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 نشاطات عربية
 

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

 المكان: عن طريق االنترنت 
 2021/ أيلول  سبتمبر 07 - 05التاريخ: 

المكتب اإلقليمي ، بالتعاون مع  - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالجهة المنظمة: 
 داريةالمنظمة العربية للتنمية اإل

 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:
------------------------------------------------------------------ 

 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/  22754312 فاكس: (202+) 22734950/  22752189  هاتف:

 www.auied.com  :موقع إنترنت  auied@auied.com  بريد الكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

 "دور السياسات العامة في تنفيذ االستراتيجيات" منتدى المائدة المستديرة

 جمهورية مصر العربية،  شرم الشيخالمكان: 
 2021تشرين األول /  أكتوبر 26 - 24التاريخ: 

 جامعة الدول العربية –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الجهة المنظمة: 
 مع د. داليا نصار / مشرف اللقاءات المهنيةللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل 

 dnassar@arado.org  بريد إلكتروني:

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

فريقي في دورته تعاون الدولي " الشباب العربي األستثمار العربي األفريقي والالمؤتمر والمعرض " اال

 24ال

 جمهورية مصر العربية،  رمحافظة البحر األحمالمكان: 
 2021تشرين الثاني /  نوفمبر 05 - 02التاريخ: 

تحاد العام للجمعيات تحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات األعمال للتنمية وبالتعاون مع االاالجهة المنظمة: 

 والمؤسسات األهلية

 www.awiu.net  :موقع إنترنت  info@awiu.net  بريد إلكتروني:
------------------------------------------------------------------ 
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 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+ هاتف / فاكس:

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

 الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب االستثمار وتنمية الصادرات

 المغربيةالمملكة ،  طنجةالمكان: 
 2021ديسمبر / كانون األول  16 – 14 التاريخ: 

 المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالجهة المنظمة: 

  www.aidsmo.org :موقع إنترنت
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 دورات تدريبية عربية

 

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

 داريةمعهد التنمية اإل الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

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

 التحّول الرقمي وإدارة الملفات
 عن طريق االنترنتالمكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 9 - 5 التاريخ:

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

 +201006000691 :جوال
 +20237800583/  20237800693+ هاتف:

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

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

 ألمن المعلومات 27001 صياغة وإدارة البيانات وفقا لمعايير األيزو
 عن طريق االنترنتالمكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 9 - 5 التاريخ:

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

 +201006000691 :جوال
 +20237800583/  20237800693+ هاتف:

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

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

 OSHAالسالمة والصحة المهنية وفق متطلبات ومعايير األوشا الحديثة 
 عن طريق االنترنتالقاهرة ، جمهورية مصر العربية أو المكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 9 - 5 التاريخ:

 داريةللتنمية اإلالجهة المنظمة: الدار العربية 
  نائب مدير التدريب –أ / سارة عبد الجواد للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع 

 00201062992510 :واتس اب جوال

 www.Ahadhr.org  : موقع إنترنت  saragwadi@gmail.com :بريد إلكتروني

------------------------------------------------------------------ 
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 المالي لي، والتحل والرقابة والضبط الداخلي ، ةيطيإعداد الموازنات التخط
 عن طريق االنترنتالقاهرة ، جمهورية مصر العربية أو المكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 9 - 5 التاريخ:

 البشريةاالتحاد الدولي لمؤسسات التنمية  بالتعاون مع   داريةالجهة المنظمة: الدار العربية للتنمية اإل
الدار العربية  - نائب مدير التدريب –أ / سارة عبد الجواد للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع 

 للتنمية االدارية

 00201062992510 :واتس اب جوال

 www.Ahadhr.org  : موقع إنترنت  saragwadi@gmail.com :بريد إلكتروني

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

 المهارات المتقدمة في إدارة المكاتب وتنظيم األعمال
 عن طريق االنترنتالقاهرة ، جمهورية مصر العربية أو المكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 9 - 5 التاريخ:

 االتحاد الدولي لمؤسسات التنمية البشرية بالتعاون مع  داريةالجهة المنظمة: الدار العربية للتنمية اإل
الدار العربية  - نائب مدير التدريب –أ / سارة عبد الجواد للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع 

 للتنمية االدارية

 00201062992510 :واتس اب جوال

 www.Ahadhr.org  : موقع إنترنت  saragwadi@gmail.com :بريد إلكتروني

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

 محلّل بيانات األعمال المعتمد
 عن طريق االنترنتالقاهرة ، جمهورية مصر العربية أو المكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 16 - 12 التاريخ:

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

 +20237800583/  20237800693+ هاتف:

 +201006000691+ / 201062992510 :جوال
 +20237800573/  +20235866323 فاكس:

 www.Ahadhr.org  : موقع إنترنت tadrib.ahad@gmail.com بريد إلكتروني:
------------------------------------------------------------------ 

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

 داريةمعهد التنمية اإل الجهة المنظمة:

 :إدارة التدريبللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع 

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

------------------------------------------------------------------ 
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المشروعات الصناعية في العالم العربي كيفية تطبيق نظام إدارة السالمة والصحة المهنية في 

 ISO 45001:2018دولية  لمتطلبات المواصفة القياسية الوفقا  
 جمهورية مصر العربية ، القاهرةالمكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 21 - 19 التاريخ:

 بالقاهرةالمكتب اإلقليمي  - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالجهة 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:

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

 البشرية الموارد تخطيط ونظم االستراتيجية اإلدارة

 تركيا ، اسطنبولالمكان: 
 2021 / أيلول سبتمبر 28 - 19 التاريخ:

 داريةمعهد التنمية اإل الجهة المنظمة:

 :إدارة التدريبللحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع 

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

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

 إدارة مشروعات األرشفة اإللكترونية في مراكز المعلومات
 تركيا ، اسطنبولالمكان: 
 2021 تشرين األول/  أكتوبر 07 - 03 التاريخ:

 داريةمعهد التنمية اإل الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

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

 القادة إلعداد المتكامل البرنامج

  جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 تشرين األول/  أكتوبر 19 - 10 التاريخ:
 داريةمعهد التنمية اإل المنظمة:الجهة 

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

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

 مكافحة الفساد المالي وتحقيق النزاهة والشفافية

  تركيا،  اسطنبولالمكان: 
 2021 نوفمبر / تشرين الثاني 04 -تشرين األول /  أكتوبر 17 التاريخ:
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 داريةمعهد التنمية اإل الجهة المنظمة:

 :التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريبللحصول على كافة 

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

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

 ون اإلداريةؤلممارسات الحديثة لتطوير الشا

 جمهورية مصر العربية،  شرم الشيخالمكان: 
 2021 نوفمبر / تشرين الثاني 02 -تشرين األول /  أكتوبر 24 التاريخ:

 داريةمعهد التنمية اإل الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

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

 إعداد الخطط المالية وقياس وتقييم األداء المالي

  جمهورية مصر العربية،  القاهرةالمكان: 
 2021 نوفمبر / تشرين الثاني 04 -تشرين األول /  أكتوبر 31 التاريخ:

 داريةمعهد التنمية اإل الجهة المنظمة:

 :للحصول على كافة التفاصيل يرجى التواصل مع إدارة التدريب

    00201091780140 جوال واتساب وفايبر:

 Training@iadmena.com  بريد إلكتروني:

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