والعالقات العامة واإلعالم

الفعاليات المتخصصة
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مكان االنعقادالتاريــــخعنوان الورشـــة م

22 - 25 مايو1

22 - 25 مايو

القاهرة

طنجة

األساليب المتقدمة في 
إعداد المستشار اإلعالمي المحرتف

إدارة أزمات التواصل

3

2

إسكندرية12 - 15 يونيو مهارات المتحدث الرسمي وتقديم العروض

مكان االنعقادالتاريــــخعنوان الملتقى

عـجـمـــان20 - 21 مارس الملتقى العربي األول للتنمية السياحية

م

1

الرياض6 – 8 يونيو الملتقى العربي األول لإلعالم الريايض 3

طنجة23 – 25 مايو الملتقى العربي األول لريادة األعمال 2

1- الملتقيات

2- ورش العمل
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أنـــشــطــة اإلدارة
االسرتاتيجية والجودة



أنشطة اإلدارة االسرتاتيجية والجودة
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الفعاليات المتخصصة

مكان االنعقادالتاريــــخعنوان النشاط

الملتقى العربي الثاني/ التطوير المؤسيس
الشارقة 07 - 09 فرباير  الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

م

المنتدى العربي حول" تعزيز الشفافية والحكم
القاهرة12 - 14 يونيو  الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ". 2

1

القاهرة16 -19  يناير

القاهرة13 -16 فرباير 

المفاهيم والمبادئ األساسية للتحسني 
المستمر لألداء من خالل تطبيق منهجية 

األداء اليابانية – كايزن

القاهرة30 يناير – 01 فرباير
  Lean 6 Sigma تطبيق منهجية التحسني

ودورها في تحسني أداء المؤسسات الصناعية.

رشم الشيخ 20- 23 فرباير  إعداد خطط الجودة للمرشوعات والعقود.

رشم الشيخ 20- 23 فرباير  أدوار المدير في تطبيقات ادارة الجودة طبقًا
 للمواصفة القياسية العالمية أيزو 2015/9001.

القاهرة27 فرباير – 02 مارس ادارة االصول بالرشكات والمؤسسات الصناعية
 .ISO 55001/2014 طبقا 

1

2

6

3

4

5

مكان االنعقادالتاريــــخعنوان الورشة م

تطبيق األساليب العلمية الحديثة  إلدارة 
المشاريع الصناعية والخدمية وتطبيق مناهج
 الحوكمة واإلدارة المتكاملة وفقًا لمتطلبات

 المواصفة القياسية الدولية
.ISO 21500: 2021 

2- ورش العمل

1- الملتقيات والمنتديات:



أنشطة اإلدارة االسرتاتيجية والجودة
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16

الشارقة 13 – 16 مارس التخطيط االسرتاتيجي ودوره
 في دعم القرار التنفيذي.

صاللة8 – 11 مايو
تطبيقات نظام إدارة األداء للمؤسسات

 باستخدام بطاقة القياس المتوازن
.Balanced Score Card 

8

القاهرة 13 – 16 مارس
أحدث الطرق المستخدمة لرتشيد استهالك

 الطاقة الكهربية في الرشكات
 والمؤسسات الصناعية

7

9

القاهرة 8 – 11 مايو

طرق مواجهة التغريات المناخية والمحافظة
 عىل البيئة من خالل تقليل نسبة البصمة 

الكربونية والبصمة المائية للمنتجات
 وبالتوافق مع أحدث المعايري الدولية ذات الصلة

11

10

12

13

مكان االنعقادالتاريــــخعنوان الورشة م

صاللة8 – 11 مايو
االدارة البيئية وتقييم األثر البييئ

رؤية اسرتاتيجية وفق منظور
 التنمية المستدامة.

تونس22 - 25 مايو  تطبيقات اإلدارة المرئية كمدخل لتحسني
 األداء وفق منهجية كايزن اليابانية.

القاهرة22 - 25 مايو 14 قياس وتحليل االهزتازات وتشخيص
 األعطال للمعدات واآلالت الدوارة

تونس22 - 25 مايو  الممارسات الحديثة في
 إعداد المزيانية والقوائم المالية.

