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 دورات تعاقدية

 

(1ملحق رقم )   

 

 

 الســـــــــــــــــــــــادة / ادارة  املوارد البشرية       وفقهم هللا

 

 الســـــــــــــــــــادة / إدارة التدريب           وفقهم هللا 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بر كاته

 ،،،، وبعد....  تحية طيبة

يقدم هذا  ويسر املركز الدولي للتدريب و االستشارات أن والتطوير  ل التدريبنود أن نشكركم على  اهتمامكم بمجابداية 

ترشيحكم و يسعدنا  لهيئتكم املوقرة  دبلومات تدريبية العرض لتنفيذ   

 

 

التدريبية واالستشارات للعاملين فى شركتكم املوقره كما  الدبلوماتكما نتمني إعتماد املركز ضمن الشركات املعتمدة لتقديم 

فى عدد من البلدان بالتعاون مع نخبة من املستشارين واملختصين  الدبلومات كم لالطالع على نشاط املركز فى مجال تنظيم ندعو 

 ومكاتبتنا منتشره فى كل من 6002املجال منذ عام   فى مجال التدريب واالستشارات حيث ان املركز يتمتع بخبره فى هذا

(  -افورة سنغ -االردن -قطر –عمان  -شرم الشيخ( -االسكندرية  -العربية )القاهرة جمهورية مصر  -ماليزيا  -تركيا -دبي )

-جورجيا -الصين–تايالند -البحرين  -اململكة العربية السعودية -الواليات املتحدة االمريكية -ايطاليا  -املانيا  -بريطانيا 

(فرنسا -جنيف-مدريد  

 

 

 وفقا لجدول مواعيد  الدبلومات يذ يقوم املركز الدولى للتدريب واالستشارات بتنف -

 

 

 

 

وفقا لحاجة الشركة لتدريب املوظفين بما يساعد املوظف على التطوير من نفسه بما يعود  الدبلومات يتم تنفيذ  -

  الدبلوم بالفائدة على الجميع وفقا ملا تراه ادارة التدريب مناسب للموظف  على ان يكون طلب 

 صادر من ادارة التدريب فقط 
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 شهور / سنه( 2شهور /  3 شهر / )دبلومات مدتها

 

 

 تطويريه ( –) تأهيليه 
 

 

 قطاع تقنية املعلومات 

 دبلومات الصيرفة اإلسالمية 

 قطاع الحوكمة اإللكترونية 

 قطاع التحكيم الدولي 

  العقود واملناقصات / التحقيقات ...........القطاع القانون / التحكيم الدولى / 

  والسالمة الغذائية قطاع األمن 

 قطاع التنمية السياحية والفنادق / ادارة املتاحف 

  قطاع اإلخراج التليفزيوني والصحفي / االعالم 

 قطاع النقل واملواصالت 

 قطاع السياسة والعالقات الخارجية 

 صار  والبنو  / قطاع املحاسبة املالية / املراجعة والتدقيق/ املوازنات/ التكاليف / املحاسبة الحكومية / امل

 / التجارة الخارجية / الصيرفة االسالمية / الزكاة محاسبة البترول 

  دراسة جدوي  

  قطاع التأمين 

 قطاع  ادارة املكتبات ومصادر املعلومات 

  قطاع إدارة الجودة الشاملة 

 قطاع التنمية البشرية وتطوير الذات 

  والصغيرة ادارة املشاريع  / قطاع املشروعات املتوسطةقطاع 

 قطاع الجمار  واملؤانئ 

 ادارة  التربية والتعليم  قطاع 

  اإلدارة والقيادة والتطويرقطاع  

  السكرتارية وإدارة املكاتبقطاع 

  قطاع االمن والسالمة والصحة املهنية 

  االسكان والتخطيط العمرانى 

  واالدارة اللوجيستية  املشتريات واملخازن 
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 التسويق واملبيعات 

 لعالقات العامة واإلعالما 

  خدمة العمالء 

  االدارة الطبية واملستشفيات قطاع 

 قطاع املوارد البشرية / ادارة التدريب 

  قطاع ادارة الخدمات االجتماعية 

  االدارة البيئية 

  االمنية والشرطية قطاع الدورات  

  قطاع االمن والسالمة والصحة املهنية 

  ميكانيكية  –كهربائية  –البترول  –الصيانة  –الزراعية  –االنشائية  –) املعمارية ية والفنالهندسة قطاع 

 القطاع الجيولوجي  -

  العقارات واالمال  العقاريةقطاع 

 

 :االوقات الخاصة بالدورات    2

  حسب جدول املركز الدولى للتدريب.   الدبلوم يتم عقد 

   وحتي الساعة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة ص 
ً
. 12باحا

ً
 ظهرا

 تتضمن هذه الفترة استراحات قصيرة مـن أجل الصالة وتناول القهوة واملرطبـات 

 : . املكان3 

  هـــ املركـــز الـــدولي للتـــدريب واالستشـــاراتيقــــوم ـزة بتـــوفير قـاعــــة اـتمـاعــــات للتــــدريب فـــى فنـــدج  مـــ  نجـــوم، مــــع اـ 

 السمعية والبصريةاملنـاسبـة باإلضافة إلى الترتيبـات الخـاصـة بفتـرات االستراحة لتنـاول القهـوة واملرطبـات.

 

 .  اللغة:4  

 .أو االنجليزية حسب رغبة املتدربين املذكورة وإعداد املادة التدريبية باللغة العربية الدبلومات يتم عقد    

 . عدد املشاركين:5

 وذلك بهدف االستفادة القصوى من  فعاليات  (26)يزيد عدد املشـاركين في الدورة عن  يفضل أن ال 
ً
 .الدبلوم مشـاركا
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 . األهدا  واملحتويات:6

  بشكل دوري ليناسب احتياـاتكم املتميزة.    للدبلوم يتم تحديث املحتوى التدريبي 

 . املحاضرون:7

  من ذوي املؤهالت العلميـة العـاليـة والخبرات الفنيـة والعمليـة املتقـدمـة   براء ومدربون  الدبلومات يقـوم بتقـديم هـذه

 .الدبلوماتفي مجال ا تصاص 

 

 . أسلوب التدريب:8

  لضمان نجاح البرنامج بطريقة متميزة وإتاحة أكبر قدر ممكن من املشاركة الفعالة سيتم استخدام أساليب متعددة

 وحديثة  الل فترة البرنامج من ضمنها:

 .استعراض وطرح موضوعات البرنامج بفعالية مع إتاحة الفرصة للمشاركين في املناقشة والحوار بأسلوب مفتوح 

 .إعداد ـلسات عملية وورش عمل تطبيقية للمشاركين 

 .استخدام الحاالت العلمية والتطبيقات العملية 

  .تمـارين تطبيقيـة ضمن مجمـوعات العمل 

 .نماذج استبيان مختلفة 

 ادة العلمية:.  امل9

 شركتكم وشعـار  الدبلوم والتي تحمـل اسم  بالدبلوم بـإعـداد امللفـات الخـاصـة  املركز الدولي للتدريب واالستشارات يقـوم

    باإلضافة إلي تحضير املادة العلمية و التدريبية.املوقرة 

 ي شتي مجاالت العلوم و املعرفة.يقوم بوضع املادة العلمية نخبة من أفضل ا ساتذة و املدربين املتميزين ف 

  . الشهادات:11

 اعتماد املركز الدولى للتدريب واالستشارات  -

 ـامعة عين شم   القاهرة  -

 ـامعة دمنهور  -

 كلية كامبريدج البريطانية  -

 الشهـــــــــــــــــــادات المعتمدة 
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 :. سيتكفل املركز الدولي للتدريب واالستشارات بتوفير11

 املواد التدريبية 

 الشهادات 

 التقاييم 

 اضرتكاليف املح 

  القاعة التدريبية 

 .)املواد التدريبية )ـهاز العرض، ا قالم و ا وراج الخاصة بالكتابة 

 

 

 

 

 

 

 (  جدة/ الدمام /  ) الرياضاململكة العربية السعودية      

 

 ( / شرم الشيخ ) القاهرة / االسكندرية جمهورية مصر العربية    (االمارات العربية املتحدة) دبي / ابو ظبي    

 

 سينغافورة ) سينغافورة (   ماليزيا ) كواالملبور (      تركيا ) اسطنبول / انقرة / انطاليا (     (الدوحة ) قطر   

 

 ( لندنبريطانيا )    (روماايطاليا )    اسبانيا ) مدريد (    تونس ) تونس (       املغرب ) الرباط / الدار البيضاء(    

 تايالند ) بانكو  (     ( مسقطعمان  )    االردن ) عمان (    ) واشنطن / كاليفورنيا (مريكية الواليات املتحدة اال      

 البحرين    -(   ستوكهولمالسويد ) (   باريسفرنسا )     ( اثينااليونان )    

 

 

 

 

 

 

 

 اماكن االنعقاد
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 (6ملحق رقم )

 دبلومات السكرتارية وادارة املكاتب                                
 

  شهر دبلومات ال
 مهارات السكرتارية التنفيذية دبلوم  . 1

 السكرتارية وادارة املكاتب واالرشفة االلكترونية  دبلوم  . 2

 اعداد السكرتارية التنفيذية وفقا ملعايير الجودة دبلوم  . 3

 املدخل االبداعى االلكتروني إلدارة املكاتب و السكرتارية التنفيذيةدبلوم  . 4

 ITILشغيلية لنظم املعلومات أدلة االنظمة التدبلوم  . 5

 التقنيات الرقمية في  الفهرسة واألرشفة املتقدمةدبلوم  . 6

 نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق وامللفات الكترونيادبلوم  . 7

