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تـدریــب  •

إسـتشــارات  •

بحـــوث  •

دراسـات خاصــــة  •

نـــدوات  •

مــؤتــمــرات  •
 

 
البرامج التدریبیة 

 2016- 2015لعام 



 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

تقدم جماعة اإلداره العلیا بالتعاون مع نقابة المھندسین المصریة الخطة التدریبیھ للعام التدریبى 
 والتى تم وضعھا بعد دراسھ متأنیھ لإلحتیاجات التدریبیة الحقیقیة  2016 – 2015 

لمجتمع االعمال المصرى والعربى من خالل آراء ورغبات المشاركین وإستطالع اآلراء وإحتیاجات 
الجھات المعنیھ وھو ما یتضح من التنوع فى تشكیلة البرامج التدریبیة 

 وقد تم تصمیم البرامج لمحاكاة مجتمع األعمال،وتم تقسیمھا ما بین برامج فى اإلعداد القیادى موجھة  
لقیادات اإلدارة العلیا،وبرامج فى تعظیم راس المال الفكرى واإلبداعى لتنمیة العنصر البشرى،وبرامج 
مھنیھ معتـــــــــمدة دولیاً ، وبرامج تخصـــــصیة تعتــــــــــمد على تقدیم جرعات متنوعة من المعرفة 

 إدارة اإلنتاج والعملیات- تنمیة مھارات – إدارة الموارد المالیة –والمھارة والخبرة .وذلك باإلضافة إلى 
التسویق والبیع.                  

     وفى إطار ما یحقق لعمــــــــــالئنا من رغبتھم لتكون دعــــــماً وعــــــوناً لھم ومشاركتھم فى 
برامجنا التدریبیة وخدماتنا اإلستشاریة بجودة عالیــــــة من خـــــالل إنتقاء أفضل الخبراء 

والمستشارین سواء فى الجامعات المصریة أو من خبراء ورجال الصناعة 
ھذه الخطة وضعت بالتعاون مع كل من : 

 رئیس لجنة التدریب والمؤتمرات بنقابھ المھندسین –السید الدكتور مھندس فاروق الحكیم 
د حسن عضو مجلس االدارة ومسئول التدریب والمؤتمرات بجماعة السید الدكتور/ محم

اإلدارة العلیا ممثلین عن نقابة المھندسین بجماعة اإلدارة العلیا فى مشروع ھذه الخطة 
مھارات إداریھ للمھندسین ومن غیر المھندسین 

 
المجموعھ المستھدفة : 

 فى شركات القطاع العام  ومن غیرالمھندسینشاغلى اإلدارة العلیا والوسطى من المھندسین
من المصریین والعرب المقیمین أما الغیر مقیمین فعلیھم تحمل مصاریف السفر والخاص واإلستثمارى 

واإلقامة واإلنتقاالت  

 
 

 مقدمة



 
 
 
 
 
 

 

  

رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني.  

المدیرین التنفیذیین ومدیرین المشروعات ومدیرین تنمیة الموارد ومدیرین البرامج ومدیرین العالقات 
 العامة وصناع القرار.
أھداف البرنامج: 

 مجموعة من المھارات المالیة والتسویقیة وإدارة الموارد البشریة التى تمكنھم من المتدربینإكساب 
 إدارة المشروعات بكفاءة وفاعلیة

المدربون :        
یتولى عملیة التدریب نخبھ من األساتذة والعلماء والمتخصصون فى جمیع موضوعات التدریب وسوف 

تستخدم الوسائل العلمیة الحدیثة  فى العرض و التقدیم وسوف یتم اجراء الحوارات والمناقشات فى 
ومنھم: جمیع متطلبات كل تخصص 

 رئیس لجنة التدریب والمؤتمرات بالنقابة العامة للمھندسین بالقاھرة –الدكتور مھندس / فاروق الحكیم 
 مدیر مركز إعداد القادة لقطاع األعمال العام –األستاذ الدكتور / احمد صبرى الشین 

 االستاذ باكادیمیة السادات للعلوم اإلداریة  –األستاذ الدكتور / اسامة علما 
 المدیر التنفیذى مركز ریدیس للتدریب واإلستشارات –األستاذة الدكتورة / سوزیت الریدى 

 مدیر شركة جلوبال جرین لنظم المعلومات – السید المھندس / محمد بركات 
السید االستاذ الدكتور/ صالح الشیخ استاذ اإلدارة العامة-كلیھ االقتصاد والعلوم السیاسیھ جامعة القاھرة 

 كلیةاالقتصاد والعلوم –األستاذه الدكتوره / عالیا عبد الحمید رافع  نائب رئیس مركز اإلستشارات
 القاھره   –السیاسیھ 