اإلسكندرية19 -22 يونيو   إدارة المخاطر بالمؤسسات اإلنتاجية والخدمية 
  (Risk Management)

القاهرة19 -22 يونيو 15

دور أسلوب التصنيع الرشيق
 Lean manufacturing  

في إزالة الهدر وزيادة اإلنتاجية وتحسني الجودة
 وتعظيم الربحية في المؤسسات

 والرشكات الصناعية
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األنـــشــطــة 
البنكية والمالية



األنـشـطـة الـبـنـكـية والمـالـيـة

الفعاليات المتخصصة
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مكان االنعقادالتاريــــخاسم النشاط

القاهرة15 - 16 مايو  ندوة " الصكوك السيادية ودورها فى التنمية ".

م

1

القاهرة5 - 6 يونيو  مؤتمر المصارف اإلسالمية (بيع الحقوق المستقبلية).

عن ُبعد15 - 19 مايو  شهادة المدير المرصفي اإلسالمي المعتمد. 2

3

مكان االنعقادالتاريــــخعنوان الورشة م

1

2

3

4

5

7

6

صاللة8 - 11 مايو  األدوات واألعراف المرصفية في التجارة الدولية.

صاللة8 - 11 مايو  الممارسات الحديثة في إعداد المزيانية والقوائم المالية.

صاللة8 - 11 مايو  تطبيقات صيغ التمويل بالمصارف اإلسالمية.

تونس22 - 25 مايو  األدوات المالية في األسواق غري المرصفية.

تونس22 - 25 مايو  آليات اصدار وتطبيق الصكوك.

اإلسكندرية19 - 22 يونيو  حماية العمالء في القطاع المرصفي.

اإلسكندرية19 - 22 يونيو  توزيع وترويج الخدمات المرصفية - الشمول المايل.

1- المؤتمرات والندوات والشهادات  

2- ورش العمل 
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أنـــشــطــة 
الموارد البرشية



أنشـطـــة الـمـــــوارد الــبـشـــريـــة

الفعاليات المتخصصة
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1

2

3

4

5

مكان االنعقادالتاريــــخعــنــــوان الــورشـــة م

ورش العمل

تونس القيادة الفعالة لإلدارات وتطوير قدرات المدراء  2 - 5 يناير

تنمية مهارات العاملني عىل أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب الذكية 

اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البرشية

 ديدجلا يمقرلا ماظنلا ةبكاومل ةيرادإلا تاءارجالا طيسبت

 يمقرلا لوحتلا لظ يف اهئانبو لمعلا قرف رود زيزعتو ةدايقلا

القاهرة

القاهرة

6 - 9 مايو

6 - 9 مايو

 ةرهاقلا /ةقراشلامايو8-11

 لوبنطسا وينوي1–مايو 29
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أنـــشــطــة 
المكتبة الرقمية



أنـشـطــة الـمـكـتـبــة الـرقـمـيــــة

الفعاليات المتخصصة
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القاهرة12- 15 فرباير التحول الرقمي للمكتبات ومراكز المعلومات
 في ظل اقتصاد المعرفة.

رشم الشيخ5 - 8 مارس آليات بناء وتطوير األرشيف الرقمي
 في المؤسسات.

تونس14 - 17 مايو األطر الترشيعية والتنظيمية للوثائق 
واألرشيفات في البيئة الرقمية.

اسطنبول28 - 31 مايو إدارة نظم المعلومات المكتبية
 واألرشفة اإللكرتونية.

1

2

3

4

مكان االنعقادالتاريــــخعنوان الورشة م

1- ورش العمل
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مجموعة
الملتقيات المهنية 



مـجـمــوعــة الـمـلتـقـيـات الـمـهـنـيـة

الفعاليات المتخصصة
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7online - 8 مايو لقاء المعرفة الخامس: 
سياسات التحول إىل الحكومات الذكية

طنجة21 – 22 مايو الملتقى الثاني إلدارة الرتاث ومؤسساته:
 تحديات التحول الرقمـي في المؤسسات الرتاثية

كازابالنكا19 -21 يونيو منتدى المائدة المستديرة
 حول حكومات ما بعد التحول الرقمي.