 

 شهور  3الدبلومات 
 MS دبلوم البرنامج التخصص ي املتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة املكاتب واألرشفة وتطبيقاتها باستخدام . 8

Outlook 

 دبلوم تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية بمفهوم كايزون . 9

 دبلوم تنمية مهارات مديري مكاتب االدارة العليا . 11

 دبلوم الرؤية التنفيذية و اإلبداعية لسكرتارية متقدمة األداء . 11

 دبلوم الدليل املتكامل ألعمال السكرتارية العاملية . 12

 راسالت ومحاضر اإلجتماعات باللغة اإلنكليزيةدبلوم إعداد وكتابة التقارير وامل . 13

  دبلوم ادارة املكاتب , التخطيط والتنظيم وتحديد األهدا  بكفاءة وفعالية . 14

 شهور  2الدبلومات 
 دبلوم فنون إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار املسؤولين التنفيذين_ 1

 دبلوم الجودة الشاملة في برنامج األرشفة اإللكترونية_2

 دبلوم التميز التنظيمى وتقنيات االتصاالت وتحقيق الجودة االدارية في إدارة املكاتب_ 3
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 إدارة مكاتب املستقبل –دبلوم السكرتاريا اإللكترونية _4

 دبلوم فن تفجير قوة الطاقة البشرية ووإدارة األولويات واملهام للسكرتير العصرى _5

 لويات و إدارة العواطف في العملدبلوم التعامل مع الضغط وترتيب االو _6

 الدبلومات ) عام(
 املنهج املتكامل فى تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية ودورها فى تحقيق التميز االدارى _  دبلوم 1

 تنمية مهارات السكرتارية الخاصة لكبار الشخصيات_  دبلوم 2

 هدا  بكفاءة وفعالية_   دبلوم ادارة املكاتب , التخطيط والتنظيم وتحديد األ 3

 _  دبلوم اعداد  السكرتارية التنفيذية وادارة املكاتب املتخصصة 4

 _ دبلوم مهــارات إعــداد الـدراســات و البحـــوث وكتابة التقارير5

 ادارة الوقت واالجتماعات وتفويض الصالحيات للسكرتارية ومنسقى املكاتب_دبلوم 6

 مات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصينـميع الدبلو  املشتريا دبلومات 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 

يستيهت واملخازن واالدار   ة اللـو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amal@itcegy.com
mailto:amal@itcegy.com
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 (  3ملحق رقم )

 املشتريات واملخازن دبلومات                               

  شهرالدبلومات 
 االدارة االلكترونية للمشتريات واملخازن دبلوم  . 1

 التقنيات العلمية للمشتريات وإدارة منازعات عقود الشراءدبلوم  . 2

 (INCO TERMSوقواعد إنكوترمز ) طرق وأساليب الشراء الخارجي دبلوم . 3

 البرنامج املتكامل في إدارة املخازن واملستودعات والخدمات اللوجستيةدبلوم  . 4

 تنمية مهارات مسئولي املخازن واملستودعاتدبلوم  . 5

 تخطيط وتنفيذ وتقييم أعمال الشراءدبلوم  . 6

 إدارة املشتريات الخارجية والتخليص الجمركيدبلوم  . 7

  شهور  3الدبلومات 
 االستراتيجيات الحديثة في التوصيف والتبويب وترميز املواددبلوم  . 1

 دبلوم اساليب حل مشكالت املشتريات ) املدخل االبتكاري ( . 2

 دبلوم فن ادارة املخازن واملستودعات وفق مناهج الجودة العاملية . 3

 دبلوم تخطيط و إدارة املشتريات عبر الشبكات االلكترونية . 4

 مشتريات ,العطاءات , اختيار املوردين والتفاوض الشرائىدبلوم التميز فى لل . 5

 ملواصفات األيزو  . 6
ً
 9111دبلوم اإلدارة الفعالة املشتريات طبقا

 شهور  6الدبلومات 
 _ دبلوم فن إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع املوردين في إدارة املشروعات1

 تمر ودور اإلدارة العليا في هذا املجال ._دبلوم مشكالت الجرد السنوي، وفاعلية الجرد املس2

 _ دبلوم التفاوض الفعال واعداد العقود في الشراء والتوريد3

 _دبلوم تنظيـــــــــم وإدارة ومراقبة املستودعات4

 _دبلوم األساليب الحديثة إلدارة املخزون النفطي5

 _دبلوم صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية6
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 الدبلومات ) عام(                                
 _  دبلوم األسس واملفاهيم العلمية للبعد التخطيطي والتنفيذي والرقابي ألنشطة املخازن واملشتريات1

س أداء _  دبلوم االدارة املتقدمـة للمخــــازن وتكنولوجيا التخزين ) تعزيز املهارات االدارية واملعرفة التقنية في قيا2

 املخازن والتعامل مع املوردين (

_   دبلوم املفاهيم الحديثة في مجال املشتريات وكيفية إتمام املراسالت التجارية والتفاوض والتعاقد من خالل 3

 القواعد املنظمة للشراء

 

 _  دبلوم اإلدارة االستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية النقل واإلمداد4

 يم وبناء قواعـد بيـانات املشتـريات واملخـزون_ دبلوم تصم5

 ومخازن محتر _اعداد مدير مشتريات 6

 
 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (4ملحق رقم )

 املوارد البشرية والتدريب 

  شهرالدبلومات 
 KPIsتخطيط و ادارة التدريب و بناء مؤشرات االداء دبلوم  . 1

 التكنولوجيا و السلطة التحول الى إدارة املوارد البشرية االلكترونية :العالقة بيندبلوم  . 2

 استراتيجيات وسياسات االحالل وتكوين الصف الثاني من القيادات االدارية دبلوم . 3

 دورة إدارة عمليات التوظيف وإجراء املقابالت الشخصيةدبلوم  . 4

 T.O.Tإعداد املدربين دبلوم  . 5

 ريبيـــةتطــوير وتنميــة املوارد البشريـــة وإعــداد الخطط واملوازنات التددبلوم  . 6

 التـــــدريب والتنميــــة البشريـــة املعاصــــــــــرةدبلوم  . 7

 شهور  3الدبلومات 
 االستراتيجيات الحديثة في التوصيف والتبويب وترميز املواددبلوم  . 1

 دبلوم اساليب حل مشكالت املشتريات ) املدخل االبتكاري ( . 2

 لجودة العامليةدبلوم فن ادارة املخازن واملستودعات وفق مناهج ا . 3

 دبلوم تخطيط و إدارة املشتريات عبر الشبكات االلكترونية . 4

 دبلوم التميز فى للمشتريات ,العطاءات , اختيار املوردين والتفاوض الشرائى . 5

 ملواصفات األيزو  . 6
ً
 9111دبلوم اإلدارة الفعالة املشتريات طبقا

 شهور  6الدبلومات 
 ت التفاوض مع املوردين في إدارة املشروعات_ دبلوم فن إعداد العطاءات وتكتيكا1

 _دبلوم مشكالت الجرد السنوي، وفاعلية الجرد املستمر ودور اإلدارة العليا في هذا املجال .2

 _ دبلوم التفاوض الفعال واعداد العقود في الشراء والتوريد3

 _دبلوم تنظيـــــــــم وإدارة ومراقبة املستودعات4

 لحديثة إلدارة املخزون النفطي_دبلوم األساليب ا5

 _دبلوم صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية6
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 الدبلومات ) عام(                                           
 _  دبلوم محتر  األعمال املعتمد في املوارد البشرية1

 في املؤسسات النفطية  _  دبلوم االتجاهات الحديثة في إدارة املوارد البشرية2

 _   دبلوم االتجاهات الحديثة في تخطيط املسارات الوظيفية وهيكلة األعمال وتصميم الوظائف3

 _  دبلوم املعايير املتقدمة في تخطيط وإعداد الالئحة الداخلية لسياسات املوارد البشرية4

 اعداد مدير موارد بشرية محتر ةالبرنامج املتكامل إلعداد وتأهيل مدير املوارد البشري_ دبلوم 5

 _دبلوم االبــداع والتمــيز فــى ادارة املوارد البشريـــة وشـــؤون املوظفين6

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 أمل عبد الرحمن ا ستاذة /

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  1ملحق رقم )

 و دمة العمالء التسويق و املبيعات ادارةدبلومات  

  شهرالدبلومات 
 إدارة فريق املبيعات الناجحدبلوم  . 1

 ملندوبي التسويق واملبيعاتمهارات التفاوض دبلوم  . 2

 القوة الثالثية في خدمة العمالء وفن البيع وأسرار التسويق االستراتيجي دبلوم . 3

 االتجاهات الحديثة لإلبداع والتخطيط اإلستراتيجى في التسويق و املبيعاتدبلوم  . 4

 تطبيقات الجودة  في مراكز خدمة العمالءدبلوم  . 5

 صــة بالعمـالءإدارة عمــل اللجــان الخـا دبلوم  . 6

 مهارات استخدام الهاتف للتسويق الفعالدبلوم  . 7

 شهور  3الدبلومات 
 دبلوم االستراتيجيات التسويقية في ظل البيئة التنافسية . 1

 البيع بذكاء –االساليب الحديثة في املبيعات دبلوم  . 2

 (Consultative Sellingمهارات التفاوض وإجراء املقابالت البيعية )دبلوم  . 3

 خدمات ما بعد البيع كمدخل لإلحتفاظ بالعمالءدبلوم  . 4

 مهارات رجل املبيعات املحتر دبلوم  . 5

 كيفية اعداد بحوث التسويقدبلوم  . 6

 شهور  6الدبلومات 
 لوائح ( –إجراءات  –متطلبات أسواق التصدير الخارجية ) قانونية _ دبلوم 1

