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 نشاطات عربية
 

 المؤتمر والمعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة
 الجزائر،  المعارضقصر المكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  06 - 04 التاريخ: 

 العامة والشركة AUIED)) الصناعية الصادرات لتنمية العربي االتحادالجهة المنظمة: 
 (SAFEX) الجزائرية والتصدير للمعارض

  aeldib@outlook.com/   auied@auied.com  بريد الكتروني:
 www.auied.com  : إنترنت موقع

------------------------------------------------------------------ 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية كمدخل لتحقيق التحسين المستمر والريادة في 

 األعمال
 ZOOMعن طريق برنامج  جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  07 - 05التاريخ: 

 المكتب اإلقليمي - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالجهة المنظمة: 
 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:

 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:
 23803880 (202+) فاكس:

  roc@aidsmo.org  إلكتروني: بريد
 www.aidsmo.org/roc  : إنترنت موقع

------------------------------------------------------------------ 
 ورشة عمل حول "دور التقنيات الناشئة في خدمة أهداف التنمية المستدامة" 

 االنترنت عن طريقالمكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  08 التاريخ: 

 المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالجهة المنظمة: 
  www.aidsmo.org  إنترنت: موقع

------------------------------------------------------------------ 
ملفات الفرص االستثمارية للمشروعات الصناعية الجديدة في ورشة العمل العربية حول كيفية إعداد 

 العالم العربي
 المكان: عن طريق االنترنت 

 2021 كانون األول/  ديسمبر 14 - 12التاريخ: 
، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي  - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالجهة المنظمة: 

 داريةالمنظمة العربية للتنمية اإل
 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:

 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:
 23803880 (202+) فاكس:

  roc@aidsmo.org  :إلكتروني بريد
 www.aidsmo.org/roc  : إنترنت موقع

------------------------------------------------------------------ 
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 الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب االستثمار وتنمية الصادرات
 المملكة المغربية،  طنجةالمكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  16 – 14 التاريخ: 

 العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المنظمةالجهة المنظمة: 
  www.aidsmo.org  إنترنت: موقع

------------------------------------------------------------------ 
 العالمية الحديثة( )المتغيرات ات الحكوميةداري في المؤسسوير اإلالتط - ـرالعاش يلمؤتمر العربا

 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  29 - 26 التاريخ:

 الدار العربية للتنمية اإلداريةالجهة المنظمة: 
 سارة عبد الجوادأ. للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع: نائب مدير التدريب: 

  +201062992510 جوال واتس اب:
   +20237800693/  +20237800583  هاتف:
 +20235866323 / +20237800573  فاكس:

 saragwadi@gmail.com  بريد إلكتروني:

 www.Ahadhr.org  : إنترنت موقع

------------------------------------------------------------------ 
 ذكاء األعمال…  ةتكنولوجيا الموارد البشري المؤتمر العربي السنوي الثاني عشر

 (ونالينأ شتراكاال حالة تعذر السفر يمكن يفجمهورية مصر العربية )،  القاهرةالمكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  30 - 26 التاريخ:

 االتحاد العربي لتنمية الموارد البشريةالجهة المنظمة: 
 شاهين أ/ ميرفت مدير التدريبللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع: 

 00201009306111  /00201110231700 جوال واتس اب:

 mirvatshahin@gmail.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
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 دورات تدريبية عربية

 
 شهادة مدير جودة معتمد

 عبر منصة زووم المكان: القاهرة ، جمهورية مصر العربية
 2021 األول/ كانون  ديسمبر 09 - 05التاريخ: 

 الجهة المنظمة: االتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية 
 ميرفت شاهينأ. للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب: 

 +201110231700 / +201009306111 : جوال واتس اب
   Mirvatuhrda.net@gmail.com / mirvat@uhrda.net  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 

 عمالات المتكاملة في جدولة وتخطيط األالمهار
 القاهرة ، جمهورية مصر العربية أو عن طريق االنترنتالمكان: 
 2021 األول/ كانون  ديسمبر 09 - 05التاريخ: 