األستاذه الدكتوره / راندا الزغبى رئیس مجلس إداره مركز إستشارات وخدمات البیئھ واالعماال 
 كلیھ اإلقتصاد والعلوم السیاسیھ- جامعھ القاھره –دكتور/ ممدوح إسماعیل - أ.م. اإلداره العامھ

 كلیھ اإلقتصاد والعلوم السیاسیھ- جامعھ القاھره –الدكتوره / عفت الزغبى - مدرس اإلداره العامھ 
 
 

 األھداف التدریبیة :
 

 عند األنتھاء من ھذه الدورة یكون المشارك قادراً على :
 

إدارة االصول لتحقیق أعلى عائد على المال المستثمر فى ھذه األصول  .۱
تحقیق التمیزمن خالل العنصر البشرى  .۲



 
 
 
 
 
 

 

  

 تعظیم حصة المنشأة فى السوق مع تحقیق أعلى ربحیھ ممكنھ    .۳

مفھوم اإلدارة وعناصرھا ووظائفھا  .٤

األصول العامة لإلدارة ومواصفات اإلدارة الناجحة  .٥

االتصال اإلداري وكیفیة سیر االتصال الفعال داخل المنظمة  .٦

أنواع القیادة وسمات القائد الناجح ووظائفھ  .۷

كیفیة بناء فریق عمل فعال  .۸

 إدارة الصراع واستراتیجیات التعامل معھا .۹

- حوكمة الشركات  10    

  إدارة التفاوض– 11    

 

 
 
 
 

اإلجراءات التنظیمیة  
 

: مكان التدریب
 

قاعة التدریب بمقر جماعة اإلدارة العلیا أو نقابة المھندسین المصریة المعدة لعقد الندوات والتدریب 
وورش العمل بھا او فى مقار الشركات أو كبرى الفنادق فى مصر والدول العربیة واألجنبیة. 

توقیتات إنعقاد البرامج: 



 
 
 
 
 
 

 

  

 ظھراً . 2,00 صباحاً حتى الساعة 9,00برامج صباحیة:من الساعة 
 مساًء 8,00 ظھراً حتى الساعة 3,00برامج مسائیة :من الساعة 

 
ملحوظة : 

 
یمكن تنفیذ البرامج المسائیة فى توقیتات واماكن أخرى تتناسب مع رغبة وإحتیاجات العمالء 

ویمكن تنفیذ برامج خاصة للعمالء سواء كانت مدرجة فى خطة العام الحالى أو برامج یتم اعدادھا طبقاً 
إلحتیاجات الشركات والمؤسسات وذلك بمقر الشركة أو فى فنادق الخمس نجوم وفى التوقیتات 

والمواعید التى تتناسب مع ظروف العمل الخاص بھم  
األتفاق على البرامج:للشركات والمؤسسات والھیئات الراعیھ ان ترسل خطابات الترشیح للمتدربین او 

القاھرة – شارع سراى األزبكیھ 11الدارسین على عنوان: جماعة اإلدارة العلیا 
 25917109 تلیفون وفاكس/ 25900735 تلیفون / 11511القاھرة- رمز بریدى -1891  ص.ب

 عمارة – 2شقة – سموحة –اإلسكندریة : عمارات ھیئة تعاونیات البناء واإلسكان- شارع مسجد حاتم 
 03 /4295880 تلیفون وفاكس / 2
 

     E-mail: execforum@link.net   البرید االلكترونى:  
 

                             www.theexecutivesforum.org                                          
 

 القاھرة –شارع رمسیس 30نقابة المھندسین المصریة  
 25750501           فاكس/ 25796276-  25796620تلیفون /  

 engsynd2012@gmail.comالبرید اإللكترونى: 
 www.eea.org.egالموقع اإللكترونى: 

 
برامج إعداد القیادات 

 

http://www.theexecutivesforum.org/
http://www.theexecutivesforum.org/


 
 
 
 
 
 

 

  

ملحوظة 

% من رسم اإلشتراك 15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 
 
 

تطویر اإلدارة العلیا والتنفیذیة  
 

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 950 أسبوع صباحى 05/08/2015 02/08/2015 4 تشكیل و بناء فرق عمل
 600 أسبوع صباحى 25/08/2015 23/08/2015 3 إعادة العملیات

 1050 أسبوع صباحي 10/09/2015 06/09/2015 5 المدیر المحترف
 600 أسبوع صباحي 13/10/2015 11/10/2015 3 اإلدارة بالنتائج

 1050 أسبوع صباحي 22/10/2015 18/10/2015 5 تنمیة مھارات المدیر التنفیذى
 1300 أسبوعین صباحي 12/11/2015 03/11/2015 6 المھارات السلوكیة و اإلشرافیة لإلدارة التنفیذیة
 1050 أسبوع صباحي 19/11/2015 15/11/2015 5 صیاغة األھداف و وضع خطط و برامج العمل