 لعمالء والسرعة في األداءدبلوم الوصول الى التميز في خدمة ا_2

 التنبؤ باملبيعات والتخطيط للربح_ دبلوم 3

 ادارة حسابات كبار العمالء : إنشاء وإدامة عالقات عمالء مربحة_دبلوم 4

 التسويق اإللكتروني : مهارات استخدام االنترنت في التسويق_دبلوم 5

 دبلوم(استراتيجيات التسويق والدعاية_6
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 ) عام(الدبلومات 
 _  دبلوم محتر  األعمال املعتمد في املوارد البشرية1

 _  دبلوم االتجاهات الحديثة في إدارة املوارد البشرية في املؤسسات النفطية 2

 _   دبلوم االتجاهات الحديثة في تخطيط املسارات الوظيفية وهيكلة األعمال وتصميم الوظائف3

 خطيط وإعداد الالئحة الداخلية لسياسات املوارد البشرية_  دبلوم املعايير املتقدمة في ت4

 _ دبلوم اعداد مدير موارد بشرية محتر 5

 _دبلوم االبــداع والتمــيز فــى ادارة املوارد البشريـــة وشـــؤون املوظفين6

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

 ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية تقدم الدبلومات باللغة العربي  ة فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  2ملحق رقم )

 العالقات العامة  و اإلعالم                              

  شهرلدبلومات ا
 آداب املراسم والبرتوكول وفنون إدارة وتنظيم التشريفاتدبلوم  . 1

 إعداد اإلعالمي الشامل )دورة متقدمة(دبلوم  . 2

 دور العالقات العامة واإلعالم في بناء اإلتصال الداخلي للمؤسسات دبلوم . 3

 مدير العالقات العامة املعتمددبلوم  . 4

 طي والبيئياإلعـالم اإلقتصـــادى والنفدبلوم  . 5

 تنمية مهارات العاملين فى البعثات الدبلوماسية فى الخارجدبلوم  . 6

 رفنون اإلتصال بالجماهيدبلوم  . 7

 شهور  3الدبلومات 
 اساليب تخطيط و تفعيل حمالت العالقات العامه الدوليةدبلوم  . 1

 املهارات املتقدمة في الصحافة اإللكترونيةدبلوم  . 2

 مة واإلعالم اإللكتروني باستخدام تكنولوجيا املعلومات واألنترنتالعالقات العادبلوم  . 3

 إدارة العالقات العامة الدوليةدبلوم  . 4

 e- public relationالعالقات العامة االلكترونية دبلوم  . 5

 تطوير أداء مسؤولي العالقات العامة و اإلعالمدبلوم  . 6

 تاجاملهارات املتقدمة في الطباعة و اإلخراج واملوندبلوم  . 7

 شهور  2 الدبلومات
 العالقات العامة الدولية املراسم , البروتوكول واملناسبات_ دبلوم 1

 مهارات الكتابة والتحرير اإلخباري _دبلوم 2

 أخالقيات العمل في مجال العالقات العامة واملراسم والبرتوكول _ دبلوم 3

 يـــــا اإلتصـــــــــالاإلعـــــــالم الـــــــــدولى وتكنولوج_دبلوم 4

 االبتكار في إعادة وتنظيم وهيكلة إدارة العالقات العامة الحديثة_دبلوم 5

 اعداد اخصائى عالقات عامة محتر  _دبلوم 6
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 ) عام(الدبلومات 
 النظـم املتكاملة للعالقات العامة واالعالم والفنون التحريرية الصحفية _  دبلوم1

 راتيجية توجيه وتحفيز وتمكين العاملين في العالقات العامة لبناء بيئة عمل عالية الجودةاست_  دبلوم 2

 التميز االبتكاري ملوظفي االستقبال ومدراء املكاتب األمامية من منظور الجودة الشاملة_   دبلوم 3

 ة الشاملة للمتايعة االعالميةتخطيط وادارة العالقات العامة الرصد والتقييم والتنسيق مع االستراتيجي_  دبلوم 4

 ديناميكيةالعالقات العامة واالعالم الفعال في ظل الثقنيات الحديثة_ دبلوم 5

 اعداد مدير عالقات عامة محتر  _دبلوم 6

 

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

 ود مجموعة تفض  ل دراستها باللغه العربية تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  2ملحق رقم )

 العقارات و ا مالك العقارية                               

  شهرالدبلومات 
 دعم املؤسس ي للمشروعات الصغيرة واملتوسطةالدبلوم  . 1

 مهارات تحليل التقارير االقتصادية املحلية واإلقليمية والدوليةدبلوم  . 2

 أساليب ترويج الفرص االستثمارية واستقطاب االستثمار األجنبي املباشر دبلوم . 3

 أساليب مواجهة املنازعات في مجال العقاراتدبلوم  . 4

 ات العقاريةتشغيل وصيانة املمتلكدبلوم  . 5

 االستثمار والتطوير العقاري وادارة االمال دبلوم  . 6

 التأجير التمويلي والتأجير التشغيليدبلوم  . 7

 شهور  3الدبلومات 
 دبلوم آليات االستثمارات العقارية وتقييم االستثمار العقاري  . 1

 دبلوم آليات التمويل العقاري  . 2

 يدبلوم أساليب التمويل العقاري اإلسالم . 3

 دبلوم أساليب مواجهة األزمات التسويقية في مجال العقار . 4

 دبلوم إدارة األمال  الحكومية . 5

 دبلوم التقييم والتمويل والرهن العقاري  . 6

 شهور  6الدبلومات 
 _ دبلوم إدارة أمال  الدولة العامة والخاصة1

 _دبلوم إدارة األزمات املالية في املجال العقاري 2

 فضل املمارسات لتحقيق صفقات رابحة في املجال العقاري _ دبلوم أ3

 _دبلوم أسس ومعايير تثمين العقارات4

 _دبلوم إدارة املخاطر العقارية5
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 ) عام(الدبلومات 
 املعلومات للتنفيذ املعماري واالنشائي للمقيميين العقاريين_  1

 دراسات جدوى  –ادارة امال  –قييم ت –_  دبلوم كيف تنفذ مشروع خدمات عقارية )تسويق 2

 _   دبلوم االستراتيجيات الحديثة للتأجير التمويلي والهندسة املالية وفقا للمعايير الدولية3

 _  دبلوم التميز واإلبداع واإلبتكار في التصميم املعماري ودوره في التطوير العقاري 4

 بيعات العقارية_ دبلوم البرنامج التدريبي املتكامل في التسويق وامل5

 _دبلوم دراسات الجدوى العقارية6

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  7ملحق رقم )

 ادارة الجودة واالنتاج                                       

  شهرالدبلومات 
 ISO 17025 / 2005ايزو   -التدقيق الداخلي لالختبار ومختبرات املعايرة دبلوم _1

 سيجما 6جودة الشاملة في األداء الحكومي باستخدام تطبيقات إدارة الدبلوم _2

 والتحسين املستمر )منهجية كايزن( TQMإدارة الجودة الشاملة  دبلوم_3

 التخطيط االستراتيجي لتنفيذ الجودة في الشركات واملنظماتدبلوم _4

 العمليات االحصائية للجودة وعالقتها باتخاذ القراراتدبلوم _5

 رات العاملين فى البعثات الدبلوماسية فى الخارجتنمية مهادبلوم _6

 شهور  3الدبلومات 
 دبلوم الثقافة التنظيمية الداعمة إلدارة الجودة والتحويل وتطوير األداء ملديري املكاتب والسكرتارية . 1

 دبلوم الجودة الشاملة في مختبرات التحاليل الطبية والكيميائية . 2

 فى ادارة الخدمات العامة فى ظل منهج الجودة الشاملة دبلوم التمييز و االبداع . 3

 دبلوم القيادة االبتكارية و تطويراداء الجودة و بناء القدرات . 4

 دبلوم تطبيقات مفاهيم الجودة الشاملة فى االدارة املحلية والبلدية . 5

 mpa دبلوم الجودة الشاملة فى ادارة املشتريات واملخازن ونظام ال . 6

 شهور  6الدبلومات 
 _ دبلوم الرقابة على الجودة فى مشروعات التشييد1

 تكنولوجيا املعامل وضبط جودة مياه الشرب_دبلوم 2

 ادارة الجودة الشاملة _ دبلوم 3

 التحكم وضبط الجودة في املعمل البيولوجي_دبلوم 4

 مراقبة الجودة واالنتاج فى املؤسسات الطباعية_دبلوم 5
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 ) عام(الدبلومات 
 Applying HACCP Principals for the food Services Industryدبلوم _  1

 _  دبلوم اعداد املراجع الداخلى لنظام ادارة الجودة واالنتاج2

 _   دبلوم معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة فى املعامل واملختبرات3

 ضبط جودة االنتاجنظم معلومات مراقبة الجودة _  دبلوم 4

 اإلدارة االستراتيجية للجودة الشاملة فى الجامعات ومراكز البحوث العلمية_ دبلوم 5

 17125/2115ايزو  -التدقيق الداخلي لالختبار ومختبرات املعايرة _دبلوم 6

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

 ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية  فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  8ملحق رقم )