   الجهة المنظمة: الدار العربية للتنمية اإلدارية
 ريهان سالم. للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع مدير التدريب أ

 +20237800583/  20237800693+ هاتف:

 +201006000691 جوال:
 +20237800573/  +20235866323 فاكس:
 tadrib.ahad@gmail.com  إلكتروني:بريد 
 www.Ahadhr.org  : إنترنت موقع

------------------------------------------------------------------ 
 تنمية المهارات القانونية وأصول تطبيق القوانين واللوائح

 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 ديسمبر / كانون األول 16 - 12التاريخ: 

 المنظمة: معهد التنمية اإلداريةالجهة 
 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 النظام اللوجستي -إدارة المشتريات والمخازن 

 جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 ديسمبر / كانون األول 23 - 19التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
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 تقييم وتطوير الخدمات الذكية في المؤسسات الحكومية 
 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 ديسمبر / كانون األول 30 - 26التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  إلكتروني:بريد 

------------------------------------------------------------------ 
 استخدام التحليل الشبكي في تخطيط األعمال اإلدارية 

 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 ديسمبر / كانون األول 30 - 26التاريخ: 

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

   00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 األسس القانونية في إعداد وصياغة العقود والمذكرات والقرارات 

 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 ديسمبر / كانون األول 30 - 26التاريخ: 

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

 00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
  Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
  التكلفة نظم دعم القرار المستخدمة في تخطيط ورقابة

 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 ديسمبر / كانون األول 30 - 26التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
  معايير القيمة الجمركية

 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 ديسمبر / كانون األول 30 - 26التاريخ: 

 اإلداريةالجهة المنظمة: معهد التنمية 
 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
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  يزوالجودة الشاملة في إدارة الخدمات العامة وتطبيق معايير اآل
 تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 ديسمبر / كانون األول 30 - 26التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
  مهارات تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض

 المكان: اسطنبول ، تركيا
 2021ديسمبر / كانون األول  30 - 26التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 أعمال السكرتارية والسجالت

 جمهورية مصر العربية،  شرم الشيخالمكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 06 - 02التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 نظم المعلومات المحاسبية

 العربية جمهورية مصر،  شرم الشيخالمكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 06 - 02التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 تخطيط وتنفيذ وتقييم أعمال الشراء

 جمهورية مصر العربية،  شرم الشيخالمكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 06 - 02التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
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 أساسيات أمن المعلومات
 جمهورية مصر العربية،  شرم الشيخالمكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 06 - 02التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 إعداد وتأهيل القادة في المؤسسات الحكومية

 ، تركيااسطنبول المكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 13 - 09التاريخ: 

 معهد التنمية اإلداريةالجهة المنظمة: 
 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 اإلحالل الوظيفي وتصميم خطط التعاقب

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة ، المكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 20 - 16التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 المحاسبة اإلدارية وتخفيض التكاليف

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة ، المكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 20 - 16التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 المهارات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة ، المكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 20 - 16التاريخ: 

 المنظمة: معهد التنمية اإلداريةالجهة 
 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:
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mailto:Training@iadmena.com
mailto:Training@iadmena.com
mailto:Training@iadmena.com
mailto:Training@iadmena.com


  30/11/2021         ولألانون اك/  يسمبرد
 

 

 7 

------------------------------------------------------------------ 
 التوجهات الحديثة في مواجهة اختراق نظم المعلومات

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة ، المكان: 
 2022 الثاني/ كانون  يناير 20 - 16التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 الحكوميةالبرنامج المتكامل في المحاسبة 

 ، تركيا اسطنبولالمكان: 
 2022 فبراير / شباط 08 –الثاني / كانون  يناير 30التاريخ: 

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

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 

mailto:Training@iadmena.com
mailto:Training@iadmena.com

