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 نشاطات عربية
 

ورشة العمل العربية حول إرشادات أنشطة المراجعات على نظم اإلدارة المختلفة بالمؤسسات والشركات 
 ISO 19011: 2018المواصفة القياسية الدولية  إلرشاداتالصناعية طبقاً 

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021أبريل / نيسان  06 - 04التاريخ: 

المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع المنظمة العربية  -الجهة المنظمة: المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
 للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
----------------------------------------------------------------- 

ورشة العمل العربية حول تطبيق نظم إدارة الطاقة في المشروعات الصناعية بالعالم العربي وفقاً 
  ISO 50001: 2018لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021أبريل / نيسان  06 - 04التاريخ: 

المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع المنظمة العربية  -والتعدين الجهة المنظمة: المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
 للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

 "ل أفريقيااشم -اليونان "لقاء العمل 

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021أبريل / نيسان  07التاريخ: 

 الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنميةالجهة المنظمة: 
 على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:للحصول 

 577 6746 210 30 +  هاتف:
 +30 210 6711 210 / 6773 428فاكس: 

 chamber@arabgreekchamber.gr  بريد إلكتروني: 
  www.arahellenicchamber.gr :موقع إنترنت

------------------------------------------------------------------ 
ورشة العمل العربية حول تخطيط ومراقبة اإلنتاج واالتجاهات الحديثة لتحسين االنتاجية وتطبيق الصيانة 

 في المصانع والشركات   ”TPM“الشاملة
 المكان: عن طريق االنترنت 

 2021مايو / أيار  27 - 25التاريخ: 
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المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع المنظمة العربية  -الجهة المنظمة: المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
 للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

في المؤسسات الصناعية  ورشة العمل العربية حول تعريف وتقييم مخاطر األعمال وكيفية إدارة األزمات
  31000:2018وفقاً إلرشادات المواصفة الدولية 

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021 حزيران/  يونيو 08 - 06التاريخ: 

المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع المنظمة العربية  -الجهة المنظمة: المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
 للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

ورشة العمل العربية حول إعادة تدوير المخلفات ومعالجة النفايات الصناعية واستخدام التكنولوجيا 
 األنظف في الصناعة 

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021يونيو / حزيران  22 - 20التاريخ: 

المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع المنظمة العربية  -المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الجهة المنظمة: 
 للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

ورشة العمل العربية حول نظام إدارة استمرارية األعمال في المؤسسات الصناعية طبقاً لمتطلبات 
 ISO 22301:2019المواصفة القياسية الدولية 

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021/ تموز  يوليو 06 - 04التاريخ: 

اإلقليمي ، بالتعاون مع المنظمة العربية المكتب  -الجهة المنظمة: المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
 للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:
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 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

   2021المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة اإلسمنت للعام 
 الجمهورية العربية السورية  –فندق الشام / دمشق المكان: 
 2021/ تموز  يوليو 28 - 26التاريخ: 

 تكمجموعة سيم الجهة المنظمة: 
 يرجى التواصل عبر: مزيد من المعلوماتل

 info@cementtechco.netبريد إلكتروني: 
  www.cementtechco.net: موقع إنترنت

------------------------------------------------------------------ 
لضمان تحسين األداء  Lean Managementورشة العمل العربية حول تطبيق نظم اإلدارة الرشيقة 

 بالمؤسسات
 المكان: عن طريق االنترنت 

 2021/ آب  أغسطس 03 - 01التاريخ: 
 المكتب اإلقليمي -الجهة المنظمة: المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي ودورها في تحسين عملية اتخاذ القرارات ورشة العمل العربية حول 
 وإدارة الشركات على مستوى اإلدارات العليا والمتوسطة

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021/ آب  أغسطس 17 - 15التاريخ: 

بالتعاون مع المنظمة العربية المكتب اإلقليمي ،  -الجهة المنظمة: المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
 للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

ورشة العمل العربية حول كيفية إعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروعات الصناعية الجديدة في العالم 
 العربي

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021/ أيلول  سبتمبر 07 - 05التاريخ: 
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المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع المنظمة العربية  -العربية للتنمية الصناعية والتعدين الجهة المنظمة: المنظمة 
 للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

 23803880 (202+)فاكس: 
  roc@aidsmo.org بريد إلكتروني: 

 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

 IATFالدورة الثانية  –المعرض التجاري اإلفريقي 

  كيجالي ، جمهورية روانداالمكان: 
 2021/ أيلول  سبتمبر 12 - 06التاريخ: 

تحت رعاية البنك االفريقي للتصدير  REED Exhibitionشركة ريد للمعارض  الجهة المنظمة:

 وجمهورية رواندا (AU)بالتعاون مع التحاد االفريقي   AFREXIMBANKواالستيراد

 مع االتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعيةللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 (202+) 22734950/  22752189  هاتف:

  (202+) 22734950/  22754312فاكس: 

 auied@auied.com بريد الكتروني: 

 www.auied.com الموقع: 
------------------------------------------------------------------ 

