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 نشاطات عربية
 

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: 

المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع  - قييس والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتالجهة المنظمة: 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 23803880 (202+) فاكس: 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:

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

 الدولي والتعاون الدولية العالقات إدارة: عمل ورشة
 اسطنبول ، تركياالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 9 - 5 التاريخ:

 ويروالتط الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:    0096265541044 هاتف:

 oo.comstrategiatcd@yah/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia    :موقع إنترنت

------------------------------------------------------------------ 
   2021المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة اإلسمنت للعام 

 الجمهورية العربية السورية  –فندق الشام / دمشق مكان: ال
 2021/ تموز  يوليو 28 - 26التاريخ: 

 مجموعة سيم تكالجهة المنظمة: 
 يرجى التواصل عبر: مزيد من المعلوماتل

  www.cementtechco.net :موقع إنترنت  info@cementtechco.net بريد إلكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

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

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021/ آب  أغسطس 03 - 01التاريخ: 

 المكتب اإلقليمي - والتقييس والتعدين المنظمة العربية للتنمية الصناعيةالجهة المنظمة: 
 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:

 23803880 (202+) فاكس: 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:
 www.aidsmo.org/roc :موقع إنترنت    roc@aidsmo.org  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
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 إدارة األزمة باستخدام أدوات العالقات العامة الرقمية ومنصات التواصل االجتماعي
 المكان: عن طريق االنترنت 

 2021/ آب  أغسطس 17 - 15التاريخ: 
 إنجلترا –لمعهد الملكي للعالقات العامة بالتعاون مع ا المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالجهة المنظمة: 

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:
 222580077 (0020) فاكس:  331 # 80006 225 02 (002)  هاتف:

  Sakram@ancpr.net / Sakram@arado.org  بريد إلكتروني:
  www.ancpr.net / www.arado.org  :موقع إنترنت

------------------------------------------------------------------ 
لقرارات ورشة العمل العربية حول مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي ودورها في تحسين عملية اتخاذ ا

 وإدارة الشركات على مستوى اإلدارات العليا والمتوسطة
 المكان: عن طريق االنترنت 

 2021/ آب  أغسطس 17 - 15التاريخ: 
المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع  - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالجهة المنظمة: 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:للحصول 

 23803880 (202+)فاكس:  23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:
 www.aidsmo.org/roc: موقع إنترنت    roc@aidsmo.org  بريد إلكتروني:

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

 العربي
 المكان: عن طريق االنترنت 

 2021/ أيلول  سبتمبر 07 - 05التاريخ: 
اإلقليمي ، بالتعاون مع المكتب  - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالجهة المنظمة: 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل عبر:

 23803880 (202+) فاكس: 23807565 (202+) / 23583990 (202+)  هاتف:
 mo.org/rocwww.aids :موقع إنترنت    roc@aidsmo.org  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 IATFالدورة الثانية  –المعرض التجاري اإلفريقي 

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

ك االفريقي للتصدير تحت رعاية البن 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/  22754312 فاكس:  (202+) 22734950/  22752189  هاتف:

 www.auied.com  :نترنتإوقع م   auied@auied.com  بريد الكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GwaWytks2q2_D4EdULxYLT8UlRVC0tj0Y6tJsZ_E8FAlg2ZvlEsI5frkcSsYXXppF4vnxsVsf4vK5ay--Y4xKJI7FYcAvWnS2U2EDU59m9m_8dO5AF00voW-BTB5Ygcg4NKstCLPkQQ=&c=1tQ7M8BI7XneVm2uZ-G3Eyxq5ImgybKkIdq7ss0LZ2FUhPmjfrLeqA==&ch=bJ-A_TgMVyFxd76Wea10c82ZM6loouwqD_VdWoYzAtOKVFyBc7wH_Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GwaWytks2q2_D4EdULxYLT8UlRVC0tj0Y6tJsZ_E8FAlg2ZvlEsI5VO-TYDpPjglip32j-wGyjkJe8o5pegUcCUfQx9s-csr1t2ul3sb6tQURrGB5qIPNrGAT6ptrl_-JRjPBvmLJkE=&c=1tQ7M8BI7XneVm2uZ-G3Eyxq5ImgybKkIdq7ss0LZ2FUhPmjfrLeqA==&ch=bJ-A_TgMVyFxd76Wea10c82ZM6loouwqD_VdWoYzAtOKVFyBc7wH_Q==
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 Egypt Projectsمعرض 

 صر العربيةمهورية مج، القاهرة ،  مركز مصر للمعارض الدوليةالمكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  05 -أيلول /  سبتمبر 30التاريخ: 

 :مع السيد عمرو حسنللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 
 0020226774252 فاكس:    0020226774263  هاتف:

 00201009069609 موبايل:
 projects.com-www.Egypt :موقع إنترنت amr@arabiangerman.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
 الصالون الدولي الثالث والعشرون للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية

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

 BATIMATEC EXPO SPAالجهة المنظمة: 

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

 www.batimatecexpo.com :نترنتإموقع  batimatec.expo@gmail.com بريد إلكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

 المؤتمر والمعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة

 الجزائر،  المعارضقصر المكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  06 - 04 التاريخ: 

 لعامةا والشركة AUIED)) الصناعية الصادرات لتنمية العربي االتحادالجهة المنظمة: 

 (SAFEX) الجزائرية والتصدير للمعارض

  aeldib@outlook.com/   auied@auied.com :بريد الكتروني

  www.auied.com  :نترنتإقع وم
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 تدريبية عربيةدورات 

 

 Technical Proposal مهارات إعداد وكتابة التقارير والعروض الفنية

 عن طريق االنترنتالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 5 - 1 التاريخ:

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

 :عبريل يرجى التواصل للحصول على كافة التفاص

  +201062992510 :موبايل واتس اب
  +20237800573  فاكس:      +20237800583  هاتف:

 reham.91.nomeer@gmail.com :بريد إلكتروني
------------------------------------------------------------------ 

 المخزون ومراقبة المخازن إدارة في المتكاملة األبعاد
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 8 - 4 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

 (ISO 45001:2018)حسب المواصفة  مة الوقائيةالنظام إدارة الصحة والس
 دبي / القاهرة  المكان: 
 2021 يوليو / تموز 8 - 4 التاريخ:

 الجهة المنظمة: الدار العربية للتنمية اإلدارية 

 للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع: نائب مدير التدريب: أ / سارة عبد الجواد
 +201096841626/  +201062992510 موبايل واتس اب:

   +20237800693/  +20237800583  هاتف:
 +20235866323 / +20237800573  فاكس:

  www.Ahadhr.org :نترنتإقع وم  saragwadi@gmail.com :بريد إلكتروني
------------------------------------------------------------------ 

 اإليجابي والتفكير االتصال مهارات
 تونس ، تونسالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 8 - 4 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:    0096265541044 هاتف:

 d@yahoo.comstrategiatc/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

mailto:reham.91.nomeer@gmail.com
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 مدير جودة معتمدشهادة 
  وووم القاعة االفتراضية زوالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 8 - 4 التاريخ:

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

 +201006000691+ / 201062992510 موبايل:
 +20237800583/  20237800693+ هاتف:

 +20237800573/  +20235866323 فاكس:
 tadrib.ahad@gmail.com / reham.91.nomeer@gmail.com بريد إلكتروني:

 www.Ahadhr.org  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 والخصوم ولاألص إدارة
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 8 - 4 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

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

 الوسطى اإلدارات أداء تطوير
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 8 - 4 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريبللحصول على كافة 

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

 كوميةالح الوحدات في المالية الرقابة
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 13 - 4 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

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

 والسكرتارية المكاتب إدارة أعمال في اآللي الحاسب استخدام
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 8 - 4 التاريخ:

 اإلداريةمعهد التنمية  الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:
------------------------------------------------------------------ 
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 اإللكتروني والتوقيع الذكية ةالهوي
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 13 - 4 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

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

 المؤسسي واإلبداع اإلداري التميز
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 13 - 4 التاريخ:

 اإلداريةمعهد التنمية  الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

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

 المعلومات ومراكز للمكتبات اإللكترونية المواقع وإدارة بناء
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 13 - 4 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

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

 والمناولة والتوظيب التخزين وفنيات والمستودعات المخازن إدارة
 شرم الشيخ ، جمهورية مصر العربيةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 15 - 11 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-egiainfo@strat   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 األعمال وكفاءة المؤسسي والتطوير العاملة للقوى التخطيط في بتكاراال

 دبي ، اإلمارات العربية المتحدةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 15 - 11 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

  00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  موقع الكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

mailto:Training@iadmena.com
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 والتقارير التقديرية الموازنات إلعداد المتكاملة اإلستراتيجية
 اسطنبول ، تركياالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 22 - 18 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  omjo.c-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  موقع الكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

 الحالية األقتصادية األزمة ظل في الرقمية الحلول
 القاهرة ، جمهورية مصر العربيةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 22 - 18 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-tegiawww.stra  موقع الكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

 التشغيلية النفقات وضبط للموازنات الفعال اإلعداد

 شرم الشيخ ، جمهورية مصر العربيةالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 22 - 18 التاريخ:
 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا لمنظمة:الجهة ا

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 عمالدورة ريادة األ
 عن طريق االنترنتالمكان: 
 2021يوليو / تموز  27 – 25 التاريخ:

 داريةالدار العربية للتنمية اإل الجهة المنظمة:

 عبر:للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 
  +201062992510 موبايل واتس اب:

  +20237800573  فاكس:    +20237800583  هاتف:
 www.Ahadhr.org :نترنتإموقع  il.comsaragwadi@gma :بريد إلكتروني

------------------------------------------------------------------ 
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 المكاتب دارةإ تكنولوجيا و األلكترونية األرشفة و الفهرسة
 بيروت ، لبنانالمكان: 
 2021 يوليو / تموز 29 - 25 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرلحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل ل

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 mstrategiatcd@yahoo.co/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  موقع الكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

 المستمر التحسين أجل من أدوات الشاملة الجودة إدارة

 قاهرة ، جمهورية مصر العربيةالالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  05 - 01 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

ً  السكرتاريا أعمال إدارة  الحديثة اإللكترونية اإلدارة لمعايير وفقا

 اسطنبول ، تركياالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  05 - 01 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبررجى التواصل للحصول على كافة التفاصيل ي

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 المؤسسات في اإلعالمي الناطق وتأهيل إعداد

 عّمان ، المملكة األردنية الهاشميةالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  05 - 01 تاريخ:ال

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-trategiainfo@s   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 
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 الفعالة التدريب خطط وإعداد التدريب أخصائي مهارات تطوير
 اسطنبول ، تركياالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  12 - 08 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588جوال: 

   0096265541045 فاكس:   0096265541044تف: ها

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia بريد إلكتروني:  

 jo.com-.strategiawww : نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 التنفيذيين للمدراء والتنظيمية اإلشرافية المهارات تطوير
 شرم الشيخ ، جمهورية مصر العربيةالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  12 - 08 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588جوال: 

   0096265541045 فاكس:   0096265541044هاتف: 

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia بريد إلكتروني:  

 jo.com-www.strategia : نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 األزمات مواجهة في القرارات وإتخاذ صنع يةعمل
 القاهرة ، جمهورية مصر العربيةالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  12 - 08 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588جوال: 

   0096265541045 فاكس:   0096265541044هاتف: 

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia بريد إلكتروني:  

 jo.com-www.strategia : نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 العمل بيئة في المؤثر القائد مهارات
 تونس ، تونسالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  19 - 15 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرى كافة التفاصيل يرجى التواصل للحصول عل

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإ موقع
------------------------------------------------------------------ 
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 المتطورة المكاتب وإدارة الحديثة السكرتاريا عمالأ في التميز
 سطنبول ، تركيااالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  19 - 15 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 الديون تحصيل مهارات تنمية
 عّمان ، المملكة األردنية الهاشميةالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  19 - 15 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 التحديات ظل في الرقمي التحول قيادة
 القاهرة ، جمهورية مصر العربيةالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  26 - 22 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا :الجهة المنظمة

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 فاكس:   0096265541044 هاتف:

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 

 المستقبل وإستشراق اإلستراتيجي التخطيط
 عّمان ، المملكة األردنية الهاشميةالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  26 - 22 التاريخ:

 والتطوير الفنية ستشاراتلال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 :فاكس   0096265541044 :هاتف

 strategiatcd@yahoo.com/  jo.com-info@strategia   د إلكتروني:بري

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 
------------------------------------------------------------------ 
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 وتحقيقها اإلدارية الخطط وإعداد المستقبلية الرؤيا وضع اإلستراتيجية القـيادة
 اسطنبول ، تركياالمكان: 
 2021آب  /أغسطس  26 - 22 التاريخ:

 والتطوير الفنية تستشارالال استراتيجيا الجهة المنظمة:

 :عبرللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 00962777999588 جوال:

   0096265541045 :فاكس   0096265541044 :هاتف

 rategiatcd@yahoo.comst/  jo.com-info@strategia   بريد إلكتروني:

 jo.com-www.strategia  :نترنتإموقع 

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

 مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 2 –آب  /أغسطس  29 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

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

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

 اإلداري والتميز الجودة إدارة
 العربية مصر جمهورية ، القاهرةالمكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 9 - 5 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :لتفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريبللحصول على كافة ا

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

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

 السكرتارية ولؤسوم اإلداري المساعد وتطوير تأهيل
 تركيا ، اسطنبولالمكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 21 - 12 التاريخ:

 معهد التنمية اإلدارية الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

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

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

mailto:strategiatcd@yahoo.com
mailto:info@strategia-jo.com
mailto:info@strategia-jo.com
http://www.strategia-jo.com/
http://www.strategia-jo.com/
mailto:Training@iadmena.com
mailto:Training@iadmena.com
mailto:Training@iadmena.com