 950 أسبوع صباحي 26/11/2015 23/11/2015 4 العناصر األربعة للقیادة
 1700  أسابیع5 صباحي 28/12/2015 29/11/2015 10 إعداد قیادات صف ثان (اإلدارة الوسطي)

 600 أسبوع صباحي 03/12/2015 01/12/2015 3 بناء القدرات المؤسسیة
 600 أسبوع صباحي 10/12/2015 08/12/2015 3 كیف تقود و تطبق التغییر فى شركتك ؟

 600 أسبوع صباحي 17/12/2015 15/12/2015 3 التفكیر اإلبتكاري و حل المشكالت و إتخاذ القرار
 950 أسبوع صباحي 30/12/2015 27/12/2015 4 التنبؤ بالمخاطر و إدارة األزمات

 2300  أسابیع6مسائى  04/02/2016 29/12/2015 18 نظم اإلدارة الحدیثة للمدیرین
 1050 أسبوع مسائى Action Plan 5 10/01/2016 14/01/2016إعداد الخطط التنفیذیة و المتابعة 

 1050 أسبوع مسائى 21/01/2016 17/01/2016 5 الجدارة الوظیفیة و التمكین اإلدارى
 1050 أسبوع مسائى 04/02/2016 31/01/2016 5 التأھیل لوظائف المدیرین المساعدین

 950 أسبوع مسائى 11/02/2016 08/02/2016 4 تشكیل و بناء فرق العمل وفقاً لمفھوم الجدارة
 1050 أسبوع مسائى 18/02/2016 14/02/2016 5 اإلدارة اإلستراتیجیة لتحقیق القیمة التنافسیة

 1050 أسبوع مسائى 25/02/2016 21/02/2016 5 األداء المتمیز للمدیر
 1050 أسبوع مسائى 10/03/2016 06/03/2016 5 صیاغة األھداف و وضع خطط و برامج العمل

 2300  أسابیع6مسائى  27/04/2016 20/03/2016 18 نظم اإلدارة الحدیثة للمدیرین
 1050 أسبوع مسائى 07/04/2016 03/04/2016 5 تنمیة مھارات المدیر التنفیذي

 600 أسبوع مسائى 21/04/2016 19/04/2016 3 كیف تقود و تطبق التغییر فى شركتك؟
 950 أسبوع مسائى 11/05/2016 08/05/2016 4 التنبؤ بالمخاطر و إدارة األزمات

 1050 أسبوع مسائى 19/05/2016 15/05/2016 5 التخطیط االستراتیجي و إعداد مؤشرات القیاس
 1050 أسبوع مسائى 19/05/2016 15/05/2016 5 من الجدارة الوظیفیة إلى التمكین اإلدارى



 
 
 
 
 
 

 

  

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 950اسبوع صباحى  14/1/2016 10/1/2016 5 ووظائفھا وعناصرھا اإلدارة مفھوم
 اإلدارة ومواصفات لإلدارة العامة األصول
 الناجحة

 950اسبوع  صباحى   21/1/2016 17/1/2016 5

 الفعال االتصال سیر وكیفیة اإلداري االتصال
 المنظمة داخل

 950اسیوع صبلحى  4/2/2016 31/1/2016 5

 950اسبوع صباحى  11/2/2016 8/2/2016 4 ووظائفھ الناجح القائد وسمات القیادة أنواع
 950اسبوع صباحى  18/2/2016 14/2/2016 5 فعال عمل فریق بناء كیفیة
 600اسبوع صباحى  25/2/2016 21/2/2016 5 معھا التعامل واستراتیجیات الصراع إدارة
 وإقناعھم وممارساتھ ومبادئھ الرشید الحكم

 بأھمیتھ
 950اسبوع صباحى  10/3/2016 6/3/2016 5

 600اسبوع صباحى  31/3/2016 18/3/2016 4 تطبیقھ وكیفیة الشاملة الجودة إدارة مفھوم
 950اسبوع  صباحى   24/3/2016 22/3/2016 3 )التنظیم مھارات (التنظیم في المدیر دور

 700اسیوع صبلحى  30/3/2016 27/3/2016 4    المنظمة إدارة مجلس تطویر
االجتماعات وأنوعھا وعوامل نجاحھا وأنماط 

 950اسبوع صباحى  7/4/2016 3/4/2016 5 أعضائھا

 600اسبوع صباحى  21/4/2016 19/4/2016 3التنفیذي  المدیر دور
 700اسبوع صباحى  11/5/2016 8/5/2016 4الجماعي  العمل مھارات