 البيئة وصحة وسالمة الغذاء                               

  شهردبلومات ال
 التسمم الغذائيدبلوم  . 1

 االشتراطات الصحية للمنشآت الغذائيةدبلوم  . 2

 املواصفات السعودية والخليجية والدولية الخاصة بسالمة الغذاء دبلوم . 3

 تأهيل املفتشين الصحيين في مجال الكشف على الذبائح ومراقبة الجزاريندبلوم  . 4

 القة بالصحة العامةاالشتراطات الصحية للمنشآت ذات العدبلوم  . 5

 تطوير آلية أعمال املراقب الصحيدبلوم  . 6

 املواصفات القياسية واإلشتراطات علي االغذية املستوردةدبلوم  . 7

 شهور  3الدبلومات 
 دبلوم االشتراطات الصحية للمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة . 1

 لجودةدبلوم مراقبة جودة املواد الغذائية و تطبيق نظم ضبط ا . 2

 دبلوم صحة و سالمة اللحوم و الدواجن و األسما  . 3

 دبلوم مكافحة األوبئة واآلفات ذات العالقة بالثرة الحيوانية . 4

 دبلوم ادارة األزمات والكوارث البيئية . 5

 دبلوم التلوث البيئى والجو الصحى داخل إطار العمل اإلدارى  . 6

 شهور  6الدبلومات 
 لبيئة املائية من التلوث_ دبلوم هندسة حماية ا1

 استخدام النمذجة لدراسة كفاءة محطات معالجة املخلفات السائلة_دبلوم 2

 مكافحة األوبئة و اآلفات ذات العالقة بالثروة الحيوانية_ دبلوم 3

 اإلدارة البيئية للنفايات واملواد الخطرة_دبلوم 4

 ةالتقييم البيئى للمشروعات الهندسية والصناعي_دبلوم 5
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 ) عام(الدبلومات 
 اإلدارة البيئية النفايات واملواد الخطرةدبلوم _  1

 اإلدارة البيئية املتكاملة_  دبلوم 2

 التقنيات الحديثة ملعالجة املياه الجوفية_   دبلوم معايير 3

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية تقدم الدبلومات باللغة  العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  0ملحق رقم )

يا امل  ادارة                               علوماتتكنولـو

  شهرالدبلومات 
 Networkingمهارات التشبيك )الشبكات( دبلوم  . 1

 (SOCإدارة مراكز عمليات أمن املعلومات )دبلوم  . 2

 تطوير نظم املعلومات اإلدارية باستخدام الحاسب اآللي دبلوم . 3

 في تصميم قواعد بيانات Accessمهارات استخدام برنامج دبلوم  . 4

 ونظم دعم القرار DSSالتعامل مع النظم الخبيرة اإلدارة اإللكترونية و دبلوم  . 5

 NETإدارة وتطوير املواقع على اإلنترنت باستخدام حزمة دبلوم  . 6

 معمل التحليل الجنائي والتحقيق في الجرائم املعلوماتيةدبلوم  . 7

 شهور  3الدبلومات 
 دبلوم معايير ومقاييس الصوت الرقمي و التقنيات السمعية . 1

 خدام تكنولوجيا املعلومات وشبكات االتصاالت في تنظيم وإدارة املكتباتدبلوم است . 2

 دبلوم االتصاالت وانظمة االتصاالت وتقنية املعلومات . 3

 دبلوم مخاطر البرمجيات ادارة امن املعلومات . 4

 دبلوم أهمية التخطيط االستراتيجي في إدارة أقسام تقنية املعلومات . 5

 ستراتيجية وآليات التطبيق واإلدارة (دبلوم الحكومة االلكترونية ) اإل  . 6

 دبلوم االرشفة االلكترونية  . 7

 شهور  6الدبلومات 
 صميم وإدارة أمن الشبكات وكيفية تأمينها ضد االختراقت_ دبلوم 1

 _دبلوم تقنية املعلومات للشؤون اإلدارية2

 _ دبلوم تكنولوجيا املعلومات لغير املتخصصين3

 استرجاع املعلومات بين اإلنسان والحاسوب _دبلوم أساسيات4

 _دبلوم ا نظم املعلومات ودورها فى دعم القرارات اإلدارية باستخدام الحاسب اآللي5
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 ) عام(الدبلومات 
 االساليب الحديثة إلدارة املكتبات ومراكز املعلومات العربية ملعايير الجودة الشاملةدبلوم _  1

 تنفيذ مشاريع مراكز الحاسب اآللي_  دبلوم تخطيط و 2

 _   دبلوم اساليب حفظ ونقل املعلومات السريه بين الدوائر الحكوميه املتعددة وداخليا بين االدارة الواحدة3

 أخصائي أمن أنظمة معلومات معتمد_ دبلوم 4

 التعر  على برنامج أوراكل_دبلوم 5

 الحاسب اآللي في إدارة األعمالإدارة األعمال اإللكترونية: استخدامات _دبلوم 6

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 

 

 

• plementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional     

• Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment     

• Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment     

• Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment     

• Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts  

• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network 

Infrastructure: Network Services     

• Planning and Maintaining a Microsoft® Windows® Server 2003 Network Infrastructure    

•  Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active 

Directory Infrastructure    

•  Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network 

Infrastructure  

• Installing and Configuring the Windows 7 Operating System  

• Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments  

• Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to 

Windows Server 2008   

mailto:amal@itcegy.com
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• Updating your Applications Infrastructure Technology Skills to Windows Server 2008     

• Deploying Windows Server 2008 Classes    

• Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers    

• Fundamentals of a Windows Server 2008 Network Infrastructure  and Application 

Platform    

• Configuring and Troubleshooting a Windows Server® 2008 Network Infrastructure  

• Implementing and Managing Windows Server 2008 Hyper-V  

• Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering   

•  Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory  

• Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain 

Services     

• Configuring Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory 

• Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server 2008 

• Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services   

• Planning for Windows Server 2008 Servers    

• Planning and Implementing Windows Server 2008   

• Automating Windows Server 2008 Administration with Windows PowerShell   

• 5 Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure   

•  Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Service   

•  Designing a Windows Server 2008 Applications Platform Infrastructure   

• 9 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Applications Infrastructure   

•  Overview of Active Directory Rights Management Services with Windows Server 2008 R2 

•  Updating Your Windows Server 2008 Technology Skills to Windows Server 2008 R2   

•  Windows Server 2008 R2, Server Virtualization   

• Isa2004 Implementing Microsoft® Internet Security and Acceleration Server2004   

• Isa 2006 Implementing Microsoft® Internet Security and Acceleration Server2006   

• TMG 2010 Implementing Microsoft® Internet Security and Acceleration Server 2010 

(TMG)   

• Implementing and Managing Microsoft® Exchange Server 2007  

• Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010  

• Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010   

• Configuring Windows 8  
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• Installing and Configuring Windows Server 2012  

• Administering Windows Server 2012   

• Configuring Advanced Windows Server 2012 Services   

• Designing and Implementing a Server Infrastructure   

• Implementing an Advanced Server Infrastructure  

• Implementing a Desktop Infrastructure   

• Implementing Desktop Application Environments   

• Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012   

• Planning, Deploying and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 

2007    

• Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010   

• Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013   

• Deploying, Configuring, and Administering Microsoft Lync Server 2010   

• Deploying System Center 2012 Configuration Manager   

• A+ CompTIA  A+   

• N+ CompTIA Network +   

• S+ CompTIA Security +    

• CCNA Cisco Certified Networking Associate   

• DPM Data Protections manager   

• EMC AVAMAR Installation and Configuration EMC AVAMAR Backup     

• KAV Installation , Configuration Kaspersky administration kit   

• PMP Project Management professional   

• MSP Microsoft Project  

• ICDL International Computer Driving License    

• IC3 International Computer3  

• Skills Training in Microsoft Word 2010  

• Skills Training in Microsoft PowerPoint 2010    

• Skills Training in Microsoft Outlook 2010  

• Skills Training in SharePoint 2010 for End Users   

• Associate level: Office 365 

• Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012   

• Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012   
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• Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013   

• EG Electronic Government    

• CDMA Code Division Multiple Access    

• Administering System Center 2012 Configuration Manager  

• Deploying System Center 2012 Configuration Manager  

• Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization    

• Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization     

• Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013     

• Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server 2013  

• What's New in Microsoft Dynamics CRM 2011  

• Marketing Automation in Microsoft Dynamics CRM 2011  

• Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2011 

• Service Management in Microsoft Dynamics CRM 2011 

• Service Scheduling in Microsoft Dynamics CRM 2011 

• Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration 

• Extending Microsoft Dynamics CRM 2011   

• Microsoft Dynamics CRM 2011 Installation and Deployment   

• Introduction to Microsoft Dynamics CRM 2011   

• Administering Microsoft Dynamics CRM 2011 

• Installation and Deployment in Microsoft Dynamics CRM 2013 

• Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2013 

• Customer Service in Microsoft Dynamics CRM 2013 

 

  الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصينـميع 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  20)ملحق رقم 

  والتطوير الذاتى والقيادة االداره                           
 

  شهرالدبلومات 
 القيادة التحويلية وتطبيقاتها وفق معايير التميز املؤسس ى ) نماذج التميز (دبلوم  . 1