1

2

3

مكان االنعقادالتاريــــخعنوان النشاط م



1- يتم التواصل مع منسق كل فعالية من فعاليات الخطة مبارشة حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه.
2- يمكن التسجيل للمشاركة في أي فعالية من فعاليات الخطة عن طريق:

      •تعبئة استمارة االشرتاك المرفقة مع كتيب الفعالية، وترسل إىل المنظمة بالربيد العادي أو الفاكس.
للمنظمة   اإللكرتوني  الربيد  أو   www.arado.org المنظمة  موقع  زيارة  خالل  من  إلكرتونًيا  التسجيل  •يمكن      

.arado@arado.org        
      •يمكن التواصل تلفونًيا عىل رقم هاتف المنظمة: 22580006 (+202) أو فاكس: 22580077 (+202)

أسماء وبيانات التواصل لمنسقي الفعاليات:

التسجيل واالشرتاك في فعاليات وأنشطة المنظمة

مكتبمحمولاالســم

د. عـــادل الســــن
22580006 (00202)01069992204 (002)رئيس مجموعة أنشطة القانون والتحكيم والصحة العامة

Ext: 325
asenn@arado.org

د. رانيا عبد الرازق
رئيس مجموعة أنشطة التواصل المؤسيس

 والعالقات العامة واإلعالم

(002) 01001763658(00202) 22580006
Ext: 318

rrazek@arado.org

أ. حسن دياب
رئيس مجموعة أنشطة اإلدارة االسرتاتيجية والجودة

ومجموعة األنشطة المالية والبنكية

أ. حسن سالم
رئيس مجموعة أنشطة الموارد البرشية

(002) 01128899033

(002) 01111999998

(00202) 22580006
Ext: 334

(00202) 22580006
Ext: 340

hdiaab@arado.org

hsalem@arado.org

د. حسن عيل
رئيس مجموعة أنشطة المكتبة الرقمية

د. داليا نصار
رئيس مجموعة الملتقيات المهنية 

(002) 01013004747

(002) 01005084892

(00202) 22580006
Ext: 105

(00202) 22580006
Ext: 305

haly@arado.org

 dnassar@arado.org

الربيد اإللكرتوني

رسوم االشرتاك لورش العمل:

يتوقف تنفيذ ورش العمل في األماكن المشار إليها في الجدول أعاله عىل تطور األوضاع الخاصة بجائحة مالحظة:
.Online كورونا، ويمكن تنفيذها بشكل افرتايض عن بعد

متوسط رسوم االشرتاك 700 دوالر أمريكي لألنشطة المنعقدة في الوطن العربي.
متوسط رسوم االشرتاك 1,000 دوالر أمريكي لألنشطة المنعقدة في تركيا ومالزييا وإندونيسيا.

متوسط رسوم االشرتاك 1,400 دوالر أمريكي للورش المعتمدة دولًيا.
متوسط رسوم االشرتاك 1,500 دوالر أمريكي لألنشطة المنعقدة في الدول األوروبية.

في حالة تنفيذ ورش العمل بشكل افرتايض عن بعد Online ستكون رسوم االشرتاك مختلفة. 
أسعار خاصة وممزية لمجموعة المرشحني من نفس الجهة عىل نفس النشاط أو الفعالية.

األسعار ال تشمل الرضائب (رضيبة القيمة المضافة، رضيبة المبيعات، أو أي رضائب أخرى). 
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خطة فعاليات المنظمة  2023

نموذج مشاركة في فعاليات وأنشطة المنظمة

طريقة تسديد الرسوم:

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية

اســــم النــشــاط:

تــاريــخ االنعقــاد:

االســـــــــــــــــم:

التــخــصـــــــــص:

العنــوان الربيدي:

المـــديـــنـــــــــة:

هــاتــف العمـــل:

المـــحـــمــــــول:

أرغـب بالمشاركة:

عنوان البحث/الورقة:

طريقـــة الدفـــع:

مكان اإلنعقاد:

الوظــيــفــــة:

جهة العمــــل:

الرمــز الربيدي:

الــدولـــــــــــة:

فـاكــس العمــل:

الربيد اإللكرتوني:

ورقــة عــلميــــة حضـور ومشاركةبـحــث

نــقــــًداتحــويل بنــكــــي شيـــك

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

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

•  شيك بنكي لصالح المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

اســــم البنك:
فـــــرع البنك:

سويفت كود:
اسم الحساب:

رقم الحساب دوالر أمريكي:

رقم الحساب جنية مرصي:
رقم IBAN أمريكي:

رقم IBAN جنية مرصي:

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

Account No EGP:
IBAN No USD

IBAN No EGP:

Commercial International Bankالبنك التجاري الدويل

Arab Administrative Development Organization

Merry land

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

المرييالند

CIBEEGCX031

100008264435

EG220010003100000100008264435

100010051899
EG680010003100000100010051899
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