 850اسبوع صباحى  19/5/2016 15/5/2016 5األفراد  واستثمار إدارة

 600اسبوع صباحى  25/5/2016 22/5/2016 4   والتنظیمي المؤسسي التطویر مراحل
 600اسبوع صباحى   31/5/2016 28/5/2016 4المؤسسي  التقییم

 600اسبوع صبلحى  9/6/2016 6/6/2016 4والمساءلة  والرقابة الشفافیة
 600اسبوع  صباحى 14/6/2016 12/6/2016 3عامة  ومناقشات عملي، وتطبیق عامة مراجعة

ملحوظة 
% من رسم اإلشتراك 15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 

 
 
 
 

التخطیط اإلستراتیجى 
 



 
 
 
 
 
 

 

  

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 600اسبوع صباحى  14/1/2016 10/1/2016 5 التخطیط ھیھ ما
 600اسبوع  صباحى   19/1/2016 17/1/2016 3 التخطیط وأنواع ومحاور أھمیة
 950اسیوع صبلحى  4/2/2016 21/1/2016 5 والتخطیط اإلدارة
 950اسبوع صباحى  11/2/2016 9/2/2016 3 التخطیط ومستویات أنواع

 1050اسبوع صباحى  18/2/2016 14/2/2016 5 التنفیذي التخطیط
 600اسبوع صباحى  2/3/2016 19/2/2016 3 اإلستراتیجیة

 1050اسبوع صباحى  31/3/2016 27/3/2016 5 االستراتیجي الھدف
 600اسبوع صباحى  21/4/2016 19/4/2016 3 اإلستراتیجیة الخطة

 1050اسبوع  صباحى   14/4/2016 10/4/2016 5 الناجحة الخطة عناصر
 600اسیوع صبلحى  5/5/2016 3/5/2016 3 اإلدارة ومستویات التخطیط

 600اسبوع صباحى  11/5/2016 8/5/2016 4للمنظمة  إستراتیجیة خطة وضع
 شعبیة قاعدة لبناء المدي قصیرة خطة وضع

 950اسبوع صباحى  18/5/2016 16/5/2016 4للمنظمة 

ملحوظة 
 % من رسم اإلشتراك15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 



 
 
 
 
 
 

 

 0 

 
مجال المھارات الشخصیة  

 

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 850 أسبوع صباحي 20/08/2015 17/08/2015 4 اإلنجاز و إدارة الوقت 

 600 أسبوع صباحي 27/08/2015 25/08/2015 3 فنون و مھارات التفاوض 

 1050 أسبوع صباحي 17/09/2015 13/09/2015 5 مھارات االتصال الفعال و التأثیر فى اآلخرین 

 600 أسبوع صباحي 21/10/2015 19/10/2015 3 إدارة الذات كأساس للتمیز 

 850 أسبوع صباحي 19/11/2015 16/11/2015 4 أسالیب تحقیق و تنمیة الذكاء اإلجتماعي 

 600 أسبوع مسائى 05/01/2016 03/01/2016 3 فنون و مھارات التفاوض 

 600 أسبوع مسائى 28/01/2016 26/01/2016 3 تنمیة مھارات الثقة بالنفس

 600 أسبوع مسائى 04/02/2016 02/02/2016 3 إدارة الوقت و ضغوط العمل 

 1050 أسبوع مسائى 18/02/2016 14/02/2016 5 مھارات االتصال الفعال و التأثیر فى اآلخرین 

 600 أسبوع مسائى 22/03/2016 20/03/2016 3 التعامل الناجح مع الرؤساء 

ملحوظة 
% من رسم اإلشتراك 15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 



 
 
 
 
 
 

 

  

 
مجال الموارد البشریة 

  

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 600 أسبوع صباحي 11/08/2015 09/08/2015 3 إعداد بطاقات الوصف الوظیفي
 600 أسبوع صباحي 01/09/2015 30/08/2015 3 التمیز فى إدارة برامج التدریب

استراتیجیات تطویر و تنمیة مھارات اخصائي الموارد 
 950 أسبوع صباحي 10/09/2015 06/09/2015 5 البشریة

 600 أسبوع صباحي 15/09/2015 13/09/2015 3 االتجاھات الحدیثة فى إدارة و تخطیط الموارد البشریة 

یوم  صباحي 08/10/2015 08/10/2015 1 المھارات المتقدمة لمقابالت التوظیف
 200 كامل

 600 أسبوع صباحي 13/10/2015 11/10/2015 3 إعداد نماذج تقییم أداء العاملین 
إعداد مدیر التدریب الفعال وفن صیاغة و إعداد 