 األساليب الحديثة في اكتشا  املخالفات اإلداريةدبلوم  . 2

 LEADING CHANGE: CRITICAL SUCCESS FACTORSعوامل النجاح الحاسمة  دبلوم . 3

 Smart Management & Leadership Best Practicesأفضل التطبيقات في اإلدارة والقيادة الذكية  دبلوم  . 4

 أسلوب اإلدارة من موقع العمل: التجربة اليابانيةدبلوم  . 5

 السياسات الحكومية ودفع قطاع األعمل: التجربة اليابانيةدبلوم  . 6

 ر شهو  3الدبلومات 
 دبلوم املهارات اإلدارية واالستراتيجية وضع الرؤيا وتحقيق األهدا  . 1

 دبلوم القيادة اإلدارية وهندسة االبداع واستراتيجيات األعمال اإلبتكارية . 2

 دبلوم املنهج االوربي في التخطيط االستراتيجي وتحقيق الجودة الشاملة . 3

 دبلوم تنمية املهارات اإلدارية لرؤساء االقسام . 4

 وم القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز املؤسس ىدبل . 5

 دبلوم األداء اإلشرافى النموذجى "اإلدارة اإلشرافية والتفكير اإلستراتيجى اإلبداعى . 6

 شهور  6الدبلومات 
 يق األهدا _ دبلوم املنظومة القيادية املتكاملة للتفكير األستراتيجى الحيوي واالداء االبداعى لتحديد وتحق1

 _دبلوم مهارات تبسيط االجراءات والقضاء على الروتين الوظيفي في ظل االدارة االلكترونية2

 _ دبلوم املتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي3

 _دبلوم مكافحة الفساد االداري واملالي وأخالقيات االدارة4

 املتفوقة بإستخدام أحدث نظريات علم اإلدارة _دبلوم املنهج املتكامل لإلدارة5

 فن صياغة االستراتيجيات وسيكولوجيا صنع القرارت الذكية ومهارات التفكير الحيوي  _دبلوم6
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 الدبلومات ) عام(
 االدارة الشاملة املتقدمة _  دبلوم 1

 قييماستراتيجيات التطوير اإلداري: األسس والتطبيقات واملراجعة  و الت_  دبلوم 2

 مهارات اإلشرا  املتقدمة_   دبلوم 3

 التخطيط واملتابعة وتطوير بيئة ابتكارية في العمل_  دبلوم 4

 تطبيق أحدث املمارسات العاملية في اعداد الخطط االستراتيجية و نظم إدارة الجودة_ دبلوم 5

اجعة وتحسين العمليات وتطبيقاتها وفق معايير اإلتجاهات التنظيميــة اإلبتكاريـة ألنظمة وأساليب العمــل ومر _دبلوم 6

 EFQMالتميز املؤسس ى

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  22ملحق رقم )

 االسكان والتخطيط العمرانى                           

  شهرالدبلومات 
 تطوير مراكز املدن  دبلوم . 1

 تطوير وتنمية املناطق التاريخيةدبلوم  . 2

 نىإعداد سياسات التجديد العمرا دبلوم . 3

 التدقيق واملراجعة في تخصيص األراض ي الحكوميةدبلوم  . 4

 اساسيات التخطيط الحضري واإلقليميدبلوم  . 5

 االحترا  في إدارة خدمات اإلسكاندبلوم  . 6

 شهور  3الدبلومات 
 دبلوم تكنولوجيا إنتاج مواد بناء مبتكرة . 1

 دبلوم إدارة خدمات اإلسكان في ظل املتغيرات املحلية . 2

 ام الحاسوب في املساحةدبلوم استخد . 3

 دبلوم األساليب الحديثة في تخصيص األراض ي الحكومية . 4

 دبلوم االحترا  والتمّيز في إدارة خدمات اإلسكان . 5

 دبلوم مهارات وطرق وأساليب التخطيط العمراني . 6

 شهور  6الدبلومات 
 _ دبلوم املهارات اإلدارية والقانونية في الرقابة على األراض ي1

 وم تدريب املتطوعين على املسح امليداني_دبل2

 _ دبلوم اإلبداع والتمّيز في إعداد دراسات التطوير املعماري 3

 GIS/GPS_دبلوم نظم املعلومات الجغرافية وعالقتها باملجاالت الجيولوجية من حيث التحليل والتقييم 4

 _دبلوم التخطيط الحضري واإلقليمي5

 صيانة الطرق األساليب الحديثة في  _دبلوم6
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 ) عام(الدبلومات 
 تطوير مراكز املدن_  دبلوم 1

 _  دبلوم األساليب الحديثة في صيانة الطرق 2

 _   دبلوم إعداد سياسات التجديد العمرانى3

 إدارة وتنمية املدن الجديدة_  دبلوم 4

 دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات اإلسكانية_ دبلوم 5

 املتكامل GISظام املعلومات الجغرافي ن_دبلوم 6

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  26ملحق رقم )

 املحاسبة املالية دبلومات                                

 الخصخصة دبلومات
 ) شهر (                                                       متطلبات تقييم األصول وإعادة الهيكلة في ظل الخصخصة 

 شهور ( 3)                                                                                            ندماج واالستحواذ واعادة الهيكلةاال 

 شهور ( 3)                                                                                                   اإلجراءات املالية في الخصخصة

 شهور ( 3)                              الجوانب اإلدارية واملالية والقانونية في خصخصة الوحدات الحكومية

 

 دبلومات التأمين
 )شهر (                                                                         إدارة وتحصيل االشتراكات التأمينية      

 شهور( 3)  األساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

 شهور ( 3)                                                                        إدارة املخاطر في التأمينات االجتماعية

 )شهر (                                                         االحتيال في شركات التامين باستخدام الحاسب

 

 شهور 2 دبلومات
 دبلوم املراجعة الداخلية 

 دبلوم املصار  االسالمية

 دبلوم املحاسبة باستخدام الحاسب االلى

 دبلوم املراجعة الداخلية باستخدام الحاسب االلى

 دبلوم االقتصاد والتمويل والتجارة الخارجية

 دبلوم التامين وادارة املخاطر

 وم التجارة االلكترونية والعقود الدولية فى اطار االقتصاد الدولىدبل

 دبلوم املحاسبة الحكومية

 دبلوم إعداد وتحليل القوائم املالية وامليزانيات الحكومية

 دبلوم املحاسبة املالية و املراجعة
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 دبلوم املحاسبة القومية

 دبلوم املحاسبة اإلدارية و التكاليف

 لغير املحاسبيندبلوم املحاسبة 

 دبلوم الشؤون املالية و اإلدارية

  

 

 دبلومات شهر 
 

  ) شهر (                                 مستشار مالي )مستوى أساس ي(

  )شهر(                      مستشار اقتصادى )مستوى أساس ي(

 

 

[*]Accounting for Non-Accountants 

[*]  Financial Statements Analysis  

[*]  Accounting for Fixed Assets 

[*]  Managerial Accounting as a Decision Support System 

[*]  Auditing And Internal Control Systems 

[*]  Assessing Business Performance 

[*]  Financial Planning and Risk Analysis 

[*]  Effective Budgeting and Cost Control 

[*]  Finance for Non-Finance Professionals 

[*]  IFRS Versus GAAP: Concepts, Comparisons and Reporting 

[*]  International Financial Reporting Standards (IFRS) and Update 

[*]  Finance for Non-Finance Professionals  

[*]  Financial Accounting and Reporting  

[*]  Next Generation Excel: Advanced Business and Financial Reporting Using Excel 2007h 

[*] Fundamentals of Accounting for Administrative and Support Staff   

[*]Effective Budgeting and Cost Control  

[*]Certified Fixed Assets Professional  

[*] Certified Accounts Assistant  

[*] Excel 2010 for Accountants and Business Professionals  
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[*] International Financial Reporting Standards (IFRS) and 2012  

[*]  Fast Closing Monthly and Year-End Accounts 

[*]  Professional Accounting Certificate 

[*]Financial Management Certificate  

[*]Professional Skills for Finance and Accounting  

[*] Financial Accounting and Reporting  

[*]Cash Flow Statement Workshop: Preparation and Analysis 

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

 ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية تقدم الدب  لومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  
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 دبلومات املوازنات

 دبلومات )شهر(
 أساس للرقابة وتقييم األداءإعداد املوازنات كدبلوم 

 املوازنات و التكاليف في قطاع البترول  دبلوم

  إعداد املوازنات الحكومية والحسابات الختامية  دبلوم 

 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء  دبلوم 

 إعداد املوازنات بالقطاع الحكومي )مداخل حديثة(  دبلوم

  لتحليل املالي وإعداد املوازناتمهارات ا  دبلوم

 شهور( 3دبلومات ) 
 املوازنات التخطيطية و تفعيل دور الرقابة  دبلوم

 موازنة البرامج و االداء  دبلوم

 إعداد املوازنات وترشيد اإلنفاق الحكومى  دبلوم

 االتجاهات الحديثة فى اعداد املوازنات املوجهة باالهدا   دبلوم

 وازنات باستخدام الحاسب اآلليإعداد امل  دبلوم

 االتجاهات الحديثة في إعداد وتصميم املوازنات التخطيطية   دبلوم

 شهور  6دبلومات 
 األسس الحديثة للمحاسبة وإعداد املوازنات   دبلوم

 األساليب الحديثة في التخطيط املالي وإعداد املوازنات   دبلوم

 املوازنات  املدخل الحديث في تقنيات إعداد  دبلوم

 إستراتيجية التحول نحو تطبيق موازنة البرامج واالداء   دبلوم

 األدوات الحديثة لتفعيل موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي   دبلوم