 Egypt Projectsمعرض 

 مهورية مصر العربيةج، القاهرة ،  مركز مصر للمعارض الدوليةالمكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  05 -أيلول /  سبتمبر 30التاريخ: 

 :عمرو حسن مع السيدللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 
 0020226774263  هاتف:

 0020226774252فاكس: 

 00201009069609 موبايل:
 amr@arabiangerman.com بريد إلكتروني: 

 projects.com-www.Egypt: موقع إنترنت
------------------------------------------------------------------ 

 الصالون الدولي الثالث والعشرون للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية

 الجزائر ،  قصر المؤتمراتالمكان: 
 2021تشرين الثاني /  نوفمبر 11 - 07التاريخ: 

 BATIMATEC EXPO SPAالجهة المنظمة: 

 21323354562+ / 21323354561+ / 21323354560+ / 21323354555+ فاكس:هاتف / 

 batimatec.expo@gmail.comبريد إلكتروني: 
 www.batimatecexpo.com :الموقع اإللكتروني
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 دورات تدريبية عربية

 
 عقود التجارة اإللكترونية ومنازعاتها

  تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 نيسان/  أبريل 08 - 04التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

    0020237795650هاتف أرضي: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 المالية القوائم وإعداد الجردية التسويات في المتقدمة المحاسبة

 اإلمارات العربية المتحدة / أونالينالقاهرة ، جمهورية مصر العربية / دبي ،  / تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 نيسان/  أبريل 06 - 03التاريخ: 

 البشرية التنمية لمؤسسات الدولي االتحاد مع بالتعاون االدارية للتنمية العربية الدار الجهة المنظمة:

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع: نائب مدير التدريب: أ / سارة عبد الجواد
 +201062992510 واتس اب:موبايل 
 +20237800583 - +20237800693هاتف: 
 +20235866323 - +20237800573 فاكس: 

 www.Ahadhr.orgموقع إنترنت:  saragwadi@gmail.com: بريد إلكتروني
------------------------------------------------------------------ 

 الصورة الذهنية للمنشآت

  تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 نيسان/  أبريل 08 - 04التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

    0020237795650هاتف أرضي: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 إدارة المواهب المبنية على الجدارات واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية

  تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 نيسان/  أبريل 08 - 04التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

    0020237795650هاتف أرضي: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 
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 تطبيقات الحكومة اإللكترونية في مجال التسجيل واإلحصاء

  تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 نيسان/  أبريل 08 - 04التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :مع إدارة التدريبللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

    0020237795650هاتف أرضي: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 التدفقات النقديةمهارات إعداد قوائم 

  تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 نيسان/  أبريل 08 - 04التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

    0020237795650هاتف أرضي: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

ً  والوثائق الملفات واسترجاع وحفظ تأمين نظم: اإللكتروني األرشيف  إلكترونيا

 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 03 -أيار /  مايو 30التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 تخطيط العالقات العامة ودورها في تحقيق التميز اإلداري

 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 03 -أيار /  مايو 30التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريبللحصول على 

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 وفن صياغة اتفاق وحكم التحكيمإدارة الجلسات التحكيمية 
 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 03 -أيار /  مايو 30التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب
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    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 اآللي الحاسب باستخدام المتقدم المالي التحليل
 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 03 -أيار /  مايو 30التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 القادة إلعداد المتكامل البرنامج

  جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 08 -أيار /  مايو 30التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :التواصل مع إدارة التدريبللحصول على كافة التفاصيل يرجى 

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 المؤسسي والتميز الشاملة الجودة إدارة

 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 08 -أيار /  مايو 30التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 الخدمات جودة على الرقابة في اإلحصائية األساليب استخدام

 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 08 -أيار /  مايو 30التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 الشاملة والجودة المشروعات إدارة

 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 08 -أيار /  مايو 30التاريخ: 

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:
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 :التواصل مع إدارة التدريبللحصول على كافة التفاصيل يرجى 

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 للسكرتارية واإلدارية السلوكية المهارات

 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 10 - 06 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 المعلومات تكنولوجيا مجاالت في األعمال تحليل
 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 10 - 06 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :يرجى التواصل مع إدارة التدريبللحصول على كافة التفاصيل 

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 الشركات في والهدر الفاقد لتجنب االبتكارية األساليب
 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 10 - 06 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 (Six Sigma) باستخدام األداء وتحسين التكاليف محاسبة
 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 10 - 06 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 التدريبي بالمسار الوظيفي المسار ربط مهارات
 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 10 - 06 التاريخ:
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 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 العمالء مع التعامل ومهارات المبيعات إدارة
 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 10 - 06 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية المنظمة: الجهة

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 

 للسكرتارية واإلدارية السلوكية المهارات
 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 يونيو / حزيران 10 - 06 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140جوال واتساب وفايبر: 

 Training@iadmena.comبريد إلكتروني:  
------------------------------------------------------------------ 
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