 1050 أسبوع صباحي 29/10/2015 25/10/2015 5 الخطط التدریبیة

 600 أسبوع صباحي 11/11/2015 09/11/2015 3 وصف و تصنیف الوظائف 
 1050 أسبوع صباحي 26/11/2015 22/11/2015 5 تخطیط و تنمیة المسار الوظیفي للعاملین

 1050 أسبوع صباحي 10/12/2015 06/12/2015 5 إدارة المخاطر فى الموارد البشریة 
 600 أسبوع صباحي 29/12/2015 27/12/2015 3 أخالقیات العمل و االلتزام الوظیفي 

تخطیط التدریب و تحدید االحتیاجات و إعداد موازنات 
 1050 أسبوعمسائى  14/01/2016 10/01/2016 5 التدریب

 600 أسبوع مسائى 19/01/2016 17/01/2016 3 االتجاھات الحدیثة فى تطویر القیاس و التقویم 
 600 أسبوع مسائى 28/01/2016 26/01/2016 3 تبسیط إجراءات العمل إلنتاجیة أفضل

 1050 أسبوع مسائى 04/02/2016 31/01/2016 5 إعداد و تطویر الھیاكل التنظیمیة 
 600 أسبوع مسائى 6S  3 09/02/2016 11/02/2016ترتیب و تنظیم أماكن العمل باستخدام منھج 

 جودة العملیة التدریبیة
 1050 أسبوع مسائى 18/02/2016 14/02/2016 5 المعاییر و المقاییس و قیاس العائد من التدریب

 600 أسبوع مسائى 02/03/2016 29/02/2016 3 إعداد بطاقات الوصف الوظیفي 
TOT 1050 أسبوع مسائى 31/03/2016 27/03/2016 5  تدریب المدربین 

 600 أسبوعمسائى  21/04/2016 19/04/2016 3 أخالقیات العمل و االلتزام الوظیفي
 1050 أسبوع مسائى 14/04/2016 10/04/2016 5 استراتیجیات و منھجیات التحفیز 

ملحوظة 
% من رسم اإلشتراك15 سيتم منح نسبة تخفيض 20فى حالة زيادة عدد المشاركين عن   
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 تابع مجال الموارد البشریة
 

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

Introduction and Course Overview 
 700 أسبوع صباحي 17/12/2015 15/12/2015 3 مقدمة ونظرة عامة على الدورة التدریبیة

Defining Human Resources 
 700 أسبوع صباحي 29/12/2015 27/12/2015 3        تعریف الموارد البشریة

Skills Inventory                   700 أسبوع صباحي 4/1/2016 2/1/2016 3  حصر المھارات 
Forecasting                                       700 أسبوع صباحي 7/1/2016 5/1/2016 3  التنبؤ 
Job Analysis                          700 أسبوع صباحي 11/1/2016 9/1/2016 3  تحلیل الوظیفة 

Job Competencies              700 أسبوع صباحي 14/1/2016 12/1/2016 3 الكفاءات الوظیفیة 
Position Profiles and Job Descriptions 
 700 أسبوع صباحي 18/1/2016 16/1/2016 3 ملفات الوضع والتوصیف الوظیفى

Do You Really Need to Hire? 
 700 أسبوع صباحي 21/1/2016 19/1/2016 3 ھل حقیقى ترید ان تلتحق بالعمل

Finding Candidates              700 أسبوع صباحي 25/1/2016 23/1/2016 3  إیجاد مرشحین 
Advertising Guidelines       إعالن مرشحین  

 700 أسبوع صباحي 28/1/2016 26/1/2016 3 

Screening Resumes      700 أسبوع صباحي 1/2/2016 30/1/2016 3 ملخص السیر الذاتیة 
Preparing for the Interview                    

 700 أسبوع صباحي 4/2/2016 2/2/2016 3  االعداد للمقابلة

Conducting the Interview  
 700 أسبوع صباحي 8/2/2016 6/2/2016 3 اجراءات المقابلة

After the Interview 
 700 أسبوع صباحي 11/2/2016 9/2/2016 3 بعد المقابلة

Employee Orientation 
 700 أسبوع صباحي 15/2/2016 13/2/2016 3 توجھ الموظف

Planning Training 
 700 أسبوع صباحي 18/2/2016 16/2/2016 3 تخطیط التدریب

Working with External Providers 
 700 أسبوع صباحي 22/2/2016 20/2/2016 3 العمل مع جھات خارجیة

Performance Reviews 
 700 أسبوع صباحي 25/2/2016 23/2/2016 3 مراجعة االداء

Absenteeism 
 700 أسبوع صباحي 29/2/2106 27/2/2016 3 التنقیب عن العمل

Diversity                                          700 أسبوع صباحي 3/3/2016 1/3/2016 3  التنوع 
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Privacy Issues                                         
 700 أسبوع صباحي 7/3/2016 5/3/2016 3 الموضوعات الخاصة