 النظم املالية لشؤون املوظفين واملوارد البشرية وأعداد موازنة العمالة   دبلوم

 دبلومات سنه
 ي املتقدم باستخدام الحاسب اآلليالتحليل املال  دبلوم

 التحليل املالي وتقييم أداء املشروعات   دبلوم

 التحليل املالي للشركات لغايات االستثمار   دبلوم

 األساليب الحديثة للتنبؤ باإليرادات   دبلوم

 البرنامج املتكامل فى إعداد وتحليل القوائم املالية وامليزانيات الحكومية  دبلوم
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 (  23حق رقم )مل

 دبلومات القانون                                            
 

 دبلومات )شهر (
 أصول التحقيق ومهاراتهدبلوم دبلوم  . 1

 القواعد القانونية للعقود واالخطاء الشائعةدبلوم  . 2

 تنميـة مهـارات مديري ومسئولي الشئون القانونيـةدبلوم  . 3

 .العقود اإلدارية والفنية أساليب و ضوابط صياغةدبلوم  . 4

 .مهارات كتابة املذكرات القانونية وتقنيات الصياغة التشريعيةدبلوم  . 5

 األنظمة القانونية لشؤون املوظفيندبلوم  . 6

 شهور ( 3دبلومات )
 البرنامج التخصص ي في مهارات إعداد وكتابة العقود القانونية_دبلوم 1

 ة في مجال التحقيق واملحاكمةحقوق اإلنسان وتطبيقاتها العملي_دبلوم 2

 القواعد القانونية للمناقصات واملزايدات الدولية_دبلوم 3

 إجراءات التحقيق اإلداري في املخالفات العمالية_دبلوم 4

 إستراتيجيات التحكيم التجاري و الدولي_دبلوم 5

 ادارة الشئون القانونيه املتقدمه أسرار ومهارات_دبلوم 6

 ( شهور  6دبلومات )
 تطوير املهارات القانونية والتفاوض التعاقدي وإستراتجيات صياغة العقود_دبلوم 1

 تطوير وتنمية فنون االستشارات القانونية_دبلوم 2

 مهارات إدارة التحقيق اإلدارى ومباشرة خصومة املنازعات العمالية فى الشركات واملؤسسات الخاصة_دبلوم 3

 _دبلوم القانون الدولى 4

 التميز وتحقيق الكفاءة املهنية في االستشارات القانونيةبلوم _د5

 أساليب وإجراءات الضبطية القضائية في قوانين املعلوماتية واالنترنت_دبلوم 6
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 دبلومات )سنه (
 مهارات حل مشكالت العقود وطرق التفاوض الفعال_دبلوم 1

 املهارات القانونية لغير القانونيين_ دبلوم 3

 اعداد املستشار القانوني _ دبلوم4

 _دبلوم البرنامج املتكامل فى الشئون القانونية 5

 ادارة نظم تكنولوجيا املعلومات الدارات القانون _ دبلوم 6

صناعة العقود املكونات والصياغة والتفسير على نفس االسس املعمول بها دوليا لتفادى وجود ثغرات دبلوم  . 7

 قانونية وتعاقدية

 

 

 ومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصينـميع الدبل 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  24لحق رقم )م

 وامليكانيكية الهندسة الصناعية                          

 الدبلومات 
 Advanced Technology Of maintenance Procssesالتكنولوجيا املتقدمة لعمليات الصيانـة  دبلوم  . 7

 دبلوم  تشخيص نواحى الفشل بتحليل االهتزازات . 8

 يماوية والبتروليةتآكل املعادن فى الصناعات الك دبلوم . 9

 دبلوم مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية )للمهندسين والفنيين( . 11

 دبلوم تنظيم وإدارة حركة النقليات واملواصالت . 11

 الكهربائية ( –امليكانيكية  –دبلوم الصيانة الصناعية)اإللكترونية  . 12

 يةالجدوي االقتصادية للمشروعات االقتصاددبلوم  . 7

 طرق تحسين إدارة اإلنتاج الصناعيةدبلوم  . 8

 إدارة الصيانة وتحقيق جودة التميزالتشغيليدبلوم  . 9

 الصيانة الشاملة تطوير ورفع كفائتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليفدبلوم  . 11

  Materials and Corrosions Engineeringهندسة املواد والتآكل ملشرفى الصيانة واملشاريع دبلوم  . 11

 هندسة التبريد والتكييف الصناعىبلوم د . 12

 (  Metal Inert Gas Arc Welding ) ( MIG )اللحام بالقوس املعدنى بحماية الغازات الخاملة_ دبلوم 1

 (   CNC machinesبرمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمى )_دبلوم 2

 الصيانة والتشغيل أدارة مخازن قطع الغيار إلغراض_ دبلوم 3

 الرسم امليكانيكى النظمة التبريد و التكييف_دبلوم 4

 Heat Exchangers: Types and Application, Design, Operation and Maintenance_دبلوم 5

 استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات تكييف الهواء _دبلوم6

 ( : إعداد الوثائق والتعامل مع الرسومات في عمليات لحام املعادن 1/2/3/4للحام تكنولوجيا ا_  دبلوم 1

 Design and Manufacturing of Pressure Vesselsتصميم وتصنيع أوعية الضغط _  دبلوم 2

 Maintenance of Electrical Power Plantصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية _   دبلوم 3

 الجــــــــــة مياه الصر  الصحىمع_  دبلوم 4

 تصميم مخازن التبريد والتجميد_ دبلوم 5

 DIESEL ENGINE COMPONENTS OPERATION AND OVERHAULING_دبلوم 6
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 (  21ملحق رقم )

 الهندسة الكهربائية واإلليكترونية                                
 

1.  •Power Factor Improvement 

2. • Power System Protection 

 تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية•  .3

 التمديدات الكهربية والكابالت فى شـبكات التوزيع•  .4

 نظم القوى والتوزيع الكهربية•  .5

 عقود األعمال الهندسية فى مجال التركيبات الكهربائية•  .6

 اختبار وصيانةاملحـــــــوالت الكهربائيـــــــة•  .7

8.  •Safety of Electrical Transmission Lines 

 ترشيد استهال  الطاقة الكهربائية•  .9

 صيانة الشبكات الكهربائية•  .11

 تعليمات األمان وحماية األجهزة الكهربائية•  .11

 وقاية وصيانة املحركات الكهربائية•  .12

13.  •Power Semiconductor Drives 

14.  •Power Electronics Circuits 

15.  •Electrical Outdoor Substations Power 

16.  •Program Logic Control "PLC" 

 التحكم اآللي الصناعي•  .17

 الكهرباء الصناعية•  .18

19.  •PLC – املتحكمات القابلة للبرمجة 

 التعر  على املبادئ والعناصر اإللكترونية•  .21

 االتصاالت وأجهزة االرسال واالستقبال الالسلكي•  .21

 وسائط تخزين اإلشارات الكهربائية•  .22

 االتصاالت واألجهزة التلفزيونية )عادي + ملون(•  .23

 االتصاالت واألجهزة الهاتفية•  .24
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 الكهرصوتيات•  .25

 اإللكترونيات الصناعية•  .26

 Sensors -الحساسات الصناعية •  .27

 Interfaceو بطاقات التواجه الصناعي  Microcontrollersاملعالجات الصغرية•  .28

 ة الحاسبتصميم الدارات اإللكترونية بواسط•  .29

 أنظمة اإلنذار عن الحريق وتجهيزاتها•  .31

 أنظمة اإلنذار عن السرقة وتجهيزاتها•  .31

 CCTVأنظمة املراقبة والشبكات التلفزيونية املغلقة •  .32

 ربط الحاسب مع العالم الخارجي•  .33

 نظم القوى والتوزيع الكهربية•  .34

 عقود األعمال الهندسية فى مجال التركيبات الكهربائية•  .35

 اختبار وصيانةاملحـــــــوالت الكهربائيـــــــة • .36

37.  •Power Electronics Circuits 

 Computer Network Installation and Maintenanceإنشاء وصيانة شبكات الحاسب •  .38

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود  مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  22ملحق رقم )

 الهندسة اإلنشائية                                         
  

 للمبانىالتصميم اإلنشائى • 

 •Civil Engineering Materials 

 توصيف املواد اإلنشائية واختباراتها واعتمادها• 

 االختبارات الهندسيـة والجيوفيزيائية للتربة• 

 األعمال الصحيـــة للمبــانى واملنشآت• 

 مسئوليات ومهام مفتش ى املبانى• 

 حدات التوليد باملحطاتتأثير اإلهتزازات على تصميم األساسات الخرسانية لو • 

 االتجاهات الحديثة لصيانة الطرق والكبارى • 

 مراجعة التصميمات اإلنشائية للمبانى والجسور • 

 •Projects Management in the Construction Field 

 •Repair of Reinforced Concrete Structures 

 تقييم أداء الخرسانة فى املنشآت• 

 الخلطات الخرسانية تصميم وضبط جودة• 

 تشخيص عيوب املنشأت وتحديد أسبابها وطرق معالجتها• 

 بدائل األسمنت والخرسانة ذات األداء املتميز• 

 •Pavement Construction and Maintenance Management ****d on GIS 

 توقيع وتحديد املشاريع الهندسية بإستخدام املساحة• 

 حية فى الرصد والقياسات الزاوية وقياس املناسيباستخدام األجهزة املسا• 

 مســـــــــاحة املـــــــــــــــدن• 

 •Computer aided GIS Princeples & Applications 

 األعمال املساحية ألجهزة مسار الطرق • 

 •Principles of Meteorology 

 •Weather Forecasting "Advanced Course" 