Compensation and Benefits 
 700 أسبوع صباحي 10/3/2016 8/3/2016 3 التعویض واإلستفادة

Discipline 700 أسبوع صباحي 14/3/2016 12/3/2016 3  قواعد سلوكیة 
Termination                                  700 أسبوع صباحي 17/3/2016 15/3/2016 3      نھایة 
Exit Interviews                700 أسبوع صباحي 21/3/2016 19/3/2016 3 الخروج من المقابلة 
Workshop Wrap-Up        ورشة عمل ختامیة  700 أسبوع صباحي 24/3/2016 22/3/2016 3 

ملحوظة 
 % من رسم اإلشتراك15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 
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 مجال إدارة التسویق 

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 1050 أسبوع صباحي 06/08/2015 02/08/2015 5 إعداد الخطط االستراتیجیة التسویقیة 
 950 أسبوع صباحي 20/08/2015 17/08/2015 4 إعداد و صیاغة الخطط التسویقیة التشغیلیة

 950 أسبوع صباحي 03/09/2015 31/08/2015 4 إعداد و صیاغة خطط المبیعات 
 400 أسبوع صباحي 08/09/2015 07/09/2015 2 مھارات مسح األسواق و العمالء المرتقبین 
 600 أسبوع صباحي 16/09/2015 14/09/2015 3 المھارات االحترافیة لمدیر المبیعات الناجح 

 950 أسبوع صباحي 22/10/2015 19/10/2015 4 التسویق الجانبي و إدارة فرق البیع
 600 أسبوع صباحي 29/10/2015 27/10/2015 3 تنمیة مھارات العرض و التقدیم لدى مندوبي البیع 

 إعادة تنظیم قطاع إدارة التسویق
 950 أسبوع صباحي 05/11/2015 02/11/2015 4  فى ضوء المتغیرات الحدیثة

 600 أسبوع صباحي 19/11/2015 17/11/2015 3 تحلیل البیئة الداخلیة و الخارجیة من المنظور التسویقي
 600 أسبوع صباحي 26/11/2015 24/11/2015 3 إعداد البحوث المیدانیة 
 600 أسبوع صباحي 03/12/2015 01/12/2015 3 التمیز فى خدمة العمالء

 1050 أسبوع صباحي 17/12/2015 13/12/2015 5 تحفیز و تدریب فریقك للمبیعات 
 وضع االستراتیجیات المختلفة

 1050 أسبوع صباحي 31/12/2015 27/12/2015 5 (للمنتج ، للسعر ، للتوزیع ، لالتصاالت التسویقیة)

 600 أسبوعمسائى  06/01/2016 04/01/2016 3 طرق قیاس رضاء العمالء
 1050 أسبوع مسائى 14/01/2016 11/01/2016 4 إدارة المناطق البیعیة 
 600 أسبوع مسائى 28/01/2016 26/01/2016 3 تقییم األداء التسویقي

 600 أسبوع مسائى 04/02/2016 02/02/2016 3 تسویق الخدمات 
 600 أسبوع مسائى 11/02/2016 09/02/2016 3 مھارات التفاوض البیعي و معالجة اعتراضات العمالء

 600 أسبوع مسائى 25/02/2016 23/02/2016 3 تحلیل استراتیجیات المنافسة 
 950 أسبوع مسائى 03/03/2016 29/02/2016 4 طرق تقییم أداء و قیاس كفاءة فریق البیع 

 600 أسبوع مسائى 10/03/2016 08/03/2016 3 أساسیات و تقنیات البیع للمبتدئین 
 600 أسبوعمسائى  17/03/2016 15/03/2016 3 اإلدارة و تحدیات األسواق 

 600 أسبوع مسائى 24/03/2016 22/03/2016 3 مھارات البیع من خالل التلیفون 
 600 أسبوعمسائى  31/03/2016 29/03/2016 3 استخدامات التسویق االجتماعي 

 600 أسبوع مسائى 07/04/2016 05/04/2016 3 مھارات الحصول على صفقة بیعیة ناجحة 
 600 أسبوع مسائى 05/05/2016 03/05/2016 3 مھارات التعامل مع االنماط المختلفة للعمالء 

 600 أسبوع مسائى 18/05/2016 16/05/2016 3 التمیز فى خدمة العمالء 

ملحوظة 
 % من رسم اإلشتراك15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 
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  االستثمار – المحاسبة –مجال اإلدارة المالیة 

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 1250 أسبوع صباحي 20/08/2015 16/08/2015 5 اإلدارة المالیة لغیر المالیین 
 600 أسبوع صباحي 03/09/2015 01/09/2015 3 االعتمادات المستندیة و خطابات الضمان 