 ميم املعمارية وتوصيف املوادمراجعة التصا• 

 نظم املعلومات الجغرافية الخاصة باإلسكان والتخطيط العمرانى• 

 العمـــــــــــارة البيئيــــــــــــة• 
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 مسئوليات ومهام مفتش ى املبانى• 

 •Computer aided GIS Princeples & Applications 

 مســـــــــاحة املـــــــــــــــدن• 

 يص عيوب املنشأت وتحديد أسبابها وطرق معالجتهاتشخ• 

 االختبارات الهندسيـة والجيوفيزيائية للتربة• 

 تصميم وضبط جودة الخلطات الخرسانية• 

 •Projects Management in the Construction Field 

 تقييم أداء الخرسانة فى املنشآت• 

 •Weather Forecasting "Advanced Course" 

 التجاهات الحديثة لصيانة الطرق والكبارى ا• 

 األعمال الصحيـــة للمبــانى واملنشآت• 

 مراجعة التصميمات اإلنشائية للمبانى والجسور • 

 •Pavement Construction and Maintenance Management ****d on GIS 

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

 ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية تقدم ا  لدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ا ستاذة / أمل عبد الرحمن

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  27ملحق رقم )

 هندسة النفط                                            
 

 األساليب الحديثة فى االستكشا  وطرق إنتاج النفط• 

 •Surface Production Operations 

 •Fundamentals of Oil and Gas Facilities 

 •Introduction to Gas Processing 

 •Common Oil and Gas Process Simulation 

 •Advances Oil Field well Testing Analysis 

 •Petroleum Oil Well Services 

 •Modern Petroleum Well Test Analysis 

 •Formation Evaluation Monitoring and Production Log Interpretation 

 •Production Optimization Using System Analysis Simulation technique 

 •Corrosion Control and Material Selection in Oil and Gas Industries 

 •Advances of Production Logging Interpretations 

 •Oil Stimulation: Practical Application 

 صيـانة آبـار البـترول املنتجــة• 

 •Crude Oil Distillation 

 •Natural gas processing 

 •Natural Gas Dehydration And Sweetening 

 •Hydraulic Fracturing Review 

 •Petroleum Oil Reservoir - Fluid Properties 

 •Reservoir Rock Properties 

 •Petroleum Horizontal Wells 

 •Petroleum Production Optimization 

 •Oil- field Stimulation and Workover Operation 
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 •Petroleum Measurements Methods for caliberation of tanking & Piping 

 •Enhanced Oil Recovery 

 طرق تصميم وبناء خطوط أنابيب النفط واختبار املضخات واملحابس• 

 طرق تخزين ونقل وتوزيع املنتجات النفطية• 

 نظم األمان فى عمليات معالجة النفط وخطوط األنابيب• 

 تكنولوجيـا تشـــغيل وحدات إنتـاج النفـط• 

 •Dehydration, and Desalting Plant Design of Oil and Gas Production 

 •Production Logging &Reservoir Monitoring 

 اقتصاديات التشغيل األمثل لوحدات مصافى تكرير البترول املختلفة• 

 •Troubleshooting of Gas/Oil Plants 

 •Troubleshooting of Gas/Oil Plant and Equipment Operational Problems 

 •Evaluation of Various Types of Fuels 

 •Gas production & processing operations 

 •Phase Behavior, PVT and EQS 

 •Reservior Management Technique 

 •Fundamentals of Oil Facilities 

 •Fundamentals of Gas Facilities 

 •Heat Exchangers choices & Design 

 •Process Control of Oil Production Facilities 

 •Process Control in the Gas Facilities 

 

 

 ـميع الدبلومات تنفذ باللغه االنجليزية للمديرين واملتخصصين 

  ود مجموعة تفضل دراستها باللغه العربية  تقدم الدبلومات باللغة العربية فى حالة ـو

 ذة / أمل عبد الرحمنا ستا

00602220012206  

11971561216492 

amal@itcegy.com 
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 (  28ملحق رقم )

 ادارة املشاريع                                         
 

   Basics of project managementأساسيات إدارة املشروعات  

 رية للمهندسينالنواحي اإلدا

 االدارة الهندسية و مهارات إدارة املشـــــــروعات الهندسية

 إدارة املشاريع واإلشرا  على االستشاريين واملقاولين

 Advanced Project Managementإدارة املشروعات املتقدمة  

PROJECT COMMUNICATIONS, RISK AND PROCUREMENT MANAGEMENT (PMK WORKSHOP)  

 شرا  الهندس ى وأصول التنفيذ باملواقعاإل 

 PMPشهادة مدير املشروع املعتمد 

 PMOبناء وتنفيذ مكتب ادارة املشاريع  

Preparation for Risk Management Professional (RMP) Certification 

 بريمافيرا( - MS PROJECTاالدارة الفعالة للمشروعات بأستخدام الحاسب اآللى ) 

 لجدوى االقتصادية للمشروعاتدراسة ا

  2117مارس || 

 Ms-Projectإدارة املشروعات باستخدام 

Project Management and Compliance: Planning, Scheduling and Control 

 املهارات املتكامله في ادارة وتخطيط وتقييم املشاريع

PMP  ادارة املشاريع 

 انية لهاتخطيط وجدولة املشاريع وإعداد امليز 

 الجودة  الشاملة في إدارة املشاريع
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PROJECT INTEGRATION, SCOPE AND TIME MANAGEMENT  

 إدارة املشاريع االحترافية

 ادارة وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

 MS Projectتخطيط وجدولة وتنفيذ املشاريع الفنية و الهندسية باستخدام  

 اء املشاريعالتحليل املالي وتقييم أد

 إدارة املشاريع والجدولة والتحكم

 EPMإدارة مشاريع املؤسسات 

  costs of construction projectsضبط تكاليف املشروعات      

  ENGINEERING MANAGEMENT DIPLOMAدبلومة االدارة الهندسية  

 MS Projectإدارة املشاريع باستخدام 

Managing Projects Using Microsoft Project 

 (PMPأساسيات إدارة املشروعات )دراسات تمهيدية لشهادة 

 PMOدورة بناء وتنفيذ مكتب ادارة املشاريع 

 اإلدارة  املتكاملة للمشاريع الهندسية 

 إدارة و تقييم املخاطر للمشاريع

Preparation for Risk Management Professional (RMP) Certification 

  costs of construction projectsف املشروعات    ضبط تكالي  

Establishing and Managing the Project Management Office (PMO) 

Managing IT Projects Effectively 

 االدارة الهندسية و مهارات إدارة املشـــــــروعات الهندسية

   Project Management   (PMP)إدارة املشاريع اإلحترافية 

 دبلومة االشرا  الفنى على املشاريع اإلنشائية

 EPMإدارة مشاريع املؤسسات 

Business Analysis within a Project Environment 

 فن استخدام منهج الهندسة القيمية في إدارة املشاريع

 EPMإدارة مشاريع املؤسسات 

Managing Projects with MS Project 2016 

 Project Managementاإلحترافية  إدارة املشاريع

Advanced Contracts and Project Management 

 اإلشرا  الفنى على املشاريع اإلنشائية واملعمارية

  costs of construction projectsضبط تكاليف املشروعات    
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Mastering Project Metrics, KPIs and Dashboards 

 اريـع : التخطيط والجدولــة ومراقبــة التكاليـــفاالسس الحديــثة إلدارة املش

 األساليب الفعالة الدارة املواقع وتخطيط وجدولة املشاريع

 ادارة املشاريع باستخدام تكنولوجيا املعلومات

Project Management by Primavera 

 إدارة العقود الهندسية واملطالبات

PROJECT COST, QUALITY AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

 األدوات واألساليب الفعالة إلدارة املواقع و املشروعات

 Microsoft Projectمايكروسوفت بروجكت  

 تقييم األثر البيئي للمشاريع الهندسية

 تخطيط وتصميم ومتابعة املشروعات الفنية والهندسية

 ادارة وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

 الهندسية فهم وقراءة الرسومات

 ضبط تكاليف مشروعات التشييد والبناء

 كتابة املواصفات والعقود للمشاريع

 مهارات ادارة المشاريع واعداد مدير ادارة مشاريع محترف

 التقييم الفنى للمشاريع و املنشات واعداد التقارير الهندسية

Project Management Skills & Best Practices 
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 (  20رقم )ملحق 

 االمن والسالمة والصحة املهنية                           
 

1 .NEBOSH IGC 

OSHA GENERAL/ OSHA CONSTRUCTION  . 2 

 . الطرق الحديثة ملعالجة املخلفات الصلبة والسائلة3

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في صوامع الغالل4

 ملستودعات. برنامج أمن وسالمة املخازن وا5

 . األمن والسالمة والصحة املهنية )وفقا لنظام الجودة العاملى (7

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في املوانئ8

 . تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية املنشآت الصناعية9

 . نظم األمان فى عمليات معالجة النفط وخطوط األنابيب11

 خاطر في املختبرات واملعامل الكيماوية. مقاييس الحماية من امل11

 . شهادة األوشا فى الصناعات العامة12

 Safety. التفتيش واملراجعة على أعمال السالمة 13

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في صوامع الغالل14

 . التدريب فى مجال األمن والسالمة والصحة املهنية وفقا ملعايير األوشا األمريكية15

 . مهارات إدارة األزمات األمنية16

 . تطــوير ورفــع كفاءة انظمـــة االمــــن والسالمــــة17

 . السالمة فى املستشفيات ودور الرعاية الصحية18

 . الصحة املهنية و حماية بيئة العمل و األمراض املهنية19

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في املصانع21

 السالمة فى انشاء خطوط املياه. األمن و 22

 . شهادة األوشا فى الصناعات العامة23

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في املوانئ24

 . األمن والسالمة والصحة املهنية )وفقا لنظام الجودة العاملى (25

 . األساليب الحديثة في إعداد تأهيل مسئولي األمن26

 منية. مهارات إدارة األزمات األ 27

 Occupational Health & Safety. السالمة والصحة املهنية 29



     

  

 69                       االسكندرية 32222الرمزالبريدي   2903االسكندرية  ، صندوق البريد –ي الشاطب –طريق الجيش  5
  00201110056192جوال 

 األمارات  –خيمة رأس ال –الجزيرة الحمرا  94960األمارات العربية المتحدة ، ص . ب  –رأس الخيمة  –"  2بناية الجمارك الدور االول مكتب رقم " 
             Amal@itcegy.com                   99062542394603جوال 

 . تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية املنشآت الصناعية31

 . التلوث البيئى للعمليات الصناعية والسالمة املهنية31

 . الطرق الحديثة ملعالجة املخلفات الصلبة والسائلة32

 هنية )وفقا لنظام الجودة العاملى (. األمن والسالمة والصحة امل33

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في املصانع34

 28. األمن الصناعي و السالمة املهنية في حقول البترول 35

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في املوانئ36

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في صوامع الغالل37

 صحة املهنية في املواني. السالمة وال38

 . اقتصاديات التشغيل األمثل لوحدات مصافى تكرير البترول املختلفة39

 . الطرق الحديثة ملعالجة املخلفات الصلبة والسائلة41

 . البرنامج التخصصــي املتقــدم فى تخطيط وادرة أنظمـة األمن السالمـة ومنع الخسائر41

 عات العامة. شهادة األوشا فى مجال الصنا42

 . السالمة والصحة املهنية في رافعات الحاويات 43

 . تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية املنشآت الصناعية44

 Occupational Health & Safety. السالمة والصحة املهنية 45

 . إدارة تقنيات السالمة و الصحة املهنية46

 . املبيدات ومالها وما عليها47

 جــــــــــة مياه الصر  الصحى. معال48

 . الطرق الحديثة في إدارة تحقيق الحوادث49

 & Environmental Pollution For Industrial Process. التلوث البيئى للعمليات الصناعية والسالمة املهنية 51

Occupational Safety 

 ير األوشا األمريكية. التدريب فى مجال األمن والسالمة والصحة املهنية وفقا ملعاي51

 . حماية الجهاز التنفس ى52

 . مهارات التفتيش األمني53

 . تقييم أداء الخرسانة فى املنشآت54

 . تشغيل وصيانة الســـيارات واملعدات الثقيلة55

 HSE Planning in Industrial Civil Protection. تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية املنشآت الصناعية 56

 . شهادة األوشا فى الصناعات العامة57

 . اشتراطات و معايير السالمة في نقل و تداول و تخزين املواد الخطرة58

 البريطانية OHSAS. املواصفات القياسية لنظام إدارة السالمة والصحة املهنية وفقا للمعايير 59

 . أسس السالمة في أعمال املشروعات61
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 سالمة املهنية في املصانع. األمن الصناعي و ال61

 . اعداد مراجع داخلى نظم سالمة الغذاء62

 . تخطيط السالمة والصحة والبيئة لحماية املنشآت الصناعية64

 . الصحة املهنية و حماية بيئة العمل و األمراض املهنية65

بيئة عمل مناسبة للحد من وقوع  . األرجونومكس ) دراسة عالقة جسم اإلنسان و تأثير بيئة العمل عليه بهد  تصميم67

 اإلصابات و األمراض

 . الطرق الحديثة ملعالجة املخلفات الصلبة والسائلة68

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في صوامع الغالل69

 . برنامج أمن وسالمة املخازن واملستودعات71

 . األمن الصناعي و السالمة املهنية في حقول البترول71

 هادة الناسب في األوناش ووسائل الرفع. ش72
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 (  60ملحق رقم )

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما                                      
 

 فحص وتحقيــق األدلـــة الجنائيـــة فى مجـــال اإلثبـــات الجنائي• 

 الجنائيــــة  فن االستجوابــات• 

 إستقصاء املعلومات وتوظيفها لدعم القرار األمنى• 

 تقييـــم البحـــوث األمنيــــــة • 

 فنون ومهارات التعامل مع مسرح الجريمة• 

 التقنيات الحديثة ودورها فى الكشف عن الجرائم• 

 تجنيد العمالء) املصادر( في البحث الجنائي• 

 ت الجنائيةاألسس الفنية للتحقيقا• 

 تطبيقات بصمة الحامض النووى فى األدلة الجنائية وجرائم القتل وقضايا البنوة• 

 تنمية املهارات امليدانية لرجل األمن• 

 فنون إعداد وصيـاغة التقارير األمنية • 

 القواعد األساسية للتفتيش األمنى• 

 تنمية مهارات الكوادر األمنية فى مجال تنفيذ األحكام• 

 الـقيادة األمنية للمدراء ومساعديهم• 

 التعامل األمنى مع املظاهرات واإلعتصامات• 

 مكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها• 

 • 
ً
 ومخبريا

ً
 الحرائق العمدية وتقنيات معالجتها ميدانيا

 إستراتيجيات إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق• 

 فاء اآللي للحريق ) لناقالت البترول البحرية وناقالت البضائع وناقالت األفراد (تصميم وصيانة أنظمة اإلنذار واإلط• 

 تنمية مهارات العاملين فى مجاالت األحوال املدنية• 

 دور أجهزة املرور فى ضبط وتحقيق الحوادث املـرورية• 

 إستخدام األجهزة والتقنيات الحديثة لتدعيم نظم وحركة املرور• 

 ي حماية البيئة الطبيعيةدور الشرطة ف• 

 اإلعداد اإلنسانى لرجل األمن• 

 دور الشرطة فى مواجهة املشكالت اإلجتماعية• 

 تنمية مهارات الضباط والعاملون فى السجون • 

 الرعاية الالحقة وتطبيق قواعد الحد األدنى لحقوق اإلنسان• 
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 التعامل األمنى فى مجال مكافحة جرائم األحداث• 

 ارة العالقات العامة فى تحقيق السيطرة األمنية باملنشآت الحيويةدور إد• 

 الجوانب الفنية واإلجرائية ملكافحة جرائم املخدرات• 

 مهارات الضبط والتحقيق فى جرائم االحتكار والتالعب باألسعار• 

 مهارات مكافحة جرائم غسل األموال • 

 رية واملطارات واملنافذ البرية[تأمين املنافذ الشرعية للبالد ]املوانئ البح• 

 مهارات الفحص والتعامل مع الجوازات ووثائق السفر والتأشيرات• 

 • 
ً
 التفتيش الجمركى وتأمين املنافذ واملطارات جمركيا

 أساليب تأمين وحراسة املنشآت• 

 أمن املنشآت الحيوية )مستوى متقدم(• 

 تأمين وحراسة املنشآت الجامعية والتعليمية• 

 نظم تأمين املطارات والطائرات• 

 إدارة نظم أمن املؤتمرات• 

 استراتيجيات تأمين املناسبات واملباريات الرياضية ومكافحة شغب املالعب• 

 التقنيات الحديثة لألمن فى املصار • 

 أمــن املنشــآت البتروليــة• 

 املنشآت الحيويةندوة : خطــــة اإلخــــالء والهـــروب أثناء حدوث حريق ب• 

 إدارة نظم تأمين الشخصيات الهامة • 

 ندوة :نظم تأمين الوثائق واملعلومات• 

 إستراتيجيات األمن القومى• 

 مكافحـــة اإلرهـــاب الـــــدولى• 

 نظم وأساليب الشر طة الدولية ) اإلنتربول (• 

 التعاون الدولى فى املجال األمنى• 

 يةإدارة األزمات األمن• 

 تنمية مهارات التفاوض األمني• 

 تنمية املهارات امليدانية للضباط العاملين بـحقل األمن العام• 

 إدارة العمل األمني في أقسام ومراكز الشرطة• 

 التميز فى األداء األمنى• 

 التنبـــــــؤات الجنائيـــــــــة• 

 إجراءات التحقيق والتحرى فى مجال العمل األمنى• 
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 لالستفسار او التواصل للتسجيل 

 

 امل عبد الرحمن /ةبعناية االستاذ 

 مستشار التدريب والتسويق 

00602220012206 

00072122602406 

@itcegy.comamal 

 و لكم فائق الشكر و التقدير ,,,,

 

 

م البناء مع املركز الدولي للتدريب نرجو أن يحظـى عرضنـا هـذا بمـوافقتكـم مـع شكـرنـا وتقديرنـا سلفـا لدعمكم وتعاونك

 واالستشارات

 آملين تلقي ردكم في القريب العاجل.

 وهللا ولي التوفيق،،،

 

 مدير التدريب                                     وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

  أ.عالء غريب

  

 

 

 