 600 أسبوع صباحي 10/09/2015 08/09/2015 3 الموازانات التخطیطیة كأداة للتخطیط و الرقابة 
 600 أسبوع صباحي 15/09/2015 13/09/2015 3 تحلیل التكالیف و دورھا فى اتخاذ القرارات االداریة 

 450 أسبوع صباحي 12/10/2015 11/10/2015 2 التحلیل األساسي لألوراق المالیة 
 االتجاھات الحدیثة

 1400 أسبوعان صباحي 20/10/2015 11/10/2015 6 فى رفع كفاءة أداء المحاسب و المراقب المالي

 1150 أسبوع صباحي 12/11/2015 08/11/2015 5 تنمیة مھارات مدیري الحسابات 
 1150 أسبوع صباحي 19/11/2015 15/11/2015 5 دراسات الجدوى و تقییم القرارت االستثماریة 

 1300 أسبوع صباحي 10/12/2015 08/12/2015 3 التحلیل الفني لألوراق المالیة 
 استخدامات التحلیل المالي فى تقییم األداء

 1050 أسبوع صباحي 17/12/2015 13/12/2015 5 (باستخدام الحاسب اآللي)

 1050 أسبوعمسائى  14/01/2016 10/01/2016 5 تنمیة مھارات مدیري الشئون المالیة 
معاییر المحاسبة المصریة و تحدیات مشاكل القیاس و 

 1050 أسبوع مسائى 21/01/2016 17/01/2016 5 العرض المحاسبي

 1050 أسبوع مسائى 11/02/2016 07/02/2016 5 قیاس و إدارة التدفقات النقدیة 
 1050 أسبوع مسائى 18/02/2016 14/02/2016 5 تنمیة مھارات محاسبي التكالیف 

 600 أسبوع مسائى 10/03/2016 08/03/2016 3 االعتمادات المستندیة و خطابات الضمان 
 1050 أسبوع مسائى 17/03/2016 13/03/2016 5 االتجاھات الحدیثة فى الرقابة و المراجعة الداخلیة 

 استراتیجیات قیاس و تطویر
 1050 أسبوع مسائى 07/04/2016 03/04/2016 5 األداء المالي و المحاسبى و إعداد الخطط المالیة

 1050 أسبوع مسائى 14/04/2016 10/04/2016 5 قیاس و إدارة مخاطر االستثمار 
 600 أسبوعمسائى  10/05/2016 08/05/2016 3 االدارة االستراتیجیة للتكلفة 

ملحوظة 
 % من رسم اإلشتراك15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 
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 مجال إدارة العملیات و اإلنتاج 

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 600 أسبوع صباحي 27/08/2015 25/08/2015 3 االتجاھات الحدیثة لألمن و السالمة الصناعیة 
معاییر العملیات أو المقارنة بالقیاس 

)Benchmarking ( 5 06/09/2015 10/09/2015 1150 أسبوع صباحي 

 850 أسبوع صباحي 22/10/2015 19/10/2015 4 تخطیط و مراقبة االنتاج 
 1050 أسبوع صباحي 05/11/2015 01/11/2015 5 مھارات رجال األمن و إدارة األزمات األمنیة 

 850 أسبوع صباحي 11/11/2015 08/11/2015 4 إدارة الخدمات اللوجیستیة 
 2 صباحي PMP 6 13/12/2015 22/12/2015تخطیط و إدارة و متابعة المشروعات 

 1300 أسبوع

االتجاھات الحدیثة فى تخطیط و تطبیق الصیانة 
 1050 أسبوع مسائى TPM  5 17/01/2016 21/01/2016الشاملة 

 850 أسبوع مسائى 11/02/2016 08/02/2016 4 المھارات األساسیة لحراسة و أمن المنشآت 
 950 أسبوع مسائى 25/02/2016 22/02/2016 4 إدارة الوقت على خطوط اإلنتاج 

 600 أسبوع مسائى 16/03/2016 14/03/2016 3 الطرق الحدیثة لتحسین اإلنتاجیة و تقلیل التكلفة 
 600 أسبوع مسائى MRP 3 11/04/2016 13/04/2016التخطیط االستراتیجي لنظم تحدید االحتیاجات 

       التوجھ اإلقتصادى:
 850 أسبوع صباحي 5/1/2016 3/1/2016 3البعد اإلقتصادى لألمن القومى 

 1150 أسبوع صباحي 281/2016 26/1/2016 3الحس المالى للمدیر 
 1150 أسبوع صباحي 4/2/2016 2/2/2016 3التخطیط اإلستراتیجى 

       المھارات القیادیة للمدیرین:
 1050 أسبوع صباحي 18/2/2016 14/2/2016 5عناصر القیادة المتمیزة 

 600 أسبوع صباحي 22/3/2016 20/3/2016 3فن تحفیز العاملین 
 850 أسبوع صباحي 30/3/2016 27/3/2016 4مھارات التفاوض 

       التفوق التنظیمى من خالل البشر:
 850 أسبوع صباحي 6/1/2016 4/1/2016 3مھارات اإلتصال الفعال 

 950 أسبوع صباحي 14/1/2016 11/1/2016 4بناء الفریق 
 600 أسبوع صباحي 28/1/2016 26/1/2016 3الجدارة التطبیقیة والتمكین اإلدارى 

        )1التوجھ التسویقى (
 600 أسبوع صباحي 4/2/2016 2/2/2016 3مفاھیم أساسیة 

 1150 أسبوع صباحي 11/2/2016 9/2/2016 3إستراتیجیات التسویق 

 1150 أسبوع صباحي 25/2/2016 23/2/2016 3بحوث ودراسات السوق 
        )2التوجھ التسویقى (

 950 أسبوع صباحي 3/3/2016 29/2/2016 4إستراتیجیات التنافس 
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 600 أسبوع صباحي 10/3/2016 8/3/2016 3المزیج التسویقى 

        )1المحاسبة لغیر المحاسبین (
 1050 أسبوع صباحي 14/1/2016 10/1/2016 5قراءة القوائم المالیة 

 1050 أسبوع صباحي 21/1/2016 17/1/2016 5تحلیل القوائم المالیة وتقییم األداء 
 1050 أسبوع صباحي 11/2/2016 7/2/2016 5تحلیل القوائم المالیة وتقییم األداء 

       ) 2 (المحاسبة لغیر المحاسبین
 1050 أسبوع صباحي 18/2/2016 14/2/2016 5تحلیل التكلفة وترشید القرار 

 850 أسبوع صباحي 11/3/2016 8/3/2016 4الموازنات التخطیطیة وتحسین األداء 
 1050 أسبوع صباحي 17/3/2016 13/3/2016 5آلیات إتخاذ القرار التمویلى 

 1150 أسبوع صباحي 7/4/2016 3/4/2016 5 دراسات الجدوة وتقیم القرار اإلستثمارى
 1050 أسبوع صباحي 14/4/2016 10/4/2016 5اإلطار العام لدراسة الجدوى 

 1050 أسبوع صباحي 14/5/2016 8/5/216 4طرق تقییم القرار اإلستثمارى 

       إدارة اإلنتاج
 850 أسبوع صباحي 19/5/2016 15/5/2016 4نظرة إستراتیجیة إلدارة العملیات اإلنتاجیة 

 600 أسبوع صباحي 25/5/2016 22/5/2016 4إدارة المواد وكفاءة العملیة اإلنتاجیة 
 600 أسبوع صباحي 31/5/2016 28/5/2016 4إدارة عملیات الصیانة 

ملحوظة 
 % من رسم اإلشتراك15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 8 

 
 مجال المشتریات و المخازن 

عدد  البرنامج
 األیام

 التاریخ
عدد  التوقیت

 األسابیع
رسم 

االشتراك 
 إلى من بالجنیھ

 950 أسبوع صباحي 06/08/2015 03/08/2015 4 فن التفاوض مع الموردین 
 1050 أسبوع صباحي 10/09/2015 06/09/2015 5 تنمیة مھارات أمناء المخازن 

 600 أسبوع صباحي 13/10/2015 11/10/2015 3 الجوانب الفنیة و المالیة فى العطاءات 
 950 أسبوع صباحي 21/10/2015 18/10/2015 4 اإلدارة الفعالة للمناقصات و عقود الشراء 

 950 أسبوع صباحي Inventory Control  4 02/11/2015 05/11/2015الرقابة على المخزون 
 950 أسبوع صباحي 09/12/2015 06/12/2015 4 طرق معالجة المشكالت اإلداریة فى مجال المخازن 

 950 أسبوع مسائى 14/01/2016 11/01/2016 4 إجراءات و مستندات االستیراد و التصدیر 
 600 أسبوع مسائى 09/02/2016 07/02/2016 3 المشكالت العملیة فى المزایدات و المناقصات 

 المشتریات و إدارة سلسلة التورید
Supply Chain Management 5 21/02/2016 25/02/2016 1050 أسبوع مسائى 

 950 أسبوعمسائى  17/03/2016 14/03/2016 4 التقنیات الحدیثة فى نظم و أسالیب الجرد المخزني 

ملحوظة 
% من رسم اإلشتراك 15 سیتم منح نسبة تخفیض 20فى حالة زیادة عدد المشاركین عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	فى حالة زيادة عدد المشاركين عن 20 سيتم منح نسبة تخفيض 15% من رسم الإشتراك

